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Má-li láska žít, musí být opětována.
Bůh miluje, i když neodpovídáš.

Láska otevírá dlaň,
sobectví natahuje dlaň.

„Máš-li rád, neubližuj a neopouštěj!“

Nejsi svobodný, i když jsi volný
nebo povolný.
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jeho duše.
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ÚVODNÍK VIKÁŘE
Větší část měsíce dubna bude patřit době postní. Půst, je tedy to, co
máme v těchto dnech promýšlet a praktikovat. Každý z nás jistě
hledá to patřičné a vhodné pro svůj život. Dovolte mi pár řádky
přispět troškou do mlýnku této oblasti.
Půst není otázkou samoúčelnou. Má mnohé a bohaté souvislosti pro
náš život přirozený i život z víry. Jeden z nepřehlédnutelných
aspektů je skutečnost, že nás postní praxe, vede k posílení naší vůle
a tím schopnosti sebeovládání. A nikdo, kdo nechce, aby člověk žil
hnán jen pudy jako zvíře, nezpochybní, jak je sebeovládání pro náš
život důležité. Dokážeme-li si odříci kus masa, mlsání, nekoupíme-li si nějaký ten
ozdobný náramek, náhrdelník či prstýnek, nenecháme-li se zlákat hezkou halenkou,
která je nyní in a usoudíme-li, že nám dobrou službu pro tento čas zatím poskytne i
ta naše stávající, již několikrát použitá, přejdeme-li kolem novinového stánku, aniž
bychom koupili polobulvární časopis, jsme-li schopni odolat reklamám o tom, že
chytrý mobil má už dneska každý a soudně uvážíme, že od mobilu nečekám víc než
být na příjmu, moci zavolat, poslat sms a přijmout jí s případným využitím kalendáře a tak mi ten můj „hloupý“ zatím stačí atd. pak postupně zjišťujeme, že nám
hodnoty věcí vyvstávají v jiných barvách. Už nejsme tolik spoutáváni touhou za
každou cenu mít to nejmodernější. Pomalu nám přestávají vládnout věci a začínají
nám sloužit. Ochota postit se, odříci si, nás postupně vede ke schopnosti vládnout
(ovládat se, zvládat své pudy, touhy, nálady).
Mimo to, zjistíme, že jsme ušetřili určité finanční prostředky a nabízí se nám
možnost je darovat potřebným. Jsme vedeni k almužně. Tak to vždy církev ve svých
dějinách vnímala. To můžeme doložit třeba i touto prosbou, kterou v postní době
přednášíme: „Nauč nás zříkat se nadbytečných věcí, abychom mohli přispět bratřím,
kteří trpí nedostatkem.“ Je logické, že člověk v dnešní době musí dobře zvažovat
komu a na co almužnu poskytne. V každém případě by bylo možné promýšlet, jak je
pro naši životní vyzrálost prospěšné umět se dělit, umět druhého obdarovat, umět
se zříci své věci ve prospěch druhého.
Tím, jak se postupně mění prostředí a způsob našich životů, mnozí hledají také
nové způsoby postu. V době postní heslo - pátek bez televize, nebo počítače. Takto
ušetřený čas pak věnovaný Bohu v modlitbě, četbě Bible, nebo křesťanské duchovní
literatuře. Čas věnovaný druhému člověku – nemocnému, návštěvě svých starých
rodičů, ochotě zahrát si se svými dětmi deskovou hru či s nimi vyrobit nějakou
maličkost k potěše druhého i jich samotných. Pro někoho může být též velkým
půstem přinutit se vyslechnout nějakou hodnotnou přednášku ať už v oblasti
náboženské, nebo všeobecně lidské, která pomáhá člověka kultivovat a rozvíjet.
Poslechnout si nějaký náboženský pořad v televizi, či dát si tu práci a seznámit se
s vysíláním televize NOE nebo radia PROGLAS.
Jak pestrá a tvořivá může a má být doba postní!
P. J. Sláčík
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
VELIKONOČNÍ VIGILIE

V

e chvíli, kdy toto číslo dostáváme do
rukou, máme za sebou už víc než
polovinu postní doby a před sebou ty nejposvátnější dny celého roku: 17. dubna začíná
Květnou nedělí Svatý týden utrpení, smrti a
zmrtvýchvstání Páně, který pokračuje velikonočním oktávem; ten se dovrší až 1. května
nedělí Božího milosrdenství. Po celý měsíc
nebudeme slavit žádné svátky ani památky
svatých, abychom se zcela soustředili na tato
nejdůležitější tajemství naší spásy.

L

etošní půst prožíváme intenzivněji než v jiných létech jako obnovu našeho křestního
zasvěcení. Uvědomujeme si, jak je to velký dar, jaká čest pro nás, že jsme směli být
pokřtěni, vysvětlujeme si jednotlivé symboly, ze kterých je křestní obřad složen, abychom jim dobře rozuměli a čerpali z nich inspiraci, snažíme se každý den znovu a znovu
žít jako pokřtění: „Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,19b-20a). Toto úsilí vyvrcholí o velikonoční vigilii, kdy společně a slavnostním způsobem obnovíme své křestní vyznání. Připomeňme si předem, jak bude slavnost
probíhat.

P

ředevším: v žádném církevním zákoníku není stanovena povinnost účasti na této
bohoslužbě. Ale myslím, že je to proto, že se vůbec nepředpokládá, že by se mezi
dobrými křesťany našel někdo, kdo by i jen pomyslel na to, že nepůjde. Je to hlavní a
nejdůležitější bohoslužba celého roku, „matka“ všech ostatních. Kdybychom nešli na ni,
tak na kterou jinou? Proto bych chtěl povzbudit i vás, kteří jindy chodíte jen v neděli,
abyste si udělali čas a přišli. Vím, že je to spojeno s určitou obětí: bohoslužba se koná
pozdě večer, je velmi dlouhá (obvykle kolem 2 a ? hodiny) a v tomto ročním období
bývá uvnitř kostela ještě velká zima. Je třeba se předem dobře vyspat a teple se obléci.
Navíc: protože je složitá a vyžaduje větší množství přisluhujících, v některých menších
farnostech se vůbec nekoná. Pro tamní farníky to pak znamená dojet do některého
většího města, a to může být, zvlášť pro starší lidi, opravdu velká komplikace. Přesto vás
prosím, abyste pro to udělali maximum možného.

B

ohoslužba začíná požehnáním ohně a přípravou velikonoční svíce. (Vzpomeňte na
rozjímání 1. neděle postní, na paralelu: starý Adam – nový Adam. V Kristu dává
Bůh počátek novému stvoření: Kristus je počátek i cíl, (Α i Ω). Na prahu kostela si
všichni napalujeme své vlastní svíce a vstupujeme do zcela ztemnělého chrámu. Čím je
nás uvnitř víc, tím víc přibývá světla. To bývá velmi krásný okamžik! Když všichni
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zaujmou svá místa a všechno ztichne v napjatém očekávání, zazní potřetí zvolání: Světlo
Kristovo! – teprve pak se kostel plně rozzáří všemi světly. Zpívá se Velikonoční chvalozpěv (Exultet), který povzbuzuje k radosti a opěvuje „tuto blaženou noc“ a „tuto svíci“,
která za pomoci kombinace několika symbolů zvěstuje přítomnost Krista mezi námi.
Potom se prostřednictvím biblických textů zastavujeme u několika nejdůležitějších
momentů dějin spásy, chválíme Pána Boha za jeho dílo v náš prospěch a děkujeme mu.
Obvykle se čtou tři nebo čtyři úryvky ze Starého zákona (ale může jich být až sedm!),
epištola a evangelium. Po posledním čtení ze Starého zákona zazní chvalozpěv Sláva na
výsostech Bohu a po epištole slavnostní Aleluja!
Po evangeliu a homilii přichází na řadu křestní bohoslužba. Začíná zpěvem litanie ke
všem svatým. Podobně jako na začátku postu (na 1. neděli postní) i dnes před námi
defilují svatí a světice všech dob a koutů světa a my máme tu čest zařadit se na konec
jejich zástupu a v jejich stopách pokračovat v cestě za Kristem! Pak je posvěcena křestní
voda. Třikrát se do ní noří velikonoční svíce s prosbou, aby Bůh Otec skrze svého Syna
seslal do tohoto křestního pramene sílu Ducha svatého. Když je všechno připraveno,
nastává vrcholný okamžik
obnovy křtu. Stojíme s rozžatými svícemi a pevně a odhodlaně odpovídáme na jednotlivé otázky: Ano! a Věřím! a
jsme pokropeni nově posvěcenou křestní vodou. Na závěr jeden z ministrantů (v mé farnosti
to bývá vždy ten nejmladší –
nejpozději pokřtěný) nalévá
z křestního pramene vodu do
kropenky u vchodu do kostela,
abychom si, kdykoliv vcházíme,
připomínali dar křtu a děkovali
Pánu Bohu za to, že nás přijal za
své.
Vyvrcholením velikonoční vigilie je slavení mše svaté – ta dává smysl celé slavnosti.
Zmrtvýchvstalý Kristus je skrze pokrm – plod naší práce – přítomen v našem společenství a zve nás ke stolu, který připravil na památku své smrti a svého vzkříšení, dokud
nepřijde.
Úplně na závěr zpíváme mariánskou antifonu Regina coeli, laetare (Vesel se, nebes
Královno), která je naší velikonoční hymnou.

