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Výchova svědomí křesťana
má dva základní ukazatele:
Desatero a Krista.

+ + + + + + + + + + + + 

Modlitba hledajícího:
„Bože, jsi-li, zachraň mou
duši – je-li.“

+ + + + + + + + + + + + 

Zlo je především tam,
kde chybí nebo kde se zneužívá
jakékoli náboženství.

+ + + + + + + + + + + + 

Chci žít svobodně – nebýt závislý,
chci žít radostně – nebýt zatrpklý,
chci žít odpovědně – nebýt obojetný.

+ + + + + + + + + + + + 

Chtít zlo jako zlo
je zloba nebo choroba.

Z   M y š l e n e k   P.  J o s e f a  D o u b r a v y
kniHa moZaika Života
(pokračování)
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Úvodník

Vážení přátelé a příznivci,  
čtenáři pravidelní i zcela náhodní,

říjen je takový zvláštní mě-
síc. Od té doby, co léto pře-
chází rovnou v zimu a zima 
pak zas v léto, je tak trochu 
ztracený. Prázdniny pryč, do 
Vánoc daleko. Září je ještě 
letní, listopad sychravě zim-
ní. Zvláště na Šumavě. A tak 
se může zdát, že říjen pouze vyplňuje mezeru 
mezi letními poutěmi a Adventem. 

Jenže na tom Božím světě není nic jen tak 
a i říjen má své nezaměnitelné poslání. Jen se 
to chce trochu ztišit. Říjen je totiž měsíc, který 
nás učí dívat se kolem sebe, poslouchat a vní-
mat okolí. Tak trochu v tu chvíli zapomenout 
na sebe a své smysly vystrčit ven. Barevná kra-
jina, bronzové slunce, doznívající jelení vábe-
ní, zralé ovoce. Svět plný barev, hudby a chutí. 
A o tom je tak trochu i naše říjnové číslo Jana 
Prachatického. O ztišení se. O dozrávání poci-
tů, jež přineslo léto. O vzpomínání. 

Na Madrid, na otce Jaroslava i na putování 
ke kaplím, kapličkám či poutním kostelíkům. 
O hledání smyslu bytí, o radosti i bolesti. 
O barvách života. 

A tak i vy zkuste využít říjnem předložené 
nabídky. Uvařte si čaj ze šípků, usušených ma-
lin či si nalijte sklenku vína. Prolistujte alba 
fotografií, napište dopisy blízkým. Vyjděte si 
na procházku a zkuste do sebe nasát všechnu 
tu krásu kolem. Barvy, zvuky, vůně. Posbírejte 
ze země barevné listy anebo se s dětmi či vnou-
čaty vypravte pouštět draka. Vždyť kolem nás 
je tolik rozmanité krásy. Jen se dokázat pro 
ni otevřít. A třeba vám k tomu pomůže i náš 
časopis.

Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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svatý Bruno
V průběhu října vystupujeme k liturgickému vrcholu podzimu – „svátkům církve“: slav-

nosti Výročí posvěcení kostela (svátku „církve putující“ – letos se slaví v neděli 30. 10.), 
slavnosti Všech svatých (svátku „církve vítězné“ – 1. 11.) a Vzpomínce na všechny věrné 
zemřelé (svátku „církve trpící“ – 2. 11.). Týden před nimi (23. 10.) navíc prožijeme misijní 
neděli. Doprovázejí nás – jako vždycky – členové „církve vítězné“, svatí. Jdeme v jejich sto-
pách, máme před očima příklad jejich života, inspirujeme se jejich statečností a vytrvalostí 
v překonávání nejrůznějších překážek.

Památka Panny Marie Růžencové (7. 10.) předznamenává charakter celého měsíce. Říjen 
je měsícem posvátného růžence. Nezapomeňme se každý den pomodlit alespoň část této 
modlitby. Zkoušejme to, i když se nám to moc nedaří. Je to s ní jako s plaváním: člověk se 
nenaučí plavat, dokud nevleze do vody! Trvá to léta a vyžaduje to hodně úsilí než se člověk 
naučí nejen odříkávat slova, ale opravdu se modlit – ale pak se před ním otevře úžasný 
prostor pro setkání s Kristem v přítomnosti Panny Marie, ve kterém bude nacházet stále 
nové odpovědi na nejrůznější problémy a otázky svého života. 

