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Milí přátelé, pravidelní či náhodní čtenáři Jana Prachatického! 

Držíte v rukou sborníček, který je jednak tečkou za letošním ročníkem našeho vikariátní-

ho měsíčníku a rovněž jakýmsi ohlédnutím za červnovými oslavami světce, jehož jméno 

nese i náš časopis. K výročí narození Jana Nepomuka Neumanna bylo sepsáno mnoho 

studií, vydávány byly životopisné knihy a konala se nejedna konference. Není tedy 

naším záměrem vracet se k světcovu životu, ač je jistě pro nás velikou inspirací. Rádi 

bychom ukázali jakýsi druhý, posmrtný a přitom lidským vnímáním zachytitelný život 

prachatického Jana a v několika náznacích ukázali, jak můžeme vnímat jeho působení a 

odkaz a jak se projevuje v naší době i v nás. Uložili jsme tedy do těchto stránek několik 

záblesků či střípků, prozrazujících, jak tento nejslavnější prachatický rodák může působit 

i poté, co odešel z našeho bytí, a to jako inspiraci pro objevování vlastních svědectví a 

v neposlední řadě jako inspiraci a vědomí, že nic dobrého se z tohoto světa neztrácí 

a smrtí rozhodně nic nekončí. 

Jaroslav Pulkrábek, šéfredaktor 
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Konference na počest sv. Jana Neumanna 
 

 

L etošní program k poctě sv. Jana Neumanna netvořily pouze akce rázu náboženského. 

Dne 4. května 2011 uspořádalo Biskupství českobudějovické ve spolupráci 

s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Českou křesťan-

skou akademií v areálu někdejšího kláštera na Piaristickém náměstí v jihočeské metropo-

li setkání u příležitosti 200. výročí narození našeho svatého krajana. Dopoledne se ko-

nala vzpomínková bohoslužba, kterou v kostele Obětování Panny Marie s dalšími 

kněžími koncelebroval českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap. 

Odpolední program se přenesl do nově upraveného sálu, přiléhajícího k západnímu 

křídlu křížové chodby, v níž během měsíce května měla své zastavení putovní výstava 

Jan N. Neumann v obrazech. Na tři desítky posluchačů sem přivedla odborná konference 

pro širokou veřejnost na téma „Jeho život byl ustavičným pochodem.“ Jan Nepomuk 

Neumann (28. 3. 1811 Prachatice – 5. 1. 1860 Philadelphia). Zasedání s přehledem 

moderoval ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (Teologická fakulta JU). Všechny přítomné 

nejprve oslovil děkan téže fakulty doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. Nad Neumanno-

vým biskupským heslem (Passio Christi, conforta me) se zamyslel českobudějovický 

biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap. Následující příspěvky se nezaměřovaly až tolik na 

Neumannovu osobu, ale především na dobu a prostor, které spoluutvářely jeho život,  

a také na odkaz jeho díla zejména v USA a na jeho význam pro nás. Prof. PhDr. Petr 

Piťha, CSc. hovořil o úctě ke svatým a o tom, čím a proč si Neumann takovou úctu 

zasluhuje. Doc. PhDr. Miroslav Novotný (Filozofická fakulta JU) nastínil vývoj města 

Českých Budějovic, tamního školství a následně i správy českobudějovické diecéze ko-

ncem 18. a v průběhu 19. století. Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (děkan Filozo-

fické fakulty JU) na příkladu dvou českých kněží přiblížil katolickou literární kulturu 

u našich krajanů v USA na přelomu 19. a 20. století. Doc. Martin C. Putna, Dr. se věno-

val náboženské situaci Neumannovy doby v USA a místům, na nichž se tam zvláště 

připomíná jeho osobnost, vnímaná v současnosti napříč etnickými skupinami jako 

správný americký hrdina – muž, který jde za vytčeným cílem, bez reptání pracuje až do 

úpadu, dokáže něco vybudovat, zkrátka spolubudovatel USA. Snad jen my Evropané za 

tím vším tušíme i jiné „klasické“ duchovní ozdoby světce: pokoru, trpělivost, odevzda-

nost Pánu... Konferenci uzavřelo vystoupení Mgr. Tomáše Vebera, Th.D. (Teologická 

fakulta JU) o Neumannovi jako teologovi. 

Konference, vystavěná z příspěvků našich předních odborníků, dobře splnila svůj 

účel v tom, že zasadila Neumannův životní příběh do dobových souvislostí. Akce tako-

vého formátu by si však zasloužila větší a s delším časovým předstihem učiněnou propa-

gaci, aby se mj. alespoň trochu pozvedlo povědomí o této nepříliš známé osobnosti, která 

si vydobyla zásluhy především v zámoří, ale která může i současnou generaci oslovit 

svojí houževnatostí a pracovním nasazením. Doposud čeká na náležité kritické zpracová-

ní svého života i díla. Výhledově je plánováno vydání sborníku na konferenci přednese-

ných příspěvků. Snad se také tento záměr na přímluvu našeho svatého krajana podaří 

zdárně uskutečnit. 

Sp. 
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O  P Ř Í P R A V Á C H  O S L A V  
MODLI SE A PEČ KOLÁČE 

 

S  předstihem několika let se začalo na prachatické faře přemýšlet, jakým způsobem 

oslavit výročí 200 let od narození místního rodáka a světce Jana Nepomuka Neu-

manna. Jakýmsi nácvikem na tuto slávu mohlo být výročí 150 let od jeho úmrtí v roce 

2010. Jenže oslava narození musela přeci být v jeho rodném městě několikanásobně 

slavnější. 

Otec vikář Josef požádal o spolupráci město Prachatice a Biskupství českobudějovic-

ké. Do všech měst a míst se začaly rozesílat pozvánky, tiskly se brožurky, životopisné 

knihy a pohlednice. Na přípravných schůzkách se promýšlel program po jednotlivých 

hodinách, vlastně i minutách. Zajišťovaly se parkovací plochy a dobrovolníci, kteří by se 

tam ujímali poutníků. Podobně se hledali dobrovolníci na náměstí pro výpomoc a do-

hled. 

Mnoho lidí se zapojilo do modlitební přípravy této pouti. Z anglického jazyka byla 

přeložena novéna ke cti světce, mnoho lidí si ji odneslo domů a prosili světce, aby on 

sám držel ochrannou ruku nad průběhem oslav. 

Otec Václav, vikář krumlovský, dostal na starost průběh liturgie, obvolal si bohoslov-

ce na ministrování a kněze na podávání svatého přijímání. Zařídil dostatečný počet 

ornátů, štol, kalichů, misek, koncelebračních textů v latině. 

A protože už v prvotní církvi následovalo po bohoslužbě agapé (hostina sdílení), i na 

faru se začaly přinášet zásoby masa, brambor, zeleniny, lahve s pitím a mnoho beden 

koláčků. Ochotné farnice napekly perníčky, bábovky, sladké i slané jednohubky. Míst-

nosti fary se plnily a kuchařky a dobrovolnice se od rána do večera nezastavily. 

A povedlo se. Myslím, že vše dopadlo výborně, jak věci duchovní tak hmotné. Ne-

zbývá než vyjádřit vděčnost. Bohu za požehnání, Janu Neumannovi za přímluvu, panu 

vikáři Josefovi za odvahu pustit se do takové akce, městu za vstřícnost, Literátskému 

bratrstvu z Netolic za hudební doprovod a dobrovolníkům všeho druhu za výpomoc. 

Možná, že za padesát let se uskuteční něco podobného. A za sto let určitě. Tak se mají 

následující generace na co těšit.       

P. H. 
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S v a t ý  J a n  P r a c h a t i c k ý  v  h u d b ě  
 

Kantátu sv. Jana Nepomuka Neumanna zkomponoval u příležitosti dvoustého výročí na-

rození velkého rodáka z Prachatic prof. František Jančík. Slova byla převzata z Kancio-
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nálu z písně č. 835 a kantáta je napsána pro smíšený pěvecký sbor a komorní orchestr. 