V

ážení čtenáři, přeji vám požehnané a milostiplné velikonoce! Ať vás slavení těchto
svátků naplní novou radostí, nadějí a elánem do dalšího života!
P. Pavel Liška, Netolice
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HOMILIE
Hřích a kříž

Ž ijeme v době hmotného nadbytku, ale

duchovního úpadku. Lidé se mají dobře, ale
šťastní nejsou. Nedívejme se jen do výkladních skříní, ale i do očí našich bližních.
Mnozí mají hojnost v komoře, ale nemají
radost v srdci. Prospěch má zábavný průmysl
a různé náhražky jako protézy.
Kdysi jako kluci jsme byli v muzeu, kde
mne zaujali vycpaní ptáci. Vypadali jako živí,
ale nebyli živí. Jak je to s křesťanstvím
v našem zeměpisném prostoru? Je zdánlivé
jako vycpaní ptáci nebo je živé? Rozhodující
není chození do kostela, ale chození s Bohem,
jak o tom čteme ve Starém zákoně. Člověk si
zvykne i na zlozvyky a jeho vědomí ztrácí
citlivost pro hřích. Ztratí-li pes čichovou
rozlišovací schopnost, je ztracen. Úkolem
zpovědníka není zastupovat, ale vychovávat
svědomí. Svědomí je duchovní teploměr.
Ukáže nám, co je nad nulou a co je pod nulou
Musí být však v pořádku. Pán Bůh nemožnosti nechce, ale očekává, že učiníme vše, co
je v našich silách.
V Bibli čteme: „Bůh nechce smrt hříšníka, ale chce, aby se každý obrátil a byl živ.“
Není důvod k malomyslnosti v naší slabosti.
Největším nepřítelem církve je nevědomost a
nestálost křesťanů. Musíme mít v mysli jasno,
aby se nás nezmocnilo temno. Boží slovo je
světlo na cestě k Bohu, ke Kristu i k sobě samému.
Hřích je pro duši jed. Boží milost je duchovní lék. Bez Boží milosti člověk je sám a bez
moci, všechno může uškodit. Hřích není záležitost pocitová, ale postojová. Záleží na
tom, jestli říkám Bohu ano nebo ne. „Kdo není se mnou, je proti mně,“ říká Ježíš. „Kdo
neshromažďuje, ten rozptyluje.“ Dvěma pánům nelze sloužit.
Jeden z hlavních úkolů postní doby je naučit se rozlišovat zrno a plevu. To nám
pomůže nezahazovat zrno a nepolykat plevu. Modlitba pro každého křesťana: „Stvoř mi
čisté srdce, Bože, obnov ve mně svého Svatého Ducha.“
P. Josef Dominik Doubrava, OPraem.
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OSLAVTE S NÁMI
Rok 2010: 150 let od smrti J. N. Neumanna
Rok 2011: 200 let od narození J. N. Neumanna
I V TOMTO ROČNÍKU ČASOPISU SE PTÁME:

„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“
Možná bych odpověď na tuto otázku začala úvahou, kým mi sv.
Jan není. Tedy – na rozdíl od většiny českých světců – nebyl
člověkem vznešeným, panovníkem či člověkem z královského
rodu a nebyl pro mě ani někým vysoce postaveným v církvi.
Možná mi namítnete – vždyť přece byl biskupem! Ano, ale přesto
je v mých očích spíše prostým knězem, od rána do večera plnícím své poslání a sloužícím druhým, než církevním hodnostářem shlížejícím dolů ze svého stolce na svůj lid a
na své podřízené. Sv. Jan také nepocházel z pro mě vzdálených koutů naší země, ale
z mého rodného města.
A pro to všechno je pro mě Jan Neumann v první řadě někým velmi blízkým a jakoby
známým. Je mi příkladem toho, že svatost není nic nedosažitelného a vzdáleného, ale
že je určena pro každého z nás, že každý z nás dennodenně tím, že dělá svou práci a
poslouchá Boží hlas, směřuje ke svatosti.
Magdalena Smetanová

PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA

B

pokračování

yl Hod Boží velikonoční roku 1852. Začínal duben. Na Lemonském návrší rozkvétaly lindery. Na trávnících Fairmountského parku vystrkovaly své pěkné hlavičky první narcisy. Na konec
Tržní ulice v Delawaru dopadaly sluneční paprsky. Osvětlovaly
hodiny na věži Paláce nezávislosti. Jako by chtěly zahrát světelné
Aleluja, pronikaly okny sakristie prozatímní katedrály, kde se šest
studentů za semináře sv. Karla oblékalo k ministrování na pontifikální mši svaté.... Místo kázání četl biskup na tento Hod Boží svůj
pastýřský list, který pojednával o mnohých věcech – o nedokončené stavbě katedrály, o farních školách, o nastávající celonárodní
synodě v Baltimoru, o jeho vděčnosti za to, že ho Filadelfie tak
vlídně přijala…
Socha sv. Jana Nepomuka
Neumanna

Citace z knihy J. Galvina Život Jana N. Neumanna, str.216
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Filadelfie, město, kde sv. Jan v den
svých 41. narozenin, 28.3. 1852,
přijímá biskupské svěcení.

Katedrála sv. Petra a Pavla, kde se
skupina poutníků z Čech před
rokem zastavila při své pouti po
stopách sv. Jana.

V katedrále se mimo jiného nachází socha sv. Jana a mozaika zobrazující některé události ze života sv. Jana:
monstrance připomíná čtyřicetihodinové adorace, které
sv. Jan zaváděl ve farnostech, dále vyobrazení vyhlášení
dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie v roce
1854, kterého se Jan zúčastnil v Římě a na zpáteční cestě
se zastavil doma v Prachaticích; sestry františkánky,
jejichž kongregaci založil.
lh
Foto P. Anton Verbovský CSsR
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Před katedrálou sv. Petra a Pavla

Deska na katedrále sv. Petra a Pavla

Venku před katedrálou sv. Petra a Pavla
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VIZITKA
Narozen: 30.10.1954 Písek
Rodinný stav: vdaná
Děti: syn a dcera
Vzdělání: SPŠ keramická Bechyně
Současné působiště:
ředitelka Azylového domu
„RYBKA“ v Husinci

Jak dlouho už azylový dům Rybka
v Husinci funguje? Proč právě tento
název?
Azylový dům Rybka existuje od roku
2001. Já ho převzala v únoru v roce 2004.
Od února mi běží 8. rok mého působení v
něm. Proč právě název Rybka? Já ho
s tímto jménem převzala. Snad proto, že
slovo ryba pochází z řeckého slova ICHTYS a znamená Ježíš Kristus, Syn Boží,
Spasitel. Tedy pomoc těm nejchudším
z nejchudších.
Azylový dům slouží pro rodiny s dětmi. Za
jakých podmínek mohou být klienti přijati
a na jak dlouho?
Musí to být rodina, neboť jsme jediné
zřízení tohoto druhu snad v celé ČR, které
ubytovává rodiny s dětmi nebo maminky
s větším počtem dětí, tj. 5 a více, na které
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běžné azylové domy pro maminky s dětmi
nemají kapacitu.
Ze zákona mohou být rodiny u nás maximálně jeden rok.
Jaké dovednosti, návyky a osobnostní
vlastnosti nutné pro bezproblémové
zařazení do normálního života Vaši klienti
podle Vašeho soudu nejvíc postrádají?
S čím jim nejvíce pomáháte?
Velkým problémem v současné době, byť
se to zdá zvláštní, je negramotnost klientů.
Lidé neumí číst a psát. Problémem jsou i
finanční částky, se kterými klienti neumí
hospodařit. Sociální pracovnice pomáhají
klientům s vyplňováním formulářů
k získání dávek, vysvětlují, na co vlastně
mají nárok, a podílí se i na jejich vyřízení.
Dále - každý klient musí jít do práce.
Sociální pracovnice pomáhají klientům
práci hledat. Pokud práce je a klienti

nenastoupí do práce (výjimkou jsou
maminky na mateřské dovolené), musí
z azylového domu odejít. Je to pro nás
signál, že peníze mají a k nám nepatří.
Velký dík patří Úřadu práce v Prachaticích, jmenovitě ing. Láchovi, který
nám s hledáním práce opravdu moc
pomáhá. Vlastně od té doby, co jsem
nastoupila. Paní učitelka ze školky se zase
učí s dětmi a dělá s nimi úkoly.
Samotný domovní řád je poměrně přísný –
ať se to týká alkoholu, drog, čistoty
v bytech klientů, čistoty oblečení atd. Tím
vším se lidé učí.
Co se ve Vašem zařízení nejvíce líbí jeho
dětským obyvatelům? S čím si nejčastěji
hrají? Jak vůbec tráví volný čas? Mají i
nějaké povinnosti, jak je v běžných rodinách zvykem?
Samozřejmě se jim líbí hračky, které jim
sháním. Paradox je, že v dnešní době
k nám přicházejí děti, které třeba nikdy
hračky nevlastnily. Děti také pomáhají
pečovat o malé ZOO, kde se učí lásce ke
zvířatům. Také máme krásnou zahradu
s venkovním krbem, kde se každá akce
zakončí opékáním vuřtů, které jim zajišťujeme, dále skluzavky, prolézačky a v létě
hlavně bazén. Ten je tedy využit opravdu
na 100%. Také na akce, které pro ně
připravujeme, se děti vždycky těší. Jsou to
dvě akce každý měsíc. Děti jezdí na
zájezdy např. do ZOO, na výstavy, děláme
si svůj vlastní karneval atd. Stačí se
podívat na naše www stránky. A nejvíce
se těší na dva letní tábory. Pro některé děti
jsou to první a poslední tábory v jejich
životě, proto na ně klademe takový důraz.
Jinak si rodiny žijí v našem zařízení svůj
život, jako všechny ostatní rodiny. Do
jejich práv a výchovy nevstupujeme,

