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Věřím v Boha skrytého,
ale stále přítomného.
Věřím v Boha přebývajícího
v nedostupném světle,
ale neustále zářícího
ve všem přítomném.
*
Není tak důležité, jestli žiješ
v klášteře nebo ve světě,
ale důležité je,
jestli je Bůh v tobě
a ty v Bohu.
*
Žít smysluplně a spravedlivě
znamená žít šťastně.
*
Nepřátelé Krista křižují,
ale On kříží jejich plány,
jak dosvědčují dějiny.
*
Od narození je Adam v nás,
od křtu je Kristus v nás.

Sv. Jan Prachatický, informační měsíčník prachatického vikariátu
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Vážení přátelé a příznivci,
čtenáři pravidelní i zcela náhodní,
možná si vzpomenete na
časy, kdy jste v září otvírali
zcela nepopsaný školní sešit
a listovali v knihách, jež vás
měly provázet nadcházejícím rokem. Prázdniny pryč
a před vámi deset měsíců
lopoty. Ale ten první den byl
ještě tak napůl prázdninový, poklidný a plný
nových dojmů. Přestože toto vše vnímám již
jen prostřednictvím svých dětí, díky našemu
časopisu prožívám tyto dny obdobně. Před
sebou čistý papír a štosy materiálu, který mě
bude provázet nadcházejícím ročníkem. Mnohé zůstává, mnohé se mění. Pomalu doznívají
oslavy Jana Prachatického a na našich stránkách se dostane prostoru i dalším kněžím,
kteří se zapsali do zlaté knihy prachatického
kléru, avšak vzpomínka na ně mnohdy bledne.
I nadále budeme společně poznávat kostely vikariátu a putovat za svatým Jakubem. I v tomto ročníku vám chceme přinášet zajímavosti
z časů minulých a předkládat dění dneška. Od
prvního čísla nového ročníku se změní i tiskárna a grafické studio, které časopis připravuje.
Je tedy na místě poděkovat panu Jiřímu Churáčkovi, který časopisu Jan Prachatický dal
tvář grafickou i tiskovou a zasloužil se o to, že
časopis v záplavě tiskovin a letáků všeho druhu
nezapadl. A dík samozřejmě patří i vám všem,
že si najdete cestu k našemu veskrze amatérsky, ale s velkou chutí a nadšením připravovanému plátku. Že s úsměvem přehlédnete
všechny nedostatky a nešetříte chválou, když
se dílo podaří. Však je časopis Jan Prachatický
tak trochu naším vyjádřením lásky k tomuto
kraji a radosti, že zde společně s vámi můžeme
sdílet svoji víru.
Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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Z liturgického kalendáře
Svatý Petr Julián Eymard
Před dvěma lety jsme si představili zářijové svátky jako pyramidu. Rád bych se k tomuto
modelu vrátil, zdá se mi pro měsíc září nejlepší.
Uprostřed, na vrcholu, je svátek Povýšení svatého kříže (14. 9.). O jeho významu vypovídá úvodní antifona mše svaté: „Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista:
v něm je naše naděje, život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.“ (srv. Gal
6,14).
O stupínek níže stojí mariánské svátky: svátek Narození Panny Marie (8. 9.) a památky
Jména Panny Marie (12. 9.) a Panny Marie Bolestné (15. 9.).
Maria je královnou andělů i apoštolů. Z nich v září oslavujeme svaté archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela (29.9.) a svatého apoštola a evangelistu Matouše (21.9 .).
Po nich následují světci prvních křesťanských staletí – mučedníci: sv. Kornélius a Cyprián (17. 9.), sv. Kosma a Damián (26. 9.), i vyznavači, učitelé církve: sv. Řehoř Veliký (3.
9.), sv. Jan Zlatoústý (13. 9.) a sv. Jeroným (30. 9.).
Náš národ na začátku jeho dějin učili znát a milovat Krista sv. Ludmila (16. 9.) a její vnuk
sv. Václav (28.9.) To bylo v 10. století.
Na počátku novověku, na přelomu 16. a 17. století, žili a působili kněží: sv. Melichar
Grodecký a druhové, „košičtí mučedníci“ (7. 9.), sv. Petr Klaver, apoštol černošských otroků
v kolumbijské Cartageně (9. 9.), blahoslavený Karel Spinola, misionář s českými kořeny
v Japonsku (10.9.), sv. Robert Bellarmin, biskup a učitel církve (17. 9.), a sv. Vincenc z Paula
(27. 9.), o kterém jsme podrobněji psali před rokem.
Moderní dobu zastupují sv. Ondřej Kim Tae-gôn a druhové, korejští mučedníci
z 19. století (20. 9.), a sv. Pio z Pietrelciny, stigmatizovaný kněz, známý zpovědník, který
zemřel v roce 1968 (23. 9.).
Ze známých osobností, které se nevešly do českého národního kalendáře, připomeňme
ještě: sv. Jiljí (1. 9.), sv. Hildegardu z Bingenu (17. 9.) a sv. Mikuláše z Flüe (25. 9.).
Náš časopis v srpnu nevychází, proto jsem si dovolil vybrat do hledáčku zářijového
čísla světce, jehož památku jsme oslavili už na začátku srpna: sv. Petra Juliána Eymarda.
Důvod je zřejmý: tento francouzský kněz, veliký ctitel eucharistie, je současníkem sv. Jana
Nepomuka Neumanna. Narodil se o necelé dva měsíce dříve než on, 4. února 1811. Letos
je to tedy právě 200 let.
Doba, ve které vyrůstal, byla pro katolíky ve Francii zvlášť obtížná. Velká francouzská
buržoazní revoluce, která vzplanula čtvrt století předtím, byla zaměřena ostře proti církvi.
Rozpoutala vášně, které na mnoha místech vedly k rabování kostelů a klášterů a dokonce
k zabíjení kněží, řeholníků i prostých věřících. Ani následující léta napoleonské vlády nebyla v tomto směru lepší. Do hor v okolí Grenoblu je to sice z Paříže daleko, ale i tam čas od
času zazněla ozvěna událostí, které hýbaly zemí. Lidí, kteří jsou ze strachu nebo pro vlastní
prospěch ochotni zrazovat a donášet, se všude najde dost. Přesto měl dětství šťastné.
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Na kněze byl vysvěcen 20. července 1834
v Grenoblu. Modlitba, která mu toho dne tryskala z duše, je velmi podobná té, kterou se při stejné příležitosti modlil sv. Jan Neumann: „Nyní
jsem tvůj, milý Pane a Spasiteli! Od této chvíle
chci žít, trpět a umírat s tebou a v tobě. Nedopusť, abych se kdy od tebe odloučil!“ Primici měl
na svátek sv. Máří Magdaleny.
Několik let působil ve farnostech grenobleské
diecéze. Venkovské farnosti byly tehdy po duchovní stránce velmi zanedbané, v některých
od revoluce nebyl kněz. Musel začínat úplně od
nuly (podobně jako jiný z jeho současníků, sv.
Jan Maria Vianney, v nedaleké lyonské diecézi).
Stejně jako sv. Jan Neumann cítil, že by jeho
služba byla účinnější, kdyby mohl žít v řeholním
společenství. Vstoupil do kongregace maristů,
která v roce 1836 získala papežské schválení.
Posláním těchto „řeholníků Mariiných“ – jako u redemptoristů – byly lidové misie. Brzy se
začali zabývat také vyučováním mládeže a postupně rozšířili své působení i do zámořských
misií (jedním z nich byl i sv. Petr Chanel, apoštol Oceánie, který zemřel mučednickou smrtí
v roce 1841). Stal se spirituálem studentské koleje v Belley, v roce 1844 provinciálem a později i generálním visitátorem kongregace.
Rok 1848 byl znovu „revoluční“. Zase docházelo k rabování a zabíjení, on sám jednou
unikl smrti jen o vlásek; jeden z gardistů v něm na poslední chvíli poznal svého dobrodince.
Na začátku roku 1851 prožil zvláštní událost: zdálo se mu, že při modlitbě zaslechl hlas
Panny Marie, který mu říkal: „Na světě je tolik řeholních společností zasvěcených mému
jménu, ale Pán v Nejsvětější svátosti nemá žádnou. Proč mu chybí družina, která by konala
čestnou stráž před jeho svatostánky? Je pouze jediný prostředek k záchraně křesťanstva:
musí se úžeji přivinout k oltáři mého Syna ve smírném klanění ve dne, v noci, v každou
hodinu!“
Postupně v něm zrálo povolání takovou kongregaci založit. Rozhodl se v roce 1856. Bylo
pro něj velmi bolestné opustit maristy – jako by opouštěl vlastní rodinu. Mnozí to také
považovali za zradu a životní selhání. Ale Boží volání bylo silnější. Za svízelných okolností,
v krajní bídě a zpočátku i v nepochopení ze strany okolí, uvedl v život kongregaci eucharistiánů (služebníků Nejsvětější svátosti). Později vznikla i ženská větev. Jejich posláním je:
1. Žít z ducha eucharistie, být plně oddáni Pánu Ježíši. 2. Hlásat eucharistii, poukazovat na
její ústřední význam. 3. Slavit eucharistii a vést věřící k uvědomělé, činné a plodné účasti
na mši svaté. 4. Klanět se eucharistii v nepřetržité adoraci.
Petr Julián Eymard zemřel 1. srpna 1868. Za svatého ho prohlásil papež Jan XXIII.
9. prosince 1962. Při té příležitosti vznikl pěkný životopis z pera Wilhelma Hünermanna.
V češtině vyšel pod názvem Syn brusiče nožů.
P. Pavel Liška
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Homilie
Homilie, kterou se vracíme
ještě k červnovým velkým oslavám
Promluva biskupa Jiřího Paďoura při eucharistické slavnosti v rodném
domě sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích 17. 6. 2011 s biskupy ČBK a papežským legátem:
Drazí bratři, dojímá mne jednoduché a pevné pravidlo
v organizaci a životě Církve, že respektujeme samozřejmě
místního biskupa jako hostitele a jeho autentickou službu
vyvěrající ze svěcení. Dnes se to vztahuje na mne. S velkou
radostí a úžasem i vděčností Vás zdravím na místě narození svatého Jana Nepomuka Neumanna v dvoustém jubileu
jeho narození.
Dovoluji si s velkou láskou vzpomenout na vaše rodiče, na vaše rodiště a vaše sourozence. Tak se náhle zaplní tato malá místnost bohatstvím života, které nosíte ve svém srdci.
V tomto rozechvění a souznění chci v tuto chvíli a na tomto místě děkovat s vámi za dar
života. Teď a tady. Tady a teď se rodiště svatého Jana stalo průsečíkem našich životů a vy
svou službou vnášíte na místo narození svatého Jana dar schopnosti být vděčný za život.
Vkládáme to po přečteném Božím slově do tajemství Eucharistické oběti, z níž vyvěrá zář
vzkříšeného Krista. Charisma našeho kněžství se dnes i zítra sjednocuje v adoraci autora
života, Stvořitele všeho viditelného i neviditelného, Otce, v jehož lůně spočívá Jednorozený
v jednotě Ducha Svatého, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků – a mluví k nám, dává nám schopnost Bohu říkat Otče a o Ježíši
Kristu, „že je Pán“. Je to tentýž Duch, který vedl svatého Jana od křtu ve zdejším kostele
k poslednímu výdechu na ulici Filadelfie ve službě témuž Bohu, kterému sloužíme ve svých
diecézích, v Americe i u nás.
A takto spřízněni Duchem, užaslí láskou Kristovou, která nás žene vstříc světlu sbratření a spřátelování, jak by řekl zesnulý bratr Karel Otčenášek, toužíme po jednotě celého
lidstva přes každodenní obtíže v obdivuhodném díle na civilizaci lásky, abychom stále překračovali práh naděje a objevovali pro sebe i pro jiné, že Bůh je láska.
Kéž od hrobu rodičů sv. Jana, který jsme navštívili na zdejším hřbitově, v tomto místě
jeho narození – dnešního večeřadla, se prolne nezadržitelná vůle Otcova. Narození sv. Jana
je životodárná výzva pro naše životy: být na stráži života, ve službě života, zůstat v pevném
přesvědčení o posvátnosti početí, narození, smyslu i dovršení života v lásce Kristově.
V přítomnosti současného pastýře Filadelfie, který na přání Petra dnešních dnů s námi
sdílí u Janovy kolébky zvuk zvonu svobody dětí Božích, slyšíme hlomoz Ameriky a prokmitává k nám úžasná složitost života dnešní velmoci a tří set miliónů lidí, hukot Niagary
i tichá tvář a postava svatého Jana v oltáři kostela sv. Petra ve Filadelfii.
Jsme vděčni Bohu bohatému na milosrdenství v parafrázi vánočního zpěvu: „Nám, nám
narodil se“: Kristus Pán – i svatý Jan…
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Boromejky
150 let boromejek v Prachaticích
1861 – 2011
Služba boromejky neznamená jen ošetřovatelský výkon,
ale má přinášet útěchu, pochopení a účast
na fyzické, duševní i duchovní bolesti trpícího.
Její přítomnost má vnášet jas a hřejivé teplo milosrdného srdce.
K milosrdenství patří i úsměv.
Rodný dům sv. Jana Neumanna se dostal do vlastnictví Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského po smrti Janova otce Filipa Neumanna, který si přál, aby dům sloužil nadále
jen bohumilým účelům. Oba synové se zřekli podílu na otcovském domě, takže veškerý
majetek připadl žijícím dcerám. Rodná sestra Jana Neumanna – Johana – vstoupila do
kongregace, přijala řeholní jméno sestra Karolína a jako nejstarší dostala dům do vlastnictví. Filip Neumann, protože byl v této době už vážně nemocen, svěřil svůj plán s domem
biskupské konzistoři v Českých Budějovicích, ta o tom podala zprávu městskému úřadu
v Prachaticích. Město poslalo prohlášení, že k založení dobročinného ústavu je potřeba
fondu, který se bude moci zřídit až po několikaletém hospodaření domu. Filip Neumann
s tímto protokolem nesouhlasil. Opis jeho dopisu byl zaslán také sestře Karolíně, která
postřehla nepříznivé následky pro budoucnost rodného domu a napsala na biskupství, že
kongregace, která zdědí dům, si zařídí dobročinný ústav podle svých představ. Další jednání
mělo příznivý výsledek, a tak se mohlo urychlit převzetí domu. Matka Karolína byla krátce
ve funkci generální představené, ale pro špatné zdraví se funkce v roce 1859 vzdala. Proto
mohla být poslána do Prachatic, aby založila klášter a s láskou a vděčností dosloužila otci.
Její bratr Jan už byl tehdy po blažené smrti. Zemřel 5. ledna 1860. Ona se dožila té milosti,
že mohla svědčit v procesu blahořečení, který byl zahájen v roce 1886.
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17. října 1860 přijela Matka Karolína s dalšími dvěma sestrami do Prachatic, ale svého otce už nezastihla naživu. Zesnul
tiše před jejím příjezdem. Byl to velmi zbožný muž, jeho láska
k Bohu a Panně Marii s přibývajícím věkem rostla a on odešel
na věčnost smířen s Bohem a pokojem v srdci. Sestře Karolíně
po pohřbu otce další povinnosti nedovolovaly truchlit. V domě
bylo nutné provést různé stavební úpravy, než nastane zima.
Byla pobízena horlivým starostou města Dr. Arnoštem Mayerem, který si přál, aby byla co nejdříve otevřena dívčí pracovna
ručních prací. Vedení kongregace stanovilo, že v domě kláštera
bude zahájena činnost otevřením dívčí pracovny s možností
opatrovny, jak požadoval pan starosta. V prosinci mohlo začít
vyučování ženským ručním pracím, otevření opatrovny muselo
počkat.
9. července 1861 byla svěcena nová kaple svatého Filipa
Neri nad Lázněmi sv. Markéty a při této příležitosti vysvětil
budějovický kanovník Schnölzer také klášter sester. Z farního
kostela vyšel slavnostní průvod s korouhvemi, čtyřmi kněžími,
starostou města, členy městské rady, učitelé, dívčí školní mládež a mnoho lidu. K průvodu se přidaly také sestry boromejky.
V  nově zřízené dívčí pracovně byly proneseny proslovy pana
kanovníka a prachatického pana děkana Vincence Wolnera Pan
starosta ujistil sestry, že se mohou vždy spolehnout na pomoc města. Po vysvěcení domu se
opět utvořil průvod a všichni se ubírali zpět do farního kostela, kde byla sloužena mše svatá
s chvalozpěvem „Te Deum“. Po celý den si mohli prachatičtí prohlížet místnosti kláštera
i pokoje, kde bydlely sestry. Druhý den začal běžný vyučovací den.
31. října se rozhodl prachatický pan vikář, že půjde po hodině náboženství vysvětit
domácí kapli kláštera. Sestry to přivedlo do rozpaků, protože kaple ještě nebyla dohotovena, ale věděly si rady. Připravily provizorní oltář ke slavení mše svaté a potřebné věci si
zapůjčily z kostela. Svěcení mělo proběhnout v tichosti, ale jak se rozneslo po Prachaticích,
že se světí kaple sester, sešlo se plno věřících a členové městského představenstva. Učitelé
přinesli harmonium a dívky nadšeně zpívaly. V útulné kapličce proběhla mše svatá a svěcení. Všichni přítomní se cítili velmi hezky možná proto, že Matka Karolína zřídila kapli
v místnosti, kde se narodila ona i její bratr Jan, o kterém se začaly šířit zvěsti, že zemřel
v pověsti svatosti a na jeho přímluvu se dějí zázraky. Dvě vysoká gotická okna byla vybudována při stavbě druhého poschodí v roce 1863.
K radosti sester byla v kapli sloužena další mše svatá na svátek sv. Karla Boromejského,
sestry jen litovaly, že zde ještě nebyl trvale Svátostný Spasitel. Této radosti se dočkaly až
o Hodu Božím vánočním, kdy se zde konala půlnoční mše svatá a Pán Ježíš byl uložen do
malého svatostánku. Matka Karolína tuto událost s radostí sdělovala dopisem sestrám do
mateřince v Praze.
Dopis představeným poslal také pan starosta Dr. Arnošt Mayer. Žádal v něm o další sestry, literární učitelky, které by mohly převzít vyučování dívek 3. a 4. třídy. Matka Karolína
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mu mohla přislíbit, že jeho přání bude splněno, ale nechtěla mu dělat plané naděje. Ona
sama si přála, aby kongregace v jejím rodném městě rozvíjela požehnanou činnost. Proto
sama již dříve představené v Praze o tuto službu žádala. Na sestry velmi zapůsobila pokorná
a ušlechtilá prosba pana starosty, aby se vyučování ujaly řeholní sestry. Kongregace mohla
uvolnit jen jednu sestru učitelku. Pan starosta byl neúnavný. Přednesl návrh na zasedání
městského úřadu a návrh byl radostně přijat i s tím, že druhá sestra nebude ještě zkušenou
učitelkou. Obě sestry byly velmi srdečně uvítány na městském úřadu a, aniž by o to kongregace žádala, byl určen sestrám stejný plat jako ostatním učitelům.
1. září 1862 se konal zápis do dívčí školy a nastal velký problém. Žákyň se přihlásilo 270
a dívky se nemohly vměstnat do dvou místností. Pan starosta opět psal do Prahy prosebný
dopis o další sestru, která by trpělivě učila děti hláskovat a slabikovat, protože byl nucen
otevřít ještě jednu třídu pro nejmenší žačky. Tak začalo vyučování až 6. října, ale začalo
povznášející a povzbuzující slavností, na kterou pan starosta srdečně zval sestry z Prahy,
aby se přijely nadýchat čerstvého šumavského vzduchu.
Plynula léta nerušené a klidné spolupráce sester s městem a sborem učitelů. Nezkušené
sestry byly postupně nahrazeny kvalifikovanými řádovými učitelkami a počáteční trojtřídka byla přeměněna na školu pětitřídní. K účelům vyučování a výchově koupila kongregace
další měšťanské domy a nadstavbou původního domu získaly sestry potřebné místnosti,
aby mohly přijímat také chovanky. Tak byl vytvořen komplex 4 domů pro potřeby činnosti
sester.
Roku 1880 byly vydány nové školské zákony, které neumožňovaly disponovat řeholním
představeným volně se sestrami jako dosud. Jedna sestra byla odvolána a na uprázdněné
místo byl vypsán konkurz a přednost byla dána civilní uchazečce, přestože byla škola v budově patřící kongregaci boromejek. Na radu zkušených znalců školního zákona boromejky
žádaly, aby sestry učitelky byly propuštěny z činnosti na veřejných školách. Když toho
kongregace dosáhla, podala žádost o zřízení soukromé školy. Tuto žádost se podařilo realizovat a byla zřízena soukromá pětitřídní škola a později také měšťanská, aby se mohly
sestry o své schovanky plně starat.