Kromě Matky Boží oslavíme ještě další osobnosti z Ježíšovy doby: svaté apoštoly Ši-
mona a Judu (28. 10.), autora třetího evangelia a knihy Skutků apoštolů sv. Lukáše (18. 
10.) a sv. biskupa Ignáce z Antiochie (17. 10.), který zemřel mučednickou smrtí na začátku 
2. století. 

Církev vrcholného středověku zastupují sv. František z Assisi (4. 10.) a sv. Terezie z Ávily 
(15.10.), oba velcí učitelé modlitby. 

Ze světců, kteří ovlivnili dění v naší zemi, si tentokrát připomeneme sv. Radima, rod-
ného bratra sv. Vojtěcha (12. 10.), a sv. Wolfganga, řezenského biskupa, díky jehož velko-
rysosti mohlo být v roce 973 založeno biskupství v Praze (31. 10.).

Na samém začátku měsíce (1. 10.), který je kromě 
růžence zasvěcen také misiím, oslavíme patronku misií, 
sv. Terezii z Lisieux.

6. října uplyne 910 let od smrti jedné z největších 
osobností církve 11. století, zakladatele nejpřísnější ze 
všech řeholí – kartuziánů, svatého Bruna. Narodil se 
okolo roku 1035 v Kolíně nad Rýnem. Jeho příjmení 
– Hartenfaust – znamená v češtině „tvrdou pěst“. (Na-
padla mě podobnost s anglickým „shatterhand“, ale sv. 
Bruno, jakkoli byl čestný, spravedlivý, statečný, a vždy 
usiloval o dobro, nebyl žádným Old Shatterhandem 
středověku). Základní vzdělání získal ve škole svatého 
Kuniberta při kolínském dómu. Potom odešel do Re-
meše a v korunovačním městě francouzských králů na-
vštěvoval přednášky z filosofie, teologie a svobodných 

Z liturgického kalendáře
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umění. Stal se profesorem, přes 20 let byl v Remeši vedoucím 
katedrální školy a dopomohl jí k velké proslulosti. Všichni 
očekávali, že se po smrti arcibiskupa stane jeho nástup-
cem. Úřad si ale koupil za peníze nějaký Manasses 
z Gueney. Bruno ho káral pro jeho rozmařilý život 
a svatokupectví a on se mu pomstil tím, že ho vylou-
čil ze sboru remešských učitelů – pod záminkou, že 
je příslušníkem cizího, německého národa. V roce 
1083 tedy navždy opustil město i svět studentských 
kolejí. Už dlouho nosil v srdci touhu po životě v sa-
motě, chudobě, rozjímání a askezi a teď byla příležitost to 
uskutečnit. Rozhodl se stát se nepatrným poustevníkem. 
Uchýlil se do opatství Molesme nedaleko Châtillon-sur-Seine. 
Opat Robert (jeden ze zakladatelů cisterciáckého řádu) mu dal k dispozici malý pozemek, 
na kterém mohl se svými šesti stejně smýšlejícími druhy pobývat, aniž by se stali členy 
řeholní komunity. Klášter se však rozrůstal a místo se brzy stalo pro Bruna příliš hluč-
ným. Znovu se stěhoval. Grenobleský biskup Hugues, jeho bývalý žák, mu daroval na se-
ver od svého biskupského města pozemek v horské pustině zvané Cartusia – Chartreuse. 
(Sv. Petr Julián Eymard, kterého jsme si představili před měsícem, se narodil jen pár ki-
lometrů odtud). Tam po namáhavé práci vznikla Velká kartouza (La Grande Chartreuse). 
Zpočátku to byla jen kaple obklopená dřevěnými celami. Zde žilo všech sedm přátel vel-
mi přísnou formou poustevnického života, společně a zároveň v osamění, soustředěno 
na práci a modlitbu. Důsledně zachovávali mlčení a půst. V postní době (která trvala od 
14. září až do velikonoc!) jedli jenom jednou denně, jídlo si každý připravoval sám. Maso 
ze svého jídelníčku vyloučili úplně. O půlnoci se scházeli ke společným modlitbám. Jednou 
týdně chodili na společnou procházku, ale i při ní mlčeli a dorozumívali se jen posuňky. 
Přesto, že jejich život byl tak odříkavý, přicházelo stále více mladých mužů a žádalo o přijetí. 
I grenobleský biskup se k nim rád uchyloval a byl by se tam nejraději usadil navždy. 