pokud se něco nevymyká běžnému způsobu života.
Prozradila jste mi, že bydlíte i s rodinou
v Týně na d Vltavou. Nedovedu si představit tu ztrátu času při denním dojíždění. Jak
to zvládáte?
Ano, žiji v Týně nad Vltavou a dojíždím
tedy 100 km. Dříve to bylo každý den,
dnes mám výborný zástup v sociální
pracovnici Mgr. A. Doulové. Musím říci,
že mám štěstí na skutečně skvělý kolektiv.
I druhá soc. pracovnice pí. Krátká umí a
zvládá vše a dělá i to, co v její náplni práce
není. Pan M. Přibil je správcem budovy po
stránce oprav a pí. Ž. Rácová zase správcem, který přebírá všechny povinnosti
v azylovém domu, když my ostatní z práce
odcházíme. Nesmím zapomenout ani na
pí. učitelku D. Cedivodovou, která učí ve
školce. Musím bez nadsázky říci, že ve
svých spolupracovnících mám velké
zázemí, a mohu se na ně ve všem spolehnout. Já se tak mohu věnovat shánění
peněz. Přiznám se, že za těch osm let je
dojíždění stále složitější, nejen po stránce
času, ale i únavy.
Máte i Vy někdy chvíle, kdy byste chtěla
všechno tzv. „zabalit“ a věnovat se méně
náročnému povolání?
Ano mám, i ty chvíle v mém životě jsou, a
to, když ani po osmi letech jedni a titíž lidé
v Husinci nás nenechají žít a neustále
„mým lidem“ ubližují. Za vším, co se
stane negativního, stojí prý naši klienti.
Nedávno se tam při jedné akci ztratila
peněženka. Ten pán nelenil a hned směroval k nám! Velmi se nás to dotklo. Přece nemít střechu nad hlavou neznamená ještě
být „grázl“. Jsme nezisková organizace a
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vše sháníme velice složitě. Vyzdobíme si
dům na Vánoce a lidé z Husince, ti, kteří
by měli našim lidem spíše pomáhat „stavět
mantinely“, tu výzdobu přímo z našeho
azylového domu ukradnou. Co k tomu
říci?
Samozřejmě, že lidé hřeší na to, že se na
naše klienty snadno leccos dá svést. Za
osm let se ale na Obecním úřadě neřešil ani
jeden přestupek našich obyvatel, a to o
něčem přeci svědčí. Jedna paní zase řešila
ve státní školce, jak prý rodiče, děti i
učitelky to nemohou s našimi dětmi zvládnout. A přitom my máme vlastní školku,
do té státní naše děti vůbec nechodí! Pak ta
paní řekne „cikáni jako cikáni“. Rozumíte
tomu? Já ne. To jsou ty chvíle, kdy nelze
s lidskou hloupostí bojovat a bere Vám to
sílu jít dál.
Kdy se naopak do práce vysloveně těšíte?
Víte, já tu práci mám moc ráda, vždyť
vracíte lidi a hlavně děti do života. Takže
stále.
Mnoho vedoucích pracovníků si dnes často
stěžuje na přebujelou byrokracii. Máte
stejné zkušenosti?
Je to stejné jako jinde. Někdy říkám, že
bychom potřebovali jednoho pracovníka
jenom na různá hlášení, vyplňování dotazníků, tabulek atd.
Ozvou se někdy Vaši klienti poté, co
azylový dům opustili? Máte možnost
alespoň u některých sledovat jejich další
osud?
Určitě ano, někteří píší, volají, nebo jim
pomáháme, a to po celé republice,
s oblečením, Vánocemi, zkrátka s tím, co
potřebují.
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Prozraďte nám prosím na závěr něco víc o
sobě – jak relaxujete, čím se zabýváte ve
volném čase, pokud Vám ovšem vůbec
nějaký zbývá...
Miluji regionální historii, takže pokud to
čas dovolí, pořádám přednášky pro občany
našeho města. Píši do regionálního měsíčníku Vltavín, napsala a vydala jsem knihu
básní Vyznání (mé mamince), která byla
zfilmována a já se na ní autorsky a produkčně podílela, natočili jsme film „Slavní
neslavní“, o významných lidech Vltavotýnska, kde jsem se také autorsky a produkčně podílela, napsala a vydala jsem
knihu básní Tulák (s církevním podtextem), napsala a vydala jsem knihu
„Říkadla“, zpracovala jsem textovou část
knihy „Historie podnikání v Českých
Budějovicích“, publikuji v časopise
„Bohemica“ v Maďarsku, autorsky a produkčně jsem se podílela na natočení videa
„Jak se žije v azylovém domě“, napsala a
vydala jsem knihu „Ten, kdo nechce být ve
tmě, musí svítit“. Nyní připravuji vydání
knihy řemesel. Já říkám, že píši za odměnu.
Také mám ráda zahradu, přírodu a svá tři
vnoučata. Azylový dům provozuje jako
svoji další službu tzv. „šatník“, každý den
chodíme věci přebírat, žehlit a připravovat.
Je toho hodně. A když se mne někdo zeptá,
jak to zvládám? Odpovím, že díky Bohu,
který mi dává sílu a dary, nezasloužené
dary, a přivádí mi do cesty lidi, kteří mi
pomáhají. Jednou náš pan farář řekl jedno
krásné moudro: „Bůh vždy dokončí dobro,
které započal“. A proto jedině Jemu patří
veliký dík za to, že jsem tím, čím chci a
mohu být.
Připravila Marie Horová

POSTNÍ ALMUŢNA 2011

CHARITA

Již druhým rokem k některým z vás dorazily malé papírové pokladničky s logem Charity. K čemu slouží? Proč hned v úvodu roku, vlastně pár týdnů po Tříkrálové sbírce zase
sbírka na Charitu?
Předně musím podotknout, že se nejedná o sbírku jako takovou. Je to dar, který je určený
na přímou charitní nebo humanitární činnost. Konkrétní účel si lze vybrat a na dně
postničky zaškrtnout. Pak putují peníze z pokladničky na konkrétní projekt, který může
realizovat farnost, Charita nebo jiná organizace. Každý z nás má srdce u jiného sociálního problému, mnozí upřednostňují seniory, jiní zase práci s dětmi, další by dar věnovali
zdravotně postiženým. Přání dárce je respektováno a je pro nás závazné.

Akce postní almužny je zacílena nejen na finanční dárcovství, jejím smyslem je především uvědomění si darů, které přijímáme od našeho nebeského Otce, a naše ochota
obětovat se a rozdělit se o požehnání s druhými. Co tedy do postničky patří? Podstatou
je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku,
který si odřekl v období předvelikonočního půstu. Je na každém z nás, kolik požitků si
v tomto období odepřeme, a nemusí to být jen za čokoládu nebo dortík v cukrárně.
Například ředitel Charity ČR, Oldřich Haičman, zavedl doma pro své děti systém, kdy
do postničky putují penízky z uspořené energie, když si děti odepřou nějaký pořad
v televizi nebo hru na počítači. Jak pojmeme způsob dárcovství je opravdu jen na každém z nás. Myslím, že je to výborný způsob, jak ukázat dětem význam postního období
zcela praktickým způsobem.
Komu almužna v loňském roce pomohla? Částka, kterou Farní charita Prachatice obdržela z postniček, činila celkem 20.453,-Kč. Musím podotknout, že na celkovém daru,
který nám byl předán, se podílelo několik farností. Přání některých bylo, aby peníze
putovaly přímo do azylového domu sv. Petra v Záblatí, kde se za ně pořídila motorová
pila, kurty na upevnění dřeva na káru a z části se nakoupily i potraviny. Částka určená
pro azylový dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi ve výši 8.161,-Kč byla použita
na nákup potravin, sportovních a výtvarných potřeb pro děti a nádobí do společné
kuchyně.
Michaela Veselá
ředitelka Farní charity Prachatice
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PŘEDSTAVUJEME

KATECHETKA

D

o týmu katechetů našeho vikariátu patří Mgr. Markéta Grillová ze Lhenic. Jako
katechetka začala pracovat při studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. V té době působil ve Lhenicích pan farář Jan Tampír, který potřeboval pomoci. Vzpomíná, že začátky byly těžké,
protože praxe se výrazně lišila od způsobu
výuky, na kterou byli jako studenti připravováni
ve škole. A to hlavně tím, že se děti neučí po
jednotlivých ročnících, ale ve skupině jsou děti
z několika ročníků najednou. V průběhu let
přibývají do skupin úplní nováčci k dětem, které
již chodí na náboženství pravidelně několik let.
Příprava na výuku je proto, hlavně pro začátečníka, hodně náročná. Za svůj hlavní cíl si již na
začátku katechetické služby stanovila to, aby děti
měly základní přehled o křesťanství, o důležitých
křesťanských hodnotách a významu křesťanských
svátků, o kterých dnes mnoho lidí nemá ponětí.
Další, na co klade důraz, je modlitba a základní
principy lidského chování založené na Desateru.
Dále říká: "Samozřejmě je také důležitá spolupráce s rodiči a především s místním knězem. Za
svého působení ve Lhenicích jsem zažila tři
kněze, každý z nich byl a je jiný, ale všichni byli
a jsou skvělí. Ať to byl pan farář Jan Tampír,
který mě sám náboženství učil a připravoval mě
na přijetí svátostí, nebo Piotr Pytel, který měl
k dětem velmi blízko, pořádal pro ně výlety,
soutěže, hrával s nimi fotbal, anebo nynější pan
farář Josef Dominik Doubrava, který k dětem
umí krásně promluvit, umí je oslovit a sám také
vyslechnout. K naší práci také patří pořádání
dětských poutí, výletů a jiných akcí pro děti. Ve
Lhenicích pracuji jako katechetka 12 let a doufám, že budu i nadále, protože jak často říkám, je
to moje „srdcová“ záležitost".
Přejeme Markétě a všem katechetům našeho vikariátu radostná a otevřená dětská srdce.
JP
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PRYČ S HŘÍCHEM

SLOVO MINISTRANTŮM

V

postní době velmi často zaznívá výzva
k tomu, abychom se vzdali toho, co není
v našem životě v pořádku ve vztahu
k Bohu a k bližním, tedy našich hříchů. A tak se
společně můžeme podívat na to, kolikrát se toto
téma hříchu objevuje ve slavení nedělní mše
svaté. Už na samém začátku mše zaznívá Confiteor, Vyznání hříchů. Uvědomujeme si nejen, že se
nám něco nepovedlo, ale také že jsme něco
neudělali, něco z dobrých skutků.
Pokud zpíváme hymnus Sláva na výsostech Bohu
(což teď v postě neděláme), zaznívá zde důležitá
prosba vůči Ježíšovi: Ty, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po
pravici Otce, smiluj se nad námi. Ježíš nám má prokázat laskavost a má nás našich
hříchů zbavit, má nás přivést očištěné od hříchů před Otce, po jehož pravici sedí.
Před evangeliem kněz sám za sebe a sám pro sebe vyslovuje přání, aby byl hoden tak
důležitého úkolu, jakým je předčítat radostnou zvěst: Očisť mi srdce i ústa, Bože, abych
dobře zvěstoval tvé svaté evangelium. Podobně po evangeliu vzývá Boha, tentokrát
jakoby za všechny (a přesto opět potichu): Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od
hříchů.
Vyznání víry (Credo) připomíná důležitost Ježíšova příchodu na svět právě jako gesta
záchrany člověka: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe. A také máme možnost vrátit se k okamžiku, kdy kněz polil naši hlavu vodou, a tím z nás byl sňat tzv.
dědičný hřích (o tom si třeba povíme jindy): Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Kněz sám za sebe předkládá Bohu svou nedokonalost ve chvíli, kdy mu liješ na ruce
z konvičky vodu: Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť mě od hříchu. A za malou
chvíli nato vyslovuje slova proměnění, nejpodstatnější slova bohoslužby, při kterých
opět zaznívá téma odpuštění hříchů: Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za
všechny na odpuštění hříchů.
Také opakováním modlitby, kterou naučil Ježíš své učedníky, znovu necháváme zaznít
prosbě o zbavení našich nepravostí: A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům. A že si mezi sebou navzájem odpouštíme, že mezi námi už nejsou
rozepře, je vyjádřeno vzájemným stiskem ruky: Pozdravte se navzájem pozdravením
pokoje. A znovu předstupujeme před Krista a vyslovujeme: Beránku Boží, který snímáš
hříchy světa, smiluj se nad námi.
Každá bohoslužba nás tedy několikrát vybízí ke zkoumání vlastního nitra a odstranění
toho, co je v nepořádku. Tak se tím nech vést a uvidíš, že ti pak půjde snáze s tvými
hříchy zápasit.
PH
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PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM
DO NITRA KASTÍLIE
Ze Santo Dominga de la Calzada putujeme dál směrem na západ. Po několika kilometrech překračujeme hranici provincií: za námi zůstává La Rioja, před námi se otevírá
Castilla y León. Původně to bylo okrajové území Asturského království – nehostinné,
chudé hrabství, plné hor a náhorních plání. Vedla jím ale důležitá cesta do vnitřní Asturie. Asturští králové ji zajistili soustavou hradů; podle nich země dostala své jméno
(castillo = hrad). Hrabě Fernán Gonzáles (933-970) Kastílii osamostatnil a vytvořil z ní
zvláštní království. To postupně získalo nad ostatními převahu, připojilo k sobě mateřskou Asturii s Leónem a nakonec celé Španělsko. Přesto patří dodnes k těm chudším.
Zvlášť patrné je to na venkově: vesnice podél Camina jsou sešlé, neupravené, s řadou
polorozpadlých stavení.
Za Beloradem začíná silnice stoupat vzhůru. Před námi jsou Montes de Oca (Husí hory).
Odedávna budily hrůzu: jsou sice jen asi 1150 metrů vysoké, ale liduprázdné a porostlé
hustým temným lesem. Ve středověku bývaly plné vlků a loupežníků. Ještě dnes se prý
ve Španělsku říká: „Když chceš krást, běž do Ocy!“ Poutníci se do nich pouštěli jen za
dne a ve skupinách. Přesto se mnozí ztratili či zahynuli. Stísněnou náladu vyvolává i
mohyla na památku vojáků, kteří tu padli v občanské válce roku 1936.
Codex Calixtinus, středověký spis, který jsme v našem vyprávění už několikrát citovali,
uvádí, že se právě zde stal v roce 1108 v pořadí třetí zázrak sv. Jakuba: nějaký Francouz
se oženil a přál si mít děti. Protože byl hříšník, jeho naděje se nenaplňovaly. Vydal se na
cestu do Santiaga, aby získal apoštolovu přízeň. Před jeho hrobem se zapřísahal, prosil,
sliboval a nakonec se vracel domů s ujištěním,
San Juan de Ortega– průčelí kostela
že jeho modlitba je vyslyšena. Do roka se mu
narodil syn a dostal jméno Jakub. Když mu bylo
15 let, celá rodina se znovu vydala na pouť
poděkovat. Ale v Montes de Oca chlapec
onemocněl a zemřel. Zoufalá matka v zármutku
zapřísahala sv. Jakuba: „Ty jsi mi to dítě dal, tak
mi ho teď navrať zpět!“ Když už ho kladli do
hrobu, hoch se najednou probral jako z těžkého
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Santo Domingo de Silos – sloupořadí v křížové chodbě

