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ÚVODNÍK VIKÁŘE 
 

Co stojí křest? Kolik se platí za křest? Jistě každý, 

kdo žije z víry a alespoň jemně poznává hodnotu 

vztahu s Bohem, vnímá tyto otázky jako nepatřičné. Je 

možné zaplatit knězi či jáhnovi za to, že nám křest 

zprostředkoval, zaplatit jejich čas nám věnovaný. Je 

možné přispět na výzdobu kostela či kaple, v které 

křest probíhá, a nám přece jde o to, aby prostor byl 

důstojný a krásný. Je možné zaplatit zpěvákovi nebo 

varhaníkovi to, že nás obřadem provázeli zpěvem 

a hudbou. Ale křest zaplatit nelze. Křest si nelze 

koupit, jako si nelze koupit vztah. Křtem jsme vnořeni 

do vztahu s Bohem. Křtem je nám odpuštěn každý 

hřích. Cena křtu je pro člověka ba celé lidstvo nedo-

stupná. Kdybychom dali na hromadu všechny majetky 

světa, všechno zlato, stříbro a drahé kamení, kdyby-

chom svezli všechny peníze nejvyspělejších ekonomik 

na jednu hromadu, nebudeme mít dost na to, abychom 

si koupili křest. Křest je vykoupen krví Pána Ježíše 

Krista. Jeho život, smrt a zmrtvýchvstání stojí za 

křtem každého z nás. A nenechme se zmýlit. Život 

nikoho jiného, než právě Ježíše – Bohočlověka, nemá 

moc přinést a nabídnout nám křest. Oběť a smrt 

žádného člověka ani celého lidstva nemá sílu otevřít 

nám přístup ke křtu tak, jak jej zná církev. Bylo za 

každého z nás draze zaplaceno. Za naším křtem a 

životem stojí oběť života Ježíše Krista. Za naším křtem 

stojí láska Otcova. Bůh nás tak miloval, že se nezdrá-

hal vydat za nás sebe sama. Co stojí láska? 

Jsou hodnoty, které se nedají zaplatit. Které se 

nechají pouze v pokoře a vděčnosti přijmout. A není to 

pouze křest. Křesťanství nás učí žít v relacích, které 

přesahují pouze ekonomickou hodnotu. Křesťanství 

nám přineslo ohromné hodnoty a i přes pokřivená 

lidská srdce dokázalo ohromně proměnit soužití lidí. 

Pokud ztrácíme ve svém životě osobním či společen-

ském křesťanství, pak povětšinou ztrácíme více, než 

jsme schopni na první pohled dohlédnout. Ten, kdo 

tvrdí, že trh všechno vyřeší, se nemůže pohoršovat nad 

mravním balastem dnešní politiky našeho národa. 

Kdo neuznává morálku, nebude stačit psát nové a no-

vé zákony. Není správné a možné všechno převádět 

jen na ekonomickou rovinu a ptát se – co to stojí. 

Z pýchy, která si chce vše sama zaplatit a koupit, je 

nutné dorůstat do pokory, která je ochotna se nechat 

obdarovávat a s vděčností přijímat.       

P. J. Sláčík 
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M ěsíc květen má tradičně dvojí charakteristiku: na rovině liturgické prožíváme 

velikonoční dobu, na rovině lidové zbožnosti je měsícem mariánským. To si ne-

protiřečí: Kněžna máje – jak Pannu Marii rádi nazýváme – je autentickou svědkyní 

Kristova zmrtvýchvstání a spolu s apoštoly, dokonce v samém srdci jejich společenství 

(jako Matka církve), se připravuje na příchod Ducha svatého. 

Liturgické texty všedních dní velikonoční doby jsou vybrány tak, aby nově pokřtění 

mohli hlouběji promýšlet a lépe chápat to, co se s nimi stalo, plně zakoušet své společen-

ství s Kristem a cvičit se v lásce k bližnímu. Odborně tomu říkáme mystagogie. Čteme 

z evangelia podle Jana: nejprve ze 3. kapitoly Ježíšovu noční rozmluvu s farizejem Ni-

kodémem o potřebě nového narození z vody a z Ducha svatého (křest), poté z 6. kapitoly 

Ježíšovu řeč o chlebu z nebe (eucharistie) a nakonec z 10. a následujících kapitol (od 13. 

do 17. jde o Ježíšovy rozhovory s apoštoly při Poslední večeři) o ovčinci, dobrém pastý-

ři, víře v něho a nutnosti postavit vztahy mezi učedníky na vzájemné lásce (tajemství 

církve). 

 

O pět se začínají slavit svátky svatých. Pannu Marii si připomeneme dvakrát: 13. 5. je 

památka jejího zjevení ve Fatimě v Portugalsku (94. výročí) a 31. 5. svátek Navští-

vení. Ten – paradoxně – nemá s mariánským charakterem měsíce nic moc společného. Je 

sem zařazen z dŧvodu časové posloupnosti událostí spásy: dva měsíce po Zvěstování 

a necelý měsíc před Narozením sv. Jana Křtitele. 

Z apoštolŧ mají svátek tři: 3. 5. sv. Filip a Jakub a 14. 5. sv. Matěj, který ještě před 

sesláním Ducha svatého nastoupil na místo opuštěné Jidášem. 

2. května je památka sv. Atanáše. Byl biskupem v Alexandrii kolem poloviny 4. sto-

letí. Horlivě prosazoval učení nicejského koncilu o pravém božství Ježíše Krista, které 

svým učením zpochybňoval kněz Arius, pŧsobící za jeho předchŧdce právě v Alexandrii. 

Od ariánŧ byl stále pronásledován, několikrát musel odejít do vyhnanství, ale zlomit se 

nenechal. Právem je považován za učitele církve. 

Církev období vrcholné renesance zastupuje svatý kněz Filip Neri, apoštol Římanŧ té 

doby. Zemřel 26. května (1595); ten den se stal dnem jeho památky. 

Nesmíme zapomenout ani na české patrony: 6. 5. oslavíme památku sv. Jana Sarkandra 

a 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněží, mučedníkŧ zpovědního tajemství. Na 

konci měsíce (30. 5.) je památka sv. Zdislavy. 

 

 

Svatý Klement Maria Hofbauer 
V roce 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna se mŧžeme podrobněji 

podívat na život jeho řádového spolubratra – redemptoristy, který se narodil o šedesát 

a zemřel o čtyřicet let dříve, sv. Klementa Maria Hofbauera. Jeho památku oslavíme 

20. května. 

Jmenoval se vlastně Jan Dvořák. Narodil se 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma 

na jižní Moravě. Jeho tatínek Pavel Dvořák pocházel z Moravských Budějovic a do Ta-

sovic přišel jako řezník za prací. Protože tasovičtí byli většinou Němci a neuměli jeho 

jméno pořádně vyslovit, přeložili si je na Hofbauer. Jan se vyučil pekařem, ale v srdci 

měl pořád touhu po kněžství. Zdála se být neuskutečnitelná – byl chudý a na studia 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
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nemohl ani pomyslet. Ale u Boha není nic nemožného. 

Když někoho volá, dá mu příležitost najít cestu. 

Jan se dověděl, že premonstrátský klášter v Louce 

u Znojma shání pekaře. Přihlásil se a byl přijat. Opat 

Gregor Lambeck si ho oblíbil pro jeho zbožnost a pra-

covitost, která se projevila naplno v době velkého 

hladu po katastrofální neúrodě v roce 1771, kdy klášter 

sytil stovky chudých lidí z okolí, a umožnil mu studo-

vat. Bohužel, právě když končil středoškolská studia, 

opat zemřel a krátce na to byl klášter v rámci josefin-

ských reforem zrušen. Cesta dál byla znovu uzavřena. 

Nějakou dobu zkoušel žít jako poustevník, ale když 

Josef II. zakázal i tento zpŧsob života, rozhodl se o-

pustit zemi. Usadil se v Tivoli v Itálii a se souhlasem 

místního biskupa pokračoval v poustevnictví. Složil 

slib chudoby, čistoty a poslušnosti a přijal nové jméno – Klement. Během pŧl roku 

duchovně dozrál; poznal, že není povolán k životu v samotě, spíše k životu činnému. 

V roce 1783 vstoupil do semináře ve Vídni. Pomohla mu náhoda: prokázal malou 

službu třem dámám – sestrám von Maul. Když zjistily, že chce být knězem, slíbily mu 

finanční podporu. Ale ve Vídni, prosáklé josefinismem, také nebyl šťastný. O prázdni-

nách po prvním ročníku vykonal pouť do Říma, aby si od Pána Boha vyprosil poznání, 

co má dělat dál. A Pán Bŧh mu to hned na místě dal najevo! Náhodou vešel do kostela, 

kde se modlila skupina kněží. Ptal se, co jsou zač a nějaký chlapec mu odpověděl: „To 

jsou redemptoristé, a vy budete jedním z nich!“  Viděl v tom Boží řízení a požádal o při-

jetí. Z úcty k zakladateli, sv. Alfonsu Maria z Liguori, přijal ještě třetí jméno: Maria. 

29. března 1785 byl vysvěcen na kněze. 

Představení ho poslali na sever, aby se pokusil založit první redemptoristický klášter 

za Alpami. Zkoušel to ve Vídni, ale v politické atmosféře, jaká tam tehdy panovala, to 

vŧbec nebylo možné. V roce 1787 došel až do Varšavy. Ale i tam to měl nesmírně těžké. 

Polsko bylo právě tehdy rozděleno mezi Prusko, Rakousko a Rusko a Poláci Němce 

nenáviděli. Musel být velmi pokorný a trpělivý. Založil školu pro chudé děti. Nedělal 

žádné národnostní ani konfesní rozdíly, jedinou podmínkou pro přijetí byla krajní chudo-

ba. Chtěl pomoci mladým lidem, aby je nikdo nemohl snadno vykořisťovat; zejména 

dívkám, které bývaly od útlého věku zneužívány. Časem otevřel i učňovskou a rodinnou 

školu. Dvacet let zápasil s finančními problémy, neustále musel chodit pro své sirotky 

žebrat. Přitom se často setkával s nenávistí jak u jednotlivcŧ, tak ze strany úřadŧ. K tomu 

starosti o personál, o spolupracovníky, o nemocné. Nikdy nezanedbával modlitbu, ani 

obyčejnou kněžskou práci. Není možné tu všechno vylíčit. Když Napoleon v roce 1808 

dobyl Varšavu a vyhnal odtud řeholníky, musel i on odejít. 

Posledních dvanáct let života prožil ve Vídni. Pracoval jako kazatel, zpovědník, 

duchovní vŧdce studentŧ, obětavě se staral o nemocné a potřebné. Nazývali ho 

„apoštolem Vídně“. Přitom byl stále sledován tajnou policií a šikanován ze strany úřadŧ. 

Dokonce mu vyhrožovali vystěhováním do Ameriky! Zemřel 15. března 1820. V roce 

1862 byly jeho ostatky převezeny do redemptoristického kostela Panny Marie am Gesta-

de. Papež Lev XIII. ho v roce 1888 prohlásil za blahoslaveného a 20. května 1909 byl 

Piem X. svatořečen. 

P. Pavel Liška, Netolice 
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HOMILIE           ke čtvrté neděli velikonoční (Jan 10,1–10) 

       

K olikrát za den otvíráte a zavíráte dveře, abyste se dostali ven či dovnitř? Asi jen 

málokdo se soustředí na toto procházení skrze dveřní otvor. Snad jedině, když člověk stojí 

před umělecky vyzdobenými dveřmi nějakého kostela či zámku, si uvědomí, že i dveře 

mají svŧj hlubší odkaz. A tak Ježíš vyslovuje zvláštní přirovnání sebe sama ke dveřím. 

První smysl tohoto přirovnání spočívá v samozřejmosti. Je samozřejmé, že denně 

vstupuji do dveří. Stejně by mělo být samozřejmé, že denně „vstupuji do Ježíše“. Vstu-

puji do všeho, co je jeho, do prostoru jeho lásky, milosrdenství, na místo spásy. Vstupuji 

do jeho oběti a skrze ni získávám hojnost duchovních darŧ. 

Dalším rozměrem přirovnání je bezpečí. Zavřeme-li za sebou dveře, jsme v bezpečí. 

Máme vnitřní pocit jistoty, když vnímáme Ježíšovu blízkost. Nejsme vydáni napospas 

tomu, který „obchází venku, aby nám ublížil“ (srov. 1Pe 5,8). A naopak chceme 

„dovnitř“ pozvat své přátele a blízké, aby i oni mohli pociťovat bezpečí Boží spásy. 

Ostatně společenství je dalším, na co symbol dveří odkazuje. Učedníci jsou za 

zavřenými dveřmi a společně se modlí a očekávají dar Ducha svatého (Sk 1,13). Ježíš 

tedy svým přirovnáním předznamenává, že společenství s Ním a mezi sebou navzájem je 

také zárukou příchodu Ducha svatého. 