Přibližně osmnáctiminutovou skladbu nastudoval smíšený pěvecký sbor Česká píseň 

Prachatice (kterého je mimochodem autor skladby členem) se  sbormistrem Václavem 

Krausem  a Pošumavská komorní filharmonie pod taktovkou pana Karla Haymanna. Pro 

komornější provedení je připravena i verze pouze pro sbor za klavírního doprovodu. 

Právě v této komornější verzi zazněla poprvé kantáta v podání pěveckého sboru Česká 

píseň v kostele sv. Anny na Libínském Sedle, a to již 28. listopadu minulého roku. 

"Světová premiéra " skladby pak zazněla v prachatickém kostele sv. Jakuba  27. března 

2011 za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie a nutno říci, že sklidila dlouhotr-

vající potlesk. Při červnové Národní pouti v Prachaticích zazněla z podia na náměstí před 

začátkem slavnostní bohoslužby. 

(dle webových stránek sboru Česká píseň) 
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P A P E Ž S K Ý  L E G Á T  
 

J ustin Francis RIGALI se narodil jako nejmladší ze sedmi dětí dne 19. dubna 1935 

v Los Angeles. Jeho sestra Charlotte vstoupila do Kongregace sester sv. Josefa a 

bratr Norbert se stal jezuitou. Jako chlapec navštěvoval nejprve Církevní školu Sv. Kříže 

a poté v roce 1949 vstoupil do Malého semináře v Hancock Park (Los Angeles); tamtéž 

začal studovat filosofii a teologii.  

Na kněze byl vysvěcen (kardinálem James F. McIntyrem) 25. dubna 1961 v Los An-

geles, kde začal i pastoračně působit. V témže roce (1961) dosáhl titulu bakaláře teologie 

a v říjnu byl poslán do Papežské severoamerické koleje v Římě. Studoval kanonické 

právo na římské Gregoriánské univerzitě, kde dosáhl doktorátu v roce 1964. Během 

prvních dvou zasedání koncilu vypomáhal jako asistent. Zpět do Ameriky se vrátil v létě 

1964 a krátce působil v duchovní správě. Ještě téhož roku se však znova vrátil do Říma  

a zahájil studia na Papežské církevní akademii, kde se dva následující roky připravoval 

na dráhu vatikánského diplomata; v té době již také začal vypomáhat na Státním sekreta-

riátu v anglické jazykové sekci. Od září 1966 do února 1970 byl sekretářem Apoštolské 

nunciatury na Madagaskaru a v roce 1967 byl jmenován papežským komořím – monsig-

norem. Od roku 1970 stál v čele anglické jazykové sekce vatikánského Státního sekre-

tariátu a pracoval jako překladatel a tlumočník do angličtiny. V té době provázel papeže 

Pavla VI. při audiencích a zahraničních cestách, ale rovněž vypomáhal jako kaplan 

v karmelitánském klášteře a přednášel na Papežské církevní akademii. Na zahraničních 

cestách později provázel i papeže Jana Pavla II. a jako člen papežova doprovodu navští-

vil v roce 1987 Filadelfii. V roce 1980 byl jmenován papežským prelátem a o čtyři roky 

později (1984) se stal osobním kaplanem Řádu maltézských rytířů. 

V červnu 1985 byl jmenován titulárním arcibiskupem bolsenským a současně i pre-

zidentem Papežské církevní akademie v Římě. Biskupské svěcení mu udělil papež Jan 

Pavel II. dne 14. září 1985 v katedrále sv. Pankráce v Albanu nedaleko Říma. Za heslo 

své biskupské služby si vybral „Slovo se stalo tělem“ (Jn 1,14). Od roku 1986 je také 

členem Řádu Sv. Hrobu. 

Z pozice prezidenta Papežské církevní akademie zastával i mnoho vlivných postů 

v rámci římské kurie, např. v Radě pro veřejné záležitosti církve, Kongregace pro bisku-

py a Papežské radě pro laiky. V prosinci 1989 byl jmenován sekretářem Kongregace pro 

biskupy a následujícího roku se stal i sekretářem Kardinálského sboru.  

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 25. ledna 1994 arcibiskupem v St. Luis (Missouri – 

USA) a do úřadu ho uvedl v březnu téhož roku kardinál Bernardin Gantin, který byl v té 

době prefektem Kongregace pro biskupy (tedy jeho přímým nadřízeným). Během půso-

bení v St. Luis – městě známém jako „Řím Západu“ – projevoval mimořádný zájem 

o zlepšení kvality školství a stal se uznávaným a schopným zvláště v administrativních 

záležitostech. V lednu 1999 přivítal na pastorační návštěvě v St. Luis papeže Jana Pavla 

II.    

Dne 15. července 2003 bylo zveřejněno jeho jmenování arcibiskupem ve Filadelfii. 

Jako „muže věrného Svatému otci a učení církve“ ho charakterizoval jeho předchůdce na 

arcibiskupském stolci kardinál Anthony Bevilacqua. Avšak dříve než byl uveden do 

úřadu arcibiskupa v říjnu 2003, byl jmenován (28. září) kardinálem (konzistoř se pak 

konala 21. října 2003). Ve Filadelfii se nesl jeho episkopát ve znamení mnoha palčivých 

problémů, kterým musel čelit, např. souvisejících s výzkumem kmenových buněk (jež 
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charakterizoval jako „smutné vítězství politiky nad vědou a etikou“), registrovaným 

partnerstvím, otázkami interrupce, svěcení žen (což nazval „pseudo-svěcením očerňují-

cím pravdu svěřenou církvi samotným Kristem“), či pedofilií (v březnu 2011 suspendo-

val 21 kněží).  

Po dovršení 75 let, jak předpisuje Kodex církevního práva, podal do rukou Svatého 

otce abdikaci, ten však jeho mandát v úřadu arcibiskupa prodloužil.  

           

 Zdeněk Mareš 
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PRŮBĚH NÁVŠTĚVY PAPEŽSKÉHO LEGÁTA 

V PRACHATICÍCH 
 

(Podle zpráv Tiskového střediska ČBK) 

 

Vzácného hosta, filadelfského arcibiskupa kardinála Rigaliho, společně s českými a mo-

ravskými biskupy přivítal v poledne ve čtvrtek 16. 6. krátce po příjezdu na radnici 

starosta Prachatic Ing. Martin Malý a další členové městské rady. Pan starosta krátce 

pohovořil o historii tohoto krásného města a zdůraznil, jak významné jsou pro Pra-
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chatice oslavy 200. výročí od narození sv. Jana Nepomuka Neumanna, na které se 

město již několik let intenzivně připravovalo. Zdůraznil, že místní obyvatelé jsou 

velmi hrdí na svého slavného rodáka, který se stal ve Filadelfii arcibiskupem, a jak 

dodala radní městského úřadu Mgr. Růžena Štemberková: „I když Jan Nepomuk Neu-

mann odešel do Ameriky, zůstává přítomen formou jakéhosi telemostu v podobě Hos-

pice sv. Jana.“ Starosta pak pozval přítomné biskupy, shromážděné v Prachaticích 

k 85. plenárnímu zasedání České biskupské konference (ČBK), na společnou číši vína  

v prostorách prachatické radnice. 



 

 

Kardinál Rigali pak ve večerních 

hodinách předsedal bohoslužbě na 

mariánském poutním místě Lomec 

u Vodňan. Mši svatou spolu s ním 

koncelebrovali čeští a moravští bis-

kupové, kazatelem byl plzeňský 

biskup František Radkovský. Kar-

dinál Rigali všem přítomným 

poutníkům v závěru mše svaté  

udělil papežské požehnání. 