Hrob sv. Jana de Ortega

Sv. Dominik de Silos

spánku a vyprávěl: „Potkal jsem svatého Jakuba! Přikazuje nám, abychom se hned odebrali do Santiaga!“
Na konci lesa se před poutníkem rozevře údolí a objeví se
starobylý románský klášter – San Juan de Ortega. Jeho
zakladatel, svatý Jan, byl žákem sv. Dominika de la
Calzada. Pomáhal mu stavět most v Santo Domingu,
stavěl a opravoval také mosty v Logroñu a Nájeře. Když
Dominik v roce 1109 zemřel, vydal se na pouť do Svaté
země. Při návratu se jeho loď dostala do prudké bouře a
byl zachráněn jen díky přímluvě sv. Mikuláše. (Ostatky
sv. Mikuláše byly krátce předtím, v roce 1087, uloupeny
z původního hrobu v Myře a převezeny po moři do Bari
v jihoitalské Apulii.) Usadil se na zapadlém a loupežníky
zamořeném místě nedaleko svého rodiště a vystavěl tam
kostel ke cti svého zachránce. Začalo se tam říkat „v kopřivách“. A Janovi už zůstalo přízvisko „de Ortega“ („z kopřiv“). Dnes tu stojí kostely dva. Jeden gotický,
uvnitř zbarokizovaný, jeho průčelí se vypíná hned vedle
vstupu do kláštera. Druhý je románskogotický a stojí trochu stranou. To je ten původní. Když Jan v roce 1163
zemřel, byl v něm pohřben. Na jednoduchém sarkofágu je
nápis: San Juan de Ortega 1080–1163 – Preparad el camino del Señor (to znamená: Připravoval cestu Páně). Brzy
po jeho smrti se tu začaly dít zázraky. Proslul především
jako přímluvce při léčení neplodnosti – sám se narodil rodičům v pokročilém věku. Prý sem připutovali i slavní
„Katoličtí králové“ Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský s prosbou, aby mohli mít děti. Jejich přání se splnilo a
oni nechali nad hrobem sv. Jana vybudovat krásný náhrobek.
Milovníci liturgické hudby jistě neodmítnou navštívit
benediktinský klášter Santo Domingo de Silos, i když si
budou muset zajít několik kilometrů na jih. Původně
vizigótské opatství, zničené Maury, obnovil a přivedl
k velkému rozkvětu opat Dominik, který sem v roce 1041
přišel ze San Millán de la Cogolla. Působil tu požehnaně
až do své smrti 20. 12. 1073. Začal stavět klášterní kostel
a křížovou chodbu, která je překrásná a patří k nejvýznamnějším památkám španělské architektury. Ještě víc
však klášter proslul nádherným zpěvem gregoriánského
chorálu. Od dob sv. Dominika de Silos až dodnes se mniši
několikrát denně scházejí, aby se modlili „hodinky“ touto
starodávnou hudební formou, která tak uchvacuje i mo17

derní posluchače. V klášterní knihovně jsou uloženy jedny z nejstarších rukopisů gregoriánského chorálu v Evropě.
Toto požehnané místo opouštíme neradi, ale čeká nás perla celého Camina – město
Burgos.
P. Pavel Liška
Santo Domingo de Silos – křížová chodba

M

ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH POJMŮ

Heretik – pokřtěný člověk, který tvrdošíjně popírá nějakou obecně uznávanou
křesťanskou věroučnou pravdu nebo o ní pochybuje. Český ekvivalent pro tutéž
skutečnost je „bludař“. Svatý Jeroným objasnil rozdíl mezi herezí a schizmatem.
Za herezi považuje opravdový nesouhlas s učením církve, zatímco schizma je
podle něj roztržka společenství, vyvolaná odmítnutím poslušnosti církevní hierarchii.
Hlavní hříchy – říká se jim tak proto, poněvadž plodí jiné hříchy a neřesti. Jsou to:
pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost a zahálčivost.
Holokaust – z lat. holocaustum „úplně spálená věc“. V některých antických náboženstvích se tímto výrazem označovala krvavá oběť bohům, při níž byl obětní dar
„zcela spálen“ na oltáři. Starý Zákon předepisuje holokaust pro všechny slavné
svátky a udává přitom počet přinášených obětních darů, které je nutno obětovat
jako projev naprosté oddanosti Bohu. Dnes převzalo termín holokaust židovské
náboženství a připomíná se jím osud židovských obětí nacistické genocidy.
Hosana – výraz pocházející z hebrejského hoša´na, „zachraň nás prosím“. Je to
bohoslužebné zvolání, které původně znamenalo volání o pomoc, později se stalo
voláním radostným. S provoláváním hosana byl spojen triumfální Ježíšův vjezd
do Jeruzaléma.
18

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

VITĚJOVICE
Vitějovice jsou prvně zmiňovány již roku
1283 a v těch dávných časech museli
vitějovičtí docházet do kostela v Blanici,
což však bylo často svízelné. A tak blanický farář Václav poradil vitějovickým, ať si Boží stánek vystaví tam
u nich. A tak, jak se lze dočíst v zakládací listině, byla 16.9.1369 od
bratří Petra, Oldřicha a Jana z Rožmberka založena kaple se sídelním
kaplanem, jež patřila jako filiální
pod správu blanické farnosti. Poté,
po dostavbě a povýšení bavorovského kostela na farní, byly Vitějovice přifařeny do Bavorova.
Tak tomu bylo pro-
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kazatelně již v roce 1401, možná dříve. O dalších letech záznamy mlčí a
ozývají se až v roce 1624, kdy vitějovickou farnost spravoval prachatický
děkan. Od roku 1641 se Vitějovice farností vrací opět pod Bavorov. Tak
tomu bylo ještě v roce 1666 a následně byli vitějovičtí přifařeni
k Chelčicím, a to až do roku 1747, kdy zásluhou baronky Buquoyové
získali svého faráře, a roku 1834 přičiněním knížete ze Schwarzenberka,
který roku 1801 koupil panství Libějovice, pak i kaplana.
Avšak ještě dříve než faráře se ve Vitějovicích dočkali nového kostela.
Ten starý byl totiž již na spadnutí. Jak píší pánové Sedláček a Mareš ve
svém Soupisu památek, „byl úplně snesen a za tři léta ze základu od
zednického mistra Greizweilla nákladem 4000 zlatých znova vystavěn“.
A tak roku 1746, tedy rok před příchodem prvního faráře, stojí v obci
kostel s hranolovitou věží, zakončenou jehlancovitou střechou. Popis
kostela v dnešních průvodcích je strohý a málo říkající. Dejme tedy opět
slovo pánům Marešovi a Sedláčkovi a jejich zprávě z roku 1913:
„Dnešní kostelní budova k východu orientovaná jest jednolitá a nepoukazuje nic na použití starších zdí. Presbytář jest kvadratická, 6,55 m
dlouhá a široká, v rozích lesenami vroubená a plackou sklenutá. Stejného
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tvaru jest sakristie za presbytářem přistavěná. Loď podlouhlá má zaoblené rohy a rákosový strop s velkým fabionem, měří 12,03 m délky a 8,25 m
šířky. Vestavěný hudební kůr spočívá na dvou pilířích a strop pod ním jest
taktéž rákosovaný. Na straně jižní chráněn vstup malou kopkou."
Jak se lze přesvědčit z fotografií, i dnes je vnitřek kostela malebný a
většina pseudobarokního inventáře pochází z poloviny 19. století. Nicméně až kostel navštívíte, doporučuji zahrát si malou, leč oblíbenou hru
„hledej sedmero rozdílů“. Tedy opět duo Mareš Sedláček a stav před první
světovou válkou:
„Hlavní oltář sloupový s obrazem sv. Markéty, v nejnovější době od
Jos. Hübsche malovaným a sochami sv. Linharta, Vendelína, Petra a
Pavla a Floriána, je z r. 1850 a provedení slabého. R. 1887 ne valně
obnoven. Starý obraz sv. Markéty v kostnici uložený - umělecky bezcený signován jest Jac. Faber pinxit. Malby na skle: sv. Vojtěch a sv. Kateřina,
dodala taktéž v nejnovějším čase firma "Tiroler Glasmalerei". Železná
mřížka u sanktuaria je asi ze starého kostela a spolu s velkým zvonem
jedinou památkou jeho. Poboční oltáře sloupové, sv. Anny a Barbory a
druhý svaté Panny Marie a sv. Antonína jsou bez umělecké ceny tak jako
kamenná křtitelnice a kazatelna. Oltáře a snad i kazatelna jsou z roku
21
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1853. Původí oltáře dřevěné zrušeny roku 1811 a nové vymalovány na stěny, malba však
již vymizela. Pod kůrem oltáříček Bolestné Panny Marie se starší barokní sochou, stejně
bezcený. Varhany zhotovené od Krumlovského varhanáře Jüstla r. 1843.“
Poměrně kritické hodnocení kostela můžeme doplnit o několik informací z farní
kroniky. Varhany přišly farnost na 900 zlatých v šajnech, a jelikož se píše o nových, lze
předpokládat, že zde byly nějaké staré. Nový oltář sv. Antonína byl instalován 11. srpna
1843 a je dílem prachatického truhláře Škarvana a rovněž prachatického malíře Fabera.
19. 4. 1859 byl pak zhotoven oltář Panny Marie Bolestné, stejně jako obrazy Anděla
strážce. V roce 1865 byla díky dobrodincům pořízena nová křížová cesta a Vojtěch a
Anna Petráškovi darovali nový lustr. V roce 1928 byl kostel vymalován. 20. srpna přijel
do Vitějovic malíř Karel Vlček a o něco později jeho kolega N. Rak. Po osmi nedělích
bylo hotovo a farář byl nadmíru spokojen. „Náš milý kostelíček byl uvnitř opraven a
vymalován. Malba tato jest jednoduchá, ale umělecká, velmi vkusná, slohem chrámu
Páně přispůsobená, krásná, domu Božího důstojná,“ zapsal do pamětní knihy P. Petržílek

