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Ohnisko Boha?
To je Duch Svatý!
Stále žhavé.

Bratře,
dávej si pozor na vrchnost
i na povrchnost.

Kdo je čistý bez lásky,
Bývá pyšný – bez citu.

Dřina ničí tělo,
nuda škodí duši,
spěch nevede vždy k úspěchu.

„My, lidé, nejsme bohové
ani nejsme bez Boha.“
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ÚVODNÍK VIKÁŘE
Milí čtenáři našeho vikariátního časopisu!
Vstupujeme do měsíce června, na který se farnost Prachatice
pilně připravovala. V sobotu 18. června oslavíme dvousetleté
výročí narození našeho rodáka a světce Jana Nepomuka
Neumanna. Dovolte mi, abych vás všechny ještě jednou co
nejsrdečněji pozval na tuto pouť. Pouť začne již v pátek večer
hudebním programem „Pro Prachatice“. Vím, že pro mnohé
z vás je větší množství lidí pohromadě a vše, co k tomu
náleží, náročné. K pouti však vždy patřila a bude patřit určitá míra sebezáporu
a oběti. Prosím vás, neváhejte tyto ctnosti uplatnit a přijděte vyprošovat na
přímluvu našeho světce potřebné požehnání našemu kraji a vlasti.
Na setkání při slavení eucharistie, která začne v 10 hodin na hlavním
náměstí, se těší
P. Josef Sláčík

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE

Svatý
Alois Gonzaga

Č erven je v liturgii nejpestřejším měsícem celého roku. Sledujeme tři linie oslav.

P

ředevším: Vrcholí velikonoční doba. Budeme slavit Nanebevstoupení Páně (tradiční
termín – čtvrtek po 6. neděli velikonoční – je 2. 6., ve většině farností se ale překládá na následující neděli, tedy na 5. 6.), Seslání Ducha Svatého (12. 6.) a slavnosti, které
prohlubují náš vztah k velikonočním tajemstvím spásy a tvoří „závěrečný akord“ za
velikonoční dobou: Nejsvětější Trojice (19. 6.), Těla a Krve Páně (tradičně ve čtvrtek po
Nejsvětější Trojici, tedy 23. 6., ale také se překládá na neděli, letos na 26. 6.) a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (ta letos bude až 1. 7.).

D

ruhá linie je adventní: v průběhu roku si v patřičných časových souvislostech
připomínáme události, které předcházely Ježíšovu narození: Zvěstování Páně
(25. 3.) a Navštívení Panny Marie (31. 5.). V červnu k nim přibude slavnost Narození sv.
Jana Křtitele (24. 6., půl roku před Narozením Páně).

T

řetí linii tvoří svátky a památky svatých. Nejdůležitější je slavnost svatých apoštolů
Petra a Pavla (29. 6.), doplněná následující den památkou svatých prvomučedníků
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římských. 11. června má svátek sv. Barnabáš, po jehož boku Pavel začínal svou apoštolskou práci.
Následující staletí byla dobou mučedníků. V červnu si připomínáme sv. Justina, filosofa
(1. 6.), sv. Ireneje ze Smyrny, biskupa v Lyonu (28. 6.) a sv. Víta, který patří k našim
národním patronům, protože už sv. Václav získal jeho ostatky a zasvětil mu kostel na
Pražském hradě, odkud dodnes „drží ochrannou ruku“ nad celou zemí (15. 6.).
Po skončení antického pronásledování křesťanů nastalo období rozvoje teologie, hledání
správných formulací pravd o Kristu. K tomu přispěli vynikajícím způsobem i sv. jáhen
Efrém Syrský (9. 6.) a biskupové Paulín z Noly (22. 6.) a Cyril Alexandrijský (27. 6.).
Církev doby vrcholného středověku v červnu reprezentují biskup sv. Norbert (6. 6.),
kněz sv. Antonín z Padovy, františkán, vynikající kazatel (13. 6.), a mučedníci z doby
pronásledování katolíků v Anglii králem Jindřichem VIII., biskup sv. Jan Fisher a sv.
Tomáš More (22. 6.).
V 19. století žili a vydávali svědectví Kristu sv. Karel Lwanga a jeho druhové, mučedníci z rovníkové Afriky (3. 6.) a náš rodák sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup v americké
Philadelphii. Jeho památka letos připadá na stejný den jako slavnost Nejsvětější Trojice
(19. 6.). Budeme ji slavit o den dříve slavnou národní poutí, na kterou se už několik
měsíců těšíme a připravujeme.
Konec června je také tradičním termínem pro 1. svaté přijímání dětí a pro udělování
kněžského svěcení. V naší diecézi budou vysvěceni na kněze tři jáhni v sobotu 25. 6.
21. června uplyne 420 let od smrti sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Je patronem mládeže, především studentů; jeho památka na
samém konci školního roku je pro ně příležitostí poděkovat Pánu
Bohu za všechno, co v něm dosáhli a obdrželi.
Alois se narodil 9. března 1568 jako prvorozený syn hraběte
Ferdinanda z Gonzagy na rodinném zámku Castiglione u Mantovy v severní Itálii. Otec z něj chtěl mít vojáka, maminka ho
vychovávala ke zbožnosti a bázni Boží. Podle tehdejších zvyklostí se stal pážetem na knížecím dvoře ve Florencii. Tam také
jako desetiletý složil slib věčné čistoty. I když v tom věku sotva
mohl vědět, co všechno obnáší, zůstal mu do smrti věrný. Velký
vliv na něj měl milánský arcibiskup sv. Karel Boromejský,
z jehož rukou přijal první svaté přijímání. Rozhodl se vzdát se
majetku i prvorozeneckých práv ve prospěch svého bratra
Rudolfa a zasvětit se Bohu. V 17 letech vstoupil – přes počáteční
odpor otce – do Tovaryšstva Ježíšova a po dvou letech noviciátu složil řeholní sliby. Od
té chvíle se věnoval jen studiu teologie a péči o těžce nemocné. Při morové epidemii
v Římě se nakonec sám nakazil a zemřel 21. června 1591. Bylo mu teprve 23 let. Za
svatého byl prohlášen v roce 1726. Zanechal po sobě několik dopisů, které se staly
zdrojem inspirace a povzbuzení hlavně pro mládež. V jednom z nich, krátce před smrtí,
píše mamince obdivuhodná slova: „Jasná paní, Váš dopis mě zastihl ještě naživu v této
krajině mrtvých. Ale teď už je třeba směřovat k nebi, abychom chválili věčného Boha
v zemi živých. Jestliže podle slov svatého Pavla láska pláče s plačícími a raduje se
s radujícími, pak se musíte, drahá máti, velice radovat, neboť Bůh mě volá do pravé
radosti a ubezpečuje mě, že ji nikdy neztratím. Nedovedu pochopit, že mě zve za tak
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krátkou a nepatrnou námahu
k věčnému odpočinutí, že mě volá
z nebe k nejvyššímu štěstí, jež jsem
hledal tak liknavě, a slibuje mi
odměnu za slzy, které jsem proléval
tak skoupě.
Mějte to na mysli, jasná paní, a dejte pozor, abyste nezranila tuto Boží
dobrotu. To by se jistě stalo, kdybyste oplakávala jako mrtvého
toho, který žije před Boží tváří a
může Vám pomáhat ve Vašich
záležitostech svou modlitbou mnohem více než v tomto životě. Naše
odloučení nebude trvat dlouho.
Opět se shledáme v nebi, budeme spojeni s naším Spasitelem, budeme ho chválit ze
všech sil, navěky zpívat o jeho milostech a budeme požívat radostí, které nepominou.
Když nám odnímá, co nám půjčil, dělá to jen proto, aby nás přeložil na jistější a bezpečnější místo a zahrnul nás dobry, po nichž toužíme.“
P. Pavel Liška

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

OSLAVTE S NÁMI

I V TOMTO ROČNÍKU ČASOPISU SE PTÁME:

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

Za několik let, které jsem prožila v jeho rodném domě, se pro mne stal přítelem, bratrem
v Kristu a velkým pomocníkem. Vnímám to jako velkou milost, jako velký dar. Jeho
milá tvář, která se na nás dívá z obrazu v kapli – místnosti, kde se „JANÍČEK „ narodil –je pro mne živá! Věřím, že jeho přímluva je mocná. Svěřujeme mu se sestrami nejen své osobní záležitosti, ale hlavně jeho přímluvě svěřujeme kněze a denně
prosíme o nová kněžská povolání. Svěřujeme mu naše krásné město a duše, které v něm
žijí – i celou diecézi. Je nám blízká celá jeho rodina, především jeho rodná sestra Karolína – naše spolusestra.
Ponesu si tento vzácný vztah i na další místa, kam mě „Boží vítr zavane...“ a věřím, že
smrtí láska nekončí a jednou se budeme společně radovat v Božím království.
S.M. Angela Polívková,
sestra představená v "Neumanneu" v Prachaticích
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HOMILIE

Pán Ježíš je mezi námi, Aleluja

V dokumentech 2. vatikánského koncilu se mluví o různých
způsobech přítomnosti Krista a jeho blízkosti.
Ježíš je přítomný mezi námi v samotném shromáždění, v jeho
jménu se scházejícím. Na základě jeho slibu „Kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, já jsem uprostřed nich“.
Ježíš je přítomný ve svém slově. Když se čte evangelium, mluví
k nám sám Kristus. To můžeme vztahovat i na ostatní výroky
Písma, neboť v celém Písmu svatém k nám mluví sám Bůh.
Kristus je přítomný v každém skutku, kde se realizuje jeho láska,
to znamená, kde se naplňuje jeho přikázání lásky. „Kdo zůstává
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“
Vrcholným projevem lásky je oběť. V každé mši svaté je přítomná oběť kříže. Každá oběť přinesená v lásce se stává účastí na
vykupující oběti Ježíšově.
Velikonoční tajemství je tajemství Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení. Jde o tajemství naší spásy, to znamená věčného života.
Apoštol Pavel to vyjádřil: „V Kristu Ježíši máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění
hříchu pro jeho nesmírnou milost.“ Jde o naši věčnou budoucnost, která je v rukou
Božích.
Otec Jaroslav Havrda

PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA
očima starosty města Prachatice