A ještě jedna dŧležitá skutečnost se ukazuje skrze symbol dveří: jedinečnost. Nejsou 

jiné vchody, není jiný zpŧsob, jak mít účast na onom Božím prostoru, než spojení 

s Ježíšem. Není žádný jiný Spasitel, jenom skrze Něho dojdou lidé spásy (srov. Sk 4,12). 

Toto všechno si mŧžeme připomenout při každém prŧchodu dveřmi. Tento naprosto 

fádní úkon se nám mŧže stát okamžikem sepětí s Ježíšovým slovem: „Já jsem dveře. 

Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn“. 

            P. Petr Hovorka, Prachatice 

    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?“ 

OSLAVTE S NÁMI 

Kým je pro mne sv. Jan  N. Neumann?... Především samotné Prachatice a vzpomínka 

na moje mladá léta. Uvědomil jsem si, že je to už 19 let, co jsem opustil rodiště sv. 

Jana N. N. Přesto ve svém pokoji mám dodnes obraz Prachatic a za jeho rámem 

relikviář sv. Jana. Kdykoliv kolem přecházím, vzpomínám na prachatického rodáka - 

misionáře. A ten mně připomíná 6 let mého pŧsobení ve vašem městě. 

Vzpomínám na oslavy sv. Jana  v r.1989. Samozřejně vzpomenu i na své  někdejší 

farníky, na léta strávená v Prachaticích. Vám všem posílám své požehnání a vzpomínky. 

Jak asi víte, oslavil jsem z milosti Boží 50 let kněžského svěcení a  toto výročí mne přivádí 

ještě víc k vzpomínkám. Sv. Jan. Nepomuk Neumann je tedy světec a ochránce mého 

kněžského pŧsobení v mladších létech a přímluvce ve stáří. 

Vzpomínám na všechny, živé i zemřelé a posílám všem své požehnání. Zdravím i své-

ho nástupce, dnešního vikáře, a přeji mu větší a dokonalejší lásku k vám všem, než 

jsem dokázal věnovat svěřeným já sám. 

     P. Mgr. František Štribl, O.T. 
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PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA  
pokračování 

V loni od 12. do 17. dubna navštívila skupina dvaceti poutníkŧ z českobudějovické 

diecéze Spojené státy – New York, Filadelfii a Washington. Smyslem této pouti 

bylo uctít našeho svatého rodáka z Prachatic sv. Jana Nepomuka Neumanna při příleži-

tosti 150. jubilea jeho smrti. Zemřel 5.1.1860 na ulici města Filadelfie, kde pŧsobil velmi 

požehnaně jako biskup. Stáli jsme u jeho hrobu, viděli místa jeho pŧsobení, setkali jsme 

se s jeho nástupcem, kardinálem Rigalim. Znovu jsme si připomenuli celý jeho život. 

Jeho rodiče jsou pochováni v Prachaticích na hřbitově. Jeho rodná světnička je proměně-

ná v kapli v jeho rodném domu, křtitelnice, kde byl pokřtěn, je v kapli kostela sv. Jakuba 

vpravo od hlavního oltáře. Studoval v Českých Budějovicích, v Praze a pak odjel do 

Ve Washingtonu 

Autobusem po Americe 
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USA. On jel tehdy na lodi 

oněch biblických 40 

dní, my jsme letěli 

z Vídně do New 

Yorku pouhých 8 hodin. Naše cesty v Ame-

rice jsme absolvovali autobusem s vlídnou 

prŧvodkyní a s milým přijetím na všech 

místech: u primátora na radnici, u arci-

biskupa v jeho rezidenci. Byli jsme ale 

přijati i naším velvyslancem, v misi při 

OSN, u papežského nuncia. Navštívili 

jsme Národní svatyni ve Washingto-

nu… 

 

N eočekávanou komplikaci při návra-

tu nám zpŧsobil výbuch sopky na 

Islandu, který náš pobyt prodloužil o 5 dní. 

Setkali jsme se s pohostinností starého 

slovenského kněze i našich lidí. Jak ale bylo 

obtížné a skličující hledání Janovo v cizím 

prostředí před 170 lety? 

 

 

S pojené státy – dnes světová 

velmoc, 300 milionŧ obyvatel. 

České Budějovice mají 100.000 

obyvatel. V USA je 254 měst 

nad 100.000 obyvatel. New 

York má s aglomerací 

dokonce 18,8 milionŧ 

obyvatel. Vyšel jsem na 

Manhattan. Podíval 

jsem se na ulici 

mrakodrapŧ a ře-

Setkání s ambassadorem Petrem Kolářem na velvyslanectví 

Společně na biskupství ve Filadelfii 

Přijetí na biskupství ve Filadelfii. Biskup Jiří Paďour 
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kl jsem si: „Jiří, biskupe českobudějovický, 

co by sis tady počal?!“ 

 

A le v historii tohoto města jsou zapsány 

kroky českého studenta, který přišel 

bez ničeho, s podivuhodnou tichou odva-

hou, přijmout kněžské svěcení v tomto 

„Novém světě“. Pŧsobil především mezi 

těmi, kdo přišli z Německa. S úžasem 

čtu na internetu, že v dnešní statistice 

obyvatel mají ti, kdo přišli z Německa, 

15,6% (Afroameričané 12,9%; Irové 

10,9%; Anglosasové 8,7%. Mexikánci 

6,5% Italové 5,1%, Skandinávci 3,7% a 

Poláci 3,2%). Ejhle, svatý Jan Prachatic-

ký, který měl otce z německého Obern-

burgu, uměl dobře německy a začínal  

u „svých“. 

D nes je v USA 76,7% křesťanŧ, z toho 

římských katolíkŧ 24,5% (baptistŧ 

16,3%; metodistŧ 6,8%, luteránŧ 4,6%), 

1,6% židŧ, 0,6% muslimŧ, 0,5% budhistŧ, 

0,4% hinduistŧ a14% je bez vyznání. 

 

K atolíkŧ je tedy 1/4 obyvatel, tj. 75 mi-

lionŧ, kteří ctí svého prvního ame-

rického světce. Však jich bylo 10.000 

při jeho kanonizaci 19.6.1977 v Římě 

(nás Čechŧ tam bylo 23). 

a kardinál Justin Rigali 
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P. Jan Fatka a velvyslanec při OSN Martin Palouš 

P. Josef Sláčík předává plastiku se sv. Janem 
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L etos 18. června v Prachaticích bude celebrovat mši svatou dnešní nástupce svatého 

Jana ve Filadelfii – arcibiskup, kardinál Justin Rigali jako papežský legát. Spolu 

s ním bude koncelebrovat náš pan nuncius, všichni biskupové Čech a Moravy, biskupové 

ze sousedství – Rakouska, Německa a Slovenska, věřící s Obernburgu, odkud pocházel 

jeho otec, rodáci z Prachatic rozptýlení za hranicemi, mnozí věřící z naší diecéze a snad 

přijedou i poutníci odjinud. Bude to Národní pouť ke cti svatého Jana Prachatického. 

Když ho ctíme, vrací se mezi nás silou své osoby, která vyrostla z evangelia, Eucharistie, 

služby a lásky. 

 

Prý byl nevelké postavy. My v něm ctíme velkou postavu naší Církve, plnou energie 

Boží. 

 

Vloni jsme sloužili mši svatou na jeho hrobě ve Filadelfii. Letos budeme slavit Eucharis-

tii k jeho cti na náměstí jeho rodných Prachatic. Bude to vysílat televize a rozhlas. Naše 

víra dostane nová křídla a nový rozměr. 

 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický 

Fota P. Anton Verbovský 

 

Setkání s apoštolským nunciem C. Migliorem 
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Mons. Mgr. Jana Baxanta,  

20. sídelního biskupa litoměřického 

Otče biskupe, mohl byste nám říci, jak 

vzpomínáte na českobudějovickou diecézi, 

kde jste až do svého jmenování biskupem 

sloužil 6 let jako generální vikář? Zastesk-

ne se Vám ještě někdy po jižních Čechách? 

Věřte mi, že na těch zajímavých 6 let služ-

by v jižních Čechách vzpomínám velmi 

rád, protože jsem tam měl a stále ještě 

mám mnoho přátel doslova ve všech tam-

ních farnostech i na biskupství mezi pra-

covníky kurie. A měl jsem tam vynikající-

ho zpovědníka. Škoda, že je to k P. Lálovi 

z Litoměřic do Budějovic tak daleko. 

Skutečně, někdy se mi zasteskne. 

 

Krátce před jmenováním biskupem jste při 

oslavách 111. výročí otevření budovy 

prachatického gymnázia požehnal před 

shromážděnými lidmi na náměstí novému 

školnímu praporu a pronesl řeč o 4 ctnos-

tech, která jsou napsaná jak na něm, tak i 

na budově školy. Které ze zmíněných 

starých ctností – constantia (stálost), 

sapientia (moudrost), pietas (zbožnost), 

virtus (statečnost) – se podle Vašeho 

soudu dnešnímu člověku nejvíc nedostává? 

Ano, živě si na to vzpomínám. Stál vedle 

mne P. Petr Hovorka, kterého mám rád a 

myslím, že do Prachatic už tehdy dobře 

zapadl. Čtyři staré ctnosti to jsou, ale stále 

aktuální. Těžko určit, která se ztrácí. Spíše 

bych určil, která je z nich nejdŧležitější, 

resp. nejobtížnější, ale pro život mezi 

lidmi nepostradatelná: je to „constantia“ – 

stálost, že se mŧžete opřít o někoho a o ně-

co, co je pevné a stálé, kdo je pevný a stá-

lý. Mezilidské vztahy bývají křehké právě 

nestálostí, prchavostí, náladovostí. A po-

silují tím, když je stabilita, věrnost i ve 

zkouškách, výdrž a vytrvalost. 

     

Do litoměřické diecéze jste se po svém 

jmenování těšil, i když je tento region 

známý svou poměrně nízkou religiozitou. 

Jaké jsou Vaše zkušenosti po více než dvou 

letech? 

NA NÁVŠTĚVĚ U 

VIZITKA 

 
Narozen: 8. 10. 1948 v Karlových Varech 

Sourozenci: 2 sestry, 3 bratři 

Vzdělání: SPŠ zeměměřická Praha, Cyrilometodějská  

     bohoslovecká fakulta v Praze  

     se sídlem v Litoměřicích    

Vysvěcen na kněze:  

     23. 6. 1973 v Praze   

Vysvěcen na biskupa:  

     22. 11.2 008 v Litoměřicích 

Současné působiště:  

     Biskupství litoměřické 

Předchozí působiště:  

     Biskupství českobudějovické 
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Zmíněná „nízká religiozita“ má jednu 

velkou výhodu: mŧžete navazovat osob-

nější kontakty. Existují tu malé farní 

skupinky křesťanŧ a s nimi pak mnohem 

snadněji osobní kontakty vytvoříte, než 

kdyby nás bylo hodně a na individuální 

vztahy by nebylo sil. 

  

Litoměřická diecéze byla do 2. světové vál-

ky převážně německá. Svědčí o tom i jmé-

na Vašich předchůdců. Dochází alespoň 

zčásti k navazování kdysi přetrhaných 

vazeb? 

Trochu to poopravím: litoměřická diecéze 

do 2. světové války nebyla německá. Žili 

zde českoslovenští občané, ale mluvili 

německy a právě tito, bylo to tehdy 90% 

z celkového počtu obyvatel, byli odsunuti. 

Čím déle tu jsem a čím více o tom zde 

přemýšlím, nemohu se ubránit konstatová-

ní, že to byl zločin. Když vyženete nevin-

né a prosté lidi z jejich domovŧ, jak jinak 

to chcete nazvat? Většina odsunutých 

spoluobčanŧ již nežije a jejich děti už 

ponejvíce žijí svých vlastním životem. 

Samozřejmě využívám každé příležitosti, 

abych se s nimi setkal v jednotlivých 

farnostech, když oni sami nebo jejich 

příbuzní sem zavítají. Je to už přece jen 

vzdálená historie, i když bolestná. 

 

Od července 2010 jste předsedou Komise 

pro katolickou výchovu ČBK. Co byste 

vzkázal katechetům, ale i všem učitelům a 

vychovatelům, kteří se snaží působit na 

mládež v křesťanském duchu? Čeho by se 

měli vyvarovat, co naopak nejvíc podpořit? 

Mám velmi rád učitele, a to nejen proto, že 

naše maminka byla odbornou učitelkou. 

Na tomto povolání, které chápu jako 

poslání, je krásné ono využití každého 

okamžiku pŧsobení na děti a mládež. Ten 

okamžik už se nikdy nebude opakovat. 