Ozvěny vitějovických zvonů
Před první světovou válkou se ve věži kostela nacházela trojice zvonů. Největší nesl
jméno Markéta a prý se mu říkávalo i Salvátor. Je ozdoben reliéfem Panny Marie s Ježíškem na kolenou, ozdobnou obrubou a nápisem A nativitate Cristi MCCCCXC quarto
at laudem et honorem sancte Virginis Margarete. Laděn je do C a při kolmé výšce 62
centimetrů s 13 centimetrovou korunou měl průměr 81 centimetrů. Na věnci byl dekorován obrubou.
U ostatních zvonů však již musíme používat čas minulý.
Prostřední, zvaný Václav či také Poledník, zněl v základním tonu F, vážil 147.5 kilogramu při výšce bez koruny 30 centimetrů a průměru 63 centimetrů. Na plášti nesl Schwarzenberský znak a nápis REFVSA SVMTIBVS CELS ADOLPHI JOSEPHI PRINCIPIS
DE SCHWARZENBERG AO. 1893 AB A. PERNER & FIL. BVDVICII. Na druhé
straně byl opatřen reliéfem sv. Václava a textem Svatý Václave oroduj za nás! Nedej
zahynouti nám ni budoucím. Malý, šestatřicetikilový Jan byl nesl tón A s poznámkou, že
neladí úplně čistě. Při průměru 40 centimetrů měl výšku 29,5 cm, k čemuž je třeba
připočíst šesticentimetrovou korunu. U koruny i na věnci byl dekorován páskem, nesl
obraz sv. Jana Nepomuka a na druhé straně nápis C. Bellmann me fecit 1818.
Posledním vitějovickým zvonem, který však byl umístěn v malé věžičce, byla 18,5
kilová Barborka s obrázkem sv. Jana Nepomuka, který držel v levé ruce kříž a v pravé
palmu. Nenesl žádný nápis, pouze letopočet 1740, průměr činil 29 centimetrů a výška 20
cm měřeno uvnitř. Václav i Jan byly sneseny 17. října 1916, Barborka o rok a den
později. Markéta osaměla.
Nicméně přišel rok 1924 a 9. listopadu jsou vysvěceny nové tři zvony se jmény starých.
Tedy Václav, Jan Nepomuk a Barborka. Václav (chtělo by se napsat II.) vážil 169 kilo
při průměru 66 centimetrů a byl laděn do D2. Na plášti nesl nápis Svatý Václave, oroduj
za nás, obraz sv. Václava a letopočet 1924. Jan laděný v E2 vážil 132 kilogramů při
průměru 66 centimetrů, nesl obraz svatého Jana Nep., nápis Svatý Jene Nepomucký,
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oroduj za nás a letopočet 1924. Umíráček Barborka pak vážil 22 kg při průměru 33,5 cm
a laděn byl v D3. Nesl na plášti text Svatá Barboro, oroduj za umírající. Barborka byla
darem rodiny vitějovického obchodníka Ondřeje Bolecha. Na Václava i Jana jsou již
v roce 1921 vypsány sbírky. Zbývá dodat, že všechny tři zvony byly dílem chomutovského zvonaře Richarda Herolda. Avšak přichází druhá světová válka a historie se opakuje. Václav i Jan mizí v tavící peci. Na věži tak zůstává nejstarší a nejcennější zvon
Markéta a ve věžičce pak umíráček Barborka.

Zajímavosti z farní kroniky
1369 – Činíme známým všem a každému jimž se toto do rukou dostane, že pohnuti
jsouce horlivou zbožností a toužíce čest Boží rozmnožiti a sobě pokladů nehynoucích
v nebesích uložiti, uvažujíce mnohá nebezpečí a obtíže, která pro vzdálenost místu a
zaplavení vodami, ubohému našemu lidu v Blanici při přijímání svátostí se naskytují a
budoucně naskytovati se mohou. K radě pana Václava, řádného plebána kostela v Blanici, rozhodli jsme se ku cti Boží a jeho blahoslavené rodičky, Panny Marie a sv. Markéty založiti a vystavěti ve vsi naší, Vitějicích, kapli.
1823 – první hodiny dány na věž od obce Vitějovic, zhotovené od Urbana neb Jana
Šandy, které ale když obec slušně (ne jako staré železo od váhy) zaplatit nechtěla, vzal
si je téhož syn jinam (do Rakous) prodal je potom.
1831 – Přišla pověst o blížící se hrozné nemoci choleře (z Polska), nařízena čistota
v obci, přistrojeny chalupy v každé obci na tři špitály po třech postelích se zařízením
1832 – Začla se klást zemřelých těla na hřbitov za Pírků, dne 15. října to bylo, když
cholera byla v Hracholuskách, ale ve Vitějovicích na tu nemoc nezemřeli.
1896 – Na jaře vysázeno okolo chrámu Páně 15 stromků hlohových (crategus) a u Kamenného kříže před kostelem dvě lípy, z nichž však jedna zanikla. Stromky tyto na
žádost farního úřadu ku správě velkostatku v Netolicích byly dodány knížecím zahradníkem v Kratochvíli zdarma a rovněž zdarma zasázeny.
1898 – Na jaře postaven bleskovod na našem chrámu Páně, práci provedla židovskoněmecká firma Windspach z Českých Budějovic
1899 – V prvním ohledu je zajímavo pozorovati jakou měkkost uměl lid náš do nářečí
svého vkládati. Tak modlí se dosud u nás starší osoby Zdrávas Maria, mjílosti plná.
Vzel místo vzal, vo tom já nic nevjim, von to vypjil najednou, gdo to řek?, voni to
neví?, dyť já to vjim, náno (Marie), dej telet pití, přines símě (lněné semeno) vod Fučíkojc, Kubo dej to Tomšov, Jouzov, nebo kterýmu chceš, jenť víš, bujte bez starostí.
1904 – k vybídnutí dp. kaplana Lapky sebrala děvčata z osady u příležitosti postní pouti
30 zl., za něž pořízeny harmonické zvonky v sakristii od firmy Blažej Schättinger.
1915 – Brzy po příchodu nového faráře vloupal se do chrámu Páně jakýsi lupič. Přeřízl
provazy u zvonů, přivázal je k sobě, upevnil někde na choru a spustil se po nich do
lodi chrámové. Roztříštil skleněné okno pod menzou oltáře Růženecké Panny Marie,
domnívaje se nejspíše, že u sochy sv. Jana Nepomuckého, která pod oltářem tím
odpočívá, nalezne nějaké cenné věci. Ze sakristie odcizil krásný bílý pláštík na ciborium, balík obětních svíček, nádobku se sv. olejem nemocných a knížku pro zaopatřování nemocných. Pátrání po lupiči tom zůstalo marné.
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1945 – Zdejší jsou velmi citliví na pokárání. Za války zde mnozí prodávali věci za
přemrštěné ceny, a když se dp. ozval, bylo to přece jeho povinností, potom od lidí nic
nedostal a žil na venkovské faře v nouzi. Varuji mého nástupce, ač sám možná na tom
zde ztroskotám: Vitějovičtí snesou pokárání, dané jim velmi opatrně - Dvakrát měř,
jednou řež! Nejlépe spojeno s pochvalou.

Vitějovičtí faráři
1747–1755 Antonín Jan Nepomuk Mikšíček
1755–1756 Petr Pajka
1756–1758 Jan Michalovic
1758–1760 Josef Karel Křepelka
1760–1775 Jan Grabensteiner
1775–1779 Ignác Schimon
I.–II. 1779 adm. Karel Payer
1779–1783 Tomáš Horažďovický
1783–1796 Mikuláš Dubenský
1797–1810 Leopold Jelek
IV.–VIII. 1810 adm. Jan Johánek
1810–1843 Kašpar Drška
1843 adm. Josef Vondra
1843 adm. Josef Kladrubský
P. Václav Mika
1844–1861 Josef Kuliš
1862–1874 František Kuliš
1874–1875 adm. Vincent Žižka
1875–1888 František Žlábek
VI.–XI. 1888 adm. František Žlábek (synovec předchozího)
1888–1895 Jan Kubíček
VI.–XI. 1895 adm. Karel Lapka
1895–1915 Václav Mika
III.–VI. 1915 adm. Karel Lapka
1915–1939 František Petržílek
1939–1945 Jan Matuška
1945–1961 Františko Vondrysko
1961–1985 Karel Dvořák, poslední farář, který žil a dožil na vitějovické faře
Od r. 1985 jsou Vitějovice spravovány excurendo z farnosti Lhenice tamními duchovními správci:
P. Josef Xaver Švanda, OCist
P. Jan Tampír
P. Piotr Pytel
P. Josef Sláčík