J

e to již více než rok, kdy jsem měl tu čest být účastníkem pouti po stopách J. N. Neumanna po USA. Bylo mi
ctí být součástí skupiny především církevních představitelů
a několika věřících, kterou vedl biskup českobudějovické
diecéze Mons. Jiří Paďour. Součástí této pouti bylo i přijetí
celé delegace místostarostou Filadelfie, kde dnes žije více
než 1,2 milionu obyvatel. Teprve tam jsem si uvědomil, jak
velikou osobností J. N. Neumann skutečně byl, s jakou
úctou se o něm ve spojených státech mluví. Nebylo těžké
sledovat jeho stopy, neboť ty byly velmi dobře patrné,
protože tam, kde působil, kde se zastavil, vždy byla na místě
buď pamětní deska s popisem vztahu jeho osoby k danému
místu nebo alespoň jeho malá bysta. Míst našeho zastavení
byla celá řada a bylo by na dlouhý článek o všech z nich psát. Dá se ale říci, že jsme
mohli vidět alespoň ta nejdůležitější místa spojená s jeho životem a pobytem v USA,
zejména místa jeho vylodění, kostel, kde byl vysvěcen za kněze na samotném Manhattanu, až po místo jeho úmrtí a samozřejmě místo jeho posledního odpočinku ve Filadelfii,
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kde byl biskupem. Katedrála ve Filadelfii, kterou
budoval, je monumentální stavbou, bohužel se jejího
vysvěcení, jak víme, již nedožil. Místo jeho odpočinku,
kostel z části pojatý jako muzeum o něm samotném, je
pro každého návštěvníka a obzvlášť pro představitele
města, kde se tento velikán své doby narodil, velikým
zážitkem. Proto je pro mne fotografie u jeho rakve
cennou vzpomínkou. Jsem skutečně hrdý na tohoto
našeho rodáka, který pro své bližní tolik dobrého
vykonal. Věřím, že oslavy na počest jeho dvousetletého
výročí jeho narození, které jsou naplánovány na polovinu června u nás v Prachaticích, v jeho rodném městě,
budou dostatečně důstojné. Velikým zážitkem bylo pro
mne i vyobrazení prachatického kostela ve vitráži vstupních dveří do české kaple v největší katedrále ve Washingtonu, kde J. N. Neumann sice nepůsobil, ale úcta k němu samotnému a k rodišti,
kde se narodil, byla tímto vyobrazením více než patrná. Musím říci, že k tomuto hlubokému zážitku přispělo i společenství poutníků, kterého jsem byl součástí. Samozřejmostí
byla každodenní bohoslužba v podání všech církevních představitelů, jež se této pouti
účastnili. Byla pro mne velikým duchovním přínosem a nevšedním zážitkem. Často na
ně dodnes vzpomínám. Snad řízením osudu se nám toto putování téměř o týden prodloužilo z důvodu uzavření letového provozu do Evropy, jehož příčinou byl výbuch islandské sopky, a my se tak stali novodobými trosečníky v New Yorku. Veliké díky patří
panu Martinu Paloušovi, velvyslanci České republiky při OSN v USA, který se postaral
o naše skvělé ubytování přímo v srdci New Yorku - na Manhattanu. Tuto dobu jsme
věnovali procházkám po New Yorku, návštěvám zajímavostí a památek, návštěvě
českých emigrantů žijících v USA, ale především rozpravám o všech možných záležitostech všedních dnů. Vím, že dnes mám v řadách těchto poutníků, církevních představitelů, mnoho skutečně dobrých přátel, čehož si velice vážím. Jestliže bude někdy možnost
se opět na námi navštívená místa společně s těmito poutníky navrátit, bez váhání se rád
zúčastním. Čest památce J. N. Neumanna.
Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice
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VIZITKA
Narozen: 21. 9. v Praze
Sourozenci: 3 sestry
Vzdělání: gymnázium (tehdejší název SVVŠ)

Praha – Zatlanka,
Cyrilometodějská teologická fakulta v Litoměřicích
Současné působiště:
pomocný biskup pražský, vysvěcen 11. 1. 1997
Předchozí působiště:
Vlašim, Plzeň-kaplan
1979–1989 – ztráta státního souhlasu,
pracuje jako topič, lampář a uklízeč
1978 – obviněn z podvracení
republiky, 7 měsíců ve vazbě
1990 – rektor kostela sv. Gabriela Praha
1991 – administrátor u sv. Antonína Praha
1993 – vikář IV. pražského obvodu
1996 – 26. listopadu jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta
Od r. 2003 – probošt kapituly sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Koncem února jsme Vás mohli přivítat u
nás v Prachaticích, kde jste nás v rámci
Křesťanské akademie seznámil s postavením křesťanů ve světě, které je v některých
částech světa více než těžké. Kde je podle
Vás - alespoň ze zemí, kde jste se o tom
mohl osobně přesvědčit - situace nejhorší?
Vůbec nejhorší situace je v Severní Koreji,
ale tam jsem nebyl. Ze zemí, které jsem
navštívil, v současnosti je nejsvízelnější
situace v Iráku vzhledem k bezpečnostní
situaci. Křesťané jsou vytlačováni z jihu na
sever. Mnoho z nich se rozhodlo opustit
Irák.
Jste předseda Rady Iustitia et pax
(Spravedlnost a mír), která sleduje kromě
jiného právě i stav lidských práv ve světě.
Ve které zemi lze naopak zaznamenat
alespoň mírný posun k lepšímu?
8

(Nemyslím teď jen na země, které jste
osobně navštívil.)
Mírné zlepšení lze pozorovat na Kubě, ale
to vůbec neznamená, že dochází
k podstatným změnám v oblasti lidských
práv.
Dá se nějak srovnat devastující vliv mnoho
let trvajícího totalitního režimu u nás
s dopady čínské tzv. kulturní revoluce na
život a myšlení Číňanů? Přetrvává tento
fenomén v nějaké formě dodnes?
Přes veškerou izolaci a indoktrinaci naší
společnosti před r. 1989 jsme nebyli zcela
odříznuti od demokratického světa. Komunismus zanechal stopy v myšlení střední a
starší generace. Např. strach se ozvat proti
nespravedlnostem, spoléhání, že stát nás
musí ve všem zaopatřit, občanská pasivita,

předsudky proti církvi a mnoho jiného.
Kulturní revoluce v Číně zdevastovala
tamní společnost, která se hledá. Její
duchovní a kulturní tradice /
konfucionismus, taoismus aj./ byly zcela
potřeny. Z toho se společnost vzpamatovává dodnes. V posledních desetiletích vtrhl
do Číny hrubý a bezohledný kapitalismus,
který nabízí honbu za lepším životním
standardem, ale stojí hodnotově na kuřích
nohou. Komunisté jsou zároveň kapitalisté, kteří se marxismem jen ohánějí, ale ve
skutečnosti už s ním nemají nic společného. Jde jim o moc a vliv. Sděluji to na
základě mnohých rozhovorů s čínskými
věřícími a obhájci lidských práv.

Rovněž po ránu to bylo pro mne těžké,
protože jsem musel čekat drahnou chvíli
než se děvčata vystřídala na sociálním
zařízení a v koupelně. Bydleli jsme ve
velmi malém bytě, což samo o sobě
přinášelo střety o prostor.

Už před listopadem 1989 jste se politicky
angažoval, byl a jistě i dnes jste zastáncem
teze, že víra nepatří jen do soukromí a do
kostelů. Přispěla k tomuto postoji nějak
Vaše osobní životní zkušenost v rodině a
nejbližším okolí?
Pro mé životní postoje měl zásadní význam můj otec. Byl učitelem a chodil do
kostela v místě školy. Mnozí mu radili,
aby chodil jinam a ostentativně nás děti
nepřihlašoval na náboženství ve škole, kde
učil. On to odmítl. Byl ze školství vyhozen
a musel tvrdě pracovat jako pomocný
dělník. Vždy nám opakoval: za víru se
nestyďte, vždy se k ní přiznejte a nebojte
se o ní hovořit i na veřejnosti. V šedesátých letech k nám domů přicházeli
propuštění političtí vězňové, kteří kvůli
víře strávili dlouhá léta v kriminále. K tomu není co dodávat.

Papež Jan Pavel II. měl jako první odvahu
intenzivněji komunikovat i se zástupci
jiných náboženství. Pro průměrného
Evropana zůstává očividně stále tou
největší hrozbou islám. Myslíte, že kritika
přílišného otvírání se islámu v kontrastu
s neustále se stupňujícími požadavky
muslimů žijících v zemích západní Evropy
např. na stavby nových mešit, je oprávněná, nebo je to daň za naši přílišnou liberálnost a duchovní neukotvenost?
Nejsem proti stavbám mešit, ale je třeba
trvat na principu reciprocity, tzn. my vám
dovolujeme stavět vaše kultovní místa mešity u nás, vy se přičiňujte o to, aby i
v muslimských zemích mohly být podle
potřeby křesťanů stavěny kostely a modlitebny. Což se bohužel nestává, i když
někde v poslední době dochází k malému
zlepšení - viz emiráty. Ale např. v Saudské
Arábii dosud nesmí být postaven ani jeden
kostel. Při setkáních s představenými
muslimské komunity v Praze stále na to
upozorňuji a žádám je, aby se o to zasazovali. Bohužel duchovní rozbředlost a náboženská lhostejnost Evropanů (ovšem
zdaleka ne všech) povzbuzuje především
radikálnější muslimy k stupňování jejich
nároků.

Kdysi jsem si někde přečetla, že máte tři
sestry. Hýčkaly Vás, když jste byl malý,
nebo jste s nimi musel „bojovat o své
místo na slunci“?
Jako sourozenci jsme měli pěkný vzájemný vztah, který trvá dodnes. Hýčkán jsem
nebyl. Docházelo i ke střetům, protože
jsem jako nejmladší sourozenec nerozuměl
holčičím starostem, a to mě zlobilo.