Z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského zpracovala SM. Sebastiana SCB.
(Pokračování příště)
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Na návštěvě u
P. Vojtěcha Vágaie
Narozen:
Sourozenci:
Původní povolání:
Vzdělání:

14.3.1984
starší sestra a dva mladší bratři
kněz
vysokoškolské (Katolická teologická
fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Vysvěcen:
25.června 2011
Současné působiště: Bechyně
Předchozí působiště: Strakonice
Dne 25. června letošního roku jste
v Českých Budějovicích přijal z rukou
biskupa Mons. Jiřího Paďoura kněžské
svěcení. Co Vám z toho slavnostního dne
utkvělo v mysli nejvíce?
Nejvíce mi ze svěcení utkvěla jedna moc
legrační příhoda. Když jsme přicházeli k oltáři a následně si měli sedat na připravená
sedadla pro kandidáty, byla tato místa obsazena čtyřmi věřícími staršího věku. A  ti
na těchto místech chtěli sedět za každou
cenu. Museli jsme jim vysvětlit, že jsou pro
nás. Nejsilnějším momentem bylo vkládání
rukou biskupa a všech přítomných kněží na
mou hlavu.
Je známo, že Váš otec byl jako trvalý jáhen první romský duchovní u nás.
I když bohužel nedávno zemřel, zůstává
pro mnohé lidi velkým vzorem. Čím nejvíce ovlivnil Vás?
Mě pochopitelně nejvíce ovlivnil jako
můj rodič, a to výchovou. Od té doby, co se
z něho stal v roce 1993 jáhen, jsem prakticky většinu svého volného času prožíval
v jeho přítomnosti. Vzpomínám si, že jsem
mu často pomáhal jako ministrant při udělování svátostí a při pohřbech. Také díky
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němu jsem se více dostal do církevních
kruhů a poznal spousty zajímavých kněží a osobností české katolické církve. Měl
jsem možnost zakoušet skrze jeho službu,
co je to být „polovičním knězem“. Ovlivnil
mě tedy v přístupu k lidem a v ochotě jim
pomáhat.
Můžete nám více prozradit o své rodině? Máte sourozence?
Narodil jsem se jako nejstarší syn, a to
v době, kdy jsme ještě bydleli v Českém
Krumlově. V  roce 1987 jsme se na přání
kapitulního vikáře Mons. Kavaleho přestěhovali na faru do Větřní. Má starší sestra
má svou rodinu a tři děti. Prostřední bratr
pracuje v jedné německé firmě v Českém
Krumlově, nejmladší bratr je už rok ženatý a vystudoval jako bakalář obor sociální
pracovník na Teologické fakultě V Českých
Budějovicích. V Českém Krumlově založil
dobrovolnické centrum a pracuje jako finanční a právní poradce.
Pocházíte z Českého Krumlova, po
Strakonicích jste nyní na novém působišti v Bechyni. Jak jste tam prožil první
dny? Nestýská se Vám po Vašem krásném
rodném městě?

Stýská se mi po Českém Krumlově a především po Strakonicích. Ve Strakonicích
jsem se už celkem zabydlel a byl jsem tam
rád, protože jsou velkým městem, jsem
spíše městský člověk. Měl jsem tam dost
známých, aktivity v pastoraci a hlavně potenciál lidí, se kterými jsem plánoval něco
dělat. Teď jsem farním vikářem na novém
místě, kde vůbec nikoho neznám a kde je
lidí o mnoho méně. Bechyně jako taková
má poměrně málo obyvatel a do kostela
sem v neděli chodí méně než 100 věřících.
Ve farnosti se neučí náboženství, neschází
se zde mládež, neudělují se svátosti, nejsou
tu pohřby, není zde nemocnice, nechodí se
s eucharistií k nemocným… na to vše jsem
byl zvyklý ze Strakonic. Velice na mě tato
změna doléhá, ale zároveň je pro mě výzvou. Prozatím se zde se vším seznamuji.
Je pravda, že jsem ustanoven jako farní
vikář v šesti dalších farnostech, ale náplň
mé kněžské služby ve většině z nich spočívá
v jedné mši svaté za týden pro několik málo
věřících. Třikrát do týdne koncelebruji a někdy někoho vyzpovídám. Takové jsou mé
první dny na novém místě.
Při červnových oslavách ke cti sv.
Jana N. Neumanna v Prachaticích jste se
při mši svaté ocitl ve společnosti našich –
a pokud připočteme i papežského legáta
Rigaliho i vysokých světových církevních
hodnostářů. Neměl jste z toho trému?
Při celonárodní pouti ke cti sv. Jana
Prachatického jsem jáhnoval. Jako jáhen
jsem opravdu v takové společnosti obvykle nebýval, ale jako bohoslovec jsem často
dělal ceremonáře a tak bylo běžné nacházet
se v blízkosti biskupů. S několika z nich se
znám osobně. S  papežským legátem jsem
prožil tři dny z jeho návštěvy v České republice, myslím, že jsem trému neměl.