Vitějovická farnost je spravována z Prachatic, nicméně nedělní a sváteční bohoslužby
v rámci výpomoci obstarává lhenický P. Josef Dominik DOUBRAVA, OPraem. Bohoslužby jsou zde dvakrát v týdnu, a to v úterý ve čtyři hodiny odpoledne a v neděli v 8.00
hodin.
Literatura: Pamětní kniha (Memorabilien Buch bei der Pharre Wittiegitz), založena r. 1836
F. Mareš, J Sedláček: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, 1913

sestavil J. Pulkrábek
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RUBRIKA MLÁDEŽE
m
u
n z Před několika dny jsem se na internetu dostala
o
k
k článku o etickém konzumu. Věc, o které mě nikdy dříve

nenapadlo ani přemýšlet. Nikdy jsem se nezamyslela nad tím,
jakou historii má čokoláda, kterou si zrovna dávám z regálu v supermarketu do košíku…
Mottem filozofie etického (odpovědného) konzumerismu je: „Vždy když nakupujete, můžete svou útratou hlasovat pro své hodnoty.“
Zastánci etického konzumerismu věří, že svým postojem může každý člověk podpořit
trvale udržitelné podnikatelské aktivity, které nevykořisťují zaměstnance v nejrůznějších
zemích světa a neznečišťují životní prostředí. Jedná se o nákup věcí, které byly eticky
vyrobeny společnostmi, které se eticky chovají. Obvykle není v silách jednotlivce získat
informace o životním cyklu výrobku a o všech aktivitách jeho výrobce, proto roste počet
spotřebitelských sdružení podporujících odpovědný konzum, která poskytují informace
a poradenství a vydávají specializovaná periodika.
Chovat se jako etický spotřebitel může mít řadu podob:
a) Pozitivní nakupování je upřednostňování etických výrobků spravedlivě vyrobených
a obchodovaných, organických a nepůsobících utrpení (např.: výrobky Fair Trade,…).
b) Negativní nakupování znamená vyhýbat se produktům, které neschvalujete (např.
nakupování vajíček od slepic, které žijí v klecových chovech, kde má každá slepice
prostor menší než formát papíru A4).

et

Žijeme v konzumní společnosti, ale každý máme možnost své hodnoty nějak vyjádřit…
Pokud někoho tento problém zaujal, dočte se více informací i příklady konkrétních
úspěšných bojkotů proti různým firmám (od kterých si nejspíš každý z nás už něco za
svůj život koupil) na: http://www.blisty.cz/files/isarc/0108/20010802k.html
ES

SBORNÍK O POUTNICTVÍ NEJEN NA ŠUMAVĚ
Býti poutníkem v dobách minulých a dnes, toť záhlaví sborníku příspěvků
z mezinárodní konference Poutní cesty na Šumavě, která proběhla koncem dubna 2010
v Jiřičné nedaleko Sušice a jejíž konání i následné vydání tištěného výstupu společně
zaštítily společnost AgAkcent, s. r. o., a město Hartmanice za finančního přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Po úvodním příspěvku o barokních poutích a ne nezajímavém krátkém článku o
nejstarších kaplích Božího hrobu na našem území se jádro téměř stostránkové publikace
soustřeďuje na zbožné putování v severněji položené části Šumavy a Pošumaví i
s překročením státní hranice. Po souhrnném přehledu o poutních místech převážně na
dnes západočeském dílu Šumavy se lze dočíst o počátcích poutí k P. Marii Klatovské, o
poutích, směřujících i z české strany k poutnímu místu Neukirchen beim Heiligen Blut, a
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také o nedávné obnově poutního místa sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic, nyní
známého skleněným oltářem (retabulem) a křížovou cestou od V. Tesařové. Nejobsáhlejší příspěvek však pojednává o putování po Sušici, do Sušice a ze Sušice. Další dva
články se vztahují ke Svaté Hoře u Příbrami, z nichž jeden se týká historie a současnosti
tradičních poutních řemesel. Závěrečné dva příspěvky jsou věnovány novodobému
poutnictví, jež prožívá svou renesanci, budování a značení poutních stezek, jejich propagaci a zajišťování zázemí pro putující po jejich trase.
Na první dojem útlá knížka však může ve vícero ohledech působit inspirativně. Při
hledání smyslu a poslání poutí třeba slova P. Františka Nováka, někdejšího dlouholetého
pastýře farnosti Kašperské Hory, která pronesl při jednom vítání poutníků v tamním
poutním kostele P. Marie Sněžné (V. Horpeniak: Poutě a poutní místa na Šumavě, zde s.
31): „Předmětem pouti a putování je vždy zasvěcení, duchovní osvěžení a projevení víry.
Poutník není ani tulák, který neví, odkud a kam jde, nezná cíl své cesty, není ani cestovatel, který jde jen za poznáním, zábavou a vyražením, není ani turista, který hledá jen
krásy umění nebo přírody či rekreaci, ale poutník hledá Boha!“
Sp.
Také v našich končinách se rozbíhá poutnická sezona. Slavná hlavní pouť u sv. Vojtěcha ve Lštění se uskuteční
v neděli 1. května 2011. Poutní mši sv. bude od 10.30 h sloužit P. Andrzej Urbisz z Křemže.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
MOC JEŽÍŠOVA JMÉNA Jean Pliya (nakladat. Paulínky)
Autor poukazuje na to, jak se tato moc projevuje při modlitbě za
uzdravení a vysvobození. Připomíná, že v Ježíšově službě mělo uzdravování stejně důležité místo jako vyučování a kázání. Znamení uzdravení a vysvobození potvrzují, že Ježíš mluvit pravdu a skutečně porazil
hřích a jeho původce satana. Uzdravení není cílem samo o sobě. Jeho účelem je hlásání
Ježíše Krista, plodem tohoto hlásání je obrácení. Ježíš předal učedníkům moc svého
jména a poslal je hlásat radostnou zvěst, vyhánět démony a uzdravovat. Těmi učedníky
jsme dnes my. Snad namítneme, že nemáme dar uzdravování, případně vysvobozování.
Jenže modlit se na výše uvedené úmysly mohou a mají všichni pokřtění.
Vysvobození je třeba tam, kde lidé upadli do pout vzniklých pro účast na okultních
praktikách a zasvěcujících rituálech ezoterických společností, hnutí New Age. Pouta
vznikají i tehdy, nadchneme-li se pro magické formulky z Harryho Pottera – tedy neobstojí tvrzení, že jde o normální pohádku.
Autor upozorňuje na chybu, jíž se dopustíme, pokud se na závěr modlitby za vysvobození neotevřeme Duchu svatému: „Démoni bez domova hledají, kde se ubytovat, a lidé
jsou pro ně obzvláště zajímaví, protože disponují řečí, která se dá využít k rouhání a
urážkám, a tělem, se kterým se dá dělat cokoliv. Takže pozor: vaše tělo, chrám Ducha
svatého, není dům k pronajmutí! Musíte prosit o vylití Ducha svatého. Modlitba za vylití
Ducha svatého uzavírá modlitbu za vysvobození.“
Romana Bilderová
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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

14.00 hod. Kolem města
Dvě hodiny odpoledne. Sedíme na stráni pod Hosínem a pohledem objímáme celou budějovickou kotlinu,
tak zajímavou, hezkou. Nic se nedivme, že se líbila i
německému führerovi, když se na ni díval v roce 1938
z Kletě.
Je krásná, je poetická v tomto horkém odpoledni. Sirény právě odhoukaly skončení práce a ve městě jistě začal čilý ruch a shon. Sem
nahoru na hosínskou stráň však nic z toho nedoléhá. Zde zaznamenáváme jen klid a mír. Hory a kopce vše obstupují jako nejnádhernější věnec
a kdesi vysoko v modři nebe skřivánek zpívá píseň domova, píseň nejsladší. Zazpíváme si také? V tom případě bude nejvhodnější: „K Budějicům cesta, ale že je ouzká…“
Scházíme k bílé kapličce, skryté v stromoví. To je známý Těšín, malinké, ale přemilé poutní místo Budějovických. V neděli je zde lidí tolik, že
pár provizorních laviček ani nestačí, nemluvě vůbec o kapličce, která je
přeplněná. Na oltáři je socha Panny Marie uprostřed polního kvítí – a
kolem plno lidských srdcí vije Panně věnec ještě krásnější. Harmonium
pojednou zapreluduje a spustí: „Tisíckrát pozdravujeme Tebe…“ a celé to
velké množství, v kapli, na lavičkách, u studánky i porůznu pod stromovím na trávě se přidá a oslavuje Královnu nebes. Píseň střídá píseň,
jedna je hezčí než druhá. Jak by se to nelíbilo Matičce Boží? Dnes je zde
ticho, jen pramének u studánky tichounce ševelí, jako by vyprávěl o
dobrotě Tvůrce. Kaple je zavřena, ale boží muka, ještě starší než ona,
jsou vždy k dispozici. Svatý klid Boží je zde. Pravý těšín srdce i duše,
unavené chvatem dvacátého století.
Po severu usedáme na východě města, tam, kde pohled na město je ze
strany rámován mohutnou věží Rudolfova. Za námi je rybník Mrhal,
plný jiskřivé stříbrné vody, nabízející své osvěžení. Stranou lesy plné
borůvek a jahodiní. Dnes však pohrdneme tím i oním a zahledíme se na
město, abychom si jeho obrázek co nejvíce vtiskli do duše. Je krásné
z této strany východní, se zadní siluetou Kletě. „Buď pozdraveno, město
Přemyslovo!“
Polní cestou jdeme směrem k Dobré Vodě, po boku stále máme město. Zdálo by se, že naše cesta bude doprovázena zpěvem ptáčků, ale není
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tomu tak. Až na osamělý, tu a tam zpívající či cvrlikající hlásek je všude
ticho. Opar letní malátnosti leží nad krajem.
Dobrovodské Švýcarsko nás pohltilo. Jdeme po tichých lesních
cestách plných krás a překvapení. Kdo by tušil, že tak blízko města je
taková oáza? Veverka přeběhne přes cestu, shodí šišku ze stromu, potůček ti vběhne do cesty: „Vyhýbej se mi!“
Ze západu je pohled na město starobylejší. Se sluncem za zády vidíme
starou architekturu jako na dlani, když se díváme od „Hada“. Věže vystupují ostře a bezprostředně – mezi nimi a námi neleží větší množství
jiných domů. Jako kráska na pláži mořské, vystavující svou krásu na
odiv, tak mi připadáš, mé drahé město. A kráska jsi! Kdo by ti to chtěl
upírat? Já jistě ne.