Jako probošt Metropolitní kapituly jste
jedním ze 7 držitelů klíčů ke korunovačním
klenotům. Nepřemýšlel jste někdy o tom,
co asi proběhlo hlavou Vašich bývalých
estébáckých vyšetřovatelů v momentě, když
si to poprvé přečetli v novinách?
Mnozí z bývalých estébáků výnosně
podnikají a vysmívají se nám tzv. nepragmatikům, kteří nevyužili děr v zákonech a
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různých nekalých příležitostí. Jsou to lidé,
kteří ničemu nevěřili a své lumpárny
konali z pouhého zisku a beztrestnosti.
Pochybuji, že by o mně přemýšleli a kladli
si nějaké otázky.

kteří se ne zcela ztotožňují s církevním
učením a strukturou, rozvedení a znovu
sezdaní, homosexuálové, lidé na okraji,
delegování zodpovědnosti, subsidiarita aj.
Pokládám za důležité, aby i rozvedení a
civilně sezdaní byli zapojováni do života
společenství a pověřováni různými úkoly.
Není záhodné na ně nahlížet okem soudce
a izolovat je. Otevřenost a citlivý individuální přístup k nim se mi osvědčil.

Ví biskup o běžných starostech lidí?
V jednom rozhovoru jste kdysi přiznal, že
chodíte i do hospod, protože tam se lidé
projevují nejotevřeněji. Platí to i dnes,
nebo se to pro biskupa už jaksi nehodí?
S přáteli i dnes zajdu do hospody, abych si
s nimi popovídal. Pokud to ovšem čas
dovolí. Nikdy na úkor povinností. Když se
člověk drží pravidla „všeho s mírou“, tak
proč by se měl vyhýbat těmto prostorám?
Jaký problém v církvi by si dle Vašeho
názoru zasloužil intenzivnější vnitrocírkevní diskuzi? Jaká je Vaše zkušenost např.
s rozvedenými manželi, kteří žijí v dalším
civilně uzavřeném sňatku, a přesto zůstávají katolíky? Ze zkušenosti vím, že takových párů přibývá.
Je mnoho výzev, jimž bychom v církvi
měli věnovat pozornost. Nelze vyjmenovat
všechny. Např. efektivní restrukturalizace
farností, jak unést sympatizující věřící,

PŘEDSTAVUJEME

Jaký je Váš nejoblíbenější příběh Starého a
Nového Zákona?
Šalamounovo moudré rozhodnutí při sporu
dvou žen o dítě /1 Král 3,16-28/ a podobenství o milosrdném Samaritánovi /Lk
10,30-37/.
Je známé, že jste milovníkem hudby a
divadla. Podělte se s námi na závěr o Váš
největší kulturní zážitek poslední doby.
Výstava v Praze – Karel Škréta - barokní
malíř, koncert ČF – G.Mahler: symfonie
č.7 c moll, hra P.Sartra: Špinavé ruce
v pražském divadle Kolowrat.
Připravila Marie Horová

Šest klukŧ nebo holek před
oltářem musí ladit jako kapela

„Díky ministrování jsem potkal spoustu zajímavých lidí,“
tvrdí. Za oltářem se pohybuje čtrnáct let a ve svých pětadvaceti je tedy jak věkem, tak služebně nejstarším ministrantem
vimperské farnosti. Naopak je pro změnu od loňského
podzimu nejmladším ze tří vimperských zvoníků. O tom,
jak to tedy na druhé straně oltáře či ve věži zvonice vypadá,
jsme si povídali s Danielem Markem.
Kdy sis na sebe poprvé oblékl ministrantský oblek?
V jedenácti, když jsem přišel do Vimperku. Ministrovali
bráchové, a tak jsem do toho spadl taky.
Jaký byl důvod?
Tak určitě si to přáli rodiče, ale hlavně jsem chtěl zkusit
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něco nového. Ministrantů bylo navíc málo. Ono se to těžko vysvětluje, co byl ten rozhodující a hlavní důvod.
Kolik je dnes ve Vimperku ministrantů?
Kolem deseti, z toho asi polovina holek. Při mši jich slouží vždy tak pět, šest. Když to
jde.
Jak často ministruješ?
V neděli a v úterý při mši, a když je potřeba, tak jedu s farářem i do jiných kostelů, které
obhospodařuje, aby tam nebyl sám.
Vysvětli laikovi, co to vlastně obnáší být ministrantem?
No, odkud to vzít. Jednak počítat s tím, že si musím každou neděli udělat čas. Ale
vzhledem k tomu, že většinou ministrují ti, co stejně chodí do kostela i tak, s tím problém není.
A pak vědět, co mám dělat, jaká je moje úloha u oltáře. To se mění podle počtu ministrantů. Jiné je to, když pomáhám sám, nebo je-li nás tam šest.
Jak se lze naučit ministrování?
Přijde-li nový ministrant, tak se vlastně zaučuje postupně. Tedy v případě farnosti, kde
společně slouží více ministrantů. Nejdříve třeba přinese konvičky s vodou či vínem a
podobně. A postupně se seznamuje s dalšími úkony.
A jaká je role nejstaršího ministranta?
Mohlo by se zdát, že když je u oltáře šest kluků či holek, tak každý udělá pár věcí a je to.
Jenže je potřeba vše sladit tak, aby se nikdo nikde nemotal, každý věděl, co a přesně kdy
má dělat. Aby vše plynulo, jako když hraje orchestr. A tak musím mít jistotu, že každý
ví, co se od něj očekává, a hlídat, aby se třeba nezamyslel anebo nezakoukal.
Čím se liší bohoslužba během roku a třeba půlnoční o Vánocích?
U Vánoc nebo Velikonoc musím vědět, co je přidáno. Někdy se světí voda, svíčky, křída
a podobně. Jiné je to u mší, jejichž součástí je křest. Prostě si to projít dopředu, aby
ministrant nebyl tím, kdo zkazí atmosféru, že v presbytáři zmateně běhá, ale aby naopak
přispěl k důstojnému a slavnostnímu průběhu bohoslužby či jiného obřadu.
Jak dlouho tedy musíš být v kostele před začátkem bohoslužby?
To je různé. Někdy, když není kostelník nebo kaplan, tak je třeba připravit věci na mši.
Nyní navíc čtvrt hodiny před nedělní bohoslužbou zvoním, tak je zas třeba víc času.
Nebo když je třeba připravit kadidlo. Ale v podstatě tak, aby vše bylo v klidu a v pohodě. Půlhodinka stačí.
Co zvonění. Je těžké rozhoupat zvon?
Ani ne. Jednak zvoním na nejmenší ze tří zvonů, a pak mám vedle sebe velice zkušené
zvoníky. Nejhorší je, že se to nedá nikde nacvičit a jen tak na zkoušku si zvonit. Musí se
hned naostro.
A konečně otázka, která mnohého napadne jako první. Co za to?
Dobrá parta ministrantů, se kterou čas od času vyrazíme na nějaký výlet. Pocit, že mohu
nějakým způsobem sloužit, a pak bezesporu šance prožít bohoslužbu z druhé strany
oltáře, poznat věci taky z té druhé strany, a tím prožívat mši intenzivněji a aktivněji.
Díky ministrování jsem potkal spoustu zajímavých lidí. A taky mám šanci prožívat něco,
co běžně člověk neprožívá.
Připravil Jaroslav Pulkrábek
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O páté neděli velikonoční jsme mohli slyšet v našich
farnostech list biskupů k problému pronásledování křesťanů. Jak
jsme z listu slyšeli, existuje v současné době mnoho zemí, kde jsou
křesťané pronásledováni a je jim upíráno právo na svobodu vyznání. Nebo
jim v některých zemích toto právo stát neupírá, ale křesťané jsou společností
psychicky či fyzicky napadáni. Rád bych uvedl příklad pronásledování křesťanů
v Číně, který je však jen kouskem mozaiky pronásledování křesťanů ve světě. Je mi
velmi líto, že je z médií patrné, že světová velmoc Čína se stává stále významnějším
obchodním partnerem vyspělých „západních“ zemí, ale málokterá země si dovolí Číně
oficiálně vytknout její porušování lidských a náboženských práv. Rádio Vaticana uvedlo
v poslední době několik zpráv o pronásledování křesťanů v Číně, které jsou poměrně
alarmující.

Kř

e

Čínská vláda zostřující politiku vůči křesťanským komunitám se nechala slyšet, že Vatikán nemá co mluvit do biskupských jmenování. Informovala o tom v souvislosti se
zveřejněním plánu dosadit nového ordináře diecéze Shantou v provincii Guangdong na
jihovýchodě země. Vládou vybraný kandidát má nastoupit na místo biskupa vysvěceného
tajně se souhlasem Svatého stolce, ovšem neschváleného vládou. Předseda vlastenecké
církve, Liu Bainian, oznámil, že se připravuje nejméně deset akcí toho druhu. Dosazování vládě nakloněných biskupů probíhá prostřednictvím loutkových voleb. Někteří členové
tzv. zvláštního vlasteneckého výboru jsou k účasti nuceni pod výhružkami. Do čela
diecéze Shantou tento vlastenecký komitét vybral P. Josepha Huanga Bingzhanga,
ambiciózního kněze blízkého komunistické straně, který se rovněž aktivně angažuje v
politice. Podle zdrojů AsiaNews o post biskupa usiloval delší čas. Vatikán jej ale nikdy
neuznal za hodného biskupského svěcení.
Svatý otec na generální audienci dne 18. května apeloval na modlitbu za církev v Číně.
Jak papež řekl, počet křesťanů v této zemi roste, ale Kristus je stále pronásledovaný.
Proto čínští katolíci potřebují v této kritické situaci naše intenzívní modlitby, mají na ně
právo. Zvláštním způsobem svěřil papež jejich osudy Panně Marii (prohlášení Svatého
otce je uvedeno na stránkách Rádia Vaticana ze dne 19. 5. 2011). Benedikt XVI. připomněl, že zvláštním dnem modlitby celé Církve za křesťany v Číně je liturgická památka
Matky Boží Pomocnice křesťanů, která připadala na 24. května. Je to poutní slavnost
Matky Boží ze Sheshan, hlavního mariánského poutního místa Číny. Policie ovšem
ohlásila zákaz poutí v tento den. Jak informuje agentura AsiaNews, katolíci Římu věrné
podzemní církve se rozhodli zákaz obejít tím, že organizovali velkou pouť už o víkendu
před tímto svátkem.
Dění v Číně mi bohužel připomíná články, které jsem mohl číst v klášteře v Teplé, kde
byla uvedena výstava věnovaná opatovi Heřmanu Josefu Tylovi o pronásledování
křesťanů v Československu v době komunismu. Za pronásledované křesťany je třeba se
modlit tak, jako se modlily jiné národy v době komunismu za křesťany v naší zemi.
pš
Zdroje článků: www.radiovaticana.cz
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ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH POJMŮ

Kánon
– z řec. Kanón - „ tyč na měření“, v širším významu „směrnice“, „norma“. V náboženském prostředí má řadu významů:
a) seznam knih sestavený tridentským koncilem, které tvoří Písmo (1546). Koncil přijal
jak knihy protokanonické, tzn. posvátné knihy, které byly vždy a všemi křesťanskými
společenstvími uznávány, tak deuterokanonické, o jejichž posvátnosti byly
v některých dobách a v některých křesťanských společenstvích pochybnosti. Celkem
jde o 7 knih: 4 historické (Tobiáš, Judit, 1. a 2. Makabejská), dále 1 prorocká (Baruch
s Jeremiášovou epištolou) a 2 knihy moudrosti (Sirachovcova a Moudrosti)
b) v liturgii se tak označuje eucharistická modlitba
c) všeobecná právní norma schválená církví. Souhrn těchto předpisů tvoří tzv. Kodex
kanonického práva
d) úřední seznam světců

Kanovník
– duchovní, příslušející ke katedrále (hlavnímu chrámu
diecéze, kde se nachází sídlo biskupa) nebo kapitulnímu
chrámu (chrám, kde sice nesídlí biskup, ale kde se takovéto
kněžské kolegium (kapitula) za účelem slavnostnějšího rázu
bohoslužeb vytvořilo.