Máte jako mladý člověk jistě blízko
k moderním komunikačním technologiím. Co si myslíte o sociálních sítích jako
např. Facebook nebo Twitter? Domníváte se, že by se nové komunikační systémy
daly nějakým užitečným způsobem využít i v našem křesťanském prostředí?
Sociální sítě v dnešní době jsou mezi
lidmi, a to ne pouze mladými, běžné stejně
jako e-mail. Spousty lidí díky nim sdílí se
svými přáteli věci ze svého života. Já sám
jsem často Facebook ve Strakonicích používal především při zvaní na akce nebo třeba
při zadávání úkolů studentům na náboženství. Myslím, že sociální sítě se dají využít
k dobrým věcem. Vzpomínám si, když byl
můj otec v komatu a my jsme k němu s rodinou chodili se modlit do nemocnice, tak
jsem na svou „zeď“ napsal krátkou zprávu
a během několik vteřin se pod ní objevila
řada lidí, kteří v ten okamžik jsou přítomní
v modlitbě s námi, a pro naši rodinu to bylo
velkým povzbuzením, že v té těžké situaci
nejsme sami. Druhou stranou sociálních
sítí je jejich možné zneužití. Ať už se jedná
o šikanu, špatné zacházení s informacemi,
svým intimním životem, anebo tzv. kradení
identity. V pozitivním smyslu sociální sítě
využívá nejen papež Benedikt XVI., který
má na Facebooku svou aplikaci „Pope2you“,
ale třeba již zmiňovaný „Cardinal Justin Rigali“ nebo arcibiskup „Dominik Duka“ mají
na Facebooku svůj profil nebo své stránky,
o které se jim starají lidi jim blízcí. Sociální
sítě mohou křesťanská společenství využívat rozmanitým užitečným způsobem.
Čím Vás inspiruje Váš jmenovec a patron sv. Vojtěch?
Sv. Vojtěch je pro mě blízký v tom, jak byl
odmítán svými současníky, a přesto dokázal
být věrný své službě a svému poslání.
Připravila Marie Horová
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Slovo ministrantům
Šaty dělají člověka
a také ministranta. Už jsi někdy přemýšlel o tom, proč na sebe ke mši svaté navlékáš takové zvláštní oblečení? To máš tak. Když se v prvním století našeho letopočtu
shromažďovali křesťané ke mši, nic si na sebe neoblékali, ale prostě šli v tom, co
tenkrát nosili na sobě. A to byla tzv. tunika, tedy pouze dva dlouhé obdélné kusy
látky, přehozené přes břicho a záda, na ramenou sepnuté sponami. Tyto kusy látky
se také sešívaly kolem boků a doplňovaly se rukávy. A tak vzniklo něco, co má dnes
podobu rochety. Rocheta je jakási bílá košile bez knoflíků, kterou si přetáhneš přes
hlavu a která může mít u krku obdélníkový výstřih.
Jenže taková rocheta ti sahá pouze po pás a asi by vypadalo divně, kdyby nebyla
zakryta i spodní část těla. Takže sis všiml, že kněz si obléká také jakousi bílou košili,
ovšem sahající až na zem. Opět se jedná o připomínku oblečení ze starověkého
světa v prvních staletích našeho letopočtu. Tehdejší tuniky mohly sahat svým nositelům až po paty.
Ty ovšem spíše doplníš rochetu černou sukní. Ano, kalhoty se začínají používat
na evropském kontinentu teprve od sedmého století a do slavení mše svaté se tato
nová móda už nedostala. Takže nosíš sukni, přestože jsi kluk. (Pokud jsi holka ministrantka, tak ti to divné nepřijde, že?) A černý límec si můžeš připnout ke krku.
Sukně a límec jsou vlastně jakýmsi ušetřením látky, protože jinak je možno nosit
i černý oděv vcelku, tzv. kleriku (v té jsi možná zahlédl svého kněze). Černý oděv,
sahající až k zemi, připomíná jinou historickou dobu v církvi, totiž dobu vzniku
řeholních společenství (nebo se také říká mniši a jeptišky). Každý mohl třeba ve
dvanáctém století poznat podle oblečení, že jde po ulici člověk, který svůj život
zasvětil výhradně Bohu.
Ministrantské oblečení se v průběhu staletí příliš nevyvíjelo. Možná přibyly nějaké výšivky či krajky, možná
se na rochetě dělalo více záhybů, takže vypadala více
nadýchaně. Jestli i do budoucna zůstane vše, jak
jsme zvyklí, to nevím. Každopádně zvláštní oblek
ministranta ti má připomenout, že prožíváš zvláštní událost. Mše svatá je výjimečná především Boží
přítomností. A my tuto výjimečnost chceme jakoby zdůraznit tím, že kněz a ministranti se obléknou do slavnostních rouch. Do šatů, které připomínají něco z dávné historie církve, ale které také
mají upozornit na současnost. Na to, co právě
teď zažíváš při bohoslužbě.
PH
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Live update
S