Tam, kde Vltava vybíhá z údolí do kotliny, leží starý Boršov se svým
románsko-gotickým kostelem. Vltava zde nabírá jinou krásu, lepší, než
kterou známe z města samého. Bohužel, je však i zde silně znečištěna.
Vltavěnko, řeko naše milá, kdypak si propereš své sukničky tak, abys
nás jimi oblažovala a omračovala? Vím, vím, že to není v tvé moci…
Při pohledu z jihu, od Včelné, město nabírá na usebranosti, seskupuje se jaksi dohromady kolem věží, i když je toto panorama poněkud přerušeno moderními stavbami a komínem teplárny. Co naplat, život všude
kolem kypí, roste, jeho vzrůst až ohromuje. Taková je skutečnost, tak je
třeba to brát.
K Budějicům cesta… Ach, co jich vede, všechny hezké, ukazující
královské město ze všech stran, jako když dítě vezme míček a otáčí si jej
v prstech, aby jej dobře vidělo.
Sluncem zlíbaná kotlino budějovická, vy stráně a cesty kolem města,
buďte sbohem – a někdy zase na shledanou.
– 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 „NA SNĚŽNÉ“
Nejjemnější, nejkřehčí a nejelegantnější
boţí muka ze všech! Lehké a štíhlé proporce
tuto kamennou krásku pasují na princeznu
všech kamenických prací na Všolarsku. Jemnost a zkrášlující prvky ještě nutně nemusejí
vyvolat o dotyčnou krasavici zájem; k tomu je
navíc třeba mít – jak říkáme my, slohotvorci –
šmrnc. Boţí muka stojící těsně pod hřebenem
v jiţním svahu Sněţné takový šmrnc mají. Můţe
-li být metráková kamenická práce jemná a
křehká, pak je to tahle!
Jen v těchto boţích mukách se dochovala u
výklenku i dvířka. Pravda, zrezivělá a chatrná,
ale celistvá a původní. Okrasou je také zachovalý kovový kříţek, monogram TE, datování 1889
a poloha u písčité cesty ve vzrostlém lese
s průhledy na vzdálené samoty. Jen dejte pozor,
boţí muka uvidíte aţ v poslední chvíli a v letní
zeleni je docela snadno i přehlédnete.
Nejsem ani zatuchlý kmet ani bezpohlavní individuum, ale kdybych někdy šel
tou cestou a u zmíněných boţích muk potkal dívku, sbírající do hrnku borůvky,
nezaručuji, ţe bych delší pohled věnoval právě dívce. Pokud by tedy neměla
šmrnc…
Obdiv k domorodcům ze zámořských končin, kteří dovedně nosí koše, nádoby
a všeliké balíky na temenech hlav, je na místě, avšak i na staré Šumavě býval
takový výjev vcelku běţný. Bývali jím sklínkaři, coţ nebyl nikdo jiný neţli zdatní
mládenci, kteří své křehké skleněné zboţí nosívali v koši na hlavě. Na malém
kulatém klobouku mívali koţený věneček jako podloţku, aby je koš s obţivou i
veškerým svým majetkem netlačil. Sklínkaři ve svých koších nosívali pravé
poklady. Aspoň tak se starým Šumavákům jevily rozličné drobnosti, mezi nimiţ
si vybral dočista kaţdý. Dřevěné i plechové hračky pro nejmenší děti, kudly pro
hochy a prstýnky pro děvčata, zrcátka a hřebeny pro parádnice, pentle pro nevěsty, jehly a drobné kuchyňské náčiní pro hospodyně i všelicos pro hospodáře.
A samozřejmě drobné skleněné zboţí, jinak by sklínkař nebyl sklínkařem. Na
spodu koše, zabalené ve slámě, nosívali malované skleničky na tabák, pateříky
i skleněné korále všemoţných barev a třpytů, skleničky a pohárky broušené
i hladké, obrázky na skle, lahvičky s voňavkami a spoustu dalších maličkostí.
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Své koše nosili na hlavách s obdivuhodnou jistotou. Kráčeli pevně a jen na
těţko schůdných místech si koš přidrţovali jednou rukou. Jinak mu nechávali
rovnováţnou polohu a nijak ho nepodpírali. Také osadami kolem Volar vedla
řada tras, po nichţ sklínkaři, obvykle ve dvojici, chodívali. Mívali svůj okruh,
který jim zabral několik týdnů času. Do téhoţ místa sklínkař přicházel pětkrát
nebo šestkrát do roka.
Část cesty Tadeáše a Tomáše, o nichţ tento příběh vypráví, vedla podél Blanice k jejímu prameni v arnoštovském polesí. Při jedné z jejich jarních cest před ně
na cestu vyšla z lesa dívka, kterou neznali a na níţ mohli rázem oči nechat. Opálený obličej jí lemovaly tmavé vlasy a v černých očích se jí šibalsky blýskalo. Oba
hoši sundali své koše, začali s dívkou ţertovat a přitom se předháněli ve vychvalování svého zboţí. Neznámá se nijak neupejpala, ale představit se ne a nechtěla.
Tadeáš se ji pokusil zlákat třpytivým náramkem a ani Tomáš nezůstal pozadu:
pověsil tmavovlásce na krk nádherný skleněný náhrdelník. Dívka dary koketně
přijala, ale pak náhle přeskočila kamenný taras, rozběhla se do louky a zmizela v lese.
Mládenci byli zaskočeni. Naskládali věci do košů a vydali se k osadě. „Jsem si
jistý, ţe v některé z chalup na neznámou narazíme,“ věřil Tomáš. Byť sklínkaři
chodívali ve dvojicích, před vsí se vţdy rozdělili a kaţdý nabízel zboţí v jiném
stavení. Tomáš a Tadeáš nebyli výjimkou. Napětí, kolik prodají, převýšilo tentokrát očekávání, kdo z nich neznámou krásku najde.
Vyptávat se na tmavovlásku přímo si netroufali. S nelibostí, jakou místní
mládenci projevovali vůči přespolním nápadníkům, se oba jiţ setkali a nebyly to
pro ně vzpomínky dvakrát příjemné.
Za posledním stavením se pak oba sešli. „Nic,“ řekl stručně Tadeáš a rovněţ
jeho druh zavrtěl hlavou. „Nezbyde nám, neţ se vyptat,“ navrhl Tadeáš. „Bez
toho, abych se o ní něco nedozvěděl, odsud neodejdu.“ Sklínkaři vyhledali starého výminkáře a darovaný paklík tabáku vykonal své: „To jste určitě potkali dceru
kulhavého smolaře!“ nezaváhal vyslouţilec. „Ţije sama s otcem nahoře v lese. Je
to taková lesní ţínka; nedivím se, ţe vám popletla hlavu.“
Mládenci si nechali ukázat cestu a na blízký soumrak nedbali. Nebylo by to
poprvé, co přenocovali v lese. Doufali však, ţe ve smolařově chalupě naleznou
přístřeší - a nejen přístřeší. Na mýtinu s osamělým stavením dorazili zároveň
s tmou. Trochu je zarazilo, ţe z komína nevychází ţádný kouř. Popošli k chalupě
a její vylomené dveře je připravily o rozvernou náladu.
Jediný pohled do světnice jim řekl vše: stopy zápasu a loupeţe mluvily jednoznačně. „Hej, smolaři!“ volal marně Tadeáš, ale to uţ ho Tomáš přivolával
k dřevníku. Na zemi tu leţela bezvládná postava – a oba sklínkaři přiklekli k nehybnému tělu dívky. Tmavé vlasy se jí vinuly po bledých tvářích a tmavé oči
zasklenně hleděly ke stejně tmavé noční obloze.
Tadeáš bolestně polkl a Tomáše začalo pálit pod víčky. Zraky obou padly na
dívčin krk, kde namísto náhrdelníku zbyly jen krvavé šrámy. Ani Tadeášův
náramek nezdobil její štíhlé zápěstí. Cesta zpět do osady, kam mládenci tělo
oloupené dívky společně odnesli, byla jejich poslední společnou; rozešli se.
Zda některý ze sklínkařů někdy vypátral loupeţného vraha, není známo. Vím
jen, ţe jeden z nich nechal postavit u cesty v lese boţí muka. Štíhlá a křehká;
taková, jakou si pamatoval smolařovu dceru.
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pokračování

Co můžeme pro Jaroslava udělat přímo
tady v Čechách?
Myslím, že Jaroslavovi tam trochu chybí
takové to lidské přijetí, blízkost, společenství. Život tam není vůbec jednoduchý a
navázat přátelství mezi bělochem a černochem je trochu problém. Oni v sobě mají
zakódovanou jakousi úctu k bílým, měla
jsem pocit, že se buď bojí anebo chtějí
známost využít pro nějaké výhody. Myslím, že pro Jaroslava je velice důležité, aby
cítil, že na něho myslíme. Dopisy, maily,
SMS, modlitby. Ale když mu píšete, tak
hlavně neposílat nic velkého a už vůbec ne
takové ty zprávy typu "pošli to dál". I fotka
v pro nás malé velikosti mu může zablokovat stahování pošty. Ale v tom duchovním
smyslu moc potřebuje, aby se tu za něj
někdo modlil. Za jeho práci, za to aby byl
dobrým pastýřem. To je pro něj moc a moc
důležité a hodně mu to pomáhá.

A co se týče hmotné pomoci?
Tak každá koruna dobrá. Podpora ze strany
místní církve není zrovna moc dobrá. Jsou
tam biskupové černí, kteří faráře neplatí
vůbec, takže se musí zabezpečit sami. Bílí
biskupové kněžím něco dávají, ale rozhodně to není adekvátní částka na pokrytí
jejich fungování. Takže jsou určitě rádi,
když se něco pošle. Ať peníze nebo balíky.
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Co posílat a co ne?
Rozhodně neposílejte nudlové čínské
polívky, mají jich tolik, že tím krmí psy,

sami to vůbec nejedí. Ale třeba knedlík
v prášku, to je něco jiného. To určitě užijí.
Cukr je tam strašně drahý. Nebo sušené
mléko. To kupují za obrovské ceny.
Paradoxně mají radost z toaletního papíru.
Jsou nadšení, když jím třeba někdo vycpe
balík (mají rádi slivovici, tak aby se
nerozbila). Toaleťák je totiž také drahá
záležitost. Jaroslav po třech dnech mé
návštěvy říkal, že jeho mamka věděla, proč
měla tři kluky. Díky mně jim totiž spotřeba
toaletního papíru několikanásobně vzrostla. Když jsme ho pak šli koupit, pochopila
jsem Jaroslavův komentář. V porovnání
cen jiného zboží je opravdu velice drahý.
Balík toaleťáku stojí zhruba pět tisíc. To je
třeba desetkrát víc než deset vajec. Nebo
třeba látka na dvoje kalhoty stojí tři tisíce.
Takže za balík toaleťáku byste měli i s ušitím troje kalhoty. Některé věci jsou prostě