Kardinál
– termín označuje papežovy spolupracovníky a poradce nejvyšších hodností v církevních
záležitostech. Jakožto pomocníci papeže při správě nejen římské diecéze, ale i celé
církve byli od 11.
století vybíráni z různých částí světa a začali
vystupovat jako sbor.
Kardinály jmenuje papež. Podle Kodexu kanonického práva (kánon
349) má sbor kardinálů
vykonávat tři funkce:
1. volit společně papeže
2. být poradcem římského papeže v nejdůležitějších otázkách
3. pomáhat papeži
v každodenní péči o celou církev
13

PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM

EL CID

V

ýznamnou osobností odporu Španělů proti
Maurům (reconquisty) byl El Cid Campeador. I když jeho život není svázán s tradicí
svatojakubské pouti, přece si ho nemůžeme
nevšimnout: Pocházel z okolí Burgosu, který je
perlou Camina, a je pohřben uprostřed burgoské
katedrály, přímo pod hvězdicovou klenbou
ústřední kupole. Každý poutník na něj narazí.
Jmenoval se Rodrigo (zkráceně Ruy) Díaz.
Narodil se roku 1043 v městečku Vivar severně
od Burgosu. Byl to chudý šlechtic nižšího řádu,
asi jako u nás zemani a vladykové. Byl vychován na královském dvoře Fernanda I. spolu
s královým nejstarším synem donem Sanchem a
stal se královským praporečníkem. Když po
Fernandově smrti vypukl mezi jeho syny spor o
nástupnictví, zůstal věrný Sanchovi. Ten však
Jezdecká socha Cida v Burgosu
při obléhání Zamory padl a království zdědil
jeho bratr Alfonso VI. To byla pro Rodriga
ožehavá situace, ale nakonec i on spolu s ostatními urozenými Kastilci krále uznal a
vzdal mu hold. Král mu dal za manželku svoji příbuznou doñu Jiménu. Přesto mezi nimi
panovala ostražitost a nedůvěra. Jednoho dne byl Rodrigo nařčen z krádeže části válečné
kořisti a musel z Kastílie uprchnout. Nějaký čas žil s Maury a bojoval na jejich straně.
Vysloužil si přízvisko Cid (z arabského „al-sῑdῑ“, to znamená „pán“, „velitel“). Mezi
Kastilci se mu říkalo Campeador (z latinského „campus doctor“ – mistr válečnictví).
Několikrát se pokoušel krále usmířit, ale bez velkého úspěchu; proto se rozhodl, že si
najde nový domov. Roku 1094 dobyl Valencii a usadil se tam. Musel ji hájit proti
četným útokům ze strany Maurů i ze strany barcelonského hraběte, ale pokaždé obstál a
vládl tam až do své smrti v roce 1099. Doña Jiména pak sama město dlouho neudržela a
Alfonso VI. neměl o tak vzdálené místo zájem. Roku 1102 ho tedy nechala na pospas
Maurům a vrátila se do Kastílie. Cidovy ostatky uložila v klášteře San Pedro de Cardeña,
ve kterém se předtím s dcerami několik let skrývala, zatímco její manžel neustále válčil.
Teprve později byly přeneseny do Burgosu.
Památka na tohoto slavného bojovníka zůstala živá díky několika hrdinským eposům, které opěvovaly jeho činy a statečnost. Nejznámější je El Cantar del Mio Cid –
Píseň o mém Cidovi. Patří k nejstarším památkám španělské literatury. Na začátku
novověku ho proslavila též díla dramatiků Lope de Vegy, Guilléna de Castro a Pierra
Corneilla.

B

urgos obklopuje věnec slavných klášterů. O Santo Domingu de Silos, proslaveném
gregoriánským chorálem, jsme mluvili už dříve. Blíže městu je San Pedro de
Cardeña, původní místo posledního odpočinku El Cida a jeho ženy Jimény. Mnoho
návštěvníků, milovníků koní, sem přichází ke hrobu slavného Cidova hřebce Babieky.
14

Pocházel z proslulého chovu andaluských koní a na rozdíl od svého pána nebyl nikam
přenesen. V areálu kláštera má dokonce pomník.
Na severu, nedaleko Vivar del Cid, býval klášter Naší Paní de Fres del Val. Bohužel,
v době sekularizace po napoleonském vpádu na začátku 19. století prošel podobnou
peripetií jako mnohé kláštery u nás v době komunismu a nebyl už nikdy obnoven. Jsou
z něj jen ruiny, ale ty vypovídají o velikosti zašlé slávy.
Na východním okraji města stojí Cartuja de Miraflores, kartuziánský klášter, který
začal v 15. století stavět Jan z Kolína nad Rýnem a dokončil ho za vlády Izabely Katolické jeho syn Simon. Královna dala v klášteře pro své rodiče postavit nádhernou hrobku,
kterou vytvořil nejvýznamnější umělec podílející se na výzdobě katedrály, Gil de Siloé.
V kostele najdeme ještě další umělecké poklady, například oltářní obrazy od Van der
Veydena a Berrugueta a gotické i renesanční lavice v chóru. Nad tím vším září obrovitý
nástavec na hlavním oltáři, rovněž dílo Gila de Siloé.
Když poutník opouští Burgos a vydává se na další cestu směrem k Leónu, narazí na
nejzářivější diadém v této čelence klášterů, Las Huelgas Reales. Název naznačuje
odpočinek, zahálku, rekreaci. Původně to býval královský letohrádek.V roce 1187 ho
král Alfonso VIII. s manželkou Eleanor z rodu Plantagenetů přeměnili na cisterciácký
klášter pro dívky ze vznešených rodin. Disponoval velkým majetkem a představená měla
mnohá zvláštní práva. Bývali tam pohřbíváni kastilští králové. Za pozornost stojí kapitulní síň, románská křížová chodba a maurská kaple sv. Jakuba se zvláštní sochou držící
meč, kterým byli podle tradice královští princové pasováni na rytíře.
P. Pavel Liška, Netolice