tejně tak jako minulý rok, i letos jsme se s naším společenstvím rozhodli uspořádat
plavbu na raftech po řece Vltavě.
Je pátek 1. července. Plni očekávání vyjíždíme toho prvního prázdninového rána několika auty od fary spolu s našimi přizvanými přáteli z okolí Prachatic. Naše posádka, v jejímž
čele stojí kapitán a farář v jedné osobě, čítá dohromady 18 lidí. Počasí nám prozatím přeje.
Neprší. Parkujeme auta v areálu vyšebrodského kláštera a nafukujeme rafty. Zanedlouho
se již ocitáme na řece, zdoláváme první z jezů a v pokojném duchu dále pádlujeme směrem
k Rožmberku.
Ačkoliv jsme hluboce doufali, že se předpovědi počasí nevyplní, přichází první zkouška
v podobě deště, kterou tímto využíváme ke kratší obědové pauze a která nám též dokazuje, že snaha předejít slunečnímu žáru nanášením extra silných vrstev opalovacího krému
byla marná. Nyní se zdá být ještě k tomu zcela úsměvná. I přes nepřízeň osudu se tudíž
nevzdáváme naší dobré nálady, jež nás provází snad po celou tu dobu. Schyluje se k večeru
a my se pomalu blížíme k proslulému kempu U Vikinga, kde hodláme přenocovat. Stavíme
stany, někteří z nás si převlékají mokré věci, jiní mezitím vybalují zásoby jídla, ešusy a lihové vařiče a za okamžik se již dáváme do večeře. Pomalu se stmívá, a tak posedáváme pod
zastřešenou venkovní terasou, oddáváme se rozhovorům, zajímavým anekdotám jistého
člena naší posádky i pár trampským písničkám, které jsou však chvíli co chvíli přehlušeny
bujarou společností odvedle. Zbytek večera trávíme na pokraji lesa, kde již téměř v pološeru
hrajeme hru na schovávanou. Do stanů a jedné z chatek uléháme okolo půlnoci.
Když druhý den procitáme, slunce je stále schované kdesi za clonou mraků. Spěšně
snídáme a pokračujeme v plavbě. Do šumění řeky poté zaznívá několik písní za doprovodu
akustické kytary, kterou jsme s sebou vzali a předešlý den na vodě ji ani nemohli pořádně
využít. Přidává se k nám přátelská skupinka neznámých vodáků. Míjíme jez zvaný Myší
díra u papírenské továrny ve Větřní a kolem poledne se dostáváme do Českého Krumlova,
odkud si někteří z nás dodnes v srdcích nosí zajímavé zážitky a vzpomínky z loňského
roku. Zpestřením naší přestávky se stává divadlo v podání Lukáše a Martina, kdy se oba
po nevydařeném manévru na kánoi vrhají téměř na mělčině do vody.
O pár hodin později je již naše slavná plavba u cíle. Ve Zlaté Koruně nastává upřímné
loučení a poslední fotografování naší mnohočlenné posádky. To abychom měli později na
co vzpomínat…
Jan Kaňka, Prachatice
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Kostely vikariátu
Kostel sv. Václava v Netolicích
Na vrchu nad městem již Kosmas připomíná hrad,
jenž v 10. století vyznačoval nejzazší jihozápadní hranici Slavníkovců. Po příchodu křesťanství do Čech byl
na západním vrcholku hradiště zbudován kostel sv.
Jana Křtitele. Kolem rozvětvení staré obchodní stezky vznikla tržní osada s kostelem sv. Václava, na niž
pak někdy v polovině 13. století navázalo „nové město“.
Tehdy starý kostel sv. Václava přestal být farním a fara
byla přenesena k nově vystavěnému kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Dobu vzniku svatováclavského kostela bezpečně určit nedovedeme a nejisté je i jeho původní zasvěcení. Do počátku 15. století byl spravován zlatokorunským klášterem a od r. 1420 Rožmberky. Asi r. 1470 se zmocnil Netolic rytíř Jindřich
Roubík z Hlavatec. Nejspíš při jeho útoku došlo k vypálení kostela. Roku 1597 byl kostel
propůjčen Českým bratřím. Požár při dobývání města císařskými vojsky r. 1619 kostelu
téměř neuškodil, a proto byl znovu užíván jako farní, než po polovině 17. století došlo
k opravě děkanského chrámu. R. 1653 byla postavena nová kruchta pro české literáty.
R. 1677 maloval novou kazatelnu Jan Havránek a v r. 1709 - 1710 byly konány přípravy
pro novostavbu kaple sv. Michala. Nejprve bylo třeba z ní i ze sousední, už velmi zchátralé, kostnice vyvézt množství kostí, ale pak už stavba, podle návrhu krumlovského palíra,
rychle pokračovala a kaple byla benedikována r. 1715. Při velké opravě kostela r. 1719 byla
podle návrhu krumlovského palíra Jana Dominika Spacii dostavěna věž, jejíž horní patra
byla dosud dřevěná, zdivo lodi zvýšeno
o loket a loď, dosud krytá trámy, dostala rákosový strop. R. 1729 byl pořízen nový hlavní oltář prací truhláře Fr.
Lockenmeyera z Netolic, sochaře Jana
Ferdinanda Rupotze z Omleničky a štafíra Fridricha Ferdinanda Weissera. Posledně byla věž opravena v létě r. 1994.
Při slohovém rozboru stavby lze s určitostí říci, že dolní část představené
věže a zdivo obdélné lodě je v podstatě románské. V patře věže byla patrně
panská tribuna s vchodem na kruchtu,
jejíž pilíře byly později osekány. V lodi
se zachovalo úzké románské okénko na
severní stěně, v baroku patrně zazděné a dnes viditelné pouze zevně. Loď
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měla nadto i figurální výzdobu, jak ukazuje lidská
polopostava, trčící z jejího severovýchodního rohu.
Datovat tuto stavbu je obtížné a předběžně se musíme spokojit s jejím rámcovým vsazením od sklonku
12. do počátku 13. století. Z podvěží byl do lodi asi
v polovině 14. století prolomen bohatě profilovaný
gotický portál. Snad ještě předtím - přibližně ve třetině 14. století - byl k lodi přistavěn nový presbytář,
pětiboce uzavřený. K časnému datování jeho stavby
ukazují poměrně těžká, vyžlabená žebra klenby,
navazující na široký triumfální oblouk jedním křížově klenutým polem, za nímž následuje paprsčitě
klenutý závěr. Žebra spadají na kalichové konsoly,
jen za hlavním oltářem vidíme místo konsoly vpravo fantastické, hřbetem obrácené zvířátko, vlevo
nejspíš neumělou lidskou masku. Tři úzká hrotitá
okna v presbytáři jsou bez kružeb, zato jejich špalety zdobí nejspíš původní malba: po jižní straně s motivem vinných haluzí s hrozny, uprostřed s barevným diamantovým vzorem a vlevo opět s motivem větve s listovím. Mnohem
křehčí malba klenby, opět s dekorativními rostlinnými modely, pochází nejspíš až z doby
po polovině 16. století. Na ostění gotického sanktuáře schrány pro svátosti v severní zdi
presbytáře se dvakrát opakuje rožmberská růže a růžičkami je poseta i jeho původní kovaná
mřížka. Po jižní straně má presbytář nízký půlkruhově uzavřený vchod do přilehlé sakristie,
druhotně klenuté valeně s lunetami. V patře sakristie je panská oratoř, přístupná šnekem
(točitým schodištěm) na západní straně a do lodi otevřená plochým obloukem, nasedajícím
na bohatě profilovanou římsu. Čelo triumfálního oblouku zdobí alianční erb Eggenbergsko
- Schwarzenbergský s datem 1695. Strop lodi byl roku 1749 vymalován malířem F. V. Limmerem výjevy ze svatováclavské legendy. Malíř, jinak neznámý, byl nejspíš příslušníkem
rozvětvené rakouské umělecké rodiny a zanechal svoji signaturu „Anno 1749 F. V. Limmer
Mal. in Mar.“ na výjevu říšského sněmu. S půvabnou neumělostí, ale zato s velkým vlasteneckým důrazem je ve velkém středním kruhu vymalován sv. Václav, chránící Netolice.
Svatému knížeti podává zbrojnoš (bl. Podiven?) kopí s praporcem a z druhé strany opatruje
andílek jeho štít s orlicí. Světec stojí nad městem, v jehož středu vidíme svatováclavský kostel. Nad městem vlaje nápis „DVX faX LeX praesIs WenCesLae MIhI“ (zhruba: Vládou, světlem a zákonem mne chraň, sv. Václave!) Chronogram (letopočet římskými číslicemi) datuje
malbu k roku 1748. Dva prosebníci rovněž žádají světce: „Conservaque duces nostros et extolle regeque illos“ (Zachovej naše vládce, pozdvihuj a veď je). Klečící donátor vpravo (snad
kněz) volá: „Ora pro nobis“ (Oroduj za nás). Vskutku jen vzácně najdeme tak vřelé sepětí
města se svatým dědicem české země. Svatováclavská legenda sama začíná přívětivým výjevem nejblíže k presbytáři - v kruhu je malován světec jako chlapeček klečící před oltářem
a vyučovaný svou bábou sv. Ludmilou základům křesťanské víry. Druhý kruhový výjev po
jižní straně ukazuje světce za stolem, u nějž sedí dva muži, z nichž jeden čte a druhý píše,
zatímco do dveří vchází žena se dvěma dětmi a třetím na ruce. Nejpravděpodobněji jde o
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ilustraci textu legendy, vyprávějící, že sv. Václav své
služebnictvo „až do posledního kuchtíka“ naučil číst
a psát, vdovy a sirotky těšil a obdarovával. Výjev před
kruchtou ukazuje slavnou chvíli, kdy světec na říšském sněmu dostává od císaře Jindřicha rameno sv.
Víta, jemuž pak zbuduje na pražském hradě chrám.
Protější malba zachycuje hostinu na hradě ve Staré
Boleslavi ve chvíli, kdy světec připíjí z kalicha archandělu Michaelovi, jenž bude mít nazítří svátek. Je
příznačné, že byl vybrán právě tento výjev na místě
mnohem obvyklejšího Zavraždění světce - nejspíš se
v něm obráží svatomichalská úcta. Poslední scéna v
kruhu (po severní straně) ukazuje světce, jenž se na
oblaku zjevuje vlastní sestře Přibyslavě, aby jí ukázal
místo, kde leží ucho, jež mu bylo před smrtí uťato.
Legenda vypravuje, že když bylo vskutku nalezeno,
přirostlo k mrtvému tělu světce. (Zde jde jistě o vzpomínku na Kristův zázrak, který obdobně za svého zajetí v Getsemanské zahradě vyhojil jednoho z biřiců,
jemuž uťal sv. Petr ucho při obraně svého Mistra.)
Hlavní oltář pochází z údobí vrcholného baroka.
Jeho stavbu zbudoval r. 1729 netolický truhlář Fr. Lockenmayer, řezbářskou práci vykonal
do r. 1732 Jan Ferdinand Rupotz (Rapot). Uprostřed se nachází obraz sv. Václava od J. Tilla
z r. 1885, po jeho stranách za točenými sloupy stojí sv. Jan Nepomucký, držící levicí kněžský biret, a sv. Josef, nesoucí Ježíška. Otevřenému gestu jeho pravice chybí původní lilie
panické čistoty. Nad hlavním obrazem je alianční erb Schwarzenbergsko - Lobkoviczský.
Vprostřed nástavce je, snad původní, obraz Nejsvětější Trojice, chráněný dvěma velkými
cheruby a dvěma putti.
Při severní straně presbytáře stojí novogotický oltář sv. Ludmily s obrazem od G. Kratzmana, pořízený r. 1854. Oltář je náhradou za starou gotickou archu, již netoličtí získali ze
zrušeného dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. Kníže Schwarzenberg si však
tuto překrásnou památku kolem poloviny 19. století vyžádal pro svou zámeckou kapli na
Hluboké, kde je umístěna dodnes.
V čele lodi na evangelijní (severní) straně stojí historicky a umělecky výjimečný oltář
Panny Marie, připomínající trojdílným rozvržením ještě gotickou archu, ovšem v manýristické úpravě. Kostelu ho daroval cech ševců a krejčích (jejich znaky jsou pod křídly oltáře)
patrně v době, kdy byl kostel po zhoubném požáru znovu užíván jako farní (kolem r. 1630).
Nad mensou, krytou barokním malovaným antipendiem, vyrůstá lehká, v podstatě ještě
renesanční architektura, členěná kanelovanými a v dolní třetině ornamentem zdobenými
sloupy. V duchu starší tradice má nad mensou predélu s deskovým obrazem Zvěstovaná
Panny Marie a výše ústřední velký obraz P. Marie Nanebevzaté. Po stranách stojí sochy sv.
Jakuba (v poutnickém oděvu) a sv. Anežky římské, nesoucí jehňátko. Nástavec s obrazem
Korunování P. Marie, chráněný postavami andělů s pochodněmi, vrcholí emblémem IHS
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(Iesus hominum Salvator - Ježíš, Spasitel lidstva). Byl to oblíbený znak jesuitů a můžeme
se dohadovat, že oltář vznikl v době, kdy za nedostatku kněží spravovali netolickou faru
krumlovští jesuité.
Protější oltář sv. Linharta patřil k výzdobě michalské kaple a je jistě dílem stejných řezbářů, kteří v kapli kolem r. 1710 provedli hlavní oltář. Výtečně je řezáno rámování oltáře
plastickým akantem se stuhou a poměrně dobrá je i ústřední postava světce, ochránce
selského dobytka, za nímž jsou vskutku malovány krávy, ovce a netolický koník. Zato až
s úsměvnou naivitou jsou provedeny sochy obou jezdeckých světců po stranách - sv. Jiří s
drakem a sv. Martina, jenž půlí svůj plášť, aby mohl obléci chudáka. Obě připomenou lidové
perníkářské formy či hrací karty, obě však mají, při vší neumělosti, kus lidové poezie. Dodatečně byl k vrcholu oltáře připojen medailon s barokním obrazem sv. Matěje a asi v polovině
18. stol. byla jeho mensa kryta antipendiem, zobrazujícím Krista jako Dobrého pastýře.
Upomínkou na netolické Bratrstvo sv. Barbory jsou čtyři svícny s nápisy „S. Barbara1752“ raně barokní formy s boltcovým ornamentem. R. 1677 vymaloval blíže neznámý malíř Jan Havránek (pracující r. 1674 i pro děkanský kostel) obrazy čtyř evangelistů
(Matouše, Marka, Lukáše a Jana) na řečništi, Petra a Pavla na zábradlí schodů a sv. Václava při zdi triumfálního oblouku. V presbytáři visí tzv. vera effigies (pravá podoba) sv.
Prokopa - kopie sázavského milostného obrazu z r. 1638, provedená v 18. století a hrubě
obnovená. V podkruchtí visí pozoruhodný obraz Nanebevzetí Panny Marie, malovaný na
desce a signovaný dole písmeny „ZJS“. Zcela výjimečně je na něm osazení lemu Mariina
roucha polodrahokamy, dnes zachovanými jen zčásti. Zdá se, že tato malba vznikla kolem
r. 1730 pro hlavní oltář děkanského kostela, ale určitější soud bude možno vydat až po její
restauraci. Naproti ní je umístěn rovněž mariánský obraz, tentokráte růžencový, na němž
je pod Madonou shromážděna modlící se netolická obec s knězem v čele. Naivně důkladné
podání dobového šatu určuje dobu jeho vzniku po r. 1850. Křížová cesta byla pro kostel
pořízena někdy kolem r. 1770 dobrým pozdně barokním malířem, ale řada jejích obrazů
utrpěla pozdějšími opravami.
Po severní straně přiléhá k lodi kostela kaple sv. Michala, zbudovaná na půdoryse elipsy
v letech 1709 - 1710 a benedikovaná r. 1715. Po pravé straně vstupu do kaple je ze strany
zrušené stavby zazděna kamenná deska s nápisem „Sepultura prosapiae Benidkorum se Veverzi et Misletina 1608“. Klenba kaple je vymalována velkým obrazem Madony, rámovaným
čtyřmi medailony s obrazy církevních
otců sv. Augustina, Ambrože, Jeronýma a Řehoře. Poslední z nich je signován „Joannes Christophorus Anneis
den 17. Aug. 1729“. Zcela výjimečný
typ Madony, sedící na širokém trůně
a chovající na ruce nahé dítě, byl patrně převzat z městské pečeti, darované
městu zlatokorunským klášterem. Lze
předpokládat, že pečeť reprodukovala
milostný mariánský obraz, chovaný
kdysi na Zlaté Koruně, či dokonce pří17