Všem učitelŧm, vychovatelŧm i kateche-

tŧm bych velmi přál, aby si své povolání 

zamilovali, a ne stále na ně naříkali. Je, dle 

mého, velmi dŧležité, aby všichni, kdo 

mají vliv na dospívající, měli zdravé 

sebevědomí z vysloveně ušlechtilého 

povolání, kterým učitelství skutečně je. 

 

Dočetla jsem se, že hovoříte několika 

světovými jazyky. Učil jste se cizím řečem 

snadno? Jakou metodu byste poradil tzv. 

„věčným začátečníkům“? 

Musím Vás přibrzdit. S těmi mými jazyko-

vými znalostmi to zase není tak valné! 

Moje metoda byla u každého cizího jazyka 

následující: nedomnívat se, že se cizí jazyk 

naučím jako svou mateřštinu. Ta je jen 

jedna. Učil jsem se vždycky tak, abych se 

s druhými domluvil a získal přátele. 

 

Pocházíte ze šesti sourozenců. Jaké bylo 

Vaše dětství v tak početné rodině? Zřejmě 

jste nežili v přepychu… 

Bylo mi dopřáno vyrŧstat a dětství prožít 

v početné rodině. Nebyl jsem tedy sám. 

Tím děti často velmi trpí: jsou sami, 

nikoho nemají, nemají sourozence a někdy 

ani rodiče… Jako děti  jsme opravdu 

poznali, co je to hlad a nouze, ale tím se 

určitě náš život zhodnotil. Musím říci, že: 

naštěstí jsme nežili v přepychu! 

 

V jednom rozhovoru jste krásně vzpomínal 

na poslední Vánoce prožité s Vaším otcem 

před jeho smrtí. Čím Vás Vaši rodiče 

nejvíc ovlivnili? 

Opakovaně nám, svým dětem, připomína-

li, abychom se měli rádi a jako sourozenci 

drželi při sobě. To že je největší hodnota 

v životě. Přesvědčil jsem se mnohokrát, že 

mluvili pravdu. 

 

Vaše příjmení nezní příliš česky. Víte něco 

více o svých předcích? 

Vím, že naše rodina, resp. předkové ze 

strany otcovy, pochází z francouzského 

regionu Baurdeaux a z maminčiny strany 

zase z Vídně. Já jsem však Čech a jsem 

tomu rád. 
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Nedávno jste se už potřetí setkal se zástup-

ci médií. Jak se Vám tato spolupráce 

osvědčuje? 

Každá upřímná spolupráce se musí osvěd-

čit. Snažím se, abych s pracovníky medií 

komunikoval během roku pravidelně. 

Nemŧžete ale s lidmi slova komunikovat 

jen služebně a pracovně. Občas se musíte 

s nimi vidět, osobně si s nimi popovídat, 

setkat se přátelsky. Přináší to oboustranně 

užitečné plody. Podobně se setkávám i 

s jinými skupinami, nejen s novináři. 

 

Připravila Marie Horová 

 

   „Týmáci“ 
 

Již pár let jezdíme s dětmi několikrát do roka na víkendové pobyty do Diecézního 

centra života mládeže na Ktiši. Při posledním pobytu jsem položil „týmákům“, tedy 

mladým členům týmu zaměstnanců toho centra, několik otázek. 

 

Jan Děd: 

 

Odkud pocházíš? 

Pocházím z jihočeského městečka Velešín, které je prachatic-

kým farníkŧm nejspíš známo jako místo, odkud pochází taky 

jejich kaplan Peťa Hovorka. 

Co tě přimělo stát se týmákem? 

Tak záleží na úhlu pohledu. Jeden by řekl souhra okolností, 

někdo by to mohl nazvat spíš Boží vedení. Na Ktiš jsem 

jezdil už nějaký ten rok a nějakou dobu jsem zde už také 

trochu pomáhal. Měl jsem k tomuhle místu a k tomu, co tady 

děláme, tedy určitý vztah. Velkou motivací bylo též biblické 

"zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte." Chtěl jsem tedy to, 

co jsem získal, darovat dál. 

Proč je důležité být týmákem? 

Tak předně je na místě se ptát, k čemu je dobré mít týmáky.  

A ještě předtím je nasnadě ptát se, proč mít DCŽM.  

Účelem DCŽM je být prostorem, kam se mŧžou mladí lidé uchýlit, když se chtějí mezi 

sebou potkat, setkat se s Bohem anebo Ho víc poznat. To s sebou nese určité pastorační a 

neméně dŧležité technické nároky. Naším úkolem je tedy "pokrýt" tohle. Otázku, proč je 

dŧležité být týmákem, mohu zodpovědět jen za sebe, obecnou odpověď si dávat netrou-

fám. Podle mě je pro křesťana obecně dŧležité, aby se jeho víra projevovala ve skutcích. 

Služba na centru je takovým skutkem. 

 

Marek Novák: 

 

Odkud pocházíš? 

Z malebného města na Vysočině, které je v seznamu UNESCO – z Telče. 

Co Tě vedlo k tomu, aby ses stal „týmákem“? 

Já jsem pracoval delší čas v Arcidiecézním centru pro mládež Arcibiskupství pražského 

a odtud jsem znal Roman Dvořáka. V jednu dobu jsem mu pomáhal opravovat faru 

PŘEDSTAVUJEME 
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v Kestřanech. Zhruba v dubnu roku 2009 mi poté volal, že 

jde na Ktiš, tak jsme se domluvili na spolupráci, že mu to 

zde pomohu rozjet. 

Proč je podle Tebe důležité být týmákem? 

Není to dŧležité, ale je to určitá forma pastorace mládeže. 

Spočívá v tom, že v DCŽM Ktiš je neustále tým mladých 

lidí, který se stará o příchozí i provoz domu. Dŧm je 

otevřen malým i velkým skupinám, ať už v týdnu či o ví-

kendech, na program organizovaný či návštěvy. Výhodou 

týmákŧ je, že mají čas připravovat program pro mladé a 

starat se o zázemí DCŽM... 

Jaký je Tvůj denní program? 

Program je rŧznorodý. Jsou dny, které trávím od rána do 

večera přípravou dřeva na zimu, jindy uklízím dŧm nebo 

se starám o dvŧr a zahradu. Mimoto připravuji víkendové 

akce, píši granty, starám se o web, tvořím plakátky, obvolávám přednášející, apod. 

Kromě stálých či příležitostných činností máme také modlitební program: společná 

modlitba breviáře, rozjímání Písma, mše svatá, adorace, modlitba chval, rŧženec, apod. 

Jaký je Tvůj oblíbený vedoucí? 

Nemohu říci jinak než mŧj oblíbený vedoucí Roman Dvořák. 

                                                                                                 Připravil Karel Falář 

 

Týmáků a týmaček na Ktiši se v rámci své životní praxe za léta provozu DCŽM 

vystřídalo už velké množství, právě tak jako jejich vedoucích. Snaží se s mládeží pracovat 

i mimo toto šumavské středisko (které patří k Diecéznímu centru mládeže v Českých 

Budějovicích), což dokládá např. fotoreportáž z Diecézního setkání mládeže v Pra-

chaticích v našem časopisu, jejímž hlavním aktérem byl právě ředitel DCM, bývalý 

prachatický kaplan P. Roman Dvořák. Děkujeme jim za všechny dobré snahy pro výcho-

vu křesťanské mládeže a přejeme hodně sil a vytrvalosti při práci na Boží vinici. 
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 Je možné, že si tuto otázku klade mnoho 

mladých lidí rŧzného vyznání. Je ale také dost možné, že 

tuto otázku někteří katolíci prakticky neřeší a příliš neváhají 

s názorem, že je to zcela normální. A právě tato skutečnost mě velmi 

zaráží a hodně mrzí. Mnohokrát jsem se zamýšlel nad tím, proč si někteří 

mladí věřící lidé neuvědomují skutečnost, že nemanželský sex je hříchem proti 

Bohu, ale také ubližování si sobě a svému partnerovi či partnerce. Rád bych se 

podíval na tuto problematiku právě z těchto dvou pohledŧ – z pohledu Desatera a 

z pohledu partnerského života. 

Zní to v dnešní době možná tvrdě, ale skutečnost je podle mého názoru jasná. Ačkoli 

občas slyším (bohužel) slova obhajoby či omlouvání předmanželského sexu i z řad 

mladých věřících, je podle mého názoru sex před svatbou zcela jasným hříchem proti 

čistotě, tudíž proti šestému přikázání. Není na mně někoho soudit, ale myslím, že se 

jedná o hřích poměrně závažný a mnoho mladých lidí si neuvědomuje, že následky jsou 

nezvratné. Jak často slyším slova „Ale dneska je prostě jiná doba…“ nebo „Ale vždyť 

tohle dělá skoro každý…“. Já bych si na takové reakce odpověděl tvrdě. Nevím, zda je 

mŧj názor teologicky správný, ale myslím si, že Bŧh by mi mohl odpovědět: „Mne v tuto 

chvíli nezajímá, že hřeší lidé kolem tebe, mne zajímá, že jsi takto zhřešil ty. Proč se 

odkazuješ na ostatní, proč svaluješ svoji vinu na lidi kolem sebe. Já jsem viděl takto 

hřešit tebe. I kdyby 99 z tvých bližních hřešilo, já bych chtěl, aby tys nepodlehl a abys ty 

nehřešil.“ A to si myslím, že je v tomto případě zásadní. Argumenty, že dnes je jiná 

doba, že dnes je to se sexem přeci úplně jinak než za našich rodičŧ nebo prarodičŧ, ty si 

myslím, že Boha vŧbec nezajímají! Před Bohem se budeme každý hájit sám za sebe a 

nemŧžeme to svádět na okolnosti. Je potřeba si říci: „Ano, zhřešil jsem a byla to má 

slabost, se kterou jsem mohl bojovat.“ V Písmu je řečeno: „Bŧh je věrný: nedopustí, 

abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 

připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1. Korintským 10,13) Proto si 

myslím, že v okamžiku pokušení je možné obstát, pokud svěříme svŧj problém Bohu. 

RUBRIKA MLÁDEŽE 
LIFE UPDATE 

Sex pře
d svatb

ou? 
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Druhou oblastí, do které předmanželský sex zasahuje, je partnerský život. Zde již mohu 

být stručnější. Stačí, když si položím jednoduchou otázku: „Chtěl bych, aby žena, kterou 

si chci vzít, byla panna? Nebo je mi jedno, s kým vším už spala?“ Pro mne existuje jasná 

odpověď. Rozhodně bych si přál, abych byl první, s kým se má žena bude poprvé milo-

vat. A protože očekávám, že má žena bude mít stejné přání – aby i ona byla pro mne tou 

první – měl bych se jednoznačně snažit, abych i já toto dodržel. Jenže snaha mnohdy 

nestačí, proto máme my katolíci tu obrovskou výhodu, že mŧžeme poprosit o pomoc 

Boha. Mnozí teď namítnou: „No jo, ale vždyť já se mŧžu klidně poprvé milovat se svou 

budoucí ženou před svatbou, když vím, že se zanedlouho vezmeme.“ Jenže tady bych 

sázel na jednu věc – nikdy to nemusí být stoprocentní, že se do svatby nerozejdeme, a 

pak už by to s mou budoucí ženou nemuselo být „poprvé“. Zní to divně, ale další jakousi 

výhodou toho, že se svou přítelkyní nebudu mít sex před svatbou, je, že se s ní mŧžu 

„beztrestně“ rozejít. Myslím tím to, že pokud se v případě sporu či neshod se svou 

přítelkyní rozejdu, nic mě k ní fyzicky neváže a udržím si stále své „poprvé“ pro svoji 

budoucí manželku. 

Tak bych všem katolíkŧm přál, aby vytrvali ve snaze dostát předmanželské čistotě, 

protože vždycky je a bude nejkrásnější pocit, když to „poprvé“ bude se ženou, kterou 

jsem si vzal. 

Pokud někoho zajímají argumenty, které říkají, proč říct ne sexu před svatbou, mŧže 

navštívit www.spolcs.cz, odkaz Pro inspiraci, článek Nenáboženské důvody proti 

předmanželskému sexu. 

Petr Šrámek 
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Z atímco Afričané při každé bohoslužbě poskakují radostí, 

tleskají o sebe rukama a zpívají z plných plic, v našich chrá-

mech nám kostelní lavice brání vyjádřit své nadšení ze setkání 

s Bohem. Což je škoda! Protože i učedníci, když se jim zjevil 

zmrtvýchvstalý Kristus, se zaradovali. Což si nepředstavuji tak, že 

by zasedli či dokonce zaklekli do nějakých lavic a se sepjatýma 

rukama přemýšleli o divu vzkříšení. Spíše si to představuji jako 

vzájemné překřikování, objímání, zároveň zmatek a obava, zda to 

není jen nějaký sen či halucinace. 