Sarkofág Alfonsa VIII. a jeho ženy Eleanor v Las Huelgas
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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 VODOJEMŮ
Boží muka stojí v prudkém svahu pásma Sněžné, u strmé
spádnice vedené zhruba v ose pokračování cesty vedoucí kolem
střelnice. Utiší-li se vítr – a to zde vyjma podzimu bývá málokdy –
můžete zaslechnout tichounké zurčení krůpějí vody v blízkých
podzemních vodojemech. Boží muka jsou orientována k západu a
dodnes na nich je patrná červená značka bývalé turistické trasy ke
sv. Magdaléně.
Často zmiňuji, jak jsou která boží muka poškozena či jak jim
leckterá součást chybí. Jistě si tak leckdo z vás pomyslel: „A proč je tedy, mudrlante,
neopravíš?“ Máte recht, ale vím já, má-li někdo původní obrázek doma? Nebo kdybych aspoň věděl, který světec či jaký výjev ta či ona boží muka zdobil! Jeden malý
počin ale uvést mohu. Když jsem nalezl boží muka nad vodojemy, měla kamenné
jablko prasklé v půli. Odpadlou část kdosi sebral a vložil do výklenku. I zakoupil jsem
pikslu tmelu, znovu rád vystoupal do stráně a kamenné jablko slepil tak, jak náleží.
Když před časem přinesl srpnový déšť na Šumavu onu velkou povodňovou vlnu,
hnala se voda po svazích Sněžné jak rozjeté saně. Cestu nad vodojemy vymlela do
podoby kaňonu hlubokého dva metry a boží muka, o nichž je řeč, se rázem stala
majákem na lesním útesu.
Dřevorubectví je všude bráno za práci těžkou, nebezpečnou. Na Šumavě pak,
myslím, dvojnásobně. Nemám na mysli jen kácení staletých obrů v těžko přístupném
hvozdu; vždy mi zatrne, zahlédnu-li kde za dřevníkem těžké dřevěné saně. Říká se
jim tu šmejčky a právě na nich se v zimě sváželo dřevo z volarských lesů. K ovládnutí
šmejček bylo třeba nejen síly, odvahy a postřehu, ale i štěstí. Chyba při svážení dříví
bývala obvykle osudová. O jedné
takové vyprávějí boží muka
uprostřed svahu v lese na Sněžné.
Muži si prý jeden druhého váží
hlavně pro přímost a spolehlivost.
Tyhle vlastnosti se prověří až
časem, zato odvahu lze prokázat
ihned. A teprve po spojení toho
všeho se muž stává chlapem.
Nevím, nakolik se tenhle názor za
víc než století změnil, ale skutečností je, že hospodář Bartl se za
svého mladšího syna styděl.
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Předloni vzal poprvé svého Maxe se saněmi do lesa a šikovnému chlapci stouply
první úspěchy do hlavy tak, že hned nazítří vylétl ze saní mezi stromy. Vyvázl jen
potlučen, ale saní se od té chvíle bál.
Hospodáři trvalo dva roky, než syna přemluvil: „Musíš to zkusit znovu. Musíš
strach překonat. Jinak se ti chlapi budou smát a u tancovačky ti dá každá holka
košem.“
Nastal čas, kdy dřevo bylo pokáceno a nachystáno u cest. Početná skupina mužů
vyrazila za mrazivého rána z města ke Sněžné. Sníh pod sanicemi šustil a muži se
předháněli v líčení siláckých historek. V lese jejich hovor umlkl; v hlubokém předklonu vlekli šmejčky do prudkého svahu.
„Není pravda, že dřevo hřeje dvakrát, jak říkají, tedy napřed při řezání a pak při
hoření,“ ulevil si Hubert, Maxův starší bratr. „Svážení hicuje zrovna tak!“
Hodinu trvalo, než vystoupali k prvním tyčím vyčnívajícím ze sněhu. Kolem jich
byla spousta a u každé se pod sněhem skrývala hranice polen. Muži vyskládali na své
saně dřevo do vysokých hromad. Převázali je konopnými provazy a sesedli se u cesty.
Ukusovali chleba se sýrem a domlouvali se, v jakém pořadí pojedou. „Zkušenější jako
obvykle projedou stopu ostatním,“ zavelel hajný Jodl. „Kdo si tolik nevěří, pojede
vzadu, aby náhodou nezatarasil cestu,“ dodal a s nevyslovenou otázkou v očích se
zadíval na Maxe.
Starý Bartl si toho všiml a rychle prohlásil: „Nás zařaď, kam potřebuješ, Jodle.
První z nás pojede Hubert, druhý Max a já za nimi.“
Hajný vytušil, co se Maxovi honí hlavou, ale jen pokývl ke starému Bartlovi:
„Dobrá!“. Pohledem si oba muži řekli víc, než by si mohli vysvětlit slovy. Nic než
úspěšné zdolání prudkého svahu Maxovi sebevědomí nevrátí.
Všichni si ještě jednou ověřili upevnění nákladu a pak se jedny saně za druhými
spouštěly korytem cesty dolů. Nezasvěcený pozorovatel z dnešních časů by všudepřítomné nebezpečí a balancování na hraně nože asi neviděl. Vnímal by spíš secvičené
divadlo a soulad kolony mužů, kteří se řítí strání dolů vstříc možná teplé světnici,
možná doživotnímu zmrzačení.
Sníh skřípe, polena vržou, muži křičí. Smýkají, brzdí, sníh vyletuje v celých vějířích. Málokdo co z toho křiku vnímá: potlačovaný strach se mísí s radostí nad překonáním obtížného místa, povzbuzování splývá s varováním. Ruce trnou, nohy brní,
šmejčky se div neutrhnou do volného pádu.
Starý Bartl má oči plné sněhu. Jeho Hubert si vede jistě a Jodl mu jednou jistě rád
přenechá svůj post. Ale co Max? Už se blíží ke zlomu - hup! smyk! – „Dobrá práce,
Maxi!“ volá Bartl za synem, který plynule vyrovnává šmejčky za nebezpečným místem. Bartl má radost, hledí za Maxem, hledí za synem déle, než je dobré, a než se
vynadívá, je na hraně zlomu sám - ech, najíždí rychleji než by měl, Bartl ví, že pochybil, saně nadskočí a dopadnou bokem, och, co to praská?! Rachot zaplní úžlabinu,
rupnutí sanic splývá s praskáním kostí a polena i šmejčky se tříští o okolní stromy.
Dřevaři zděšeně křičí, kloužou mezi troskami, nezmohou nic, mohou jen doufat.
Ostatním nakonec štěstí přeje, snad že neštěstí si svou daň už vybralo. Vybralo si ji
na místě, kde dnes stojí boží muka. Ta, která památce svého otce postavili Hubert
s Maxem; dva chlapi.
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SLOVO MINISTRANTŮM
Kostel s nejvyšším stropem na světě
se nachází v … Ne, nemusíš hledat na internetu či v žádné encyklopedii, nebudeme
soutěžit o věcné ceny. Jde mi o to, přiblížit si jednu událost, kterou budeme moci prožít
společně v červnu v Prachaticích. U příležitosti výročí 200 let od narození Jana Neumanna prožijeme mši svatou pod širým nebem, na hlavním náměstí. Volné prostranství se
stane chrámem, místem setkání s Bohem, kostelem s nejvyšším myslitelným stropem.
Stropem je zde totiž samotné nebe.
Co tě zde jako ministranta čeká? Než budeš odjíždět na pouť, nezapomeň si do
batohu zabalit pláštěnku pro případ deště. Pláštěnka je výhodnější než deštník, protože
v tak velkém počtu lidí bys mohl někomu svým deštníkem nepříjemně překážet ve
výhledu. Nehledě na to, že ani tobě by asi nebylo příjemné, kdyby ti soused „strkal
deštník do obličeje“.
Pro případ velkého horka i pro ztišení žízně měj po ruce čistou vodu, kterou se
můžeš osvěžit nebo nabídnout k osvěžení někomu, komu se udělalo nevolno. Ano, to se
při takových akcích stává, že někdo omdlí nebo se mu přitíží. Pro takové případy jsou
samozřejmě přítomni i profesionální záchranáři, ale třeba bude stačit jen tvoje výpomoc.
Ke společnému slavení se přichází mnohem delším průvodem, do kterého tě jistě
pořadatelé ochotně zařadí. Jenom je zapotřebí být na místě včas, abys pak nedobíhal do
už započatého procesí a nezmatkoval, kam patříš. I na samotném náměstí pak bude pro
tebe vyhrazen určitý prostor. Možná ti bude líto, že se nemůžeš aktivně ministrantsky
zapojit, jak jsi na to zvyklý u vás doma. Ale v takovém počtu ministrantů nelze pro
každého přítomného vymyslet, co by mohl dělat, držet, podat.
Pro takovou bohoslužbu jsou pro poutníky nachystány sešitky s přehledem toho, co
se při mši bude zpívat, číst a modlit. Můžeš tedy pečlivě sledovat průběh bohoslužby a
zapojit se skrze zpěv a modlitbu. Možná se podivíš, že bude v této brožurce najednou
něco v cizím jazyce. Ano, jistě se účastní i zahraniční poutníci, a i oni mají nárok alespoň něco vyslechnout ve své řeči. (Ostatně
by pro takovou příležitost mohla být bohoslužba i v univerzálním jazyce církve,
latině.)
Velké oslavy budou zachycovat televizní
kamery. Nebylo by asi zrovna pěkné, kdyby
tě nějaký divák v televizním přenosu viděl,
jak se bavíš nebo dokonce pošťuchuješ se
svým sousedem. A také se nesluší do kamer
mávat, i když by ses pak tím mohl chlubit
kamarádům ve škole.
A mší svatou program nekončí. Slavnosti
tohoto typu pokračují nadále buď dalšími
modlitebními setkáními nebo naopak nějakým sportovním či zábavným vyžitím. Tak
nepospíchej domů, ale využij vše, co pro
Tebe připravili nejen pořadatelé, ale především sám Bůh.
PH
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KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