V roce 1088 se stal papežem jiný z Brunových žáků, Odo de Lagery – Urban II. Povolal 
svého učitele do Říma jako poradce. Ten jenom nerad opouštěl milované ústraní, ale po-
slechl. Po několika letech se změnila politická situace a Urban II. musel z Říma uprchnout. 
Nedovolil sice Brunovi návrat do Francie, ale dovolil mu odejít do ústraní a založit v divo-
čině La Torre v kalábrijských horách (v diecézi Squillace) druhou kartouzu. Později vznikla 
ještě třetí nedaleko odtud v San Stefano-in-Bosco a tam Bruno 6. října 1101 zemřel. 

Jeho pátý nástupce ve Velké kartouze u Grenoblu, převor Pierre Guigo de Chastel, sjed-
notil roku 1128 zvyklosti kartuziánského života a vypracoval stanovy řádu. Papež Ino- 
cenc II. je v roce 1133 schválil. 

Až někdy pojedete do Říma, nezapomeňte navštívit překrásnou baziliku Santa Maria 
degli Angeli na Piazza della Repubblica. Postavil ji v letech 1563-6 velký stavitel a sochař 
Michelangelo Buonarotti a včlenil ji do antického Tepidaria Diokleciánových lázní. V ní se 
nedaleko hlavního vchodu nachází obrovská mramorová socha sv. Bruna, dílo sochaře Je-
ana-Antoina Houdona. Její dokonalost prý tak okouzlila papeže Klementa XIII., že zvolal: 
„Mluvil by, kdyby mu to řehole dovolovala!“ P. Pavel Liška
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Homilie

Podobenství o vinici Páně
Na první neděli v říjnu se nám předkládají svatá čtení s podoben-

stvím o vinici. Každá farnost je jakousi vinicí Páně, tedy i ta, o které 
je tento měsíčník Svatý Jan Prachatický, tedy Ktiš.

Tuto farnost spravuji 38 let. Má všechny vlastnosti pohraničních 
farností. Po druhé světové válce přišli noví osadníci. V drtivé 

většině byli pokřtěni, tedy křesťané. Část z nich, ti vlažněj-
ší, opojeni lehce získaným majetkem, opustili křesťanský 
životní styl hned. Další část nových osadníků v průběhu 
let podlehla silné ateistické propagandě a nátlaku a buď 
zvlažněla, nebo úplně odpadla. A třetí skupina odolala 
a zůstala věrná Ježíši Kristu, jeho církvi. Bylo to vlastně 
několik rodin, většinou spřízněných, a pár jedinců. Ti vy-

tvořili jádro farnosti a celkem dobré společenství. Tak jsem to nalezl i ve Ktiši. I to časem 
zeštíhlelo. Někteří se odstěhovali, jiní přešli do nebeského Království a mnozí z mladší 
generace se nechali oblbnout lákadly světa a konzumu. A my se ptáme, co opustili? Studnici 
s živou vodou! Co získali? Prázdnotu! A přece byli naroubováni jako ušlechtilá réva!

Podobenství o vinici je úžasné. Každý z nás skrze křest je vinný keř a všichni společně 
tvoříme vinici, ať už v rovině farnosti, diecéze, národní církve nebo celosvětové – katolické 
s vinařem Ježíšem Kristem.

A on, vinař, se o vinici postaral přebohatě. Dal jí takové učení a zásady, že se nedají 
s žádným lidským mudrováním srovnat. Použil jedinečná podobenství, jindy přímá jasná 
slova srozumitelná každému, kdo je chce slyšet.