Snem ani halucinací není Ježíšova přítomnost ani mezi učedníky, kterými jsme my 

sami. Takže: prožíváme alespoň trochu svou radost z toho, že s ním mŧžeme být? Osob-

ně považuji za dŧležité slovo radosti časté bohoslužebné zvolání „Amen“. Říkám: „Ať se 

to stane“ a „Už se to děje“. Mám radost z úspěchu, ze zisku, ze spásy. 

Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, voláme pak ve chvalozpěvu 

Sláva na výsostech Bohu. A možná si mŧžeme přitom vybavit až neuvěřitelnou scénu 

z prvních dob křesťanství, kdy mučedníci třeba i přes velké bolesti a utrpení vyjadřovali 

svými slovy či gesty radost z Boha. 

Když po přečtení biblických úryvkŧ voláme „Bohu díky“, i do tohoto zvolání mŧže-

me vložit vnitřní radost z toho, že Bohu rozumíme, když k nám mluví. Že se přizpŧsobu-

je naší lidské mluvě. 

 Radost při pozdvihování chleba a vína, Těla a Krve, za nás vyjadřuje cinkot zvonku. 

Ostatně se používá přirovnání, že se někdo směje, raduje, jako když cinkají zvonky. 

A pak určitě bychom měli radostně přivítat Pána Ježíše, když vejde v eucharistii do 

našeho nitra. Většina kněží nechává po přijímání chvíli ticha, abychom si onu radost 

mohli ještě prodloužit. 

Nemusíme tedy zavá-

dět africké zvyky do Evro-

py, abychom mohli při mši 

prožít naplno nebo alespoň 

trochu jásot a veselí z to-

ho, co nám Bŧh chce na-

bídnout. A i kdyby se nám 

zrovna nepodařilo při bo-

hoslužbě vnímat radost 

z vykoupení, nemusíme si 

kvŧli tomu zoufat. Vždyť 

mnohem dŧležitější než 

sama radost je skutečnost, 

že Bŧh nás doprovází, že 

nás neopustí, že s námi je 

a bude navěky. 

    PH 

SLOVO MINISTRANTŮM 

     ZAJÁSEJTE 
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FRANTOLY 
 

Nejzajímavější informaci o zdejším farním kostele jsem 

nalezl připsánu malým písmem na samý závěr popisu 

dějin obce vyvěšeném na vratech kostela. Je v ní uvedeno, 

že frantolský a vitějovický kostel byly stavěny současně a 

omylem došlo k záměně plánŧ. A tak ten vitějovický stojí 

ve Frantolech a frantolský ve Vitějovicích. Ale 

od počátku. 

Za svŧj vznik vděčí Frantoly kolonizačnímu 

úsilí bratrŧ Vernera, Racka a Přibíka z Vitějovic 

a prvně jsou zmiňovány v roce 1315 ve tvaru 

Wreudenthal, z čehož vzniklo německé jméno 

Frauenthal a čeké Frantoly. Lze předpokládat, 

že již krátce po vzniku osady si kolonisté vy-

stavěli kapli, která byla později rozšířena na 

kostel a k němu byl dosazen i duchovní správce. 

V roce 1754 kostel až na zdivo zcela vyhořel. 

Ohnivý kohout sebral tři oltáře, pozitiv a poškozen byl i největší zvon. Dva menší se 

však v žáru zcela rozlily. Podle prastarého popisu byl starý kostel úzký „a až 5 střevíců 

v zemi vstavený, mimo věž a přiléhající štít bylo zdivo na hlínu stavěno“. 

O dva roky později byl vystavěn ve střízlivém slohu  nový kostel, který pojal zachovalou 

věž svého předchŧdce. Varhany pocházejí z roku 1756 od varhanáře Fridricha Semeráda 

z Nového Města Pražského a vyšly frantolské na rovných 200 zlatých. 

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU 
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Sloupový hlavní oltář nese obrazy dvou 

apoštolŧ, kterým je kostel zasvěcen, 

Filipa a Jakuba. Boční oltáře sv Panny 

Marie a sv. Barbory pocházejí z roku 

1770, stejně jako kazatelna. V síni pod 

věží, kterou se do kostela vstupuje, lze 

dodnes nalézt žulovou křtitelnici ze 14. 

století. Dnes se ve zvonici nacházejí dva 

malé zvony – umíráček, přenesený sem 

z malé věžičky, a druhý, jen o málo vět-

ší, odlitý v roce 1943. Na dnes prázd-

ných stolicích však dříve visíval velký 

zvon od Pernera přelitý ze staršího roku 

1840, menší z roku 1782 malý z roku 

1839. Podle pamětní knihy zde býval 

větší zvon odlitý v roce 1556 s nápisem 

„Tento zvon slitý ke cti a chvále Pánu 

Bohu a svatému Filippu a Jakubu leta 

tisýc pět set padesát ssest ode mne 

Jossta konváře z Wodnian.“ Zachoval 

se až do roku 1840, kdy praskl a byl 

přelit.  I druhé výše  dva zmíněné zvony 

byly vyrobeny ze svých předchŧdcŧ 

zničených při požáru v roce 1754. 
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Frantolský klér 
V 16. století spravuje faru nekatolický duchovní Achatius Cäsar a v roce 1624 Vincent 

Votík. Pro nedostatek katolických  kněží jsou v čase po Bílé hoře Frantoly přifařeny 

k Chrobolŧm a tento stav trvá až do roku 1796, kdy je zde zřízena lokálie. Opětovné 

povýšení na faru přichází pak v roce 1862. První zmínka o frantolském faráři pochází 

však až z roku 1360, kdy po zemřelém knězi Mikulášovi dosadil vyšehradský probošt 

kněze Michala, syna prachatického Fridlina. Dalšími zprávami jsou poslední prezentace 

vyšehradského kněze Hostislava v roce 1395 a zápis z roku 1401, v němž opat a konvent 

zlatokunského kláštera jmenuje zdejším farářem Dětřicha, který je v záznamech zmíněn 

ještě o deset let později. 

 

Lokalisté a faráři frantolští: 

1796 – 1802 Dominik Hostovský 

1802 – 1806 Jakub Finger 

1806 – 1810 Filip Reiner 

1810 – 1814 Alois Žižka 

1814 – 1815 Jan Ledecký 

1815 – 1823 Václav Podaný 

1823 – 1830 Karel Ortner 

1830 – 1836 Karel Šťastný 

1837 – 1850 Kašpar Kohout 

1850 – 1862 Antonín Dušek 

1862 – 1865 Josef Brunner 

1865 – 1868 Petr Roztočil 

1868 – 1879 Šimon Zwetter 

1879 – 1887 Karel Geringer 

1888 – 1909 František Šílený 

1909 – 1930 Antonín Tŧma 

1930 – 1937 Bedřich Plojhar 

1937 – 1938 František Freibüchler 

1939 – Adm. Josef Dichtl z Chrobol,  

  Richard Wagner 

1940 –1946 Leo Nebl 

 

 

Poté, co frantolskou faru opustil poslední německý kněz, byla tato spravována z Vitějo-

vic a posléze, kdy i Vitějovice přišly o svého faráře, jsou Frantoly administrovány z Pra-

chatic. 

 

POVĚST O KAPLIČCE SCHUTZENGERL 
Jaroslav Pulkrábek 

 

Ten, kdo se vydal po pěšině z Frantol do Lažišťka, míjel vysoko nad obcí 

kapličku, kterou zdejší nazývali Schutzengerl, což by se dalo přeložit jako 
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naše dětské Andělíček Strážníček. Kaple s letopočtem 1833 zde nevznikla 

jen tak náhodou a zachovala se o ní poměrně zajímavá pověst. Z ní pak 

tento příběh: 

Tam, kde je dnes les či březovím zarostlé planiny, bývaly úrodné louky a 

pastviny. A právě v těch místech, vysoko na kopci, že i špička věže 

frantolského kostela apoštolů Jakuba a Filipa se zdála utopená v údolí, 
vyháněl pasáček Lojzek malé stádo krav. Třetím rokem již sloužil u sedláka 

Biehunka, kterému se po chalupě říkávalo Jouchal, a nebyla to služba zlá. 

Však Lojzek byl kluk čiperný, svoji práci odváděl svědomitě a Jouchal by byl 

špatným hospodářem, kdyby si hledal jiného. Pasáček Lojzek byl sirota. 

Táta se nevrátil z jedné té vojny, co se vedla za císaře pána někde daleko 

v cizině. Maminka se pak proto dlouho trápila, stonala, až ji pochovali na 

frantolském hřbitově hned vedle kříže. Chudáka kluka se pak ujala babička 

s dědou a společně se protloukali životem, jak to šlo. 

Toho času, kdy se odehrál náš příběh, zrovna začal máj. Tráva ještě 

voněla ranní rosou a na obloze se třepetala poštolka. Obloha bez mráčku 

slibovala příjemný den. Lojzek si vyndal tabulku s kouskem křídy a usadil 

se na povalený strom na kraji paseky. Pan farář, který si Lojzka oblíbil, ho 

nutil do učení, a tak musel cvičit písmenka, i když zrovna neseděl ve škole. 

Sotva však načmáral první řádku, zpozoroval, že mezi dobytkem je nějak 
rušno. Krávy běhaly sem a tam. Jeden mladý býček vyhazoval nohama a 

vůbec to nevypadalo tak, jak to vypadat mělo. Lojzek odložil tabulku, popadl 

prut a vyběhl ke stádu. V tom se však hrůzou zarazil. Jouchalův dobytek z 

louky odháněl jakýsi mužík, zarostlý a špinavý, sotva větší než pasáček sám. 

Z očí mu metaly blesky a sukovicí mlátil do krav, jen to dunělo. Ty se za 

žalostného bučení rozutekly do okolních lesů, a přestože mužík ihned po 

spatření pasáčka zmizel v houští, Lojzek až do večera sháněl dobytek 

dohromady. 

Večer přihnal domů a hned vyděšeně vyklopil, co se mu přihodilo. 

Rozumí se, že mu nikdo nevěřil, a mysleli, že kluk usnul, dobytek se mu pak 

sám zatoulal a teď jen hledá výmluvu. Nic platno, že pasáček na památku 

rodičů přísahal a dušoval se, že vše je tak, jak vypráví. Jenže druhý i třetí 

den se to vše opakovalo. Kluka by už měli asi všichni za blázna a o svoji 

službu by přišel, kdyby se náhodou po cestě nevracel farář, co byl v Lažišťku 
s posledním pomazáním. Zrovna mu Lojzek ukazoval, jaká písmena ten den 

cvičil a svěřoval se, že večer raději ze strachu sám službu u sedláka na 

dobro vypoví, když se mezi kravkami objevil zlý mužík. Pater za ním vyběhl 

s krucifixem v natažené ruce a Lojzek držel krávy pohromadě, takže se ani 

rozutéct nestačily. Až farářovo svědectví přesvědčilo sedláka, že se na jeho 

pastvinách děje něco zlovolného, a ten tam na paterovu radu nechal 

vystavět kapličku, jejíž ochranu svěřil Anděli Strážnému. A Lojzek se u ní 

každé ráno, sotva vypustil dobytek, pomodlil své Andělíčku, můj strážníčku. 

Těžko říci, zda se mužík zalekl farářova krucifixu, kapličky, či pomohlo 

Lojzkovo modlení, faktem je, že od té doby měl Lojzek i Jouchalův dobytek 

klid a nerušenou pastvu a mužíčka již nikdy nikdo nespatřil. 
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Přednáška Kateřiny Lachmannové 
na diecézním setkání mládeže 15. dubna 2011 v Prachaticích 

 

V pátek 15. dubna se konala v Národním domě v Prachaticích přednáška Kateřiny 

Lachmannové: „Svatost je pro každého“. Sál byl zaplněn mladými(cca 200) i staršími lid-

mi. Byla potěšující i účast představitelŧ města - pana starosty  Ing. Martina Malého a rad-

ní Mgr. Rŧženy Štemberkové. 

Na počátku přednášející položila otázku mladým, zda by se někdo chtěl stát svatým…  

A skutečně několik  rukou se zvedlo. Nejdříve se řeč stočila na tzv. karikaturu sva-

tých… Kateřina Lachmannová vzpomínala, jak jako mladá chodila do kostela a viděla 

tam sochu jednoho světce, který vypadal přísně. Naznačila, že na rŧzných obrazech a sou-

soších jsou svatí vyobrazeni v situacích s očima upřenými k nebi, ale že to nebyl autentic-

ký výraz jejich bohatého života. Oni žili zcela obyčejný život často naplněný  fyzickou 

namáhavou prací. Zmínila se o knize od Thomase Mertona : „Sedmistupňová hora“, kde 

popisuje svŧj dosavadní životní příběh. Tento uznávaný teolog, básník a spisovatel byl 

mnichem, ale část života před svým obrácením prožil dost nevázaným životem. Uvedla 

rozhovor, který měl s jedním člověkem a který ovlivnil Thomase Mertona na celý život. 