BOHUMILICE
Bohumilice, původně nazývané Bohumělice, se již během
desátého století objevují v majetku pražské svatovítské
kapituly a bezesporu patří k nejstarším sídlům Vimperska.
Kostel samotný je
v písemných pramenech výslovně zmiňován až v roce 1379,
dochované stavební prvky, zejména mírně hrotitý portál v severní zdi lodi, s pětilaločně
vykrojeným tympanonem a s talířovými hlavicemi, je datován již do doby kolem roku 1250.
Svědkem vrcholně středověké historie kostela je
kamenná křtitelnice, zdobená reliéfním panelováním ve tvaru trojlistů, umístěná jako kropenka
vedle portálu.
Podle pověsti měl být kostel postaven na soutoku Volyňky a Spůlky. Podvakráte na to
místo navezli materiál a podvakráte se do rána ztratil. Holubice pak stavitele dovedla do
lesa, kde ztracený stavební kámen nalezli. Místo vyklučili a postavili zde chrám Páně.
Podle mínění hydrologů se pod presbytářem kostela nachází silný pramen.
Zasvěcen byl původně sv. Martinovi, postupně však převážilo nynější zasvěcení Nejsvětější Trojici. Plebánie je zde zmíněna k roku 1359, roku 1384 byla spojená s vimperskou.
V průběhu 16. století došlo k oddělení obou farností.
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Společenský a hospodářský úpadek země po třicetileté válce se dotkl i Bohumilic.
Románsko-gotická stavba byla v roce 1663 na spadnutí, a proto byla zahájena důkladná
rekonstrukce. Tehdy byl zaklenut presbytář valenou klenbou s výsečemi, ze stejné doby
je patrně i valená klenba sakristie a křížová klenba severní předsíně. Tyto úpravy, přestože jsou prováděny až po třicetileté válce, si v podstatě ještě zachovávají ducha renesanční stavební tradice. Vrcholně barokní doba, která tak výrazně poznamenala množství
kostelů a celou českou kulturní krajinu, se na vzhledu kostela buď vůbec neprojevila,
nebo byly její stopy setřeny pozdějšími úpravami.
Další důkladné opravy se dočkal v rozmezí let 1817/18, neboť v únoru 1815 zachvátil
část obce požár a díky silnému větru shořelo šest selských dvorů, pět chalup, škola,
kostel a farní budova s hospodářskými staveními. Žár byl tak obrovský, že se dokonce
roztavily kostelní zvony.
K dalším stavebním úpravám bylo přistoupeno v letech 1861–1862. Bylo zvoleno
novorománské plastické členění s charakteristickým tvarem nově postavených věžiček a
s vodorovným pásováním, kruhovým oknem a obloučkovými vlisy v novém západním
štítu. V západní části lodi byla zřízena kruchta. Z téže doby je také samostatně stojící
zvonice v severozápadním rohu hřbitova. Zajímavým dokladem pozornosti věnované
vnitřnímu zařízení, v letech po této opravě, je obraz na oltáři sv. Barbory, signovaný
„swobodná panj Kosoř Malowec z Malowic“ a datovaný k roku 1867.
Současné varhany pocházejí z roku 1937 a jsou dílem kutnohorského varhaníka
Josefa Melzera. Posvěceny byly na svátek Posvěcení chrámu 17. října 1937. Ty předchozí, z roku 1835, byly dílem Františka Halady z Vídně.
V druhé polovině šedesátých let minulého století byl kostel za pomoci farníků opraven a nutno říci, že jak finanční, tak manuální pomoc obyvatel obcí farnosti byla příkladná. Celkovou rekonstrukcí prošel kostel v prvním desetiletí 21. století za působení P.
Jana Janouška. Vzhledem k napadením dřevomorkou byl opraven doslova od střechy po
podlahu. Byl rovněž vymalován, opatřen novou fasádou, zrekonstruován interiér. Během
budování odvodnění uvnitř kostela byly objeveny zajímavé poznatky z různých stavebních etap.
Areál kostela Nejsvětější Trojice je chráněn jako kulturní památka. Kromě již zmíněné zvonice k němu patří márnice, romanticky historizující rodinná hrobka Holoubků,
kovaný kříž z roku 1767 a celý hřbitov vymezený ohradní zdí se třemi vstupy. O kulturně historickém kontextu života místní farní obce mnohé vypovídá mimořádný soubor
kamenných znakových a figurálních náhrobků ze 16. až 19. století.
Střípky z pamětní knihy:
P. Pimprle ohluchnuv v Bohumilicích úplně, odebral se na odpočinek do Písku roku
1855 obtíživ faru Bohumilickou břemenem velmi citelným, an z příjmů fary odvádělo se
mu ročně 420 zl. v. č. Až do roku 1873 v kterémž roce zemřel 9. května.
Farář Svátek následkem nepravidelného cirkulování krve upadl v těžkomyslnost a
dopustil se samovraždy zastřelením roku 1868 dne 19. srpna.
V roce 1877 zakoupila pro zdejší chrám Páně Terezie Trojanová z Cuclavic č. 5 skleněný lustr za 175 zl. Ze skelných hutí hraběte Haracha.
V roce 1886 byly oltáře v chrámu Páně opraveny a zařízena v tom roce socha Panny
Marie lourdské za 52 zl. Z Prahy od sochaře Krejčíka.
Roku 1892 stavěla se v Bohumilicích dráha Strakonice – Vimperk, k níž mnoho
pozemku vzato od fary za cenu dosti malou.
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Roku 1898 na oslavu Jeho Apoštolského Veličensva a krále našeho Františka Josefa,
vystavěli osadníci ve Vyškovicích kapli Bolestné Panny Marie a o poslední neděli téhož
roku ji vysvětil biskupský vikář Matěj Šulista, farář ve Vacově.
Dne 28. ledna 1923 se stala zde velice politování hodná událost. V týž den byla zde
svatba. Po mši sv. hosté zašli do hostince a nutili též kostelníka zdejšího, aby tam s nimi
vešel. V hostinci tom byl též panský hajný a ten vyzval kostelníka, aby mu podal ručnici.
Na otázku, je-li nabitá, řekl, že není. Kostelník si vzal ručnici a žertem zamířil na jednoho hosta, velmi dobrého svého přítele. V tom rána vyšla a ten člověk klesl uprostřed své
ženy a dítek mrtev k zemi. Oba, jak hajný, tak kostelník udali se ihned ve Vimperku u
soudu a dostali se za to do Písku před senát a ten odsoudil kostelníka na 5 neděl a hajného na 4 neděle do vězení. Kostelník jsa po tom činu zoufalý přiběhl do fary a chtěl se
tam oběsit a dalo velikou práci mu v tom zabránit. Jest v tom vidět trestající ruku Boží.
Člověk ten zmíněný, chtěl se před krátkým časem oběsiti pro domácí třenice, ale bylo
mu v tom zabráněno náhodou příchodem jednoho muže a za krátký čas byl v hostinci
zastřelen. Po něm zbyla vdova a 6 malých dítek, nejstarší 13 roků.
Na místě, kde stával kříž, postaven byl na rozšířeném prostranství pod tarasem
pomník padlým ve světové válce, zhotovený od akademického sochaře Rud. Kubeše z
Tábora. Tento posvěcen byl slavnostně dne 17. června 1934. Slavnostní promluvu měl
místní duchovní správce, který po odhalení a posvěcení pomníku sloužil polní mši
svatou.

Bohumilické duchovenstvo:
Zdejší farní obvod byl značně rozsáhlý, což ukazuje i na poměrně velké stáří zdejší fary.
Dokonce vimperský kostel sv. Bartoloměje pocházející z poloviny 13. století byl přifařen
do Bohumilic. V letech 1655 až 1666 sem náležel i farní obvod Lštění a do roku 1666 i
fara svatomářská. Jak dokládá farní urbář z onoho roku, tvořily farnost mimo Bohumilic
i Boubská, Cejsice, Cuclavice, Čkyně, Dolany, Horosedly, Hrabice, Hradčany, Modlenice, Přetenice, Putkov, Spůle, Vnarovy, Vonšovice, Vyškovice, Záhoří a Žáro. Farní
obvod se zmenšil po vytvoření lokálie ve Čkyni a přifařením některých obcí k Vimperku, Vacovu a Zdíkovci.
Matriky byly v Bohumilicích vedeny až od roku 1655, a tak se kompletní seznam zde
sloužících kněží dá sestavit právě od tohoto roku. Neúplný a nepřesný přehled však lze
vytvořit i z mnoha jiných dochovaných dokumentů a listin.
První farář je zmiňován v roce 1359 v souvislosti s instalací kněze v Záblatí. Jeho
jméno však neznáme. V roce 1367 zemřel kněz Martin a jeho nástupcem určil Herbord z
Vimperka kněze Jakuba z Prachatic. Po jeho smrti je Karlem IV. na místo bohumilického
faráře dosazen Petr, syn Václava z Kadaně. Po jeho smrti sem Václav IV. navrhl podjáhna
Stanislava z Práčova. Poté nastoupil Jan, který zemřel roku 1406, a nahrazuje ho Václav
z Mostu. Toho vystřídal kněz Pikna a roku 1414 Jan z Brozan. V roce 1417 abdikuje
klerik Mikuláš a ze Sedlce se do Bohumilic stěhuje kněz Václav, jehož působení ukončí
v roce 1426 smrt a novým bohumilickým farářem se stává Vojtěch. V roce 1435 zde
působí Jakub Krakovský. V roce 1621 je zde kněz Jan Libertin Nymburský a o tři roky
později Rupert Stuhlberger, který spravuje i Čkyni. Do roku 1645 zde působí Šebastián
Ferd. Sauer, který se stěhuje do Volyně. V roce 1654 se pak setkáváme se jménem
Ferdinand Pokorný a poté lze již díky matrikám sestavit kompletní řadu.
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1655 – 1666 Jakub František Fortelides
1666 – 1671 Jan Bedřich Hostinský
1671 – 1687 Matěj Vojtěch Špalek
1688 – 1736 Mikoláš Rokoš
1736 – 1785 (Filip) Jakub Blažej
1785 – 1792 Antonín Skoumal
1792 – 1824 Václav Dvořáček
1824 – 1840 Dominik Wirth
1840 – 1855 Matěj Pimperle
1855 – 1868 Anton Svatek
1869 – 1890 Jan Hanžl
1891 – 1922 Jan Hanzl
1923 – 1967 Jan Matouš

P. Jan Hanžl
P. Jan Matouš

Poté byla farnost spravována z Vimperka a Čkyně
1967 – 1971 Jan Krejsa (Vimperk)
1971 – 1985 Jan Preisler (Čkyně)
1985 – 1995 Václav Hes (Vimperk)
1995 – 1999 Jan Lacky (polský kněz – Čkyně)
1999 – 2001 Jindřich Hybler (Čkyně)
Od 2001 – Jan Janoušek (Čkyně)

P. Antonín Liška

Bohumilice jsou rodištěm 11.
českobudějovického biskupa
ThDr. Antonína Lišky.
P.Vojtěch Kouhout
Bohumilickým farníkem byl i
P. Vojtěch Kohout, rodák ze Spůle,
který měl v Bohumilicích v roce
1937 primiční mši svatou a v Bohumilicích je pohřben. Pochován je
zde P. Jan Hanžl a jeho nástupce P.
Jan Hanzl. Hanzlův náhrobek se však
nenachází na místě, kde byl pohřben,
neboť jeho hrob byl v době totality
zrušen. A nelze zapomenout ani na
pátého, zde pochovaného kněze
pocházejícího z této farnosti, a to
ThDr. M. Tvrdka.Většinu života
strávil v italském exilu. Po své smrti
v roce 1996 byl pochován na zdejším
hřbitově.
24 Vojtěch Kouhout nesjtarší ze čtyř toho jména
stojí u hrobu svého strýce Vojtěcha Kohouta.

Nově zrekonstruovaný sál znovuvysvětil biskup Jiří v říjnu 2009

Ferruccio Ceragioli :
„Sedm ţen z evangelií“

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

Autor se narodil roku 1964 v Turíně. Je rektorem malého semináře a
věnuje se práci s mládeží, zvláště škole modlitby. Podle jeho slov je
cílem této knížky pomoci lidem v modlitbě. Bez modlitby totiž člověk
ztrácí kontakt s Bohem a život křesťana si bez ní lze jen stěží představit. Kněz Ferrucio Ceragioli vybral z Písma sedm žen, které se osobně
setkaly s Ježíšem a o nichž je zároveň přesvědčen, že nejlépe představují základní modlitební postoje a předkládá nám je jako vzor či
inspiraci pro naši osobní modlitbu. Kniha obsahuje sedm kapitol a
každá z nich je vlastně zároveň modlitbou pomocí metody lectio
divina, kdy člověk nejprve Boží slovo čte (lectio), pak o něm rozjímá
(meditatio), až posléze přejde v modlitbu (orati) a nakonec v kontemplaci
(contemplatio). Tyto fáze jsou na stránkách označeny speciálními obrázky, které usnadňují orientaci čtenáře
Kniha začíná kapitolou o Samaritánce (poznávat Pána), pokračuje Kananejskou ženou
(volat Pána), Hříšnicí ve farizeově domě (plakat před Pánem), Marií Magdalskou (hořet
touhou po p8nu), Alžbětou (vzdávat chválu a díky), Marií z Betánie (klečet u Pánových
nohou) a končí kapitolou Marií z Nazareta (být ukřižován spolu s Ježíšem).
Ženám, které budou mít to štěstí rozjímat nad těmito stránkami, jistě nebude zatěžko
najít vztah k ženským postavám zvoleným pro toto „uvedení do modlitby.“ Muži si díky
nim uvědomí, že i na cestě modlitby platí slova Písma: „Není dobré, když člověk je
sám.“ I na těchto stránkách najdou totiž muži každého věku a stavu v modlitbě žen „pomoc sobě rovnou“.
Pavel Benda
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Poţehnání opravených varhan
ve strunkovickém kostele