mo v Netolicích. V tom případě by byla malba barokním ohlasem nezvěstné gotické deskové
malby - laskavě něžná gesta dítěte vskutku ukazují na gotickou předlohu - a vítaně by nám
doplnila představu o typech mariánských obrazů, ctěných v klášteře. Dva z andílků kolem
madony nesou nápis „SVb tVa PraesIDIa CongVgIVnt SanCta Mater et VIrgo/ senatVs et
DeMIssVs hVIas popVLVs NetoLICensIs“ (pod tvou ochranu, Boží Matko, se utíká rada
i pokorný lid netolický - dvojí chronogram 1729). Další dva drží korunu a poslední čtyři
žezlo, tulipán a růži.
Hlavní oltář kaple je rámován bohatou plastickou řezbou akantu se stuhou a v jeho
středu je socha archanděla Michaela, porážejícího obrovského ďábla. Zleva nad mensou
stojí sochy sv. Ant. Paduánského, Šimona, Judy Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého. O řezbách platí totéž, co jsme pověděli o oltáři sv. Linharta. Celek byl jistě hotov k benedici
kaple r. 1715 a socha sv. Jana Nep. tedy citelně předstihla světcovu kanonizaci konanou
až r. 1729.
Při východní straně stojí oltář sv. Barbory, ochránkyně horníků a patronky pokojné
smrti, jež měla v Netolicích starou tradici. Už po polovině 17. století byla k děkanskému
kostelu přistavěna její kaple a r. 1750 zřízeno zvláštní Bratrstvo sv. Barbory. Její socha,
patrně stejná, kterou vidíme v michalské kapli, byla každoročně nošena v procesí a měla
zřejmě bratrstvo důstojně reprezentovat. Postavu světice lze se vší pravděpodobností připsat řezbáři Jindřichu Weberovi. Čtyři výklenky v kapli osadily řezané sochy světců: po
východní straně oltáře ochránce proti ohni sv. Florián, téměř stejně rustikální jako sochy na
oltáři a jen o málo mladší, proti němu stojí patron rolníků sv. Isidor s rýčem, kynoucí rukou
příchozím. Měkká řezba jeho sochy ukazuje k počínajícímu rokoku kolem r. 1740. Výklenky
při vstupu patří českým patronům - sv. biskupu Vojtěchovi a sázavskému opatu Prokopovi,
kterého hlídá jeho rozmarný čert. Obojí jsou výtečné řezby na přelomu velkého barokního
slohu a rokoka, kolem r. 1730. Čtyři obrazy evangelistů nad výklenky příznačně označil
ještě r. 1913 Soupis památek jako bezcenné. Dnes považujeme oba obrazy za významné,
možná dílo budějovického malíře F. J. Prokyše, kolem r. 1740.
Varhany u sv. Václava v Netolicích.
Znamenité varhany pocházejí z význačné barokní varhanářské dílny Pantočků z Dačic.
Původně byly postaveny kolem r. 1733 pro kostel Nanebevzetí Panny Marie, zde opraveny
krumlovským varhanářem Františkem Jüstlem r. 1848. R. 1867 byly přeneseny varhanářem Karlem Vocelkou do kostela sv. Václava. Ačkoliv se nástroji nevyhnuly některé pozdější
úpravy, nebyla podstatně narušena autenticita varhanního stroje, a proto lze tyto varhany
považovat za téměř originálně dochované. Dvoumanuálový nástroj, na Prachaticku jedinečný svého druhu, má v současné době positiv skrytý za poprsnicí kruchty, hrací stůl je
vestavěn do vlastního positivu (pozdější úprava z 19. stol.), vzdušnice zásuvkové, traktura
mechanická, oba manuály i pedál s krátkou oktávou. Spojka posouvací manuálová. Píšťalový fond je z valné většiny zcela původní. Dispozice odpovídá dobové praxi barokní představy varhanního projevu, specificky stříbřitý zvukový projev je však mezi srovnatelnými
nástroji jedinečný, nezaměnitelně identifikovatelný, a předurčuje tak tento nástroj jak k
liturgické potřebě, tak především k umělecky plnohodnotnému koncertnímu využití.
Převzato a zkráceno dle textu:
Dr. Ivo Kořán CsC, Jiří Churáček: Kostel sv. Václava v Netolicích
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Malý slovníček církevních pojmů
Laetare lat. „raduj se“, název čtvrté postní neděle. Tato neděle se tak nazývá podle
prvního slova mešního vstupu: „Raduj se, Jeruzaléme…“ Aby se zdůraznila radost z blížících se velikonoc, mohou se použít růžová bohoslužebná roucha.
Latinský jazyk –
Po počátečním používání aramejštiny se stala církevním a liturgickým jazykem řečtina a poté latina. K latinizaci kánonu došlo v Římě zřejmě současně s překladem Vulgáty
(latinský překlad bible, připisovaný svatému Jeronýmovi, který ho provedl v letech 383406 z pověření papeže Damase I.). Od konce 4. století za papeže Siricia se latina stala
také jazykem papežské kanceláře a tak tomu je až do současnosti. V celosvětovém rozvoji
katolictví se latina ukázala jako důležité pouto jednoty. Druhý vatikánský koncil dovolil
v roce 1963 používání národních jazyků v liturgii, což vyvolalo negativní reakci v některých
konzervativních kruzích. Tento odpor vůči této i dalším koncilovým reformám vyústil ve
vznik nového tradicionalistického hnutí, vedeného bývalým francouzským arcibiskupem
Marcelem Lefebvrem (1906-1991), který byl suspendován a nakonec papežem Janem Pavlem II. v r. 1988 exkomunikován.
Liturgický rok časové období v trvání jednoho solárního roku, během něhož církev oslavuje základní
události dějin spásy tak, že je v určité dny roku připomíná. Liturgický rok má dva hlavní
okruhy – velikonoční a vánoční. Zbytek tvoří tzv. liturgické mezidobí. Památky a svátky
svatých jsou rozloženy po celé období, v postní době je jich ale minimum. Liturgický rok
začíná adventem a má tento průběh: advent, vánoce (končí nedělí po svátku Zjevení Páně,
tedy po 6. lednu), pokračuje liturgickým mezidobím až do úterka před postní dobou. Ta
začíná popeleční středou a trvá až do velikonočního tridua (Velký pátek, Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání). Neděle Zmrtvýchvstání je počátkem velikonoční doby, která trvá
až do Svatodušních svátků (letnice). Po nich pokračuje liturgické mezidobí až do počátku
adventu. Poslední nedělí liturgického mezidobí je slavnost Krista Krále.

Zářijové poutě na vimpersku
Zdíkov - kaple u Lizu - Narození Panny Marie - ne 4. 9. - 10:15 hod.
Boubská - kaple - Narození Panny Marie - ne 11. 9. - 12:00 hod. - bs
Buk - kaple - Panny Marie Bolestné - ne 18. 9. - 12:00 hod. - bs
Zdíkov - sv. Ludmily - ne 11. 9. - 10:15 hod.
Korkusova Huť - kostel - Povýšení sv. kříže - so 17. 9. - 16:00 hod.
Kosmo - kaple - sv. Kosmy a Damiána - ne 25. 9. - 12:00 hod.
Stachy - hřbitovní kostel - Panny Marie Bolestné - ne 18. 9. - 10:15 hod.
Budilov - kaple - sv. Václava - st 28. 9. - 12:00 hod.
Zdíkovec - kostel sv. Petra a Pavla (svatováclavská pouť) - st 28. 9. - 10:15 hod.
23

Putování se sv. Jakubem
Meseta
Z Burgosu do Leónu je to asi 200 kilometrů. Pro zdatného poutníka tak týden chůze.
Budou to ale perné dny! Cesta vede mesetou, nehostinnou náhorní planinou. Člověk je naplno vystaven všem vlivům počasí, nemá se kde schovat. Pěkně to líčí pan doktor Zdeněk
Susa ve své knize Ultreia. Protože mi kdysi dovolil z ní pro náš časopis čerpat, nechám teď
chvíli vypravovat jeho:
„Jestliže je Stará Kastílie jádrem Španělska, je meseta jádrem Kastílie. To slovo je příbuzné se slovem stůl a označuje se jím náhorní plošina, která vyplňuje podstatnou část
země a tady za Burgosem dosahuje asi devíti set metrů nad mořem. Je holá a nehostinná.
Přechod mesety se od středověku považuje za jednu z nejobtížnějších částí svatojakubské
pouti. Meseta je rovná, chůze sama by tu obtížná nebyla, kdyby nebylo zdejších povětrnostních podmínek; charakterizuje je staré přísloví: ´Devět měsíců zima, tři měsíce peklo.´ Na
holé pláni je člověk vystaven slunci a větru, v létě se peče, v zimě mrzne.
Meseta má v sobě ještě jedno nebezpečí, které není uvedeno v žádném průvodci: V prostoru se nemají oči čeho zachytit; zpočátku je chvíli vidět zpátky Burgos, pak obzor překukuje jen Sierra Demanda. Člověk je na mesetě obzvlášť sám a doléhá na něj tíže vesmíru.
Kolem jsou pouze bílé kameny, nizoučké obilí a vítr. Mění se jen mraky. V podivné zemi
bez stromů a bez dominant na obzoru si člověk nemůže cestu rozčlenit, krajina se kolem
něho neodvíjí. Nemá postupné cíle, kdekoliv se zastaví, je to stejné. Jde pouze vůlí. Slyší
jen hučení větru a vlastní kroky.“
Přesto i tady najdeme ospalá městečka, potkáme pohostinné lidi, navštívíme starobylé
kostely, uslyšíme o hrdinských činech z dávných dob, spatříme zříceniny hradů a klášterů,
svědky zašlé slávy. Zastavme se alespoň u některých z nich:
Castrojeriz. Na malém pahorku nad vesnicí se tyčí ruiny obrovského hradu – jednoho
z těch, po kterých Kastílie dostala své jméno. V roce 760 tam Vizigót Sigeric postavil tvrz
– „Castrum Sigerici“ – odtud dnešní název obce. V roce 882 padla do rukou Maurů. Během
reconquisty ji křesťanští rytíři znovu dobyli a nově opevnili. Viděla mnoho bojů nejen
mezi křesťany a Maury, ale i mezi křesťany samotnými. V roce 1118 zde byli vojáky krále
Alfonsa I. Aragonského přepadeni kněží – vyslanci biskupa Gelmíreze, kteří přestrojeni za
poutníky putovali do Říma se žádostí o povýšení biskupství v Santiagu na arcibiskupství.
Byli zabiti a oloupeni o 120 uncí zlata, které nesli papeži jako dar. V městečku bývalo sedm
poutnických špitálů a několik klášterů a kostelů. Nejznámější z nich je Santa María de
Manzano (Panny Marie Jabloňové), založený v 11. století. Ukrývá vzácnou sochu Panny
Marie ze 13. století (Santa María d´Almançan), kterou oslavoval už Alfonso X. Moudrý ve
svých Cantigas de Santa María, sbírce 430 písní, která patří k nejvzácnějším památkám
staré španělské literatury.
Puente Fitero (Ponteroso). Mohutný most přes řeku Pisuerga, postavený za vlády
Alfonsa VI. v létech 1072-1109. Má jedenáct oblouků z kvádrového zdiva a každá jeho polovina je trochu jiná. Řeka totiž tvoří hranici mezi Starou Kastílií a Leónem; most spojoval
dvě království a z každé strany ho stavěli podle jiného plánu.
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Frómista. Pýchou městečka je románský kostel s klášterem San Martín. Nechala
ho po smrti krále Sancha I. Velikého (10001035) postavit jeho manželka Doña Mayor.
Na začátku 12. století se dostal do sféry
vlivu slavného burgundského opatství
v Cluny. Při rekonstrukci v létech 18961904 byl očištěn od všech pozdějších přístaveb a dnes patří k nejčistším ukázkám
raně románské architektury ve Španělsku.
V roce 1185 v něm byl pokřtěn svatý Pedro
Gonzáles Telmo, který se ve Frómistě narodil. Stal se dominikánem, chodil křížem
krážem po celé Andalusii a Galícii a proslul
jako potulný kazatel. Zemřel v Tuy v roce
1240. Ačkoli nikdy v životě nevstoupil na
loď, je uctíván jako patron námořníků. Pojmenovali po něm zvláštní světélkování, které se objevuje na vrcholcích stěžňů při bouři:
oheň svatého Telma. Prý na památku toho, že se kdysi vrhl do plamenů, aby unikl svodům
krásné ženy.
Villarcázar de Sirga. V této nevelké vesnici stojí obrovský opevněný kostel postavený
templáři. Sloužil jako útočiště před zloději a loupežníky, tedy jako důležitý bezpečnostní
prvek. Je zasvěcen Bílé Panně Marii (Virgen blanca). Prý se v něm stalo několik zázraků.
Opěvuje je v již zmíněných Cantigas Alfonso X. Moudrý: Nějaký katar (příslušník středověké bludařské sekty v jižní Francii) se rozhodl konat pokání a vrátit se do lůna církve. Bylo
mu uloženo vykonat pouť do Compostely a položit ke hrobu apoštola železnou poutnickou
hůl vážící 24 liber. Když přišel do Villarcázaru, byl už na smrt unavený a nemohl dál. Modlil
se vroucně k Bílé Matce Boží za odpuštění svých hříchů. Vtom se hůl rozlomila vedví a už
se jí nešlo držet. Hříchy mu byly odpuštěny a on mohl pokračovat v pouti s lehkou duší …
i tělem.
Carrión de los Condes. Píseň o mém Cidovi vypráví o dvou infantech (hraběcích synech) z Carriónu, kteří se z vypočítavosti a touhy po majetku oženili s Cidovými dcerami.
Byli to pyšní zbabělci. Když jim Cid vyplatil věno, nechali své manželky přivázané v lese ke
stromu napospas divoké zvěři a s bohatstvím utekli domů. Ženy byly naštěstí zachráněny
a Cid se u krále dovolal spravedlnosti.
Poutník přicházející od Villarcázaru narazí nejprve na klášter svaté Kláry. Prý tu v roce
1213 odpočíval sv. František z Assisi na své cestě do Santiaga.
Románský kostel Santa María del Camino byl postaven v první polovině 12. století. Na
portálu na jižní straně jsou sochy čtyř býků. Připomínají pověst, podle které Kastílie musela
každý rok odvádět muslimskému vládci Córdoby sto panen. Carrión do tohoto počtu přispíval čtyřmi dívkami. V roce 826 už chalífovi pochopové čekali před branami města, zatímco
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dívky prosili Pannu Marii o záchranu. Byly vyslyšeny a Matka Boží se jim zjevila. Muslimové
nic neviděli, zato čtyři býci, kteří se tam pásli,
byli tím zázrakem vyděšeni k smrti. Vrhli se
na cizince a ti museli utéci! Po bitvě u Clavija
v roce 844 povinnost odvádět tuto potupnou
daň zanikla.
Sahagún má prastaré dějiny. Už v době Diokleciánova pronásledování křesťanů na začátku 4. století zde byli popraveni svatí Facundus
(zkomolené jméno San Facundo zaznívá dodnes v názvu města) a Primitivus. Jejich těla
byla vhozena do řeky Cea. Křesťané je vylovili
a pohřbili na břehu. O několik století později
nad jejich hroby vyrostla vizigótská svatyně.
Několikrát byla zničena Maury, ale vždy znovu
povstala z trosek a popela. Klášter, který byl na
jejím místě založen, byl na konci 11. století předán do správy benediktinů z Cluny. Stal se
pro ně nejdůležitějším na Iberském poloostrově, odtud spravovali dalších asi 50 klášterů.
Ve městě jsou dva krásné kostely, San Lorenzo a San Tirso, které jsou vynikající ukázkou
raně mudéjarského stavitelského umění. Slovem „mudéjar“ se označovali muslimové, kteří
žili v převážně křesťanském prostředí, ale zůstali věrní své víře. Bývali žádanými umělci
a architekty, dovedli umně spojit arabské stavitelské prvky s pozdním románským slohem
i ranou gotikou. Křesťanům, kteří žili v převážně muslimském prostředí a zůstali věrní své
víře, se říkalo „mozárabové“. Křesťanské a maurské stavitelství se po celá staletí vzájemně
obohacovalo.
Ještě jedna pověst se váže k tomuto místu: v 9. století prý tudy táhl Karel Veliký se svými
rytíři. V předvečer rozhodující bitvy proti Arabům vojáci zabodali svá kopí do bahnitého
břehu řeky. Některým do rána narostly větve a nasadila na květ! To bylo špatné znamení.
Ti, kterým se to stalo, se nesměli bitvy
zúčastnit. Přesto byli druhý den mrtví,
stejně jako čtyřicet tisíc rytířů, kteří bojovali. Pod císařem padl i jeho milovaný
kůň. A  to byla bitva vítězná! Topolové
lesy podél řeky, to jsou prý dodnes ta
rozkvetlá kopí.
Město se s námi loučí ještě jedním
půvabným kostelem: La Peregrina
(Poutnice) je Panna Maria oblečená do
typického oděvu svatojakubského poutníka.
P. Pavel Liška
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Rozhovor
Po dvou letech se otec Jaroslav Zawadzki, který z Vimperka
odešel před pěti lety a nyní působí jako misionář na jihozápadě
afrického Čadu, přijel podívat na své někdejší farníky na Šumavu. A nutno říci, že zde na něho rozhodně nezapomněli. Jen
na Vimpersku se během besed a na speciálním účtu sešlo více
než 220 tisíc korun. Podobně tomu bylo i v dalších farnostech.
Zeptali jsme se tedy, co se od poslední návštěvy v jeho misii podařilo.
S tvojí návštěvou je spojena i finanční sbírka, která probíhá jak na tvých besedách, tak
během celého roku.
Nebudu skrývat, že na dovolené samozřejmě navštívíme rodinu, přátele, ale
taky se snažíme vybrat nějaké ty peníze,
abychom tam u nás mohli zase něco udělat. Přede dvěma roky se vybralo poměrně
hodně peněz. Tady i v Polsku. Něco se podařilo sehnat z různých fondů anebo z Říma
z misijního díla. Biskupství nás rovněž podpořilo. Ale nastal problém. Co s těmi penězi.
To je takové hrozně složité. Ono se zdá, že
když má člověk peníze, tak teď bude něco
dělat. Jenomže co? Nemáme tolik peněz,
abychom postavili nějakou školu s internátem a se vším. Kam dát ty peníze?