Dal dostatečné prostředky pro odolnost v bouřích života.
Začíná to oním naroubováním- křtem, pokračuje dary Ducha svatého, které změnily 

nejen apoštoly, ale posilují každého, kdo o ně prosí.
A eucharistie? Lidské tělo se tvoří z látek, které mu dodává tělo matky, a i po narození 

se sytí jejím mlékem. Lidskou duši sytí Ježíš Kristus Eucharistií. A když se nám na duši 
usazuje plíseň, špína, prostě zlo, i tu máme k ruce čistící prostředek – svátost smíření, která 
vše škodlivé spaluje ve výhni Boží lásky- milosrdenství. Právem se ptá onen věčný vinař: 
Co jsem ti měl ještě udělat a neudělal? Viz velkopáteční výčitky.

Právem tedy očekává náš Pán bohaté a šťavnaté hrozny. Pokud je nedáváme, neobviňuj-
me vinaře ani vinici, ale jen volejme: Mea culpa! Má vina! 

Připomeňme si trochu říjnové světce, např. dvě sv. Terezie nebo sv. Františka z Assisi, 
kolik to dobra a světla vyzářili kolem!

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše zemřela ve 24 letech svého života, nikdy neopustila klášter, 
a přece její modlitby a oběti pro misie pocítili a poznali pracovníci v misiích vzdálených 
tisíce kilometrů, vždyť svět ducha nezná hranic, ani prostoru, ani času.

Věčný Vinaři, nikdy nebude dost našich díků, žes přišel mezi nás a přijal nás za vlastní. 
Hlásíme se k práci na Tvé vinici! P. Karel Rendl, Chvalšiny
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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.

Sestra Karolína Neumannová zemřela tiše a klidně v kruhu spolusester v pátek ve 3 hod. 
22. dubna 1887 ve věku 74 let a byla pochována na prachatickém hřbitově, kde už odpočíva-
li rodiče a její sestra Aloisie. Pohřeb byl slavnostní, zúčastnilo se mnoho prachatického lidu. 
Ač byla celý život churavá a vytrpěla mnoho strádání a těžkostí, Bůh jí dopřál požehnaná 
léta, protože miloval její skromnost, nenáročnost a pokoru jejího zasvěceného života. 

Za první světové války sestry i chovanky prožívaly velkou bídu a kongregace se rozhod-
la ukončit vyučovací a internátní činnost. V této době bylo učiněno dost pokusů zabrat 
sestrám budovu pro měšťanskou školu. Proto musela kongregace jednat rychle. Spolek 
Serafínské dílo lásky v Českých Budějovicích, mohl dle svých stanov zřizovat v diecézi si-
rotčince. Kongregace tomuto spolku přenechala místnosti školy i penzionátu pro zřízení 
sirotčince. Základem smlouvy mezi kongregací a spolkem bylo, že budovy budou opět slou-
žit k humanitním účelům. Správa sirotčince zůstala sestrám boromejkám, dohled nad si-
rotčincem byl státní. Kongregace zůstala majitelkou domů a sestry věnovaly bezplatně své 
síly službám sirotků. O děti bylo dostatečně postaráno, jak po stránce stravování, bydlení 
i vzdělání. V ústavu bylo kolem 80 chlapců od 6 do 14 let. Podle potřeby zde byla i děvčata. 

Boromejky

Dokončení
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Ústav byl během existence první Československé republiky předmětem nespokojenosti 
místního českého obyvatelstva a bylo nelibě pohlíženo na zástupy německých sirotků, kteří 
posilovali stav německých škol. K ústavu patřilo také přilehlé hospodářství a 18 hektarů 
polností, které sestry obhospodařovaly. Sirotčinec byl v provozu až do zabrání pohraničí. 
V důsledku uzavření osudové mnichovské dohody, obsadila německá armáda 8. října 1939 
také město Prachatice a sirotčinec musel být zrušen. Z domova se stal Zaopatřovací ústav 
pro věkem pokročilé a nemocné osoby. Asi sto chovanců bylo vesměs německé národnosti. 
Pečovalo o ně 11 sester a 4 spolupracovníci.