etošní Boží hod velikonoční 24. dubna měl pro městys Strunkovice nad Blanicí
dvojnásob slavnostní nádech. V pozdním svátečním odpoledni požehnal duchovní
otec farnosti P. Josef Sláčík v zaplněném farním kostele sv. Dominika varhany, jejichž
generální opravu v letech 2010 až 2011 provedl Petr Stehlík z Hodonína. Zaznělo Boží
slovo i zpívaná oslava Boha podle žalmisty, při které si velikonoční Aleluja od srdce
zanotovali snad všichni přítomní. Však také – kdo zpívá, dvakrát (čili „tuplem“) se
modlí.
Slavnost pod patronací místní
farnosti a obce orámoval krásný
koncert. Božím chrámem se
nesly skvosty ponejvíce hudebního baroka, klasicismu a
romantismu v mistrném podání
dvou mladých umělců. Své
housle doslova rozezpíval Vítězslav Ochman, který po absolvování českobudějovické konzervatoře pokračuje ve studiu
na pražské AMU. Ke královskému nástroji usedl absolvent téže konzervatoře Mikoláš Troup, který nyní studuje
hudební vědu na Filozofické fakultě UK v Praze. Nově zrestaurovaný nástroj představil
při sólové hře i při doprovodu houslí v různých barvách tónů a rejstříkových kombinacích, které při běžné liturgii nemohou až tak vyniknout. Možná až překvapivě vyznívaly
hlasové dovednosti těchto nevelkých, původně pozdně klasicistních varhan (šest rejstříků
v manuálu, dva rejstříky v pedálu), které v nevelkém strunkovickém svatostánku r. 1848
postavil Franz Jüstl z Českého Krumlova a r. 1907 dispozičně upravil Eduard Hubený
z Protivína.

26 Na housle hrál Vítězslav Ochman

Po krátkém úvodu předal vikář Josef Sláčik slovo starostovi městyse Ing. Karlu Matějkovi

Varhanní improvizace na Michnovu velikonoční píseň Vesel se, nebes Královno
symbolicky završila slavnostní podvečer, během něhož zajisté zaplesala srdce mnoha
nadšených posluchačů, kteří oba talentované hudebníky odměňovali upřímně burácejícím potleskem. Ten bezesporu náležel také mnoha dobrodincům, kteří neváhali obětavě
nasadit svoje síly i prostředky, díky nimž se mohla uskutečnit rozsáhlá oprava nástroje,
jehož hlasy opět povznášejí naše duše ke chvále nebeského Pána.
Sp.
Autor fotografií: Bohumír Džubej

Nástroj mistrně rozezněl Mikoláš Troup
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Poutníci se sešli v kostele u bohosluţby

S

vatý Vojtěch ve Lštění, jedno z nejvýznamnějších
poutních míst regionu, si letos na pouť musel počkat
o týden déle. Svátek jednoho z předních českých patronů a patrona Polska a Uher, totiž připadl na Velikonoce
a ty mají pochopitelně přednost. Věřící z prachatického
vikariátu i ze sousedního volyňska však o svoji příležitost ke společnému putování nepřišli.„Hlavní slavnost je
sice v neděli, ale je již několikaletou tradicí, že den před
tím se poutníci vydají z několika různých míst, aby se
zde pak sešli na bohoslužbě. To je dáno i tím, že kněží
těžko v neděli najdou čas, aby mohli putovat se svými
farníky. V sobotu to je již lepší,“ vysvětlil, proč se
poutníci ke kostelu, který ač již neleží v pásmu Šumavy,
stojí v nadmořské výšce okolo devíti set metrů, vimperský kaplan Jaroslav Filip. Ten se spolu s farářem Michalem Pulcem a s desítkou věřících
vypravil na pouť z Vimperka a čekala je přibližně desetikilometrová tůra. Zde se pak
setkali s poutníky Prachatic a Malenic a pro ty, kteří si na pěší cestu již netroufli, byly
vypraveny autobusy. „Toto místo je spojeno se silným svatovojtěšským kultem a dříve
se místo Lštění používaly i úřední názvy Vojtěch či Svatý Vojtěch. Dříve se zde poutě
konaly čtyřikráte v roce a to na Pondělí velikonoční, na svátek Svatodušní, svátek
Nanebevzetí Panny Marie a samozřejmě na Vojtěcha. Po delší přestávce se pak před asi
čtyřmi roky podařilo poutní tradici, ke které pěší putování neodmyslitelně patří obnovit a
tak, přestože hlavní mše svatá se koná zítra, byl i v sobotu kostel plný,“ podotkl k tradici
svatovojtěšských poutí pater Pulec. Po mši svaté, kterou celebroval polský kněz a volyňský farář Bogdan Ganczarski společně se třemi dalšími kněžími, bylo před farou připraveno občerstvení, opékání buřtů a živá muzika. To, že Vojtěch je
velice blízký nejenom
Čechům, ale i Polákům podtrhuje skutečnost, že jak sobotní,
tak nedělní bohoslužbu vedli Poláci, když
v neděli přijel z Křemže pater Andrzej Urbisz a to v době, kdy
v Římě probíhalo blahořečení bývalého papeže Jana Pavla II.
Jaroslav Pulkrábek
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POUŤ
DO LŠTĚNÍ
Při letošní hlavní pouti
u sv. Vojtěcha ve Lštění
v neděli 1. května jako
host u oltáře stanul
P. Andrzej Urbisz
z Křemže. I když nás
snad pro nevlídné
sychravé počasí připutovalo o něco méně,
Boží láska možná o to
více rozněcovala naše
srdce a Boží slovo nacházelo půdu příhodnou.
Sp.
Foto: Marie Hrbková
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VÝSTAVA STARÝCH ORNÁTŦ
Výstavu ornátů uspořádali v květnu v Lažišti a to v infocentru v sousedství kostela.
Možná že ty vystavené nebyly tak pohodlné jako ty dnešní, rozhodně však přímo přetékaly nádherou a zdobností.
(JP)
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VZPOMÍNKA I VÝZVA

V

roce 1977 byl prachatický Jan Nepomuk Neumann svatořečen. My prachatičáci
jsme o tom mluvili jen v rodině, protože moje maminka, které by letos bylo 100 let,
dostávala korespondenci od svých odsunutých (vyhnaných) spolužaček z USA, z Říma,
později také fotky z kaple na Třístoličníku a ze všech poutí, které ti na západě mohli
podnikat, zatímco mého otce za to, že uskutečnil zájezd na Svatou Horu, 3 dny vyslýchali i bili, a to opakovaně, protože ten výslech nebyl na zatčení.
V kostele sv. Jakuba jsme jen hrstka lidí, k tomu dva ze školy vyzvednutí ministranti,
Jiří Srbený a Tomáš Turek, byli účastni mše sv. sloužené ke cti sv. JNN americkým
biskupem Mosn. Mořkovským. Odvážná paní učitelka Vávrová koupila kytici
s trikolorou a po mši sv. ji panu biskupovi předala. Jedna fotografie a už jsme šli domů.
Byly z toho dozvuky. A z čeho tenkrát nebyly?

J

inak vypadala oslava v roce 1987, desetileté výročí svatořečení bylo velkolepé. Po
mši sv. jednu neděli v dubnu P. Striebel oznámil, aby dobrovolníci na pouť přišli na
faru. Jaké nás čekalo v sále překvapení! Za stoly čekal P. Vlk s diářem a hned se pracovalo. On měl připraveno úplně vše, co bude potřeba zajistit. Hned byli vybráni mládežníci na pořadatele. Hlásilo se asi 20 chlapců a děvčat. Pak bylo řečeno, kdo zajistí lékaře a
dobrovolné sestry, to jsem si vzala na starost. Kde se otevřou ve městě WC, kde budou
po rodinách ubytovaní kněží, kde bude ubytování pro starší, kde bude tým lékařů, kdo
napeče a postará se o vaření čajů, zajistí várnice, parkoviště, a bylo dojednáno na MNV,
že policie se postará o okolí a my se postaráme o město za hradbami, kdo zajistí velké
televizní obrazovky na Parkán a na Kostelním náměstí, atd… Myslím, že snad já něco
zapomněla, ale tenkrát to vše klaplo na puntík. Každý jsme se rozešli se spoustami
úkolů.
Na ten slavný den jsme všichni napekli velikou spoustu zákusků, koláčů a buchet.
Noclehy byly zajištěny. Nějací kněží spali u Srbených a ostatní si jistě vzpomenou, koho
měli na nocleh.
My jsme zrovna koupili pro Tomáše dům v Solní ulici a ten se celý proměnil v noclehárnu. Co jsme měli matrace, daly se na zem, jinak si mladí přivezli karimatky, asi 6
postelí jsme rozestavěli do jednoho pokoje pro případ, že si bude potřebovat odpočinout
někdo starší, nebo pro nemocné. Sehnaly se várnice ve školách, u turistů atd. a vařilo se
stále hodně čajů, káva také byla stále k dispozici. Domlouvali jsme se za chodu, co je
kde momentálně potřeba. Na dobrovolné zdrav. sestry jsme našili pásky, protože na
Červeném kříži měli od tajemníka OV KSČ zakázáno nám cokoli půjčit.
Program byl od pátku nepřetržitý v kostele, kde se i mladí uložili kolem stěn ve
spacácích, někteří spali ve Štěpánčině parku, mnoho jich bylo na Parkánu. Někteří ale
vydrželi celou noc na modlitbách.
Nikdo asi účastníky nespočítal, protože někteří odjížděli už v sobotu a zase noví
přišli. Odhadem tak přes 2000. Od příchozích jsme se dozvídali, že museli z autobusů
vystoupit třeba v Husinci, kde je policie legitimovala a nepustila autobus, že je vše plné.
A nebylo. Mnoho lidí tak putovalo hodný kus cesty pěšky. Také přišli dva chlapci z
Krkonoš. Šli celý týden pěšky až do Prachatic a měli úplně oteklé krvavé nohy. Tak jsem
je uložila v Solní ulici, kde si rány ošetřili a ráno šli mezi prvními do kostela.
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Jedna příhoda ze mše svaté. Jelikož byly velké obrazovky, jedna na Parkáně, druhá
před kostelem, tak bylo Kostelní náměstí úplně plné. Dvě děvčata se mnou šla na mši sv.
a nemohly jsme se dostat blíž. Najednou vidím v davu člověka s cigaretou, kterou
ohrožoval kolemstojící. Tak jsem k němu šla a co vidím, byl ověšený drahými magnetofony, které se daly koupit jen v Tuzexu, různými kamerami, tak jsem mu řekla, aby šel s
tou cigaretou z davu ven, že může někomu ublížit. On se tvářil, jako že neslyší, tak jsem
mu řekla, ať tu cigaretu okamžitě uhasí. Trochu jsem ho asi naštvala, cigaretu zahodil, ale
ani se nehnul.