být někdo, kdo o tom všem má dobrý přehled a má čas. A bude se věnovat jen tomu.
A my jsme na to všechno tam jen dva.
Tak do čeho jste investovali?
Když jsme tak přemýšleli, do čeho se
pustit, rozhodli jsme se pro hřiště. Na košíkovou a volejbal.
Vyšlo nás na deset tisíc eur. Může se to
zdát hodně, ale když jsem se ptal jedné tamní firmy, tak mi řekli, že to udělají za dvacet.
Hledali jsme tedy jinou možnost. Stavěla
tam taková naše parta. Pomáhali kluci z našeho internátu, ze školy, když měli trochu
volno, pomáhali lidi z vesnice.
To je docela velká suma. Na chudou Afriku.

A co podpořit vzdělávání a osvětu?
Ptali se mě několikrát i na adopci na dálku. Mnozí tady podporujete nějakého černouška nebo děti v Asii. Ale to je dost složité Těch dětí je tam v Africe hodně. Hrozně
hodně. A nemůžeme podpořit všechny. To
by musel být někdo, kdo se tomu bude věnovat. Například jen naše farnost má asi 164
vesniček a v nich někde padesát, někde dvě
stě rodin. A v každé rodině šest, osm, deset
dětí. A to je pak problematické. Oni se mají
rádi, hodně rádi a žijí takovou velkou rodinou. Ale nejde dát jednomu děcku, ať jde
študovat. To by nedělalo dobrotu. Musel by

To je složitý. V Čadu není cement, musí
se dovážet z Kamerunu. A není tam moře,
takže všechno se převáží autem. Pytel cementu tam stojí dvacet eur. Kousíček je
řeka, kde je štěrk, písek. Jenom ten dovoz,
pět, šest kilometrů, stojí hodně. Jeden ne
moc velký kamion písku nás stál čtyřicet tisíc, to je tak asi osmdesát euro.Tam se moc
z cementu nestaví. Leda běloši, podnikatelé
nebo misionáři. A také muslimové, ti jsou
podnikavější. Jinak si tu svoji chaloupku
postaví z cihel, které si sami udělají. Sušené na sluníčku, a cement vůbec nepoužívají.
Jen hlínu. Na střechu si dají slámu. Pouze
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občas si někdo bohatší koupí na střechu
plech. Třeba ty panely na košíkovou nás
stály milion. Tedy na eura asi tisíc pět set.
Jenom ty dva železné panely.
Jak dlouho jste ho stavěli?
Tři měsíce to dělali. S přestávkami. Byly
Velikonoce a tak. No někdy dělali, někdy nedělali. Jednou jsme tam přišli a nikde nikdo.
Všichni byli na pohřbu a ten trvá dva dny.
A těch pohřbů je tam hodně. Když ale dělají,
tak začnou tak kolem šestý a opravdu dělají
deset hodin. Ale trochu se musí hlídat. Asi
jako řemeslníci všude. Někdy to byla docela
sranda, někdy ne. Ta naše parta, to nebyli
žádní odborníci, akorát jejich šéf, protestant, ten nějaký zkušenosti se stavbou měl.
Ale museli jsme je s kolegou hlídat. Aby čára
byla rovná, aby to bylo to vodorovné. Oni
kouknou, „je to dobrý“, a jede se dál. I když
vodováhu znají, tak ji nepoužívají. Ale nakonec se to docela podařilo. K tý naší partě:
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Jedí jednou za den. Dělají těch deset hodin
a jedí jednou za den. Většinou až k večeru.
Oni říkají, že jedí beton. To jsou víceméně
fazole s nějakým olejem nebo omáčkou.
A když si koupili nějakou tu slepičku nebo
masíčko, tak říkali „to je beton s armaturou“. Pak nějaký čajíček. Ten čaj to je taky
taková zvláštnost. On tam pijí tak jednou,
dvakrát denně v takové malé skleničce, hodně silný, a vhodí to toho deset nebo dvanáct
lžiček cukru. Já, když je tam někdy pozvu,
nebo přijdou na návštěvu, tak jim čaj osladím. Kdybych tam postavil cukřenku, tak
ji celou spotřebují. To je takový jejich Red
Bull.
Hřiště stojí, a jak jdou tvým černouškům
pro ně asi neznámé míčové hry?
Košíkovou a volejbal vůbec neznali. To
jsme začínali od nuly. Kamarád z Křemže, to
je odborník na košíkovou, tak si dělal vždycky srandu: „To bych tě chtěl vidět s tvojí

výškou při košíkové.“ Ale pomalinku, pomalinku to šlo. Ze začátku to byla sodoma
gomora, ale šlo to, a sami už si i přijdou.
A co hráli doposavad?
Fotbal. To je u nich první poslední. Ale
teď už přijdou, že chtějí hrát basketbal.
S volejbalem je to trošku horší. To je tou jejich povahou. Mají rádi kontaktní hry. Když
do někoho můžou strčit, převrátit ho. Ale
u volejbalu je ta síť, a to je docela sranda.
Perou mezi sebou v týmu. A je hrozně těžký
jim vysvětlit, že musí spolupracovat. Každý
chce balon a bojují o něj mezi sebou. S volejbalem to jde pomalu, s košíkovou už jsme
mnohem dál.
Vystačily peníze i na něco jiného?
Druhou naší akcí je zdravotní středisko.
O to se starají naše sousedky – čtyři sestry z Konga. Dvě se starají o středisko a dvě
nám pomáhají v pastoraci. Když jsem tu
byl minule, tak nám jeden farník v Křemži
věnoval mikroskop. Takový starý, obyčejný
mikroskop. Přes polské vojáky se nám ho
tam podařilo poslat, protože je těžký. Měli
tam nějaké školení s mikroskopem a snaží
se s ním pracovat. A dělají, jako že to zvládají. Akorát já jsem tam dělal párkrát zkoušku
na malárii. A když jsem viděl, jak na to sklíčko se vzorkem, které se musí nechat trochu
vyschnout, sedají mouchy, tak jsem si říkal,
že mi snad najdou i AIDS. Ale slouží. Dokonce si pořídili generátor na proud, a tak
funguje. A tak už je ta úroveň střediska lepší. Mají mikroskop.
A co lékař?
Lékař tam není. Jen ty sestry, teď vlastně
už jen jedna. A dva takoví zdravotní bratři.
Ale dělají tam všechno. No, všechno možná
ne, ale hodně. Porody, nějaké malé zákroky,
různá vyšetření. Opravdu jsou moc šikov-

ní. Teď jsme tam měli velké problémy. My
říkáme, že tam mají bohatý vnitřní život.
Hodně červů a různých bacilů. Na začátku
roku jsme tam měli epidemie meningokoka
a teď v květnu a červnu epidemii cholery.
Hodně lidí zemřelo. Hodně, zvláště dětí.
Tedy by to chtělo více lékařů a lepší péči?
To je taky problém. Chodí do toho střediska, ale přijdou, až když je to opravdu
špatné, horečka třeba 40 stupňů, to dítě
nebo ten člověk je v bezvědomí. Pak dělejte
něco. Většinou se už nedá dělat nic. Snažíme se to zlepšit. Povídat si s nimi. Vysvětlovat jim to. Ale je to těžký.
V čem?
U nás víme, že nemoc má takový a takový
průběh, že je tam takový a takový bacil. Ale
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oni si to nepřipustí. Oni to mají tak, že když
je něco zlého, tak je v tom zlý duch. Nejdříve hledají čaroděje, aby to odstranil. Zkouší
u druhého, třetího, a když se nic neděje, tak
jdou do střediska. A to už je pozdě.
A co třeba očkování?
Dělá se. Celkem pravidelně. Různé mezinárodní organizace posílají vakcíny a tak.
Ale zase. Někdo se toho bojí. Rodiče s dětmi
utíkají, když vidí, že se bude očkovat. Aby
skrze tu injekci nedostali nějaké zlé duchy.
Když se očkuje, tak to je houf lidí, který jde
do terénu a hromadně očkuje. A oni za to
dostávají nějakou mzdu. Často se stává, že
injekce vyhází do příkopu a vezmou si jen
peníze. Vědí, že nikdo nepojede daleko do
brusu zjišťovat, zda to očkování bylo nebo
nebylo.
Jak je to tam s placením léků?
Platí se. Ale to není zas tak velký problém. Ty léky nejsou drahé, jsou nějak dotované, a oni sice nemají moc peněz, ale na
léky by měli. Na druhou
stranu, když je pohřeb,
tak se ho účastní celá rodina, celá vesnice.Trvá celý
den, celou noc a další den.
A  to stojí třeba pětkrát
více než nějaké léčení. Na
pohřeb, to peníze dají. Na
léky ne.