 

 



16  

 

Druhý den odpoledne položili biskupové na hřbitově ve Starých Prachaticích kytici na 

hrob rodičů sv. Jana N. Neumanna – Anežky a Filipa Neumannových a uctili jejich 

památku krátkou modlitbou.  
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Na závěr druhého dne plenárního zasedání sloužili biskupové společně mši svatou 

v kapli v rodném domě sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Liturgii před-

sedal kardinál Rigali, kazatelem byl českobudějovický biskup Jiří Paďour. Ještě předtím 

kardinál Rigali navštívil zdejší Hospic. 
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HOMILIE KARDINÁLA JUSTINA RIGALIHO  
PŘI MŠI SV. K OSLAVĚ 200. VÝROČÍ NAROZENÍ  

SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA 
Prachatice, 18. červen 2011 

 

Chvála Kristu! 

Vážený a milý spolubratře Jiří, biskupe této místní církve, 

Vaše Eminence, pane kardinále Vlku, 

drazí spolubratři biskupové, zvláště pak Vy, členové České biskupské konference, 

vážení představitelé veřejného života, 

spolubratři kněží, 

řeholníci a řeholnice, 

věřící a přátelé v Kristu Ježíši! 

Je pro mne velikou radostí, že k vám přicházím jako mimořádný vyslanec Jeho 

Svatosti papeže Benedikta XVI. Zdravím vás jeho jménem a ujišťuji vás o jeho duchovní 

blízkosti a jeho hluboké lásce k vám v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Být svědkem oslav 200. výročí narození svatého Jana Nepomuka Neumanna zde, 

v městě Prachaticích, kde se narodil, vyrůstal, vzdělával a byl vychován v naší svaté 

katolické víře, je velikou milostí! Pozvedáme své hlasy, abychom vzdali dík Bohu za dar 

tak velikého světce, a chválíme Boha za všechny ty hojné plody křesťanského života, jež 

po staletí byly pěstovány v této požehnané zemi, České republice. 

Je mi velikou ctí, že mne Svatý otec jmenoval svým legátem. Úlohou papežského 

legáta je reprezentovat jeho osobu a zvláště pak lásku, jež ho k vám pojí. Papež Benedikt 

je s vámi v duchu a modlitbě spojen, když s úctou pamatujete na svatého Jana Neumanna 

a vzdáváte čest tomu, čeho dosáhl. Všem zde shromážděným Svatý otec uděluje své 

apoštolské požehnání. 

Jako filadelfský arcibiskup – metropolita mám tu čest být osmým nástupcem svatého 

Jana Neumanna. Tato výroční oslava mi ukazuje, jak město Prachatice a vlastně i celá 

českobudějovická diecéze jsou s filadelfskou arcidiecézí hluboce propojeny odkazem 

pokorného biskupa, jehož jedinou touhou bylo žít naplno křesťanský život a hlásat Ježíše 

Krista svým bratřím a sestrám. Pro mne se toto pouto jasně prokázalo v dubnu 2010, 

když biskup Paďour a delegace z diecéze České Budějovice navštívili Filadelfii. Přivítal 

jsem je tehdy s radostí a nyní jsem velmi poctěn, že se mi dostává takového vřelého 

přijetí ve vlasti svatého Jana Neumanna. 

Přináším s sebou projevy úcty a pozdravy spojené s modlitbami lidu Filadelfie. 

Město bratrské lásky, místo zrodu Spojených států amerických, bylo posledním pozem-

ským domovem svatého Jana Neumanna. Osm let neúnavně sloužil filadelfské církvi 

jako její čtvrtý biskup. Svou horlivostí ve prospěch farního života, oddaností katolické 

výchově a vroucí láskou k Eucharistii dokázal nesmírně mnoho. Jeho svatyně, která je 

součástí chrámu svatého Petra Apoštola ve Filadelfii, je místem zbožných poutí. I nadále 

tam prosí tisíce lidí o přímluvu našeho milovaného „malého biskupa“ a filadelfští věřící 

nepřestávají být vděční lidu Prachatic za velký dar vašeho odvážného a milovaného 

rodáka. 

Svatý Jan sehrává v dějinách Ameriky úlohu ikony, která trvale symbolizuje jednotu 

a naději, smíření a svobodu, které se těší Boží děti. Evropské dějiny byly v průběhu 

staletí velmi obohacené lidmi z Čech, z Moravy, z Československa a nově i nyní z České 
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republiky. Díky přítomnosti tolika lidí českého původu se také mojí zemi dostalo příno-

su, neboť s sebou přinesli silnou víru a další dary, které jsou ke cti kultuře jejich rodné 

země. 

Ve velkorysém srdci Jana Neumanna byl neutuchající zájem o lidské a náboženské 

potřeby lidí různého etnického původu. Jako syn německého otce a české matky, byl 

mladý Jan zbožný, zvídavý, pilný a vskutku velkorysý ve své touze poznávat, milovat a 

sloužit Bohu. Když rozpoznal své povolání ke kněžství, zcela přijal skutečnost, že ho 

toto povolání odvede od jeho rodiny, kterou tolik miloval a z města, které měl tolik rád, 

jen aby mohl sloužit rodině Boží jako kněz a misionář. 

Při dnešní mši svaté zazněla krásná slova proroka Izajáše: „Jak je krásné vidět na 

horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj“ (Iz 52, 7). Jak 

často, ať už jako kněz – misionář v New Yorku, nebo redemptorista a biskup rozsáhlého 

území, přinášel Jan Neumann radost, útěchu a pokoj mnohým lidem, s nimiž se denně 

setkával. Vskutku hlásal Boží úžasné skutky lidem všech národů. Kvůli tomu se učil cizí 

jazyky. Kromě rodné češtiny a němčiny mluvil také anglicky, italsky, francouzsky, špa-

nělsky a irsky, aby co nejvíce mohl sloužit lidem. Jeho přáním bylo sdílet se všemi po-

selství ukřižovaného Krista, kterého hlásal jako Boží moc a Boží moudrost (1Kor 1, 24). 

Touha Jana Neumanna jít ke všem lidem je výmluvným odkazem ženám i mužům 

naší doby. Dvacáté století je zjizveno tolikerým násilím a rozdělením, konflikty a bolestí. 

Nicméně, v srdcích lidí dobré vůle spočívá touha překonávat rozdělení, hojit rány, stavět 

mosty a vytvářet harmonii a mír. V dnešní době se rozvíjí i zde velké úsilí o intenzivní 

spolupráci mezi sousedy, mezi českým a německým lidem, obojí tak drahým svatému 

Janu Neumannovi. Jak chvályhodná je práce těch, kdo se věnují této věci! Práce a misie 

svatého Jana Neumanna ukazují, jakým způsobem se lze setkat s Ježíšovou tváří ve 

všech bratřích a sestrách. 

Jako mladý kněz se Jan Neumann zapojil a sám se obětoval pro rozsáhlou misijní 

práci. Rozpoznal na vlastním životě potřebu společenství a pocítil povolání ke vstupu do 

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Redemptoristé založení v 18. století v Neapoli 

svatým Alfonsem z Liguori se věnovali zvláště kazatelské činnosti mezi chudými. Jan 

Neumann byl také prvním redemptoristou, který složil své řeholní sliby v Novém světě. 

Když byl vybrán za biskupa ve Filadelfii, zvolil si jako biskupské heslo: „Umučení 

Kristovo, posiluj mne“ (Passio Christi, conforta me). Prostřednictvím modlitby čerpal 

mocnou sílu z Kříže, z Ježíšova umučení a jeho smrti. Ve chvílích obav, tváří v tvář 

těžkým rozhodnutím a v čase zkoušek se obracel svatý Jan Neumann k Pánu se slovy: 

„Stráven bojem spočinu pod tvým křížem. Objímám jej“. 