Byly mu kladeny otázky: Co budeš dělat po studiu … odpověděl – budu si hledat práci, 

další otázka – a co potom? Pak se ožením, další otázka: a co potom? Pak si postavím dŧm 

a budeme mít děti. Otázka a co potom? Pak bude dělat kariéru. A opět otázka : a co 

potom? Pak budu  více cestovat a stárnout. A zase přišla otázka: a co potom? Pak umřu… 

A tady si Merton díky Boží milosti něco dŧležitého uvědomil… Prostě bylo by škoda, 

tady prožít nějak život a to hlavní – život věčný prostě minout… 

 Bŧh si každého z nás vyvolil ještě před stvořením světa ( přednášející použila slova 

zoom - mladí lidé používají techniku zoom). Kateřina Lachmannová  použila zvláštní 

výraz, že Pán nás má všechny již zazoomované. Bŧh mne rád a má se mnou svoje plány, 

které jsem si ani plně neuvědomoval. Vzpomenula sv. Jana Nepomuka Neumanna, když 

chodil jako malý po prachatických ulicích si určitě nemyslel, že bude jednou prohlášen za 

svatého… Pán potřebuje, abych tyto plány poznal a začal je uskutečňovat…A je nám 

vždy nablízku a vždy nám dává nadbytek Boží posily, abychom zvládli i to, na co se jiní 

ani neodvažují pomyslet. 

Pán si přeje vtisknout do osobností všech lidí svou podobu. …On nepřišel všechno 

zařídit sám. Jde o to, aby ti, kteří jsou s ním propojeni, aby Kristovo jednání vnášeli do 

současných životních situací. 

 Vzpomněla, jak se v rodině modlili ke svatým z jejich rodu. To je zajímavá myšlenka 

– vždyť v každém příbuzenstvu jsou jistě lidé, kteří jsou v nebi… 

Dále přednášející uvedla, že v Římě nechal Jan Pavel II vybudovat takovou malou 

galerii. Zde jsou rŧzné obrazy – vyobrazení života v nebi.. A je tam vyobrazena třeba 

Matka Tereza, vedle ní u stolu sedí bezejmenná obyčejná žena, také věhlasný chirurg, 

uznávaný katolický teolog a  dále rovněž  evangelík… Naznačila ale, že u posledního 

soudu – nebude záležet, kolik, kdo máme titulŧ za jménem a pod jménem, jestli jsme 

vlastnili továrnu, či jsem byla manželka statkáře… (přetím uvedla, že jako malá chodila 

po hřbitovech a bylo tam na pomííkách napsáno: zde odpočívá manželka majitele cukrár-

ny, manželka továrníka…), ale na tom kolik lásky jsem věnovali Bohu a bližním… Míru 

blaženosti ale mŧže mít ta tzv. obyčejná žena v nebi stejnou jako Matka Tereza… Před-

náška byla zakončena velmi krásnou osobní modlitbou. 

                            –pb– 
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BURGOS 
PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM 

N ečteme cestopis, ale konáme duchovní pouť ke hrobu jednoho z patronŧ našeho 

vikariátu. Nevzpomínáme jen na věci dávno minulé, ale prožíváme s ostatními 

poutníky jejich současné radosti a starosti. Nemŧžeme proto přejít bez povšimnutí 

velkou událost, kterou Santiago a s ním celé Camino v těchto dnech oslavuje: před 

měsícem, 7. dubna 2011, uplynulo 800 let od posvěcení obnovené katedrály sv. Jakuba. 

Pan arcibiskup Julián Barrio Barrio poslal při této příležitosti kněžím, jáhnŧm, 

bohoslovcŧm a všem věřícím diecéze pastýřský list, ve kterém vyzdvihuje význam 

jubilea: „Je to prozřetelnostní příležitost pro všechny věřící, aby poděkovali Pánu Bohu 

za dar víry, který nám dal, a obnovili svou starost o to, jak ho dobře předat budoucím 

generacím a všem, kteří sice byli pokřtěni, ale nezačlenili se do života církve skrze 

´aktivní víru´. Nepochybuji, že nám tato slavnost pomŧže oživit naše vědomí sounáleži-

tosti s církví tím, že z diecéze uděláme dŧm a školu společenství.“ 

Arcibiskup dále poukazuje na tři vlastnosti, které katedrála musí mít: musí být 

otevřená, živá a útulná. „Otevřený dŧm, kam každý mŧže přijít, aby se modlil, obdivoval 

umění, nebo prostě vychutnával ticho, ve kterém je lépe slyšet Boží slovo, a meditoval 

v srdci.“ „Místo kultu musí být živým, obydleným domem,“ píše Mons. Barrio, „ve 

kterém je přítomno společenství s charakteristikami křesťanské komunity.“ Konečně: 

katedrála má pŧsobit příjemně, útulně jako celek, nemá být muzeem. „Katedrála je 

symbolem viditelné církve Kristovy a majestátem své architektury zviditelňuje duchov-

nost, která stoupá z duše každého z nás. My jsme živými kameny křesťanské komunity, 

které se musí opírat o Krista.“   

„Unavení poutníci přinášejí své útrapy a nejistoty života ke hrobu svatého apoštola 

Jakuba,“ konstatuje arcibiskup Santiaga a uzavírá pastýřský list přáním, aby „křesťanská 

naděje, která dává smysl, sílu a impuls víře, i nadále rezonovala pod klenbou jubilující 

katedrály.“ 

Naše katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích bude teď dva roky 

uzavřená, bude procházet rozsáhlou rekonstrukcí interiéru, aby se znovu 

stala „útulným příjemným domem“. Není to výzva pro nás všechny, aby-

chom během té doby obnovili vědomí sounáležitosti s celým diecézním 

společenstvím, abychom opravili jednotlivé duchovní kameny i duchovní 

chrám jako celek? A neplatí totéž  

o každém našem farním kostele? 
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FRANTOLY 
 

     
 

 

A le vraťme se zpátky na „Cestu“. Vstupujeme do královského města Burgosu, jedné 

z perel Camina. Bylo založeno v roce 884 kolem prastaré, zřejmě vizigótské, 

pevnosti (burgo), postavené na vrcholu nevelkého kopce na pravém břehu řeky Arlan-

zón. Alfonso III. Veliký, král Leónu, tehdy nařídil hraběti Diego Rodríguezovi opevnit 

toto místo a vytvořit z něho opěrný bod v bojích proti Maurŧm. V první polovině 10. sto-

letí se Burgos stal hlavním městem Kastílie a v roce 

1073 hlavním městem spojeného království Kastílie 

a Leónu. Zŧstal jím až do roku 1492 (roku dobytí 

Granady, které bylo dovršením reconquisty, a zá-

roveň roku objevení Ameriky), kdy tuto roli převzal 

Valladolid. Byl také sídlem biskupství a dŧležitou 

zastávkou na poutní cestě do Santiaga de Composte-

la. To vše, spolu s ekonomickými aktivitami 

(obchodování s vlnou), přinášelo bohatství a umož-

nilo výstavbu krásných budov, které jsou dodnes 

pýchou španělské architektury. 

Na prvním místě je to katedrála Panny Marie. 

Stavbu zahájil v roce 1221 biskup Mauricio za 

finanční podpory krále Fernanda III. (1217–1252). 

Probíhala v několika etapách po dobu tří století. Jsou 

na ní patrné německé vlivy. Manželka Fernanda III. 

byla Němka z rodu Hohenstaufŧ a spolu s ní přišly 

na románský jih gotické myšlenky. Dvě stě let na to 

byl k jejímu dokončení povolán opět Němec, Hans von Köln (Juan de Colonia), tentýž, 

který plánoval dóm v Kolíně nad Rýnem. Zdejší biskup Alonso de Cartagena tehdy 

putoval na basilejský koncil a zalíbily se mu gotické katedrály ve Štrasburku a Freibur-

gu, které navštívil cestou. Vzal s sebou stavitele Hanse, aby mu také takovou postavil. 

Ve stavbě pak pokračoval Hansŧv syn Simon a vnuk Francesco. To už byl Kastilec od 

narození a dotvaroval dědečkovo dílo s pravým španělským citem. To, co kdysi začalo 

jako raně gotický kostel a pokračovalo ve vrcholné 

gotice, bylo dokončeno v plateresku, složité a ozdob-

né španělské pozdní gotice. 

Co se týče pŧdorysu, je katedrála trojlodní bazilikou 

ve tvaru latinského kříže, dlouhou 84 a širokou 59 

metrŧ. Kolem ní vznikly četné bohatě dekorované 

postranní kaple se složitými věžičkami a také křížová 

chodba a kapitulní síň. Architekti chytře využili 

polohu na svahu a začlenili do projektu vnitřní i 

vnější schodiště. Chloubou je zejména impozantní 

ústřední kupole s osmicípou hvězdicovou klenbou, 

mnohonásobně prolamovanou, doplněnou postavami 

prorokŧ a světcŧ. Vytvořil ji roku 1568 Juan de 

Vallejo v čistém platereskním slohu poté, co se stará 

kupole zřítila. Přímo pod ní je pohřben španělský 

národní hrdina El Cid a jeho manželka Jiména. Ale 

o nich zase až příště. 

P. Pavel Liška 
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Před katedrálou v Burgosu 

Katedrála Panny Marie v Burgosu 
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Pověstný volarský písmák Roman Kozák před několika lety sepsal útlou knížečku, kde 

vylíčil příběhy božích muk v okolí Volar. A protože mnoha lidem posloužila jako inspira-

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

ku potěše i vám prostřednictvím stránek Jana Prachatického. 

 

              BOŽÍ MUKA U STÖGROVY HUTĚ 
  
Tahle boží muka se zdají být tak trochu Popelkou mezi všemi ostatními. 

Dokonale ovládají umění jevit se nenápadnými a skromnými. Stojí při silnici 
procházející Stögrovou Hutí, ale málokdo si jich všimne. Sklon silnice je tu 
značný, a tak na kochání se krajinou nemají jedni času a druzí sil. 

Boží muka jsou dobře viditelná, 
ale jak říkám, snadno přehlédnutelná. 
Teprve zblízka se zaleknete jejich 
výšky: měří 224 cm a jsou na Volar-
sku druhými nejvyššími. Jsou klasic-
ká a jsou krásná. To ale není vše.  
Zastavil jsem se u nich několikrát a 
teprve při poslední audienci, když 
jsem je již měl proměřena, jsem 
objevil nenápadný (jak jinak, že?) 
monogram AL a letopočet 1859. 
Litery jsou vyryty velmi měkce. 

Přiznám se, že po bližším sezná-
mení mne – a nejspíš i vás – už ani 
nenapadne zvát tato boží muka Popel-
kou. Ostatně Popelka patří do pohád-
ky a tahle boží muka jsou víc než 
skutečná. Tedy pokud nemáte pocit, 
že žijete v pohádce… 

 
 
Sláva Zlaté stezky byla ta tam, ale 

provoz po její trase neustal; formani 
měli o práci vždy postaráno. Forman-
ští valaši byli jedni z nemnoha koní ve 
městě, neboť ostatní práce v potazích konali na Šumavě pomalejší, avšak silnější 
a klidnější voli. Vedle toho ruch obchodní stezky přinášel výdělek lidem rozlič-
ných živností, včetně těch pochybných. 

I zatoulal se jednou do kraje jakýsi vandrovník, který však o práci zrovna 
dvakrát nestál. Nikde dlouho nevydržel, neboť jen co ho lidé prokoukli, hned ho 
hnali. Při svých potulkách si nemohl nevšimnout kolemjedoucích povozů. To mu 
vnuklo nápad. 

„Jen najít příhodné místo!“ říkal si a po chvíli rozhlížení zamířil ke dvoru, 
jemuž se podnes říká Brixův. Cesta z města vedla košatou alejí a za dvorcem se 
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lomila do prudkého stoupání. Na vrcholu cesty se filuta usadil. Za zády se mu 
rozkládala stavení vyhaslé sklářské hutě, a zatímco si tulák ovazoval ruku špina-
vým hadrem, pochvaloval si místo i svůj nápad: „Tady musí každý povozník dát 
zvířatům odpočinout – a to by bylo, aby se přitom neslitoval nad nebohým 
mrzákem žebrajícím o almužnu, he!“ 

Vítr vláčel mraky po blízkých kopcích, občas sprchlo, a měďáky do žebrákova 
klobouku přibývaly. „Na láhev kořalky je to ale pořád málo!“ bručel pobuda. 

Pak od Brixhófu zapráskal bič a další formanský vůz se ztěžka sunul do kopce. 
Forman šel podél vozu a halasně pobízel koně. Kola skřípala, koním pěnily tlamy 
a vůz se pomalu pomaloučku sunul vzhůru. 