pík z kmene Bororo. To jsou takoví kočovníci. Pořád jsou na cestě. Přišel k sestře, a že
potřebuje uříznout palec u nohy. A  sestra
se ho ptá, co se děje. Dostal boty. Takové
gumové, tam jsou velice populární. Dostal
je od šéfa, majitele toho stáda, se kterým
kočujou. A byly mu malé. A palec začal hnisat. Tak mu říká, aby si koupil nové, větší
boty. Oni docela peníze mají. Jsou šikovní.
Ty krávy, mléko. A lehce by si je mohl koupit. Ale on že ne. Že to nemůže udělat. Že je
to dárek. To by se šéf zlobil. Že si je vyměnil.
Že se mu třeba nelíbí. A zase když přijdou
ženy z toho kmene, tak jim musí dát sestra
injekci. Když jim dá třeba jen prášky, tak to
ne. To nestačí. To nebude dobrý. Tak jim
dá nějakou vitamínovou. A teď je už dobře.
Když to bolí, když to píchne, tak to už je
v pořádku.
Příště s otcem Jaroslavem o tom, proč
se v Čadu nevyplatí šetřit, o mnohoženství,
o kině či jak dlouho vydrží misionáři pes.
Jaroslav Pulkrábek

To je pak opravdu těžké.
Ale někdy je i veselo.
Jednou přišel takový chla-

Číslo účtu, na kterém lze podpořit práci otce Jaroslava, je
„POMOC ČADU“ 43-1457170207/0100.
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ENTERcamp
V

neděli 24. července skončil třetí ročník letního setkání křesťanské mládeže ENTERcamp. Pozvaní odborníci nabídli mladým debaty o bibli, povolání,
liturgii, modlitbě, partnerství, politice nebo médiích. V odpoledních blocích poskytly umělecké vyžití rukodělné výtvarné
dílny, a v rámci sportovních aktivit byl na výběr fotbal, volejbal či badminton.
Kostel svatého Bartoloměje, jehož presbytář je v současnosti restaurován, byl na celý týden vybaven profesionální zvukovou
technikou. Ta sloužila nejen četným hostům, ale i osmičlenné kapele ENTERband. V jejím repertoáru se nachází více než 150 křesťanských písní, některé
i v jiných jazycích jako je angličtina nebo latina. Pořadatelé nezapomněli zmínit
odkaz svatého Jana Nepomuka Neumana, rodáka z nedalekých Prachatic, jehož dvousetleté výročí si česká církev letos připomíná.
Hlavní vedoucí, otec Roman Dvořák z Diecézního centra mládeže hodnotí letošní ročník
setkání pozitivně: „S letošním ENTERem jsem velmi spokojen, a jsem vděčný Bohu, že
vše pořádku dopadlo. Věřím, že tento týden byl pro mnoho mladých povzbuzením v jejich
víře.“
Obětavá byla nepřetržitá přítomnost dvanácti kněží, kteří byli ochotni naslouchat účastníkům v duchovním rozhovoru nebo při svátosti smíření. Rovněž nezištná pomoc početného týmu se stala velkým svědectvím o tom, jak je možné aktivně se zapojit do života církve.
Již nyní se plánuje poprázdninové víkendové setkání účastníků s názvem RESTART.
Převzato z webu bcb
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Boží muka na kameni
Pověstný volarský písmák Roman Kozák před několika lety sepsal útlou jnížečku, kde vylíčil
příběhy božích muk v okolí Volar. A protože mnoha lidem posloužilajako inspirace k pátrání v kraji
svého bydliště či k výletům do Volar, předkládáme ji na pokračování ku potěše i vám prostřednictvím stránek Jana Prachatického.

P

ůvodně stávala při travnaté cestě vedoucí prostředkem vzrostlého lesa. Prokazatelně
stála ještě v roce 1986, stejně jako okolní les. Ten padl při vichřici v létě roku 1988. Kdy
byla zničena boží muka, jsem nevypátral. Křížek na vrcholku zůstal netknutý a tak soudím,
že spíše nežli polom mají jejich rozbití na svědomí lesní traktory a likvidace zpřerážených
kmenů. Škrábance v žulovém těle mohly vzniknout i dodatečně, ale fakt, že se v tom případě nebral ohled ani na padlou památku, mou domněnku spíše potvrzuje.
Snímky sražených a roztříštěných božích muk tomu nenasvědčují, ale ve své původní podobě musela být králem mezi ostatními. Opravdovým králem – i s trůnem. Nedá tolik práce
přivřít oči a zasnít se. Nepřehledně zarůstající paseka zmizí a vy uslyšíte šumění vysokého
lesa. Špičky stromů se nechávají česat vltavským větrem a dole pod nimi, v chladivém stínu
vedle měkké travnaté cesty, stojí na velikém bílém balvanu pohádkově bílá boží muka.
Boží muka byla vsazena do vrcholu oblého balvanu připomínajícího obří pecen chleba
z volarské pekárny nad kostelem. Žádné sokly, žádné vzpěry – boží muka čněla z vrcholu
balvanu jako hřib z mechového polštářku. Proč stála boží muka právě na balvanu? Jistě
proto, že to bylo hezké. Avšak nehrál v tom roli balvan samotný? A pokud ano – jakou?
Pohádková krása vyvolává představu pohádkového bohatství z pohádkového pokladu. Ale
poklad v éře budování železnic? Kdepak, to by nebyl historický příběh, to už by byla pohádka. Nebo že by ne?
Po lesích kolem Volar se začal toulat neznámý podivín. Kopal v zemi, prosíval písek ze dna potoků a dlouze
zblízka prohlížel kameny v tarasech kolem polí a cest. Na
otázky místích odpovídal, že hledá přísadu zvláštního
jména, kterou zamýšlí užít při tavení skla. „Vyrobím sklo,
jaké jste ještě neviděli! Bude mít barvu půlnočního slunce.
Vydělám tolik, jako nikdo jiný!“
Lidé se mu smáli, a co chvíli mu některý výrostek donesl kobylinec s otázkou, není-li právě toto látka, kterou hledá. Jenže podivín si vedl svou. Nakonec si vystavěl boudu
v lese za městem a počal na tom místě hloubit šachtu.
Dřevaři, co procházeli kolem, vyprávěli zkazky o tom,
co podivín vynáší z hloubi země. Lidé se přestávali mužovu počínání posmívat, a jak získávala šachta na hloubce,
přibývalo zvěstí, že neznámý narazil na zlato či drahé kameny. „I kdepak, to už by dávno odešel do Krumlova nebo
Pasova a tam si velkopansky žil,“ říkali někteří. Avšak
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původní pochyby přecházely ve
zvědavost a ta pak v závist.
Ženy popichovaly své muže,
ať se pod nějakou záminkou přidají k podivínovi, aby měli podíl
na případném zisku. Jenže ty
odrazovala dřina i pověrčivost.
„O pokladech v podzemí se říká
lecos. Ale vždy je u toho černý pes
s ohnivým jazykem, který vše hlídá a jen tak někomu zbohatnout
nedovolí,“ vzpomínali pověsti, které se tu vyprávěly odjakživa. Nástrahy černého lesa, mlžné stíny
zrádných mokřin či podivné noční
hlasy a skřeky si mnohdy neuměli
vysvětlit a tak jim nezbývalo než se bát.
Jeden ze zvědavců vypozoroval, že podivín činí přípravy na několikadenní cestu. Snad se chystal podat zprávu o svém počínání, možná chtěl odzkoušet výsledky svého hledání přímo ve sklářské
huti. Muž vyčkal tři dny a pak se se soumrakem vydal k lesní štole. „Máš pravdu, ta trocha strachu
za hrst zlata stojí!“ rozloučil se se svou ženou.
Prošel ztichlým lesem a zastavil se u temného jícnu, jehož dno se svažovalo – kam? Muž netušil. Rozžal pochodeň a vnořil se do úzké chodby. Udělal jen pár šouravých kroků, když tu na něho
padla nevysvětlitelná bázeň. Stíny mihotavého plamene umocnily tíseň úzké chodby, z níž jako
by najednou nebylo úniku. Před čím?
Muž se snažil ovládnout svůj strach, když tu se plamen louče zklidnil. Proudění vzduchu
v chodbě ustalo. Muž se ohlédl zpět k východu, jehož najednou nebylo! Černé tělo mohutného
zvířete se sunulo k oběti, která neměla kam utéci.
„Proboha!“ vykřikl muž, ale pochodní už máchnout nestačil. Zuby černého psa se mu zahryzly
do paže. V úzké chodbě se do sebe zaklesla dvě těla, z nichž jedno bojovalo o kořist a druhé o život.
Chrčení a křik dávaly tušit, kdo té noci ovládne temnotu podzemí. Avšak k hluku zápasu se přidal
i rachot kamenů, praskot dřev a sypání zeminy. Smrky na povrchu se zakymácely, půda poklesla
a rozložitý balvan se sesul ze svého lože. Převalil se jednou, podruhé, potřetí. Zavalil vchod podzemní chodby a uťal křik chamtivce i ryk šelmy.
Co vlastně našel onen podivínský sklář pod zemí, to nevím. On sám to nikomu neřekl,
stejně jako jemu nikdo nedokázal vysvětlit, co se v noci u jeho chýše stalo. Přímo na kameni
byla vztyčena boží muka a nejrůznější pověsti o pokladu, který je střežen psem s ohnivým
jazykem, se časem přesunuly do míst na opačné straně města.
Rozbitá boží muka zmizela kdovíkam nedlouho po likvidaci polomu. Kdo ví, kde jim je
konec. Možná jejich trosky leží v některé z jam po vývratech. Les tu už zase šumí – a dva
mladí strážci národního parku tu z vlastního podnětu osadili do vrcholu kamenného bochníku věkovitý železný kříž. Díky, Kamile a Stando!
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Z dějin kléru prachaticka
P

ředlouhý je seznam kléru vikariátu svatého Jana Prachatického, a přestože světce
vydal tento kraj prozatím pouze jednoho, je zde dlouhá řada těch, kteří pro víru Kristovu
učinili mnohé. Ať již svým příkladným životem, pílí či břemenem, jež na jejich bedra naložil běh dějin. Chceme vám tedy postupně představit několik kněžských osobností, které
se v našem vikariátě narodily nebo zde po část svého života působily a během let zapadly
více či méně v zapomnění.