O svatém Janu Neumannovi se říká, že se v ničem nešetřil. Rozuměl, čemu nás učí 

Ježíš v evangeliu: „Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Lk 6, 38). Všem 

rozdával sám sebe a tak následoval Krista Ukřižovaného. Z Ježíšova probodeného boku 

vytryskl pramen nekonečného Božího milosrdenství. Svatý Jan Neumann toto milosr-

denství hlásal a rozdával svou prací, svátostnou službou, a to v každém ohledu jeho 

krátkého života. 

Dnes už je to, drazí přátelé, dvě stě let od narození svatého Jana Neumanna zde 

v Prachaticích. Jeho život a příklad však mohou oslovit svět v dnešní době víc, než 

kdykoliv předtím. Pro vás, jeho vlastní lid, s nímž je navždy úzce spojen svým naroze-

ním, má bezpochyby zvláštní povzbudivé poselství a požehnání. K vám zaznívá hlas 

tohoto pokorného biskupa misionáře, vašeho krajana a velkého světce univerzální církve, 

zní silně a láskyplně. Vyzývá vás, abyste žili křesťanským životem naplno a v souladu se 
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silnou tradicí zbožnosti vaší země, a naléhavě prosí zato, abyste s ním mohli sdílet 

obrovský poklad víry: Ježíše Krista, Syna Božího, syna Panny Marie a Spasitele světa. 

Mladým lidem této země, církev představuje svatého Jana Neumanna jako příklad 

odvahy a vzor vytrvalosti. Jakmile řekl Bohu jednou ano, svatý Jan Neumann ve své 

rozhodnosti nikdy nezakolísal, nikdy se neobrátil nazpět. Není tomu ani dva roky, co 

papež Benedikt XVI. při své návštěvě České republiky, osobně promluvil k mládeži. 

Užil tehdy krásného výrazu, že totiž Pán „klepe na dveře vaší svobo-

dy a prosí, abyste ho přijali jako přítele. Chce vás učinit šťast-

nými, naplnit vás lidskostí a důstojností. Křesťanská víra 

znamená setkání s Kristem, živou Osobou, 

která dává životu nový rozměr…“ (28. září 

2009). 

I když tato věta není citátem ze svatého 

Jana Neumanna, dobře vyjadřuje, co tento 

světec z Prachatic a „malý biskup“ z Fila-

delfie říká dnešní mládeži. Vlastně se tato 

slova vztahují na nás všechny – laiky, 

kněze a řeholníky, mladé a dospělé, ženaté, 

vdané i svobodné, matky i otce rodin, 

dělníky, bohaté a chudé, nemocné a staré a 

všechny skupiny Božího lidu – když totiž 

užíváme svobodu a bereme víru za svou, 

setkáváme se s Kristem, v němž nacházíme 

radost a pravé a trvalé štěstí. 

 

Svatý Jene Neumanne, 

kéž tato požehnaná osla-

va tvého výročí nás vede 

k tomu, abychom se zno-

vu oddali naší svaté, 

katolické víře, Ježíši 

Kristu, jeho evangeliu a 

jeho církvi. Pomáhej 

nám, abychom – podobně 

jako ty – zakoušeli mateř-

skou ochranu Panny Ma-

rie, Matky Boží. 

Pomáhej nám, (svatý Je-

ne), abychom poznávali 

a více si vážili zdroje 

a vrcholu veškerého křes-

ťanského života, kterým 

je eucharistická oběť Je-

žíše Krista. 

Amen. 
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ROZHOVOR Z TISKOVÉ KONFERENCE S PAPEŽSKÝM LEGÁTEM 
 

 
Jaké jsou první dojmy z národní poutě? 

Moc jsem obdivoval, co se zde konalo. Vše se odehrávalo ve výborném duchu, a to 

zejména díky obyvatelům Prachatic. Skvělá byla spolupráce mezi diecézí, biskupem a 

církví vůbec na straně jedné a starostou a městským úřadem na straně druhé. Blahopřeji. 

 

Jste nástupcem Jana Nepomuka Neumanna na biskupském stolci. Co vás na něm nejvíce 

inspirovalo? 

Jak říkáte, byl můj předchůdce coby biskup filadelfský. Teď tuto funkci zastávám já a vi-

dím a na vlastní zkušenosti poznávám, o jak těžkou práci jde. On tu práci vykonával 

skvěle. Byl dobrý, lidský, laskavý. Vždy myslel na lidi. Na potřeby lidí. Na duchovní, 

ale i na materiální. Využíval všech svých talentů, a aby porozuměl lidem z jiných náro-

dů, aby se jim přiblížil, učil se jazyky. Když zjistil, že je zde hodně Irů, kteří neumí 

anglicky, tak se naučil irsky. 

Byl inspirujícím vzorem nejenom jako biskup, ale i křesťan. Žil a jednal podle evangelia, 

sloužil lidem.  Přestože se narodil před dvěma staletími, je jeho život a příklad relevantní 

i dnes. Inspirující pro všechny mladé, pro nás všechny vůbec, ať máme jakékoli povolání. 

Byl to velký muž, který se nechal inspirovat a vést svojí vírou. 

 

Měl-li jste příležitost prohlédnout si naše město či okolí, jak se Vám líbí? 

Českou republiku jsem navštívil poprvé v roce 1963. Je krásný zážitek být v této krajině.  

Zastupuje skvělé dějiny a skvělou kulturu. 
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Mohu Vás požádat o Váš osobní vzkaz křesťanům v České republice, kteří žijí v nábožen-

ské menšině v této zemi? Jaký by byl Váš osobní vzkaz? 

Můj osobní vzkaz je povzbuzení. Tradice vaší země je tradice křesťanství, tradice evan-

gelia. Svými životy jste příklady hodnot, které učil Ježíš Kristus. Někdy je těžké svědčit 

o evangeliu, o křesťanském učení. Ale svatý Jan Neumann nás učil, že platí dnes, stejně 

jako platilo před dávnými lety. Takže můj vzkaz je tento: Buďte hrdí. Buďte v Čechách 

hrdí na náramné tradice, které máte. Křesťanství se žilo a žije skvělým způsobem. Lidé 

zde žili a zemřeli ve vzájemné lásce a službě a uvědomovali si, jak je důležité vypomá-

hat druhým. A toto je část Kristova poselství. Poselství, které inspirovalo svatého Jana 

Neumanna a dává odvahu i lidem dnes. Můj vzkaz tedy je: podívejte se na Jana Neuman-

na. Na jeho hodnoty, jak uplatňoval evangelium Ježíše Krista. Je to skvělé poučení a mů-

že vás podpořit v náročných chvílích. V dobách, kdy být křesťanem vyžaduje veliké 

úsilí. Ježíš Kristus nám slíbil, že pokud se budeme řídit evangeliem, přijde radost, mír. 

Přijde spokojenost, hluboká lidská spokojenost. Ale nikdy nám neřekl, že to zvládneme 

bez úsilí. Nikdy neřekl, že jsme osvobozeni od úsilí. Musíme tedy usilovat a úsilí si 

vyžaduje povzbuzení.  

Vnímáte rozdíly mezi názorem na svatého Jana Neumanna v Americe a v Čechách, vidíte 

rozdíly mezi oslavou svatého Jana u vás doma a v jeho rodišti? 

Nějaké rozdíly? Za prvé tady je ta oslava skvělá, je zvláštní, všichni se sešli. Ve Spoje-

ných Státech je svatý Jan vzdálenější, takže oslava nebyla tak intenzivní. Avšak tam, kde 

byl pohřben, ve Filadelfii, jsou vždy lidi. Takže v tomto smyslu pocit úcty, piety a ob-

divování je, řekl bych, velmi podobný. Ale je něco zvláštního na tom, že jsem v Pra-

chaticích. Je to zvláštní přijet do jeho rodného města, protože musíme poděkovat jemu, 

ale musíme také poděkovat kultuře. Musíme poděkovat lidem, musíme poděkovat jeho 

rodičům za to, že mu předali veliké hodnoty, kterými žil. Takže bych řekl, že je oslavo-

ván důstojně tady a důstojně tam.  
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POUTNÍ KÁZÁNÍ KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA  

PŘED ODPOLEDNÍM POŽEHNÁNÍM 
 

Drazí bratři a drahé sestry, milí poutníci, 

vítám vás na národní pouti v Prachaticích při oslavě 200. výročí narození našeho 

slavného prachatického rodáka, prvního velkého světce USA, Jana Nepomuckého 

Neumanna. 