Tuláka ten výjev zaujal a přistihl se, že drží valachům palce. Když konečně 
vytáhli vůz na vrchol kopce, koně se zastavili a zhluboka oddychovali. V tu chvíli 
se žebrák přitočil k formanovi: „Dej mi něco do kapsy! Nevidíš, jak jsem na tom 
špatně?“ 

„Počkej, až otřu koně!“ odsekl forman, který obvykle nedělal s almužnou 
chudákům drahoty. Tón, jakým se nebožák domáhal peněz, se mu nelíbil: 
„Copak takhle se prosí o milodar? A vůbec, proč sedíš tady za městem a ne u 
kostela? “ 

Pobuda místo odpovědi chytil formana za ruku: „Dělej, dej něco chudákovi!“ 
To formanovi stačilo. Odstrčil tuláka od sebe, sevřel bič o poznání pevněji a 

vyhoupl se na kozlík. „Hyjé“ křikl v tutéž chvíli, kdy se údajný invalida oběma 
rukama přitáhl za postranice a snažil se naskočit k němu na vůz. 

Forman shodil žebráka dolů. „Hyjé, braši! Hněte sebou, ať jsme odsud pryč, 
než se odněkud přihrnou kumpáni toho lumpa!“ pobízel koně, jako by mu mohli 
rozumět. 

Ne zcela odpočatí koně se toporně pohnuli. Bič jim práskal nad hlavami a 
v hlase vozky vycítili znepokojení. Valaši se pustili po cestě dolů. Tulák se rozběhl 
za vozem a znovu se na něj pokusil naskočit. Rána bičem ho srazila do bláta 
cesty, odkud vztekle zvolal za formanem: „Jen si jeď, lakomče lakotná! Aby sis 
tak srazil vaz!“ 

Ještě se ani nestačil postavit na nohy, když se jeho kletba začala naplňovat. 
Těžký vůz byl na spádu nad síly zesláblých koní. Na odbočení k bývalé sklárně 
nebylo ani pomyšlení. Dnes, stejně jako tehdy, nikdo neví, zda to byl starý va-
lach, kdo nezvládl rychlý klus, anebo zda mladší kůň neudržel váhu vozu tlačící-
ho se na něho zezadu. Uprostřed kopce jedno ze zvířat padlo. Postraňky praskly a 
těžký vůz se převalil přes oba valachy. Výkřik, zaržání a praskot tříštícího se 
dřeva prořízly údolí Jedlového potoka. 

S hrůzou v očích se falešný žebrák rozběhl k troskám vozu. Vyděšeně hledal 
formana – a brzy ho našel. Ležel s rozmačkaným hrudníkem pod převráceným 
vozem a život z něho vyprchával rychlostí, s jakou se jeho krev vsakovala do 
rašící trávy. 

Muž se vyděsil, co způsobil. Přiznat se však nedokázal. Zmizel z kraje jednou 
provždy. Jen po nedlouhém čase poslal kdosi neznámý do místa peníze se vzka-
zem, nechť jsou za ně postavena boží muka. Ano, ta, kolem nichž podnes občas 
projíždí koňský zápřah. A žádný kočí si pak u nich nikdy nezapomene připome-
nout dávný formanův osud.   
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M ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH POJMŦ 

 

 

I.N.R.I.  

 – počáteční písmena latinského nápisu 

umístěného na kříži, na němž byl ukřižo-

ván Ježíš, totiž Jesus Nazarenus Rex 

Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židov-

ský). Nápis byl zhotoven na Pilátŧv příkaz 

a byl napsán také v hebrejštině a v řečtině. 

 

 

 

IHS  

– nebo také JHS (písmena I a J se v latině 

dlouho nerozlišovala) – je zkratkou jména 

Ježíš v řečtině. Pŧvodně to byla řecká 

písmena iota-éta-sigma, tedy nikoli latin-

ská písmena I, H, S, která jsou jim pouze 

podobná. S úpadkem znalosti řečtiny na 

západě Evropy se písmena začala číst jako 

latinská a rŧzným zpŧsobem uměle vyklá-

dat, např. Iesus Hominum Salvator (Ježíš, 

Spasitel lidí). V pozdním středověku se 

monogram IHS začal spojovat s úctou ke 

svátosti oltářní. Písmena IHS se často 

vyskytovala na hostiích, většinou obklope-

ná plameny a doplněna křížem, někdy i 

srdcem. Tuto podobu jako samostatný 

symbol převzalo Tovaryštvo Ježíšovo čili jezuité. Písmena IHS se zde vykládala 

jako Iesum Habemus Socium (Ježíš je náš společník). 

 

 

 

Izrael  

– z hebrej. Jisra´el, „zápasí s Bohem“. Podle vyprávění v první knize Mojžíšově 

Gn 32,28-29) je to jméno, které dal Bŧh Jákobovi poté, co s ním bojoval. Pak 

přešlo na označení celého židovského národa. Po smrti Šalomouna se jméno 

Izrael užívalo pro označení severního království, odděleného od jižního Judska. 

Staré dějiny lidu Izraele, popsané ve Starém Zákoně, začínají Abrahámem a končí 

zbořením jeruzalémského chrámu Římany r. 70 n.l. a následným odchodem Židŧ 

do diaspory (tímto termínem se označuje rozptýlení nějakého národa mimo 

vlastní zemi, ať už nastalo z jakéhokoli dŧvodu). Moderní historie státu Izrael se 

píše od 14. 5. 1948. 
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STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Divadlo pro anděly 

(Život jako náboženský experiment) 

Tomáš Halík 

(Vydalo nakladatelství Lidové noviny) 

 

„Zaměřuji se více na způsob víry než na obsah víry, zajímá 

mne více to, jak člověk věří, než to, čemu věří.“ 

Tato věta z přebalu nové knihy od Tomáše Halíka mŧže být 

klidně i jejím mottem. Autor zde navazuje na své předešlé 

tituly a dále rozvíjí svou filosofii víry a nevíry. Ten, kdo zná 

alespoň jednu jeho knihu, ví, že T. Halík nekráčí jen po starých cestách, ale že vyšlapává 

i nové, přesto stále vedoucí k jedinému. K Bohu. A nutno dodat, že tyto cesty jsou 

nesmírně podnětné a vzrušující. A to je dobře. Jestliže víra něčím nemá být, pak je to 

určitě sezení v koutku samolibosti na židli jistoty. Víru je třeba neustále jitřit otázkami, 

přemýšlet o ní, neboť pouze tehdy zŧstává živá. 

„I naše duchovní bohatství může být částí jistot, jichž se musíme vzdát, abychom byli 

svobodní pro další cestu následování.“ Zdá se vám to radikální? Snad. Ale což evangelia 

nejsou radikálními myšlenkami přímo přeplněna? 

Tomáši Halíkovi se povedlo vytáhnout mne na jeviště divadla pro anděly. Chcete taky? 

 

Pavel Beran 

Jak (ne)opravovat kříž či kapličku 
 

     Počátek letošní stavební sezóny symbolicky předznamenala 

útlá, ale svojí výpravou bohatá publikace Obnova a údržba 

drobné sakrální architektury s podtitulem Základní principy a 

zásady. Prostým výstižným jazykem přehledně napsaná a ba-

revnými fotografiemi protkaná knížka je svého druhu kuchař-

kou pro majitele a přátele drobných sakrálních památek 

(kapliček, božích muk, soch, křížŧ), zejména většiny těch, jež 

nejsou památkově chráněny. 

     Úvodem se věnuje historickému vývoji těchto neodmyslitel-

ných prvkŧ naší krajiny. Třeba prvopočátky návesních kaplí sa-

hají do období panování císařovny Marie Terezie, která r. 1751 

uložila obcím za povinnost nechat vystavět pro případ požáru zvonici. Z jednoduché 

zvoničky v podobě kmene stromu s rozeklanými větvemi, jaké vzácně bývají k vidění 

ještě dnes, se postupem času mohla „vyvinout“ kaple zděná. Spíše pro zajímavost lze 

dodat, že podle dobového nařízení pražské arcidiecéze měl hlas obecního zvonce ohlašo-

vat i příchod kněze, který přinášel Nejsvětější svátost oltářní nemocnému. 

     Následují základní pokyny k tomu, jak správně postupovat při obnově a údržbě, 

kterým by měl předcházet dŧkladný sběr informací ve formě ústní, písemné i obrazové a 

které by měla provázet pečlivě vedená dokumentace. Obecně srozumitelným jazykem se 
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postupně probírá obnova a údržba zděných staveb, plastik a prvkŧ kamenných, kovo-

vých křížŧ i jiných součástí drobné architektury. Nechybějí ani užitečné odkazy nebo 

doporučení včetně možností získání finanční podpory a konsultací s pracovníky památ-

kové péče. 

     Podle návodu by se do takové práce mohl pustit šikovný poučený laik. Jisté činnosti 

by však měl přenechat odborníkŧm. Mezi řádky se neutají postesknutí si nad nedostat-

kem zkušených zručných řemeslníkŧ, kteří považují dobře odvedenou práci za svoji 

vizitku. Zachránci drobných památek by se obecně měli vyvarovat užívání nástrojŧ, 

technologií a materiálŧ, určených pro současné stavby, a přidržet se osvědčených tradič-

ních postupŧ, vhodných pro místní klimatické podmínky. Velký pozor si např. zasluhuje 

množství přidávaného cementu, který nežádoucím zpŧsobem zamezuje přirozenému 

odvětrávání a zadržuje uvnitř objektu vlhkost. Při používání moderních prostředkŧ pro 

mechanické čištění povrchu kovu je zapotřebí uměřenosti. 

     K obnově památky se nerozlučně pojí i úprava jejího okolí. A nejen ta. „Při záchraně 

kaple, božích muk či kříže nezachraňujeme pouze stavbu samotnou, ale zachraňujeme i 

její duši, v níž je otisknuta celá historie od jejího vzniku až do dnešního dne“ (s. 16). 

     V nakladatelství Halama užitečnou příručku vydala Místní akční skupina Sdružení 

Rŧže z Borovan ve spolupráci s českobudějovickým pracovištěm Národního památkové-

ho ústavu, které poskytuje servis pro vlastníky památek (http://www.npu-cb.eu) a kde je 

též knížka k mání. 

            Sp. 
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DOPIS  Z  ČADU 
P. Jaroslav Zawadski 

 

Po dlouhé době se zase ozývám, drahé české ovečky. Bylo toho – a je pořád – hodně. Jak 

většina víte, Jakub, můj kolega, odjel na delší dovolenou a já tady zůstal sám na všechno. No 

jo, s Pánem a anděly (v mém případu s Archanděly). A musím hned na začátku říci, že Pán to 

zařídil výborně – zdraví neselhalo, vedro přišlo až v květnu (normálně je horko už  ke konci 

února) a déšť byl jen jednou během postní doby, a to ještě jak jsem křtil malé děti... 16 krát 

jsme jezdili do Brusu: sestry druhého dne postních exercicií, já třetího dne. Letos jsme 

probírali (vždycky téma nařídí od biskupství) práva a vůbec situaci dětí v rodině a společen-

ství. Sestry na to měly celý den, já jsem spíše jel uzavřít téma, zpovídat a sloužit mši sv., ale i 

tak jsem si popovídal a dozvěděl se hodně zajímavých věcí. 

Třeba obchodování s dětmi. Jojo, funguje to tady. Prodávají se děti (za směšné peníze!) 

velkým „farmářům” (převážně muslimové) na hlídání dobytku. Kluci dostanou jednou denně 

stravu a jak něco nejde, výprask... Holky se prodávají na službu (už malé holky) anebo 

polygamům za manželky (přitom mluvíme o křesťanských rodinách, které vědí, že to nemají 

dělat; už jsem psal, že za holku se  musí zaplatit)... Co za tím jde: děti nechodí do školy anebo 

školu přeruší a většinou už se tam nikdy nevrátí. 

Málokdy se rodiče spolu starají o děti – zdraví, škola atd. Většinou je to matka, která se 

stará o děti, a otec...ten se stará o sebe (ve většině případů to znamená: pije) a nedá ani 

korunu na děti. Někdy je to tak, že matka se stará o holky a otec o kluky - to už je pokrok... 

Od února tady  máme moc úmrtí, většinou dětí malých i větších, na meningokoka. Ošklivá 

nemoc, ale léčitelná. Je očkování, jsou léky. Jenže když přivedou dítě do střediska, většinou je 

to už pozdě - myslí si, že to přejde, anebo se neumí dohodnout, kdo bude za to platit (při 

pohřbu je ale celá vesnice a ještě ty sousední a jedí a tancují celý den a noc - a stojí to také 

nemálo...). 

Senzační bylo, jak jsem mluvil o životě od početí a žehnal jsem „bubínky” těhotných 

maminek - víte, že je jich tady hodně! Dokonce to bylo kolem 25.3... Moc jim to nejde do 

hlavy, že je to už jejich dítě a potřebuje také lásku. Také se dělají potraty... Jsou na to 

„školené” báby a mají na to koření, bylinky atd.   