takhle drahé, protože je kupují jenom Evropané, a
mezi ně patří právě ten toaletní papír nebo třeba
sušené mléko.
A pivo?
Pivo tam mají v lahvích, které nemají obsah půl litru,
ale 0,65 l. Ale nedá se podle mě pít. Taky bych řekla,
že oni ho moc nepijí, spíš si vaří nějaký alkohol
doma, to je vyjde levněji. Pivo stojí šest set franků a
tisíc franků je zhruba čtyřicet korun, takže cenově
vyjde asi tak jako u nás.
Vzhledem k tomu, že doma pracuješ v oblasti sociální
péče, co zajímavého jsi viděla z tohoto pohledu?
Sociální péči zpravidla poskytují organizace a instituce v rámci rozvojové pomoci, to znamená pomoc
převážně z Evropy, ale třeba i z Mexika apod.
Jeden den jsme jeli asi třicet kilometrů do nově
otevřeného sirotčince, který tam provozuje jeden
španělský manželský pár. Jindy jsme navštívili
jakési centrum pro zdravotně postižené, které
tam založil jeden misionář - Francouz, který je
v Čadu 53 let, což je i pro ty místní tam rarita.
Slouží těm, kteří se narodí s nějakým postižením nebo těm, kteří přijdou v průběhu života
k nějakému úrazu, což je tam velice časté.
Neobvyklé nejsou ani amputace končetin
z důvodu zanedbané nebo pozdní léčby,
např. když je uštkne had. Jednou za čtvrt
roku přijede třeba deset doktorů z Evropy
nebo Ameriky, několik dní v kuse
operují a jedou zase domů. A to centrum
pak dál poskytuje rehabilitaci, vyrábí
různé kompenzační pomůcky, vozíky a
podobně. Nebo lépe řečeno ti postižení
si je tam sami vyrábějí. Což je takový
pěkný systém. Musí tam s nimi být
rodinní příslušníci, protože stejně
jako v nemocnici i tady jim musí
zajistit jídlo a starají se i o takové
ty věci pečovatelského rázu.
Nemocnice poskytuje opravdu jen
tu zdravotnickou péči.
Připravil JP
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Kolaudace na faře ve Vimperku

Konečně přišel dlouho očekávaný okamžik – práce v kaplankách jsou u konce. Měli jsme na faře dřevomorku a
tak se musely vyndat napadené trámy a udělat renovace
obou kaplanek i předsíně. Byla to velká spoušť a nechtělo
se věřit, že tyto prostory dá ještě někdo do pořádku. Ale
musím poděkovat firmě Dolmen, která si s tím poradila.
Teď už nám zbývá jen se zařídit a to je příjemná věc.
VP

Zajímavý nález
Při rekonstrukci domu č. 5 v blízkosti kostela ve Volarech našla parta pracovníků při
vyklízení půdy mezi různým haraburdím obraz Panny Marie Stožecké, který namaloval
volarský malíř Franz Veits v roce 1899. Nevíme, zda tento
obraz patřil někomu z domu, nebo ho tam schovali Němci
před odsunem. Obraz byl vyndaný z rámu a srolovaný. Po
nezbytné renovaci by mohl tento obraz být v kostele ve
Volarech, v boční kapli, kde možná tento, možná jiný, obraz
stožecké Panny Marie visíval a boční kaple volarského kostela
se proto jmenovala Tussetská (viz: Mareš František, Sedláček
Josef: Soupis památek historických a uměleckých v politickém
okresu prachatickém, Praha 1913). Obraz totiž v této boční
kapli již dlouhá léta nevisí a co se s ním stalo, není známo.
Text: Karel Falář, foto: Roman Kozák

Přednáška Křesťanské akademie
Ve čtvrtek 24. února navštívil Prachatice host velmi
vzácný, biskup Václav Malý. Mezi posluchači v zaplněné
aule gymnázia byli zastoupeni v hojném počtu i studenti
této školy. Uvádíme alespoň dva ohlasy právě z jejich řad:
„Co tě oslovilo na přednášce biskupa Malého?“
„S velkým očekáváním jsem se těšil, jak pan biskup
poreferuje na téma křesťané ve světě a sdělí nám zážitky
ze svých cest. Bohužel musím přiznat, že celá přednáška
pro mě byla velkým zklamáním. Věřím, že části posluchačů přinesla přednáška poznání poměrů ve světě, ale pro
diváky, kteří absolvovali středoškolský zeměpis a sledují
(alespoň částečně) dění ve světě, byla přednáška pouhým
zopakováním si náboženské mapy světa, kterou všichni
známe z hodin zeměpisu.“
Karel Starý, septima
„Přednáška se mi líbila. Překvapilo mě, že je ve světě tolik
křesťanů pronásledovaných!“
Jan Vozábal, kvarta; foto J. Šrámek
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První svátost smíření
Víkend 18.–20. března se stal pro 24 dětí radostný i tím, že poprvé přijaly svátost smíření a
čtyři děti měly možnost prohloubit svou přípravu na křest. Poděkování patří rodičům, kteří je
ochotně přivezli, a díky také P. Josefovi Sláčíkovi a P. Pavlu Liškovi, kteří jim ve zpovědi trpělivě naslouchali. Prosím o modlitbu za tyto
děti, aby jejich víra rostla.
katechetka Lenka

Udílení akolytátu a pověření
Prachatice 20. 3. 2011
O druhé neděli postní v prachatickém kostele sv. Jakuba obdrželi z rukou světícícho
biskupa Pavla Posáda jedna sestra a čtyři bratři pověření mimořádnou službou pro podávání eucharistie při mši svaté a při návštěvách nemocných. Současně také osm mužů
(7 z vikariátu Prachatice, 1 z farnosti Kaplice) přijalo službu akolyty. Tito mohou také
sloužit bohoslužbu slova. Na území vikariátu Prachatice se nenachází žádné mužské
řeholní společenství a tak je to jistě dobrá věc, že
jedenáct služebníků
může pomáhat našim
duchovním pastýřům. Mše svatá proběhla za
účasti velkého počtu věřících. Po jejím skončení
mohli věřící obdržet knihu básní Josefa Javory
„Výběr z hroznů“ s věnováním otce biskupa.
Potom jsme společně se svými rodinnými příslušníky měli tu čest poobědvat s otcem biskupem, s panem vikářem Josefem Sláčíkem a s
kaplanem Petrem Hovorkou. Poděkování patří
všem, kteří nám připravili velmi chutný oběd
včetně zákusků. Na závěr jsme obdrželi písemné
potvrzení o udělení služby na dobu 3 let. Na
tomto certifikátu jsou napsána krásná slova.
Vyprošují Vám horlivost a hojnost Boží pomoci.
Když budete svátost Těla a Krve Páně podávat
druhým, sám se stávejte věrohodným svědkem Ježíš Krista! Touto cestou ještě jednou
děkujeme světícímu biskupu Pavlu Posádovi za
udělení služby, inspirující duchovní slovo jak při
mši svaté tak při obědě na faře. Prosíme sv. Jana
Nepomuka Neumanna a vás všechny o přímluvnou modlitbu pro naši službu. Děkujeme.
Za účastníky Pavel Benda; foto Josef Hora
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POZVÁNKY
Zveme všechny zájemce na společnou Křížovou cestu prachatické farnosti na Patriarchu v neděli 10. dubna, která začne od 14 hod. u 1. zastavení. Společný odchod od
kostela sv. Jakuba je ve 13.30 hod.
Velký pátek 22. dubna kostel sv. Jakuba v Prachaticích
od 9.00 svátost smíření především pro děti a mládež
od 9.30 křížová cesta s dětmi a mládeží
Přehled bohoslužeb na www.farnostprachatice.cz
V neděli 1. května od 9.15 velikonoční dětská mše sv. se křty školních dětí

Poutní bohoslužby v roce 2011
ve farnostech spravovaných z Vimperku
(a také ty, na které z našich farností putujeme)
DUBEN
Lštění - poutní kostel sv. Vojtěcha (pěší pouť, z Vimperku a zpět cca 15 km)
so 30. 4. – 13.30.
KVĚTEN
Šumavské Hoštice – kostel sv. Filipa a Jakuba - ne 8. 5. – 10.15 hod.
Horní Vltavice - kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Rodiny („jarní - rodáků“)
– ne 22. 5. – 10.00 (německy)
Květen 2011 pro rodiny
13. 5. 2011 (pátek) – 15. 5. 2011 (neděle)
…a žili spolu šťastně až do smrti aneb Žabka Carevna nám poradí
Klášter Božího milosrdenství Nové Hrady
Diecézní centrum pro rodinu Biskupství českobudějovického vás srdečně zve na víkendové setkání rodin u příležitosti celostátního Týdne pro rodinu (9. 5.–15. 5.). Hostem
bude Mgr. Jiří Černý z Prahy, hudebník, terapeut, manžel a otec. Nebude chybět modlitba, adorace, mše, příležitost ke svátosti smíření, rozhovory ve skupině i v manželské
dvojici, svědectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním odpoledni. V pátek se
můžete těšit na večer s písničkami našeho hosta.
Co je „týden pro rodinu“?
V roce 1989 Valné shromáždění OSN svou rezolucí 44/82 vyhlásilo rok 1994 Mezinárodním rokem rodiny, aby tak posílilo vědomí rodinné problematiky a podnítilo institucionální schopnost národů postavit se svou všestrannou politikou k vážným otázkám
souvisejícím s rodinou.
V roce 1993 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen Mezinárodnímu dni rodin (Rezoluce 47/237 z 20. září 1993).
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Mezinárodní den rodin na jedné straně pomáhá podporovat obecné vědomí rodinné
problematiky, na straně druhé dává prostor pro šíření a propagaci příslušných aktivit.
Den rodin se může stát silným mobilizujícím faktorem v zájmu rodin ve všech zemích,
které využijí této příležitosti a podle svých možností vyjádří podporu rodinné problematice.
V naší zemi se koná již po několikáté Národní týden pro rodinu, v němž se snaží centra
pro rodinu a poskytovatelé prorodinných aktivit zaměřit pozornost veřejnosti k této staré
a přitom velice osvědčené instituci, jakou rodina bezesporu je. Týden je věnován aktivitám pro rodiny a má rodiny povzbudit a upevnit je.

Pouť na Křemešník
Liga pár páru zve v rámci 20. výročí svého vzniku rodiny, manželské páry a snoubence
v neděli 29. 5. 2011 na Pouť na Křemešník s poutní mší svatou, adorací, přednáškami,
workshopy i nedělní pohádkou pro děti (možnost individuálních rozhovorů s odborníky).
Více informací o Lize pár páru i akci na www.lpp.cz.

Letní tábory 2011
Letní tábor Lásky Hrad v termínu 1. 7.–9. 7. 2011, „Letopisy Narnie - Stříbrná židle“
kontaktní osoba: Ladislav Turek, mob. 605 950 277
Letní setkání dětí a mládeže v termínu 30. 7.–9. 8. 2011, „Na křídlech svobody“
kontaktní osoba: Růžena Nováková, mob. 728 375 786, www.demdaal.cz
Přihlášky také v sakristii nebo u katechetů.
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