Již loni a zvláště letos zaznívá na všech stranách jeho dramatický a dobrodružný životo-

pis. Životní události jsou dostatečně známy a příklad jeho života mnohdy vyzdvižen jako 

zvlášť aktuální pro dnešní dobu. Jeho život skutečně září do dnešní sekularizované doby, 

charakterizované ústředním postavením člověka a jeho moci. To často vytlačuje Boha 

z vědomí lidí, z jeho místa uprostřed světa a společnosti. Mluví se o absenci Boha. Na 

druhé straně církev usiluje nejen o novou evangelizaci, o hlásání Božího slova, ale přímo 

o vnášení Boha do společnosti, o jeho konkrétní přiblížení dnešním lidem. Život světců 

je v tomto úsilí církve velmi důležitou cestou. 

V mešní prefaci o mučednících se modlíme: „Velikost jejich života je tvůj dar“. 

Postavy světců, zvláště současných, jsou velkým znamením Boží moci a působnosti 

v životě lidí, především na temném pozadí doby: velikost jejich života je tvůj dar! Před 

jubilejním rokem 2000 vyslovil blahoslavený papež Jan Pavel výzvu k věřícím: 

„Znovuobjevit působení Ducha svatého v církvi Boží dnes!“ Na životech světců objevu-

jeme zřetelně toto působení Ducha svatého. Jsou zřetelnými otisky jeho tvůrčích prstů, 

více než ostatní stvořená příroda. Stačí připomenout nepatrnou, shrbenou babičku 

blahoslavenou Matku Terezu, kterou obdivuje celý svět. Ne méně zřetelné je toto půso-

bení na nedávno blahořečených mladých lidech: na osmnáctileté Chiaře Luce Badano 

z janovské provincie, která vydala nádherné svědectví o síle Ducha, když onemocněla na 

rakovinu a s hlubokou vírou v Boží lásku a s úsměvem na tváři vyjadřujícím štěstí, před 

zraky svým mladých přátel, očekávala setkání se zmrtvýchvstalým Kristem. Nebyla to 

ani póza ani křeč, ale pravdivý výraz imponujícího svědectví živé víry – krásný plod 

spirituality, kterou žila. Velké zástupy mladých lidí se účastnily v Římě jejího blahořeče-

ní a s nadšením přijímaly tento dar Boží velkého inspirativního vzoru své současnice. 

Byla beatifikována za přítomnosti svých rodičů i řady svých spolužáků a přátel. 

Neméně působivým vzorem pro mladé muže je v pondělí svatodušní před drážďan-

skou katedrálou blahořečený mladý osmadvacetiletý lužickosrbský kněz Alojz Andritzki, 

umučený v nacistickém koncentráku. Byl neohroženým kritikem zvráceného nacistické-

ho systému rasové nenávisti i nenávisti vůči ostatním národům, kritikem systému lži 

a nepravdy. Byl proniknut hlubokou vírou v Krista zmrtvýchvstalého a jeho moc. Nebyl 

uzavřen do sebe a do svých problémů, ale i v těžké situaci koncentráku, pln křesťanské 

naděje žil pro druhé a byl jejich posilou. Jeho „Dopisy“ vydané nyní v Německu knižně 

jako veliké svědectví, jsou toho nádherným obrazem. 

Ve Vyznání víry říkáme: věřím ve společenství se svatými. To neznamená, že oni 

jsou tam někde daleko, v nebi a až zemřeme, tak se tam s nimi budeme radovat… 

“Království Boží je uprostřed vás“, říká Ježíš v Lukášově evangeliu. Svatí jsou součástí 

rodiny církve, našimi společníky i zde na zemi. My bychom měli znát tato veliká díla 

Boží, abychom také za ně Bohu děkovali. 

Světové obrazové galerie jsou plny nádherných výtvorů lidského genia, my je obdi-

vujeme, stojíme před nimi mnohdy v úžasu. Církev je živou galerií nádherných 
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„obrazů“, výtvorů Božího genia, Božího Ducha, které nestárnou, neblednou a jsou 

aktuální pro každou dobu. Církev má galerii světců. O dvou moderních, aktuálních jsem 

se právě zmínil. 

Tento velký umělec – Duch Boží – působil v církvi vždycky. Život z víry je jeho 

výtvorem, je plodem Ducha, rozlitého do srdcí křesťanů. Všechna díla v církvi jsou jeho 
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plodem. Tak se naplňuje slib, který Ježíš před svým utrpením dal apoštolům, že jim dá 

nového pomocníka, Ducha pravdy, který v nich a s nimi bude působit. V životě světců se 

toto působení projevuje mimořádně silným způsobem. Lidé našeho světa hodnotí druhé 

podle měřítek výkonů, které člověk dokáže. Takováto lidská měřítka při pohledu na 

světce zakrývají působení hlavního aktéra jejich života Ducha svatého. Vysvětlují jejich 

velikost intelektuálními a charakterovými vlastnostmi. 

 

Nemám v úmyslu sledovat dopodrobna obecně známý dramatický životopis našeho 

slavného prachatického světce Jana Nepomuckého Neumanna a zabývat se jeho zajíma-

vými pestrými životními osudy. Janův život mluví obdivuhodně mnoha způsoby k ak-

tuálním životním otázkám dnešní církve. Jeho hledání vlastního povolání a cesta ke 

kněžství je plná častých těžkostí a překážek, jejichž překonávání zřetelně ukazuje půso-

bení světla a síly Ducha svatého, kterému se Jan od svého mládí otevíral a s ním spolu-

pracoval. Třeba na gymnasiu v Českých Budějovicích, kdy byl okamžik, že Jan o prázd-

ninách vážně uvažoval všeho nechat. Sepjaté ruce jeho maminky a její dobré slovo bylo 

Janovi světlem, jak dál. Stejně tak o pár let později, když se měl rozhodnout, co dál, to 

byla maminka, „anděl strážný“ jeho povolání, která svého syna povzbuzovala podat si 

přihlášku na teologii, přestože neměl doporučení nějaké vlivné osoby, které bylo tehdy 

zapotřebí. A stal se zázrak, Jan byl přijat i bez doporučení. 

Na Janově životní cestě měl Duch svatý řadu dalších vhodných nástrojů, se kterými 

pracoval. Byli to skvělí kněží, které Jan potkával. Během teologických studií v Českých 

Budějovicích mu byl otcovským přítelem a rádcem vzdělaný kněz Heřman Dichtl, který 

stál u zrodu Janova misijního povolání. Ten také sehrál důležitou roli, když Jan prochá-

zel asi nejtěžší zkouškou. Po studiu na pražské teologické fakultě se vrátil do rodné 

diecéze a očekával, že bude brzy vysvěcen na kněze. Protože byl v diecézi nadbytek 

kněží, jeho svěcení bylo odloženo na neurčito. Jan si vážně kladl otázku, zda se má 

opravdu stát knězem. A tady opět nastupuje svou roli jeho přítel – kněz P. Dichtl. Po 

společném hledání před Bohem, „kde jsou dva nebo tři…“, po modlitbě k Duchu svaté-

mu společně rozhodli, že Jan, ač nevysvěcen, odjede do Ameriky. Psal se rok 1836… 

Drazí bratři a drahé sestry, když tyto události slyšíme, je pro nás neuvěřitelná tehdejší 

situace kněžských povolání. Když si Jan podával přihlášku, bylo 100 kandidátů a mohlo 

jich být přijato pouze 20! Nepřehlédněme také důležitou roli sepjatých rukou zbožné 

modlící se maminky zvláště v kritických okamžicích rozvíjejícího se povolání. A také 

závažnou roli vzorného kněze a otcovského rádce P. Dichtla. To platilo tehdy a ještě více 

to platí dnes – být nástroji Ducha svatého. 