Při jedné mši na konec exercicií krásně tancovali před oltářem 2 kluci, asi 10 – 11 let. Až 

jsem je pochválil na konci mše. Pár dnů nato jsem se dozvěděl, že jeden se utopil v řece. 

Lovili ryby a utopil se. Divný, protože teď není moc vody. Jsou místa, kde jí může být více, ale 

stejně to bylo divný. Tak jsem se ptal a dozvěděl se, že jak se začne potápět, už mu nejde 

pomoci... Je prokletej „ve jménu vody” a voda si ho musí vzít. Jak tomu chceš překážet, 

vezme i tebe. Povidal jsem jim o Ježíši, který dal život, aby nás zachránil, o sv. Maxmilianovi 

Kolbe, o záchranářích u vody... Nic, je prokletý a konec...A šikovný kluk to byl... 

Jinak jsem navštívil všechny naše sektory... Je to různý – někdy bledý, někdy nadějný. 

V jedné vesnici bylo 100 lidí, v jiné 400. Někde jsem dal 50 svatých přijímání, někde 200. Tu 

jsem vyzpovídal 40 lidí, tam zase 150 a možná i více (celkově jsem vyzpovídal kolem 1100 až 

1200 lidí)... Většinou to byly ženy a někde mladí. Chlapů nic moc - jako všude, že jo... 

V jednom sektoru se mi stalo, že nepřišel nikdo - byli vedle na pohřbu. A pohřeb, jak víte, to 

je svátost nad svátost. Tak jsem sloužil mši za zemřelou holku a pak jsme jen chvíli povídali a 

vyzpovídal jsem pár lidí... V jiném zase lidé zodpovědní za účetnictví ukradli polovinu sbírky 

(vzali peníze, že je budou počítat - ještě během přijímání; měli štěstí, že jsem to neviděl, neboť 

je to zakázáno - a vzali si 50%...). Po mši jsem je už neviděl... C’est la vie!... V samotném 

Bologo druhého dne bylo kolem 250 lidí! Jenže třetího dne byla asi stovka. Proč? Protože 

přijel v rámci předvolební kampaně jakýsi ministr anebo šéf strany a dával každému, kdo 

přišel, trochu cukru a obilí. Také katechisté se dali nalákat... 
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Tak to tady funguje. Mám ty lidi rád - jsou jako děti a děti jsem měl vždycky moc a moc 

rád. Jenže někdy by to chtělo aspoň málo hnout kupředu a na to už nemají (leda že se to 

samosebou se postrčí). Nojo, to jsem já, vždyť mne znáte. Možná proto jsem sem přijel, abych 

se tomu naučil - brát věci jaké jsou, a ani se je nesnažit postrkovat... Vždyť stačí jen tak málo, 

aby byl člověk šťastný a nosil v srdci pokoj... 

Takhle jsem tady prožil postní dobu. Samozřejmě jsem se také modlil, a docela ještě víc 

než obvykle. Jak jsem se vracel kolem 19. až 20. hod. z Brusu, tak jsem myslel jen na sprchu 

(tolik prachu co tady, to jsem naposledy nosil na sobě v dětství, jak jsme hráli kopanou) 

a postel. Mezitím jsem se modlil rád v klidu, který mne obklopoval (v Bruse pořád bubnují, 

zpívají a hučí vztekle horký vítr) a svěřoval Pánu to, co jsem udělal anebo nebyl schopen 

udělat, a prosil o síly následující den... No a nějak jsem to zvládl - Bohu díky! A Vám také, za 

každou přímluvu, za každou oběť na můj úmysl. Víte, to bylo úžasný v tom všem vidět, jak 

moc Boží se projevuje v slabosti lidské (dokonce jsem měl ta slova na primičním obrázku) - 

neměl jsem čas připravit ani kázání, ani nějaké setkání, a slova sama plynula a někdy ani 

slova nebyla nutná a rozuměli jsme si třeba i s dětmi v Bruse... Náš Pán je veliký! 

Což, přeji Vám všem požehnané Velikonoce. Po poctivě prožité postní době ony ani 

nemůžou být jiné než požehnané. A pokud se někdo flákal, ať počítá s Božím milosrdenstvím, 

ale ať už se více nefláká. Hlavně ať odhalíme znova, že nejsme sami v životě, že pořád jde 

s námi Zmrtvýchvstalý... Objímám všechny vroucně a slibuji vzpomínku a požehnání každého 

dne. Držte se nebe a nashledanou – budu na Šumavě, pokud Pán dá, od 13.7. do 27.7. 

(nějaký den se to může hnout, odpusťte, kdyby se tak stalo). Už se těším moc a moc.  

Váš O. Jarek+ 
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K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ MLÁDEŽE  

V PRACHATICÍCH SPOLU S  PŘÍSPĚVKEM  

O PŘEDNÁŠCE KATEŘINY LACHMANOVÉ 
 
Páteční koncert Richarda Čanakyho mě velmi zaujal. Písničky tohoto křesťanského zpěváka byly 

přirozeně oslovující. Zajímavé bylo jeho svědectví, které nám říkal během koncertu. Nebylo jen 

o jeho vztahu ke kulturistice, ale hlavně o tom, jak Bŧh změnil jeho život. Vyprávěl narovinu, 

srozumitelně a myslím si, že to bylo pro všechny účastníky moc poučné a povzbuzující. Jeho 

kapela se jmenuje Forever Be Inside (F.B.I.), to lze volně přeložit „Navždy na Boží straně“. Na 

konci bylo možné získat jejich CD.  

V sobotu pak biskup Pavel přednesl poselství Benedikta XVI. ke Světovým dnŧm mládeže 

v Madridu, jehož hlavní motto zní: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se 

držte víry“ (Kol 2,7). Zahráli jsme si i malou soutěž a zpěvem doprovázela skupina Memento ze 

Sušice. Promluvil k nám též biskup Jiří a mohli jsme vidět scénku, kterou si připravili husinečtí.  

Odpoledne i po obědě následovaly tradiční skupinky, kde si každý mŧže vybrat téma, o kterém se 

chce více dozvědět. Navštívil jsem skupinu, kterou měl P. Josef Prokeš o svátosti smíření, odpo-

ledne jsem se pak mohl spolu s ostatními podívat do Súdánu, kde strávil několik měsícŧ salesián-

ský dobrovolník. Dalšími tématy skupinek byl facebook, prohlídka hospice, manželství, diskuse 

o ožehavých otázkách, těžko pochopitelná místa v Bibli, atd. 

Rychle to uteklo, v kostele byl pak malý varhanní koncert a následovala slavnostní mše svatá, 

kterou jsme zakončili naše setkání. Díky všem, kdo se na setkání jakkoliv podíleli.  

 

Jan Šrámek ml. 

STALO SE 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V PRACHATICÍCH 27. BŘEZNA 
 

3. neděli postní oslavil s prachatickou farností Mons. Jiří Paďour, biskup českobudějovický, a jeho 

generální vikář P. Adolf Pintíř narozeniny sv. Jana Nepomuka Neumanna v den před jejich 

skutečným datem. Zároveň mohl udělit skrutinia místním katechumenŧm, připravujícím se na 

přijetí svátosti křtu a dalších svátostí. Po mši sv. následoval slavnostní oběd. 

Večer pak v kostele zazněla premiéra kantáty Jan Nepomuk Neumann, složená panem Františkem 

Jančíkem. 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V PRACHATICÍCH, 
kterou vedla na místní faře 1.–3. dubna mládež z Třeboně, byla velkou inspirací jak evangelizovat. 

Obrovská byla jejich osobní svědectví. Měli jsme dostatek času na rozjímání a přípravu ke svátosti 

smíření. Zpívané chvály nás probouzely k otevření osobního rozhovoru s Pánem. Jako krásné 

zpestření a zamyšlení nad sebou nám posloužila výstižná scénka, kterou mladí evangelizátoři 

sehráli ještě na dětské mši sv. v neděli v kostele. Byla o Ježíšově snaze všechny spasit, o jeho 

pozvání k přijetí záchrany v Kristu pro každého. Děkujeme. 

MT 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA U ZÁBLATÍ 
V krásném odpoledni páté postní neděle jsme se nejen my, farníci záblatské farnosti shromáždili 

na pozvání našeho duchovního pastýře otce Petra Hovorky u prvního zastavení dobrovodské 

křížové cesty. Slunce svítilo, kolem kvetly sasanky a blatouchy a my jsme se vydali, abychom s 

Pánem prošli jeho křížovou cestu. Slova, která jsme v té krásné přírodě slyšeli, šla ale pod kŧži a 

myslím, že bylo nad čím přemýšlet. Možná jednu myšlenku za všechny: Pane, pomoz, ať unesu to, 

že mé dobré skutky, které dělám, nemusí vyznívat v mŧj prospěch a přinášet obdiv a chválu od 

druhých. 
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Díky všem, kteří přišli. Zvláště pak těm starším, co už jim cesta do prudkého kopce činí potíže,  

a přesto je to neodradilo. Za účastníky 

Kamila Turková 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA PATRIARCH, 
tedy ke kapli na úbočí libínského kopce nad Prachaticemi, se uskutečnila také v pěkném nedělním 

odpoledni 10. dubna. Společný zážitek místních farníkŧ dokládají vybrané fotografie, další si 

mŧžete prohlédnout na www.farnostprachatice.cz a příště se také přidat. 

 

KATECHETICKÉ AKTIVITY 
V měsíci dubnu se uskutečnila velikonoční dílna a velikonoční trh pro potřeby katecheze a akcí s 

dětmi ve vikariátu. Díky všem, kteří "tvořili", prodávali a nakupovali. Prodej proběhl ve farnosti 

Prachatice (výtěžek z prodeje 5 233 Kč), Vitějovice (1 150 Kč), Lhenice (1 750 Kč) a Husinec 

(1 672 Kč).   

-lh- 

 

VÍKEND NA KTIŠI 
O víkendu 8.–10. dubna se sešly děti z Volar, Prachatic, Dvorŧ, Bělečské Lhoty, Vlachova Březí, 

Čichtic a Vodňan na společném pobytu v Diecézním domě života mládeže na Ktiši. 

V pátek po večeři jsme šli asi na pŧl hodiny ven a pak jsme se v klubovně pokusili o první témát-

ko: „Uvidět kříž“ – prostor pro sebevyjádření a k vytvoření vzájemných vztahŧ. Děti nejprve 

v menších skupinkách, potom všechny společně pomocí hry s dřívky vytvořily obraz, ve kterém se 

v několika případech objevil kříž. Potom jsme chvíli setrvali v kapli v tiché adoraci a šlo se spát. 

V sobotu ráno po snídani se děti rozdělily a část začala s tvořením. Vyráběly se náušnice z korálkŧ 

pro velikonoční trhy Papežského misijního díla, nebo děti ze samotvrdnoucí hlíny tvořily veliko-

noční ozdoby, které, podobně jako některé náušnice, si mohly odnést domŧ. Druhá část dětí se 

kreativně zapojila do vyprávění legendy O třech stromech. Potom se šlo ven, kde se hrály rŧzné 

hry, střílelo se z praku, ze vzduchovky, na honěnou, fotbal, atd.  Po obědě se šlo opět ven a hrály 

se rŧzné hry, na schovávanou, fotbal atd. V podvečer (neboť nejen hrou je živ člověk) přijel P. Petr 

Hovorka z Prachatic a byla možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ostatní mohli mezitím opět 

tvořit. Potom byla mše sv. v kapli a následně večeře. Po večeři jsme se snažili alespoň trochu 

pomoci ktišskému týmu, který se o nás vždy tak hezky stará, a proto jsme velkou hromadu dříví, 

která v posledních třech týdnech vyrostla na dvoře, pomohli trochu velikostně roztřídit. Po večer-

ních hrách v klubovně jsme společně vyrazili na noční procházku, spojenou se stezkou odvahy, 

která se pro některé stala „křížovou cestou“. A pak už se šlo spát. 

V neděli po snídani a nezbytném úklidu jsme se zúčastnili mše sv. v místním farním kostele a po 

obědě se jelo domŧ. 

 Foto mŧžete shlédnout na www.farnostvolary.estranky.cz 

Karel Falář, Volary 

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
s názvem ŽIVOTNÍ POUŤ SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA, která je od 15. dubna 2011 

novou stálou expozicí prachatického muzea, proběhla za účasti významných osobností města i 

kraje. Do konce roku jsou všichni srdečně zváni k jejímu zhlédnutí. 