Trnitá životní cesta
šumavského kněze
P. Vojtěcha Kohouta
Narodil se 1. dubna 1911 v malém mlýně a hospodářství u Kohoutů na Spůli jako nejmladší dítě
a dostal jméno Vojtěch. Měl staršího bratra a tři
sestry.
Celá rodina žila velmi zbožně a tak začal chodit
s rodiči nejdříve do Bohumilic do kostela, kde se
brzy stal ministrantem. Ve škole se dobře učil, postupně vystudoval gymnázium a pak bohoslovecký seminář v Českých Budějovicích. Tam byl 27.
6. 1937 vysvěcen na kněze. Za týden již sloužil v
Bohumilicích první mši svatou. Pak následovala
velká slavnost za účasti příbuzných a známých.
Jeho kněžské působení:
Od 1. 7. 1937 – kaplanem ve Vacově.
Od 1. 9. 1937 – administrátorem ve Strážově a Čachrově, kde bydlel i se svojí maminkou.
Od 1. 9. 1938 v důsledku zabrání hraničního území okupanty byl jmenován administrátorem v Týnci u Klatov, současně i správcem farností Bezděkov, později v Janovicích
nad Úhlavou.
Od 1. 5. 1952 jmenován sekretářem vikariátu Klatovy.
Celých 14 let žil na faře se svojí maminkou Kateřinou. V letních měsících se vždy věnoval
mladým lidem. Fara se stala centrem sportovní a kulturní činnosti. Na farním dvorku bylo
vybudováno volejbalové hřiště a skoro denně k večeru zde probíhala řada utkání.
V roce 1946 byl v Týnci založen oddíl Junáka a centrem se stala opět fara, kde byla klubovna a konaly se tam schůze junáckého oddílu a družiny. Oddíl měl 4 družiny a skoro 50
členů. Farář V. Kohout byl tehdy okresním náčelníkem Junáka v Klatovech.
Byly to nádherné dny až do roku 1948. Po uchopení moci komunisty se ocitl pan farář od
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15. 10. 1948 ve vyšetřovací vazbě, byl ponechán ve funkci,
ale 8. 10. 1952 byl vzat do vazby a odsouzen do vězení na
12 let za rozvratnou činnost mezi mládeží a podezření z
pomoci při přechodu státní hranice uprchlíkům na západ.
Ve vězení pracoval v uranových dolech, převážně ve Rtyni
v Podkrkonoší. Propuštěn byl po amnestii v roce 1960.
Byl zbaven státního souhlasu vykonávání církevních
záležitostí. Okresními orgány v Prachaticích umístěn jako
dělník na pile ve Vimperku, kde pracoval dva roky. Od roku
1963 byl zaměstnán v ústavu Charity v Hrabicích jako vedoucí skupiny chovanců, kteří mohli vykonávat venkovní
práce na zahradě a na poli. U nich byl velmi oblíben.
15. 10. 1971 byl dán státní souhlas k výkonu funkce
výpomocného duchovního ve Vimperku při stálém zaměstnání a bydlišti v Hrabicích. 16. 3. 1977 byl jmenován
administrátorem při farním úřadu Stachy pro Nicov a Zdíkovec. Bydlel na faře v Nových
Hutích. To již se postupně horšil jeho zdravotní stav zapříčiněný zhoubnou plicní chorobou
v důsledku práce v uranových dolech.
Zemřel 18. 7. 1977 v budově fary v Nových Hutích. Pohřeb se konal v sobotu 23. 7. 1977.
Rozloučení bylo v kostele ve Stachách a pohřben byl v Bohumilicích. Zádušní mši svatou
celebroval a pohřební obřady vedl profesor litoměřického semináře, rodák z farnosti Týnec
u Klatov, ThDr. Josef Kubalík, za účasti bratří kněží a farníků z vimperské části Šumavy,
místních občanů a řady farníků z Týnce u Klatov.
V letošním roce jsme vzpomněli 100 let od jeho narození.
Vojtěch Kohout
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Stojí za přečtení
Ježíš uzdravuje tvé srdce
aneb cesta od smutku k radosti
Salvatore Tumino
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Jistě lze tuto knihu doporučit nám všem, protože každý z nás určitě někdy ve svém životě pocítil
bolest, zklamání nebo křivdu. Autor knihy – sicilský
kněz, P. Salvatore Tumino, který se ve svém životě
vyznačoval horlivostí v evangelizaci, zde dává téměř
recept, jak se zbavit bolestí srdce, duše i těla. Jeho
temperament a radostná spiritualita je v této knize
cítit od první kapitoly až do konce. Vše, co svým čtenářům nabízí, opírá o Boží slovo, a tak se vlastně po
celou dobu četby čtenář modlí.
Úžasným způsobem vysvětluje všem, co je zapotřebí změnit ve svém životě. Že je důležité Bohu odevzdávat všechny své hříchy, omyly a selhání, protože
nic jiného mu vlastně ani nemůžeme dát. Vše ostatní
máme od Něho. Stejně tak horlivé nabádá všechny,
aby odpustili svým nepřátelům a těm, kteří je kdykoliv v životě zranili, urazili anebo ponížili. Aby odpustili i svým přátelům, učitelům, spolupracovníkům, ale
také svým rodičům, sami sobě a Bohu.
Ne všechno v našem životě bývá podle našich představ, jak i autor knihy připomíná.
Možná si někdo nevšiml vašeho nadání v nějaké věci, někdo přehlédl váš smutek nebo
samotu. Nedostali jste to, po čem jste toužili. Někdo vás odsoudil dřív, než jste se mohli
projevit. Možná někdo řekl, že nějakou věc nezvládnete, že z vás stejně nic nebude, že rostete pro kriminál… apod. Obral vás o pokoj v srdci a vy se trápíte. Přichází smutek a vytrácí
se světlo z vašeho života. Možná jste uvěřili, že nemůžete na světě nic změnit a nevidíte
smysl života. Přichází nemoc.
Ale je tu Ježíš, který nás opravdu miluje. Bez výhrad. „On dokáže vstoupit i do naší
minulosti a zachránit ji tím, že nás uzdravuje z každého zranění, které je s naší minulostí
spojeno. Klíčem k hlubokému uzdravení je vždy ODPUŠTĚNÍ.“
Chcete se dozvědět, jak na to? Nebo chcete vědět víc o sebepřijetí, osvobození od strachu
a smutku, perfekcionismu, nečistoty, různých závislostí apod.? O tom všem se můžete něco
dozvědět v této knize. Určitě stojí za přečtení.
Petr Juhaňák, správce prachatické farní knihovny
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Stalo se
Z Vlachova Březí do San Giovanni Rotondo
Počátkem července 2011 se vydalo několik poutníků z Vlachova Březí do San Giovanni
Rotondo, kde požehnaně působil mnoho let Otec Pio, který zemřel v roce 1968 a za svatého
byl prohlášen v roce 2002. Tento světec měl 50 let stigmata jako náš Pán Ježíš Kristus. Měl
dar vhledu do duší lidí a ve zpovědnici strávil mnoho hodin denně. Na jeho přímluvu Bůh
nechal uzdravit mnoho lidí z nevyléčitelných nemocí. Padre Pio měl také dar bilokace –
takže byl současně ve své cele v San Giovanni Rotondo a také třeba u nějakého umírajícího
člověka třeba za oceánem v Americe.
V San Giovanni Rotondo nechal v 50. a 60. letech minulého století vystavět z darů
velkou nemocnici pro chudé (má kapacitu téměř 1.000 lůžek). I v dnešní době patří tato
nemocnice k nejlepším v Evropě.
Otec Pio je v Itálii velmi uctívaný. Jeho portréty jsou vidět nejen v kostelích, ale i v hotelech či v prodejnách mnoha obchodníků.
Pavel Benda

Dopis a odpověď Jeho Svatosti
Vaše Svatosti,
S vděčností v srdci vzpomínáme na Vaši pastorační návštěvu v České republice v září 2009. Byla pro naši vlast požehnáním a přinesla mnoho impulsů pro náš duchovní život. S
radostí Vám chceme oznámit, že jedním z plodů Vaší návštěvy
je vznik 1. Kaple ustavičné adorace v České republice.
V naší malé farnosti Vlachovo Březí (1600 obyvatel),
která se nachází v podhůří Šumavy v jižních Čechách, jsme
zahájili o Slavnosti Krista Krále 22.11.2009 klanění Nejsvětější Svátosti oltářní. S Boží pomocí trvá stále. Víme, že to
není naše zásluha, že Pán nás jen použil jako svůj nástroj.
Vložil nám do našich srdcí touhu přebývat v Jeho přítomnosti,
chválit Ho a vyprošovat milosti pro sebe, své blízké, Církev
svatou, naši vlast i celý svět.
Cítíme i mocnou přímluvu Panny Marie Svatodušské, jejíž
zázračný obraz byl přinesen do Vlachova Březí před 300 lety
z chrámu Santa Maria Maggiore v Římě. A také sv. Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z nedalekých Prachatic, který ve
svých farnostech v Americe zavedl čtyřicetihodinové eucharistické adorace a jehož 200. výročí narození letos oslavujeme.
Svatý otče, přejeme a vyprošujeme Vám pevné zdraví a
hodně sil pro Vaši službu a ujišťujeme vás naší modlitbou za
Vás a na Vaše úmysly.
Farníci z Vlachova Březí

Vážení farníci, drazí bratři a sestry ve víře
v Krista Ježíše,
Svatý otec Benedikt XVI. pověřil zdejší
Apoštolskou nunciaturu, aby odpověděla na
Váš dopis z 19.dubna 2011, adresovaný přímo do Vatikánu, který obsahuje Vaši vděčnost
za jeho návštěvu v České republice v roce 2009
a krásné sdělení, že počínaje Slavností Krista
Krále v roce 2009 jste zahájili adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní s vroucí prosbou nejen
za sebe a své blízké, ale i za celou církev, vlast
a svět. Petrův nástupce Vás živě povzbuzuje,
abyste v této tak potřebné iniciativě vytrvali.
Na Vaše modlitby spoléhá!
Jménem Jeho Svatosti upřímně děkuji za
Váš list, ujišťuji o společenství modlitby a rád
Vám i Vašim blízkým, celé farnosti ve Vlachově
Březí, uděluji apoštolské požehnání.
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Na křídlech svobody
Ve dnech 29. 7. – 9. 8. 2011 hostilo tábořiště Odolenka na Sušicku více než stovku
účastníků Letního setkání dětí a mládeže
„Na křídlech svobody“. Rozhořel se tuhý
boj mezi Římany a Galy, o napínavé souboje
nebyla nouze.
Na příběhu Asterixe a Obelixe jsme se
společně snažili hledat podstatu lidské svobody, svobodného jednání a rozhodování spojeného se zodpovědností a dodržováním pravidel. Hru doplňovaly chvíle ztišení a rozjímání.
V rámci setkání předvedli účastníci setkání na vrcholu Svatoboru improvizované hudebnědramatické pásmo spojené s prodejem drobných dárkových předmětů, které sami vyrobili.
Touto aktivitou vyjádřili sounáležitost s dětmi Odloučeného pracoviště ZŠ speciální DČCE
v Sušici, kterým byl věnován výtěžek. Finanční částka nebyla nejdůležitější, podstatná byla
radost z obdarování ve smyslu nesobecké a pokorné empatie ve vztahu k druhému. Setkání organizovala Římskokatolická farnost Prachatice, Netolice a Strunkovice nad Blanicí
ve spolupráci s Občanským sdružením DEMDAAL o. s. Prachatice. Významnou měrou jej
podpořilo Českobudějovické biskupství a Nadace Renovabis a dále mnoho dalších drobných
sponzorů. Veliké poděkování patří všem dárcům za jakoukoli pomoc a také všem účastníkům za vytvoření společenství plného pohody, dobrého naladění, nadšení a optimismu.
Organizátoři setkání

Informace k výuce náboženství ve školním roce 2011/2012
V našem vikariátu se vyučuje náboženství na farách a ve školách (nepovinný předmět).
Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole.
Pro Prachatice a Husinec: Rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství na webu
farnosti (www.farnostprachatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky na náboženství k vyzvednutí v sakristii v kostele a ve školách.
Schůzka s rodiči ohledně výuky na prachatické faře v pondělí 12. září od 17h.
Mše za nový školní rok za všechny pedagogy, studenty a žáky prachatických
škol v neděli 11. září od 9.15h v kostele sv. Jakuba.
Milí rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo
svátost křtu či další svátosti v Prachaticích nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky
Hanžlové nebo u P. Josefa Sláčíka (388 312 158) do 18. 9. 2011.
Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena koncem září.
Dětská diecézní pouť do Kájova v sobotu 1. října, zveme děti a mládež, rodiče
i prarodiče. V rámci pouti bude slavnostně odhalena pamětní deska sv. Jana N.
Neumanna. Zajišťujeme dopravu autobusem. Přihlásit se můžete již nyní v sakristii a u katechetů.
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Pouť na Boubíně

Vlastně ani tahle pouť nebyla zapsána v plánech na léto.
Prostě jsme se domluvili asi týden dopředu a jeli do Zátoně.
Na parkovisti jsme se pozdravili s Metodem, půjčili si stolek
a slavili mši svatou. Kolem jezdili výletníci a brzdili, v úžasu
hleděli co se děje. Vždycky si člověk musí zachovat svůj klid a
ptát se: Jsi tady, viď! Po mši byla degustace alkoholu u Metoda
a pak výstup na vrchol. Dolů už to byla brnkačka.

Pouť na Stožecké kapli

Sešlo se nás asi 60 lidí, půlka z Čech a druhá z Německa.
Dovnitř jsme se necpali, svítilo krásně slunce a tak byl vynesen oltář ven pod oblohu. Usadili jsme se dohromady my, co
tu teď žijeme a ti co to tu museli opustit. Mše byla dvojjazyčná.
Na závěr jsme si nabrali vodu ze
studánky. Váže se k ní pověst o
uzdravení očí Jakuba Klausera.
Ten jí dal v roce 1791 postavit
a pak se tam dála další zázračná
uzdravení.

Výlet na Luzný

Ráno to počasí moc nevypadalo. Ale nedali jsme se odradit a v
malé skupince jsme vyjeli do Fiensterau. Tam jsme nechali auto
na parkovišti a vydali se proti toku Schwarzu. V těhle kopcích
je všechno hodně barevné a ještě to umocňovalo slunce, které
začalo přece jen připalovat. Tuto cestu už známe a tak jsme jen
radostně vítali co přinášela. Borůvky, maliny i začínající brusinky - trochu kyselé. Na vrcholku pořádně foukalo, ale byla dobrá
viditelnost. V hospůdce neměla gulášovka chybu i když znalec poměrů - náš pan farář říkal,
že je z plechovky. Když jsme se vraceli neodolala mužská část výpravy a vykoupali se v živé
vodě Schwarzu na Adama. A skutečně omládli. Doporučuji tento výlet všem.

Pouť na Knížecí pláně

Stával tu kdysi kostel zasvěcený Janu
Křtiteli. Kostel již více než půl století nestojí, ale víra je zde v pláních stále živá.
Texty z vimperského putování
V. Předotová
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Otec Jaroslav
na návštěvě ve Vimperku
Rozhovor na str. 27