Na cestě do neznáma, doprovázen láskou a starostí své maminky i ochranou Panny 

Marie, plaví se přes oceán do New Yorku. Nikdo nemůže přehlédnout, že Duch svatý, 

který toto povolání vzbudil, doprovází svou silou odvážného mladého muže na cestě 

k jeho realizaci. Hluboká víra v Boží lásku a moudrost i láska k živému Bohu a jeho 

hlasu posilují a vedou Jana při prvních krocích na americké pevnině. Píše o své situaci: 

„Budu obcházet americké diecése a budu prosit o místo misionáře“. Pro dnešní situaci 

povolání: u Jana je tu hluboká víra, že je to Bůh, který ho vyvolil a který ho vede, a to 

byla síla na jeho obdivuhodné cestě – Duch svatý! 

A když mu bylo konečně otevřeno v biskupské rezidenci, newyorský biskup Jean 

Dubois ho přijal a zakrátko vysvětil na kněze. Jan se domníval, že se bude několik 

měsíců připravovat na své budoucí poslání, ale biskup ho hned posílá do okolí města 

Buffalo poblíž Niagarských vodopádů. Toto poslání jistě nebylo podle Janových před-
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stav. Ale on přijímá a nikde není ani náznaku, že by se mu nelíbilo, když byl poslán do 

hustých lesů, mezi močály a řeky, do těžkých poměrů, ve kterých lidé, příslušníci mnoho 

emigrantských skupin a indiánů, žili. V síle a světle Ducha svatého přijímá a začíná 

s láskou novou etapu svého životního dobrodružství. Nelze nevidět a přehlédnout ani zde 

působení Ducha svatého. Ani v této neznámé situaci nezůstává Jan sám: setkává se tu 

s dalšími nástroji Ducha sv. – potkává tu dva kněze – redemptoristu P. Prosta a faráře 

z Buffala P. Alexandra Paxe. 

Vybaven z domova láskou k chudým a potřebným a veden světlem evangelia nejen 

všude kázal slovo Boží, ale staral se také, aby ti, ke kterým byl poslán, mohli nacházet 

potřebnou obživu. Věděl, že evangelium bez účinné lásky a bez bratrské péče o své 

posluchače, nemůže přinášet plody. Jak aktuální pro dnešek! A staral se nejen o pokrm 

materiální, ale usiloval o vzdělání dětí i dospělých, o budování farních škol. Množství 

práce na všech stranách ho vyčerpávalo, že se časem začal pohybovat na hranici svých 

sil. To ho přivádí na práh další etapy jeho života. Před Bohem a znovu ve společenství se 

dvěma kněžskými přáteli hledají, co Bůh od Jana v této chvíli žádá. Ve světle Ducha 

nalézají: intenzivní práci pro evangelium, a zvláště v těžkých podmínkách, nemůže kněz, 

misionář dělat osamocen – potřebuje společenství! A to vedlo Jana do společenství 

misijní kongregace redemptoristů. To neznamenalo, že se uzavřel do kláštera, ale po 

začlenění do společenství bratří rozvíjel dále, ještě intenzivněji misijní práci a plnil 

úkoly, které vyplývaly z jeho členství a postavení v kongregaci. I mimo okruh bratří 

navazuje další osobní přátelství, tentokrát s filadelfským biskupem Francisem Kenric-

kem, který si ho vybral za svého zpovědníka. Znal jeho hlubokou víru a zbožnost. Když 

se Kenrick stává baltimorským biskupem, navrhl za svého nástupce ve Filadelfii – Jana 

Neumanna! Ten byl zděšen, žádal o intervenci generálního představeného řádu v Římě, 

ale marně. Tento chudý chlapec z Prachatic, který měl doma těžkosti dosáhnout kněžské-

ho svěcení, se stává biskupem v jedné z tehdy největších diecézí Spojených států… A na 

tomto vrcholu své duchovní cesty si volí jako biskupské heslo: „Passio Christi conforta 

me“, „utrpení Kristovo posilni mě“, vyjadřující vrcholnou zkušenost jeho života: jedině 

v síle Krista ukřižovaného lze naplňovat Boží vůli, která má podobu kříže, a dovést 

evangelizaci k naplnění. V této síle se stává uznávaným zakladatelem amerického 

školství, když se snažil o vzdělání školní mládeže a založil asi 100 farních škol a vedle 

toho asi 80 kostelů, kde nacházeli svátosti a vzdělání i dospělí. 

Příznačná je i jeho smrt v 48 létech: zemřel na ulici, když se vracel domů. Arcibiskup 

Kenrick o něm řekl: nemohl zemřít jinak než na cestě. Byl stále na pochodu… 

 

Život tohoto svatého biskupa má velikou hloubku i široký rozměr, který spojuje lidi, 

města i kontinenty. To je aktuální v dnešní globalizované době. Ano, svatí nás spojují. 

Jsme malá země, ale řada našich světců překračuje naše hranice: svatí Cyril a Metoděj, 

spolupatroni Evropy, svatý Vojtěch, sv. Jan Nepomucký a konečně sv. Jan Nepomucký, 

prachatický Neumann. Z jeho života jsme tu vyčetli některé rysy jeho aktuálního posel-

ství pro nás, pro dnešek: Duch svatý působí a je silou pro náš život a vede nás na našich 

životních cestách, člověk nemůže zůstat ve svém životě a činnosti bez společenství s 

lidmi a tím i ve společenství s Kristem Zmrtvýchvstalým. A konečně: přijetí kříže je 

způsob, jak obstát i v těch nejtěžších chvílích života. 

 

Kéž je tento život – krásné dílo Ducha svatého – inspirujícím příkladem pro mladé i star-

ší a dospělé! 

 

 



35  

 

M E D A I L E  S M Í Ř E N Í   

P R O  M O N S .  A N T O N A  O T T E H O  
 

V  sobotu 18. června 2011 v 16.00 hodin převzal v Městském divadle v Prachaticích 

Mons. Anton Otte nejvyšší vyznamenání německé organizace Ackermann-

Gemeinde za celoživotní přínos ke zlepšení česko-německých vztahů. Řeč k oceněnému 

pronesl pražský arcibiskup Dominik Duka OP.  

Je nezpochybnitelné, že vztahy mezi Čechy a Němci jsou dnes mnohonásobně lepší, 

než tomu bylo v roce 1989. Jak napsal právě Mons. Otte, „dnes už je zpevněno mnoho 

cest porozumění a postaveno mnoho mostů důvěry“. A pokračuje: „standardní součástí 

česko-německých vztahů se staly iniciativy, při kterých se setkávají mladí lidé a děti, 

jsou navazována partnerství a patronáty mezi obcemi, školami a spolky.“ Velikou záslu-

hu na tom všem má především církev a také právě Mons. Otte. Ackermann-Gemeinde 

mu své vyznamenání udělila za „dlouhodobé, neúnavné a požehnané úsilí o smíření 

uzdravující jizvy minulosti a o nové německo-české soužití“. 