 

PAŠIJE TROCHU JINAK 
Každoročně při velkopátečních bohoslužbách v našich kostelích posloucháme příběh Ježíšova 

posledního utrpení podle evangelia sv. Jana v rŧzném provedení. Možná málokdo z nás je slyšel 

zhudebněné Johannem Sebastianem Bachem v podobě barokní. A ještě méně z nás (přes 20 

hudbymilovných křesťanŧ velmi rŧzného věku i postavení) je takto mohlo díky pořádajícímu 

českobudějovickému DCR prožít během zhruba 24hodinového programu v novohradském klášteře 
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s výkladem P. Michala Pulce jako svou duchovní obnovu před 5. nedělí postní. Takový umělecký i 

vnitřní zážitek se pochopitelně těžko dá popsat slovy, ale dá se vyjádřit dík, že hudebním amaté-

rŧm uměl a chtěl teologický profesionál přiblížit propojení těchto dvou oblastí v díle historického 

velikána, jemuž také Kristus i hudba byli tak bytostně blízcí. P. Michal s námi postupně probral 

biblický výklad textu těchto pašijí prokládaných mnoha krásnými chorály a áriemi a zpřístupnil tak 

celé téměř dvouhodinové Bachovo dílo jako jednu velkou rozjímavou modlitbu, v níž pro mnohé 

padla i jazyková bariéra německého originálu. 

Závěrečnou videoprojekci z úžasného koncertního provedení v jistém rakouském kostele jsme pak 

mohli sledovat s takovým zaujetím a soustředěním, jako např. sportovní fanoušci nějaké napínavé 

utkání. V Ježíšově boji však šlo o nesrovnatelně větší Vítězství, které jsme mohli vytušit i 

z osobního nasazení všech zúčastněných hudebních interpretŧ. Kéž nám to pomŧže k Božímu 

vítězství i v našich srdcích. 

MaM 

 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PRACHATICÍCH 
probíhalo v sobotu 16. dubna v sále Národního domu, na místním gymnáziu i v kostele sv. Jakuba. 

Už v páteční předvečer bylo možné vyslechnout přednášku Katky Lachmanové a koncert skupiny 

Richarda Čanakyho + F.B.I. s životními svědectvími, byla dána příležitost k mnoha setkáním 

s lidmi i naším Pánem (např. ve mši sv., svátosti smíření, adoraci). 

 

 

„FALEŠNÉ TOUHY ANEB NÁHRAŽKY V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ“ 
To bylo motto oblastního setkání Charismatické obnovy, které se konalo 9. dubna v Českých 

Budějovicích. P. Michael Slavík, který nás setkáním provázel, vyšel ve své přednášce z aktuálního 

tématu obrácení. Je třeba se obrátit od hříchu k milosti, od sebestřednosti k Bohu, prosit o milost 

poznání své hříšnosti. Musíme si dát pozor na svou hlavní zlou náklonnost i na své úmysly. Co se 

mnohdy skrývá za jednáním navenek dobrým? 

CTIŽÁDOST – touha proslavit se, ovládat druhé. Tato ctižádost vstupuje i do apoštolátu. Bŧh je 

s námi, ale ne každý nápad je od něho. Myslíme si, že musíme něco budovat dřív, než Bŧh začne 

budovat nás. Dokud chtěl Mojžíš sám dělat pořádek, sypalo se mu to pod rukama. Teprve až ho 

Bŧh povolal, byl schopen vyvést Izraelity z Egypta. To neznamená, že nebudeme nic dělat a 

budeme čekat, až se obrátíme na 100%. To by apoštolové nikdy nevyšli. Ale museli pochopit, že 

Pán Ježíš za ně zemřel a že mají budovat království Boží, ne svoje. 

POHODLNOST A SMYSLNOST. Někdy se halí do falešné pokory, jindy si říkáme: „Přece jsme 

normální lidé, nebudeme to s tou zbožností přehánět.“ 

Naše úhybné manévry při setkání s vlastní hříšností: 

POUKAZOVÁNÍ NA HŘÍŠNOST DRUHÝCH 

Když vidíme jen hříchy druhých a víme, za co je Bŧh trestá nebo má potrestat a jak by je měl 

potrestat, znamená to, že problém je na naší polovině hřiště. Nedělám-li něco hrozného, pak je to 

milost. Nebudu se usazovat na soudcovskou stolici. Nechce se po nás, abychom neviděli hřích, ale 

abychom lidi neodsuzovali. Bŧh nás nevede k odsuzování, ale k pokání. 

SOUSTŘEDĚNÍ SE NA ZÁSTUPNÝ PROBLÉM 

Někdo se soustředí na problém v sexuální oblasti a uniká mu, že nemluví se svými rodiči. Jiný 

sleduje své problémy s modlitbou, a přitom žije v nečistém vztahu. To se samozřejmě modlit 

nelze. Někdy dochází až k neurotické snaze o bezhříšnost. Jenže Bŧh z nás nechce mít neurotiky. 

Má s námi víc trpělivosti než my se sebou. 

OBVIŇOVÁNÍ BOHA 

Chceme svobodu, a když na nás nepříjemně dopadnou její dŧsledky, ptáme se: „Kde je Bŧh?“ Do 

té doby jsme se na něj neptali. Jistě neporozumíme všemu, to od nás Bŧh nežádá, ale chce, aby-

chom mu dŧvěřovali. Mŧžeme mluvit s Pánem Ježíšem o svých těžkostech, on bude reagovat. 

Klidně řekněme: „Pane Bože, tady mám limit.“ Sv. Pavel slyšel: „Stačí ti má milost.“ I nám stačí 

milost Boží, nikoli naplnění našich představ. 
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POZVÁNKY 

Poutní mše sv. v květnu na vimpersku: 

Š u m a v s k é  H o š t i c e – kostel sv. Filipa a Jakuba – neděle 8. 5.–10.15 hod. 

H o r n í  V l t a v i c e  – kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Rodiny („jarní - rodákŧ“)  

 neděle  22.5. – 10 hod. (německy) 

Poutní mše sv. v červnu na volarsku: 

M l y n á ř o v i c e – Neposkvrněného srdce P. Marie – sobota 18. 6. 14.00 hod.,  česko-německá) 

Z b y t i n y – sv. Víta (neděle 19. 6.–11.30 hod – německo-česká) 

S t o ž e c k á  k a p l e – neděle 19. 6.–10.30 hod (poutní mše sv. mnichovských poutníkŧ – německá) 

 

DCR zve zájemce o práci se seniory na odpoledne s názvem „Být seniorŧm nablízku“ 

Úterý 24. 5. ve 13.00 České Budějovice, Lannova 2, předn. sál Orla 2.p. 

Program: Mgr. Veronika Čepelková vedoucí Centra pro seniory v Hradci Králové: Být seniorŧm 

nablízku (informace o vývoji práce se seniory v královéhradecké diecézi s prezentací) 

Mgr. Jiřina Balková: Tance vsedě – nové pohybové činnosti pro seniory, nabídka tematické li-

teratury 

Mgr. Věra Suchomelová: Trénink paměti 

Diskuse.  

Chcete – li se něco dozvědět o seniorech a seznámit se s rŧznými metodami vhodnými pro práci 

s nimi, přihlaste se buď na stránkách www.dcr.bcb.cz. nebo telefonicky 731 402 981. 

 

Prachatické muzeum srdečně zve NA PŘEDNÁŠKY 

17. května 2011 od 17.00 Vpád Pasovských (PhDr. František Kubŧ, Prachatické muzeum) 

7. června 2011 od 17.00 Poslední Rožmberkové jako český a evropský fenomén 

     Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav Akademie věd ČR Praha 

Přednáškový sál muzea (vchod z Neumannovy ulice) 

DO NOVĚ OTEVŘENÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE  

Životní pouť sv. Jana N. Neumanna – do 30. 12. 2011 

 

Pouť na Křemešník – 20. let činnosti Ligy Pár Páru – 29. května 2011 10.45 Mše svatá 

Oběd (možnost využít místní restauraci) 

13.30 Nedělní pohádka (nejen) pro děti 

14.00 P. ThLic. Jan Balík: „MANŽELSTVÍ, ZNAMENÍ TROJIČNÍ LÁSKY" 

15.15 Workshopy: Kněz: „Etika manželství“ 

Lékaři: „Plodnost, neplodnost a medicína“ 

MŠE SV. – KÁZÁNÍ: 

Pán Ježíš byl odsouzen náboženskými lidmi. Jsme ochotni ho následovat až sem? K tomu 

v dějinách docházelo. Sv. Jana z Arku byla odsouzena církevním tribunálem, sv. Pio z Pietrelciny 

nesměl nějaký čas sloužit mši sv. a zpovídat, sv. Alfons Maria z Liguori – biskup – nesměl sloužit 

ve Vatikánu mši sv. Uvažme, kam až jsme ochotni jít v následování Ježíše Krista. 

Před požehnáním jsme byli požádáni o přímluvnou modlitbu za kněze, kteří se věnují službě 

vysvobození, případně exorcismu. Ďáblu se to pochopitelně nelíbí, a tak poštve zbožné bratry a 

sestry, kteří pak tyto kněze odsuzují. Tak se na zmíněný úmysl aspoň nějaký čas modleme. 

ADORACE – čas, který pro nás byl připraven, chvíle, kdy nemusíme podávat žádný výkon ani 

duchovní, jen být s Pánem Ježíšem a nechat se ozařovat. 

Postřehy z přednášky poskytla Romana Bilderová 
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Instruktoři PPR: „Zajímáme se o PPR (přirozené plánování rodičovství) – základní informace“ 

Instruktoři PPR: „Rodina – společenství života a lásky“ 

16.30 Závěrečná adorace s požehnáním 

Od 14.00 do 16.30 bude připraven paralelní program pro děti. 

Během dne možnost individuálních rozhovorŧ s knězem, lékaři, instruktory PPR. 

 

POVIK 

6.–7. května se uskuteční na poutním místě sv. Anny v Kraselově pouť mladých křesťanŧ. 

PROGRAM POUTĚ: pátek 6.5.: 19:00 příjezd, společenský večer, eucharistická adorace, chvály  

s kytarou; sobota 7.5.: 8:30 interaktivní divadlo, procházka na „Mladoťák“s výhledem; 15:00 mše 

svatá (s nedělní platností) se svěcením poutnického Domu svatého Jáchyma, sdílení, možnost 

svátosti smíření, modlitba 

 

Národní pouť ke cti prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna 

Prachatice, 18. června 2011 

Programy jsou určeny pro širokou veřejnost, proto obsahují rozsáhlou škálu nabídek, z nichž si, 

věříme, může vybrat každý člověk tu část, která je mu blízká. Tímto způsobem chceme dosáhnout 

toho, aby tato událost nebyla otázkou pouze věřících, ale všech lidí bez rozdílu. 

Pátek 17.6.2011 od 19.30 hodin, Prachatice, Velké náměstí 

Charitativní koncert pro Domov Matky Vojtěchy a péči o mládež 

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude určen ze dvou třetin na výstavbu Domova Matky Vojtěchy 

v Prachaticích, který bude sloužit lidem postiženým Alzheimerovou chorobou a z jedné třetiny 

práci s mládeží v českobudějovické diecézi. 

Koncert moderuje Bc. Romana Kostohryzová 

Účinkují: Memento – hudební skupina ze Sušice 

 Adorare – hudební skupina z Valašských Klobouk 

 Ladislav Křížek – známý zpěvák rockové scény 

Sobota 18. června 2011 

8.30   řazení prŧvodu – Zahradní ul. 

9.00   prŧvod Dolní branou na Velké náměstí 

9.15   kantáta ke cti sv. Jana N. Neumanna – podium na Velkém náměstí 

10.00   slavnostní bohoslužba s papežským legátem, kardinálem Justinem  

   Rigalim z Filadelfie a biskupy 

12.30   hudba a zpěv – podium na Velkém náměstí 

13.15   dramatická pŧlhodinka česko-německy – podium na Velkém náměstí 

14.00   poutní katecheze – kostel sv. Jakuba 

15.00   závěrečné požehnání – kostel sv. Jakuba 

Bohatý komponovaný program v centru města pro děti, mládež a rodiny 

13.00    DIVADLO "JÁ TO JSEM" (Adam Berger & Vítězslav Marčík ml.) 

pohádka „Pinocchio“ – Parkán 

14.00–17.00  program pro děti - Parkán, hospicový park (hry, soutěže, vyprávění…) 

   hudební vystoupení od 14.00h do 16.00h - podium na Parkáně 

16.00      požehnání dětem - na Parkáně 

16.15   ŠOS Prachatice – pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ na Parkáně 

Další program bude připravený po celou dobu oslav v Městském muzeu (nová expozice o životě  

J. N. Neumanna + program pro děti zaměřený na dětství J.N.N.), možnost návštěvy věže kostela 

sv. Jakuba a rodného domu J.N.N. (vstupy v tento poutní den zdarma) 

V případě stálého deště – bude program pro děti v tělocvičně SPgŠ v Prachaticích. Možnost náv-

štěvy muzea, věže kostela sv. Jakuba, rodného domu zŧstává. Z našich farností vikariátu bude 

zajištěn autobus. Aktuální informace k Národní pouti budou postupně doplňovány na webu 

farnosti: www.farnostprachatice.cz 
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Kardinál Justin Rigali přijímá dar od farnosti Prachatice 