J

eště jeden střípek: důstojník si koupil na náměstí klobásu a přede mnou zahodil tácek
na zem. Řekla jsem mu, ať ho sebere, že je všude čisto, jen on by měl být ten, který
znečišťuje město? Nerad se sehnul a zahodil to do koše, tak jsem mu slušně poděkovala.
Po skončení celé pouti nebyl totiž v celém městě po nás ani jeden odpad na zemi. Všechno jsme to v neděli odpoledne prošli a vypadalo to, že tady byli jen samí slušní lidé. Na
ty byla v Pedagogické škole připravena celá pohotovostní jednotka se štíty, byli připraveni zasáhnout. Dodnes nevím do čeho. Vše proběhlo v takovém pořádku, že se hodně
komunistů divilo, jak jsme to zvládli. Díky Pánu a přímluvám ochránců Prachatic se sv.
Janem N. N. se nestalo nic, co by mohlo vyprovokovat ty, kteří čekali, že nás rozpráší.
Přeji nám všem, aby letošní pouť zvládli organizátoři zrovna tak, aby se u nás líbilo nejen
biskupům a vzácným hostům, ale hlavně těm obyčejným vzácným poutníkům. Pojďme
se už dnes za to modlit.
M. Turková

SLYŠTE...

D

á-li Pán, bude v sobotu 25. června 2011 v 10 h. spolu se dvěma svými spolužáky
v Českých Budějovicích na kněze vysvěcen jáhen Mgr. Jan Mikeš, původem z Horosedel – farnost Čkyně. Primiční mši sv. bude slavit v neděli 26. června od 15 h. ve
farním kostele sv. Mikuláše ve Vacově.

D

ne 30. června bude mít pan dr. Jan Janoušek, farář ve Čkyni a okolí a vikariátní
sekretář, 10 let od kněžského svěcení a zakrátko poté se dovrší celé desetiletí jeho působení
na území prachatického vikariátu. Hodně
Božího požehnání, darů sv. Ducha, zdraví,
štěstí a sil pro obdělávání vinice Páně mu do
dalších mnoha let přejí a v modlitbách vyprošují farníci, přespolní poutníci i redakce JP za
všechny ostatní.
Slavnost 1. svatého přijímání v Lažišti je v neděli 12. června od 9,30hod.
Slavnost 1. svatáho přijímání v Prachaticích je 19. června 2011 od 9,15hod
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OTEC JAROSLAV ZAWADSKI PŘIJEDE DO ČECH
A to v pravděpodobně v druhé polovině července. Mimo jiné je připraven ples (neb
v Africe se moc neplesá a tak to chceme P. Jaroslavovi vynahradit) ve vimperském
hotelu Zlatá Hvězda.

Národní pouť ke cti prachatického
rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna
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
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Sobota 18. června 2011 Prachatice
8.30
řazení průvodu – Zahradní ul.
9.00
průvod 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 půlhodinka česko-německy – podium na Velkém
náměstí
14.00
poutní katecheze – kostel sv. Jakuba
15.00
závěrečné požehnání – kostel sv. Jakuba

PROGRAM PRO DĚTI, MLÁDEŢ A RODINY
Parkán 13:00 hod.
divadlo „Já to jsem“ (Adam Berger & Vítězslav Marčík ml.)
Pohádka „Pinocchio“
Městské muzeum 12:00 – 17:00
Nová expozice „Životní pouť Jana N. Neumanna“
Tvoření pro děti „Jan a jeho dětství“
Hospicový park 13:00 – 15:45
„Indiáni“ (o.s. Demdaal)
Písničky, hry, soutěže s Martinou Zikovou
14:30 hod. - Divadlo „Voda“ (CZŠ Č. Budějovice)
Parkán 13:00 – 17:00
Registrace a informace k odpolednímu programu
Tvořivá stanoviště „Rytíři“, „S Romanem Kozákem stoletím páry“,
„Baletky“, „USA kluby NHL“
Hudební vystoupení (Elaion, Župani Netolice, Druhý dech Prachatice,
Šest strun)
16:00 hod.
16:15 hod.

požehnání dětem – Parkán
ŠOS Prachatice
Pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Parkán

Možnost návštěvy věže kostela sv. Jakuba, rodného domu J.N. Neumanna
uměleckých fotografií ve vzdělávacím centru hospice
sv. J. N. Neumanna
Vstupy v tento poutní den zdarma

a výstavy

V případě stálého deště bude program pro děti probíhat v SPgŠ v Prachaticích
Aktuální informace k Národní pouti budou postupně doplňovány na webu farnosti:
www.farnostprachatice.cz. Přímý přenost z bohoslužby by měla přenášet Česká televize.
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POUTNÍ MŠE SV. NA PRACHATICKU
červen:
Neděle 12.6. – Vlachovo Březí – kostel Sv. Ducha – 9.00 hod – Svatodušní (předchozí
večer v sobotu v 18.00 vigilie tamtéž, ráno v 8.00 hod. procesí s obrazem od kostela na
náměstí, v 8.30 hod. růženec u Sv. Ducha)
červenec:
Neděle 3.7. – Prachatice – kostel sv. Petra a Pavla – 11.00 hod.
Neděle 10.7. – Dub u Prach. – 10.30 hod. – Rozeslání 12 apoštolů
Sobota 16.7. – Dobrá Voda u Záblatí – 11.00 hod. - Panny Marie Karmelské
Neděle 24.7. – Prachatice – kostel sv. Jakuba – 9.15 hod.
Neděle 31.7. – Libínské Sedlo – 11.00 hod. – sv. Anna
srpen:
Neděle 14.8. - Strunkovice n. B. – 11.00 hod. – sv. Dominik
Neděle 14.8. – Dvory – 9.30 hod. – Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 28.8. – Záblatí – 11.00 hod. – Umučení sv. Jana Křtitele

POUTNÍ MŠE SV. NA VOLARSKU
červen:
Sobota 18. 6. – Mlynářovice – 14.00 hod. – Neposkvrněného srdce P. Marie – českoněmecká
Neděle 19. 6. – Zbytiny – 11.30 hod. – sv. Víta – německo-česká
Neděle 19. 6. – Stožecká kaple – 10.30 hod. – poutní mše sv. mnichovských poutníků –
německá
červenec a srpen:
Neděle 17. 7. – Křišťanov – 11.30 hod. – Nejsvětějšího Jména Ježíš – německo-česká
Neděle 24. 7. – Sv. Magdaléna u Zbytin – 11.30 hod. – Sv. M. Magdalény – českoněmecká
Sobota 23. 7. – Pěkná – 13.00 hod. – sv. Anny – německo-česká
Pátek 12. 8. – Č. Žleby – 14.00 hod. – sv. Anny – německo-česká pod širým nebem
Neděle 14. 8. - Stožecká kaple – 15.00 hod. – Nanebevzetí P. Marie – česko-německá
pod širým nebem
Sobota 20. 8. – Rosenauerova kaple u Swarzenberského kanálu na Jeleních vrchách
(farnost Želnava) - 14.00 hod. – Panny Marie Královny – česko-německá

POUTNÍ BOHOSLUŢBY VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH
Z VIMPERKU
červen:
Javorník - kaple - sv. Antonína z Padovy - ne 19.6. - 10.15 hod. - setkání rodáků
Knížecí Pláně - hřbitov - Narození sv. Jana Křtitele - so 25.6. - 10 hod. - německo- česky
Zdíkovec - kostel sv. Petra a Pavla - ne 26.6. - 10.15 hod.
červenec:
Vimperk - hřbitovní „dolní“ kostel Nejsv. srdce Ježíšova - pá 1.7. - 18 hod.
Stachy - kostel Navštívení Panny Marie - ne 3.7. - 10.15 hod.
Nové Hutě - kostel Nejsv. srdce Ježíšova - ne 3.7. - 11 hod. – celebruje P. Bruno Nowotny
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Nicov - kostel sv. Martina („letní - rodáků“) - út 5.7. - 10.30 hod. - německo- česky
Vicemily - kaple sv. Cyrila a Metoděje - út 5.7. - 14 hod.
Bučina - kaple sv. Michaela - so 9.7. - 14.30 hod. - celebruje P. Tomáš Rádl, SDB
Včelná pod Boubínem - kaple Panny Marie Karmelské - so 16.7. - 15 hod.
Borová Lada - kaple sv. Jáchyma a Anny („Annafest“) - so 23.7. - 14 hod.
Svatá Maří - kostel sv. Maří Magdalény - ne 24.7. - 10.15 hod.
Hliniště - kaple sv. Jáchyma a Anny - so 30.7. - 16 hod.
srpen:
Kvilda - kostel sv. Štěpána („letní pouť“) - ne 7.8. - 10.30 hod. - celebruje P. Tomáš
Rádl, SDB
Strážný - kaple Panny Marie Královny - so 20.8. - 16 hod.
Vojslavice - kaple Panny Marie Královny - ne 28.8. - 12 hod.
Vimperk - hřbitovní „horní“ kostel sv. Bartoloměje - út - 23.8. - 18 hod.

V minulém čísle JP se do rubriky „stalo se“ nevešlo mnoho fotografií
z diecézních akcí. Zde je tedy malé dodatečné fotoohlédnutí za prachatickým
Diecézním setkáním mládeže, oslavou narozenin JNN a vernisáží jeho výstavy,
křížovými cestami na Patriarch či u Záblatí, postní duchovní obnovou farnosti
v Prachaticích i dětí na Ktiši…
Z oslavy narozenin JNN
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Z křížové cesty na Patriarch

Záblatí
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Postní duchovní obnova v Prachaticích

Děti na Ktiši
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