Vystoupení pražského arcibiskupa Dominika Duky OP lze vnímat také jako poděko-

vání církve (nejen té české) a celého národa Antonu Ottemu a organizaci Ackermann-

Gemeinde za veškeré neutuchající a zcela konkrétní úsilí o budování mostů mezi našimi 

dvěma národy a za velkou pomoc při obnově života církve po pádu komunismu, ale i za 
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Laudatio u příležitosti udělení  
„Medaile smíření" Mons. Ottemu 

 

V ážená paní spolková místopředsedkyně Ackermann-Gemeinde, vážený pane předse-

do českého sdružení Ackermann-Gemeinde, vážení členové Ackermann-Gemeinde, 

milý spolubratře profesore Rethmanne, vážené dámy, vážení pánové, sestry a bratři, 

drazí přátelé, zejména však a především náš milý monsignore Antone! 

 

Je pro mne ctí a zároveň velkou radostí, že mohu promluvit na dnešním slavnostním 

vyznamenání kanovníka Mons. Antona Otteho „Medailí smíření Ackermann-Gemeinde 

na paměť Hanse Schütze“. Pro všechny, kdo ho znají jako muže, který celá desetiletí 

neúnavně usiluje o smíření mezi oběma národy, které po staletí společně obývaly území 

někdejších zemí České koruny a přispívaly k jejich bohatství a kráse, je Anton Otte 

postavou od své staré českomoravskoslezské vlasti již zcela neodmyslitelnou. Dá se říci, 

pomoc v době totality. Setkání se zúčastnil také prof. Albert-Peter Rethmann, duchovní 

správce Ackermann-Gemeinde, Dorothea Schroth, místopředsedkyně Ackermann-

Gemeinde, a Jaromír Talíř, předseda českého Sdružení Ackermann-Gemeinde. 

Mons. Anton Otte se narodil 15. srpna 1939 ve Vidnavě (okr. Jeseník). Maturoval 

v roce 1957 v Jeseníku, ale komunistický režim mu nedovolil vysokoškolské studium. 

V letech 1958–1960 pracoval jako dělník v textilní továrně Karnola v Krnově. V roce 

1960 vycestoval do SRN, následujících sedm let studoval teologii a roku 1967 byl vy-

svěcen na kněze. V letech 1967–74 působil v duchovní správě v Ebermannstadtu a Hei-

ligenstadtu, pak do roku 1980 jako učitel náboženství na gymnáziu v Ebermannstadtu a 

v letech 1980–98 jako vězeňský duchovní v Bayreuthu a Norimberku. 

Od roku 1985 je P. Otte duchovním rádcem organizace Sociální služby katolických 

žen v Norimberku a od roku 1989 místopředsedou Komise pro vyhnance při Německé 

biskupské konferenci. V letech 1991-96 a nyní opět od roku 1998 je vedoucím kanceláře 

Ackermann-Gemeinde v Praze. V roce 1996 byl vyznamenán Řádem TGM a v roce 

1998 obdržel v Německu Velký spolkový kříž za zásluhy (Bundesverdienstkreuz). V ro-

ce 2001 byl jmenován čestným kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a 

Pavla na Vyšehradě, v roce 2005 byl pak jmenován sídelním kanovníkem a v roce 2009 

byl zvolen děkanem této kapituly. Papež Jan Pavel II. ho roku 2005 jmenoval papežským 

kaplanem. 

Německá organizace Ackermann-Gemeinde byla založena v Německu roku 1946. 

Posláním tohoto sdružení je přispívat ke konstruktivnímu utváření budoucnosti Evropy 

s vědomím po staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Při své sociální, cha-

ritativní, vzdělávací či vydavatelské činnosti sdružení vychází z křesťanských zásad. 

Jeho název je odvozen od literárního díla ze 14. stol. „Ackermann aus Böhmen“ („Oráč 

z Čech“), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech. Mezi držitele medaile za 

smíření patří kromě jiných také např. kardinál Miloslav Vlk.  

Autor: Aleš Pištora 

Zdroj: webové stránky Tiskového střediska ČBK 
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že ji vlastně nikdy neopustil, i když dlouhou dobu žil mimo ni. Považuji za velmi sym-

ptomatické, že Monsignor Otte, jenž se sám cítí a označuje jako Deutschböhme, dostává 

vyznamenání ve městě, odkud pochází jiný velký Deutschböhme, neúnavný šiřitel 

křesťanské víry a křesťanských životních a civilizačních zásad v severní Americe, svatý 

Jan Nepomuk Neumann, jehož dvousté výročí narození letos slavíme a který je ústřední 

postavou dnešní poutní slavnosti. 

Mons. Anton Otte přísluší ke generaci, kterou dějinné události, zejména druhá 

světová válka a její důsledky, zasáhly zvláště hluboce a velmi bolestně. První léta pová-

lečná a čtyřicet roků komunistické diktatury přivodily rozvrat, který dodnes není překo-

nán a stále vyvolává spory, nedůvěru i nevraživost. Úkolem, kterému oslavenec věnuje 

všechny své síly již celé desítky let nejen v rámci zásad a cílů Ackermann-Gemeinde, je 

smíření jakožto podmínka a jediné východisko pro nezatíženou budoucnost. 

V historické i individuální paměti Čechů a Němců jsou stále ještě přítomná mnohá 

traumata zaviněná mnichovskou dohodou z roku 1938, následnou tvrdou německou 

okupací Čech a Moravy i poválečným vysídlením Němců mnohdy formou vážného 

ponižování a divokého vyhnání, s následnou ztrátou kořenů. Jásot vítězů přehlušoval 

bolest a utrpení poražených. 

Myslím, že pro nás zde shromážděné bude nanejvýš užitečné vyposlechnout si, co 

pozoruhodného říká sám oslavenec o fenoménu usmíření jako centrálním úkolu nejen 

Ackermann-Gemeinde, nýbrž i jako o svém nejosobnějším tématu na; základě zkušeností 

a poznatků získaných na nejrůznějších úrovních, nikoli pouze z činnosti mezi vysídlenci, 

ale např. i ze své práce s trestanci. 

„Smíření se nedá zvládnout nějakou ,omluvou‘. Smíření není sentimentálně oportu-

nistická tlustá čára za mrzutou záležitostí. Hlubokých zranění není možné se zbavit ani 

jejich vytěsňováním, ani zbožnými výzvami. Nelze je odstranit ani poukazováním na 

křesťanskost, na požadavky horského kázání, na důležitost pokání. Zranění je třeba brát 

velmi vážně, musí se umožňovat, aby se o nich mluvilo stále znovu. Často se nedají 

odstranit vůbec (v nejlepším případě se zajizví, ale při každé změně počasí znovu začnou 

bolet). 

Na rozdíl od rozšířených názorů je usmíření především záležitostí zraněného. Pouze 

ten, kdo byl zraněn, je s to začít s usmířením, měnit stav neusmířenosti. Oběť musí 

pochopit, že pachatel je na tom hůře. Pachatel je ,vně‘ a nedokáže neusmířenost měnit, 

nedokáže přispět k usmíření, jestliže je nechce oběť! Nikoli nevýznamnou úlohu přitom 

hraje strach, že odmítáním usmíření bude ještě dál a víc vyobcováván. V evangeliích 

směřuje Boží cesta usmiřování vždy k viníkovi, k ztracenci, k hříšníkovi. 

Smíření je vysoký požadavek a vyžaduje vysokou cenu – odříkání a oběť. Usmíření 

je vposledku milost. Platí o něm, co říká Ježíš: ,Beze mne nezmůžete nic.‘ Usmíření je 

stav, který se nedá vynutit. Nám lidem se usmíření často jeví jako nadměrná zátěž. Proto 

je třeba usilovat o uskutečnitelné cíle, o jednotlivé kroky k usmíření. Oběť často tíhne 

k soucítění a k nabídce pomoci tomu, kdo upadl do strázní. Sledovat společné zájmy, 

vyvíjet nějakou společnou činnost, to spojuje. Usmíření žije z toho, že se vzájemně 

opravdu poznáváme, že u druhého objevujeme nové stránky, že na samy sebe pohlížíme 

skrze jeho neusmířenost a že takový pohled umožňujeme. 

Nezbytným krokem, jehož se při procesu usmiřování nesmíme zřeknout, je vypořádat 

se s problémem nároků. Rázné setrvávání na nárocích, odtržené od pevného úmyslu 

smířit se, se může stát příčinou nových křivd a nového utrpení. Odpovídat na prosbu o 

usmíření právními nároky může usmíření zablokovat. Zasazujeme-li se o právo, musí na 
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nás být nějak patrné, že se cítíme vázáni vyšší spravedlností horského kázání, kde má 

usmíření přednost dokonce před přinášením oběti! Jakožto ty, kdo na sebe vzali nároky 

následování Krista, měla by nás pohánět vášnivá touha po smíření a pokoji. 

Základní postoj smíření je možný pouze v živém vztahu ke Kristu, spočívajícím v na-

slouchání Božímu slovu, v setkávání s Kristem v modlitbě a ve svátostech. Takový vztah 

žije ze síly společenství – církve. Zakoušíme jej při společném slavení a modlitbě. Žádá 

od nás lásku a činorodost.“ 

Zmíněná činorodost  je výsostným znakem dnešního oslavence stejně jako charakte-

rizovala svatého prachatického rodáka. Nikoli pouze o Němce původem z českých zemí 

se Mons. Anton Otte nezměrně staral a stará od šedesátých let minulého století, nýbrž i 

my zde v České republice mu vděčíme za činnost vskutku obdivuhodnou a vysoce 

záslužnou. 

Za komunistického režimu byla vystavena pronásledování většina společnosti, 

zejména však církev. Po převratu roku 1989 proto její představitelé poukazovali na to, že 

nejhorší rozvrat způsobený v oné době byl rozvrat člověka. 

Anton Otte, který působil v arcibiskupství Bamberk jako děkan ve vězeňské službě, 

se stal roku 1991 vedoucím pracoviště Ackermann-Gemeinde zřízeném v Praze a ujal se 

příkladným způsobem úkolů s touto novou situací spojených. Byl k dispozici kněžím, 

řeholníkům a řeholnicím i laikům jako informátor a rádce. Neúnavně se podílel na 

zajišťování pastoračních úkolů při službě církve v nyní opět svobodné, pluralitní společ-

nosti v České republice. Biskupové, kněží i laici jsou mu za to mimořádně vděčni. 

Za dvacet let svého blahodárného působení pomáhal připravit mnoho německo-

českých konferencí a sympozií k historickopolitickým otázkám a sám na nich přednášel. 

V této souvislosti je třeba jmenovat iniciativy věnované výstavbě demokratické společ-

nosti v České i Slovenské republice, mimo jiné například semináře o katolické sociální 

a společenské nauce. Podporoval publikace zabývající se rozmanitou aktuální tematikou 

i budoucími úkoly. Jeho činnost pro organizaci církevního života zejména se zapojením 

laiků a pro organizaci společenského řádu padla v České republice na úrodnou půdu. 

Přirozeně věnoval svůj zvláštní zájem Němcům žijícím v Česku a můj předchůdce, 

kardinál Vlk, jej výslovně pověřil pastorací německých katolíků v pražské arcidiecézi. 

Otázka smíření a nového uspořádání sousedských vztahů mezi Němci a Če-

chy  nabyla samozřejmě mimořádného významu po pádu železné opony. Již dlouho 

předtím, od svého založení roku 1946, si toto za svůj cíl vytkla Ackermann-Gemeinde ve 

snaze vyrovnat se s křivdami spojenými s vyhnáním Němců. Stejnou měrou jí však šlo 

o realizaci lidských práv, především svobody náboženství a víry v době komunistického 

útisku, jakož o vzdělávací činnost. Anton Otte se na těchto aktivitách velmi úspěšně 

podílel na různých úrovních a s různými skupinami jako duchovní rádce.    

Jakmile to nové poměry umožnily, byl organizátorem mnoha setkání Čechů s bývalý-

mi německými krajany a četných poutí a byl při nich oblíbeným kazatelem. Podněcoval 

obnovy kostelů v pohraničních oblastech České republiky s výraznou sudetoněmeckou 

podporou. Byl a je vždy rovněž vítaným a vyhledávaným partnerem při debatách o cit-

livých otázkách sousedství Čechů a Němců. Platí to především o pražské státněpolitické 

sféře, zejména z těchto diskusí těžili diplomaté a představitelé církve a vědy. Prokazoval 

tak při nejrůznějších příležitostech nejen své staré vlasti, ale též Spolkové republice 

Německo službu jako znamenitý rádce a pomocník. 

Obě země, Spolková republika Německo i Česká republika, jeho zásluhy také oficiálně 

ocenily, rovněž tak i církev. Vyjmenujme alespoň ty nejvýznamnější: 28. října 1996 se 
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stal nositelem Řádu T. G. Masaryka, 9. října 1997 mu 

byl propůjčen Spolkový kříž za zásluhy se stuhou.  

7. listopadu byl jmenován nesídelním kanovníkem 

královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na 

pražském Vyšehradě a papež Jan Pavel II. ho 18. pro-

since téhož roku jmenoval papežským kaplanem. 25. 

září 2002 obdržel Spolkový kříž za zásluhy první třídy. 

V červnu 2005 se stal sídelním kanovníkem královské 

kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na pražském 

Vyšehradě a 29. června 2009 jejím děkanem. 

Vyjmenovat všechny jeho funkce a tituly ve Spolkové 

republice Německo by zabralo dlouhou dobu. Avšak 

tento náš přítel, který je nositelem tolika vyznamenání 

a titulů a záslužných křížů, ví ze své životní zkušenosti 

především a zcela konkrétně, co znamená nést kříž 

Kristův a pomáhat nést kříž ostatním. Kříž procesu 

usmíření nelze nést bez žité víry v Krista, k níž Mons. 

Anton Otte říká toto: „Život z víry v Krista chápu jako 

život ze základního Božího postoje smíření. ,Bůh chtěl 

celou svou plností  přebývat v Kristu, aby skrze něho 

všechno smířil.‘“ 

 

Milý spolubratře, příteli a krajane, s ve-

likou vděčností za Vaše dílo a s nadějí 

ve Vaše další aktivity v naší zemi 

Vám jménem církve v Čechách co 

nejsrdečněji blahopřeji k propůjče-

ní Mediale smíření Ackermann-

Gemeinde. Zároveň blahopřeji 

české církvi a obyvatelům této 

země ke skutečnosti, že u nás 

Ackermann-Gemeinde roz-

víjí svou prospěšnou činnost 

a zejména že zde máme Vás 

a můžeme těžit z Vašeho 

mnohostranného a tak zá-

služného působení. 

Mnohému jsme se od Vás 

naučili. Bůh Vám žehnej. 

 

Mons. Dominik Duka OP, 

arcibiskup pražský 

 

 

 



 

 

Tečka na závěr. Anebo na nový začátek? 
 

Jen pouhý týden po velkolepých slavnostech dvousetletého výročí narození Jana 

Nepomuka Neumanna se uskutečnila další slavnost, tentokrát v Českých Budějovicích. 

I když kněžské svěcení, o kterém je zde řeč a které pro naši diecézi přineslo trojici 

nových dělníků na vinici Páně, na první pohled se světcovými oslavami nesouvisí, 

opak je pravdou. Kněžskou štolu totiž přijali na den přesně o 175 let později, co tak 

učinil i Jan Nepomuk Neumann, a Jana Mikeše z Horosedel, který byl jedním z oné 

trojice, jistě bude posilovat vědomí, že se narodil pod stejnými horami se stejným 

křestním jménem a kněžské svěcení přijal ve stejném datu jako jeho oslavený před-

chůdce. A pro nás ostatní je to znamení, že víra Kristova je na Šumavě a v Pošumaví 

stále živá. 

JP 
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