Po ukončení druhé světové války se začaly stahovat mraky nad Mateřincem v Praze Pod 
Petřínem, protože v generálním vedení byly sestry německé národnosti. Více se ovšem jed-
nalo o vyvlastnění majetku sester.  Změna politických a státních poměrů donutila kongre-
gaci, aby se rozdělila na československou a rakouskou. Díky rozvážnému jednání tehdejší 
Matky Bohumily Langrové, která byla zvolena do čela sester české národnosti, proběhl 
odsun sester německé národnosti postupně a klidně. 

Také z Prachatic se musely sestry německé národnosti vystěhovat do Rakouska a vy-
střídaly je české sestry. Ústav se dostal do svízelné situace, protože se odsun německých 
chovanců neuskutečnil najednou, soustředili se sem také němečtí občané, čekající na od-
sun, a nastaly vážné potíže se stravováním. Sestry se v tomto období velmi zadlužily, ale 
dále přijímaly věkem pokročilé obyvatele. V roce 1948 převzala vedení ústavu Česká kato-
lická charita – název byl změněn na Charitní domov a na vedoucí místo nastoupil civilní 
vedoucí. 

30. dubna 1950 se stala představenou prachatické komunity Matka Vojtěcha Hasman-
dová. Za jejího působení byl v klášteře ukryt kněz – řeholník, Remigius Janča OFM, který 
tajně dával sestrám exercicie. Sám unikl zatčení. Jeho tajný pobyt byl prozrazen a 10. září 
1952 obklíčili dům členové Státní bezpečnosti. Sestra Vojtěcha byla zajištěna a obviněna 
z údajné protistátní činnosti. Dopaden byl také otec Remigius. Následovalo další zatýkání 
a ještě dvě sestry z prachatické komunity byly zatčeny a odsouzeny. Hlavní přelíčení se 
konalo v září 1953 v Písku. Sestra Vojtěcha Hasmandová byla odsouzena za údajnou pro-
tistátní činnost na 8 let a do Prachatic už se nevrátila. Další dvě sestry dostaly 3 roky za 
napomáhání. 

V roce 1960 se všechny charitní ústavy měnily na Domovy důchodců a to platilo i pro 
rodný dům Jana Neumanna. Provoz probíhal v klidu, domov se s dobou postupně moder-
nizoval, ale řádových sester v pracovním úvazku ubývalo. V roce 1960 byl otevřen nový 
Domov důchodců v Kůsově a 7 řádových sester se tam přestěhovalo. Pokles řádových sester 
byl neudržitelný, okresní úřad nedovolil žádné další přijímat, přestárlé odcházely do Cha-
ritních domovů pro řeholnice a v roce 1975 zůstalo v domově jen 7 řádových sester, z toho 
jen tři v pracovním poměru a také je čekala výpověď. 

26. února 1975 opouštěly boromejky po 115 letech dům, který byl sestrám tak drahý, 
protože to bylo dědictví tehdy už blahoslaveného Jana Neumanna. Kapli ještě sestry ne-
stačily ani vyklidit a už se do ní stěhovala parta malířů a natěračů – jejich první prací bylo 
zamalovat nástěnný obraz Jana Neumanna latexovou barvou. Prázdné prostory po sest-
rách obsadili důchodci. V této době tvrdého totalitního režimu si žádná sestra nedovedla 
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představit, že by se boromejky do Prachatic ještě někdy vrátily. Do prostor domova nikdo 
nesměl vstoupit, ani když probíhalo svatořečení Jana Neumanna v roce 1977. V rámci oslav 
Desetiletí duchovní obnovy národa – v létě 1989 – přijely na pouť také sestry boromejky 
a jen v tajnosti ve večerních hodinách se dostaly do prostor bývalé kaple.

Po sametové revoluci 1989 si kongregace požádala o navrácení rodného domu Jana 
Neumanna a dům byl navrácen do vlastnictví boromejek. Bylo potřeba dům převzít a zalo-
žit novou komunitu. 21. ledna 1992 – v den úmrtí Matky Vojtěchy Hasmandové – přijely 
první tři sestry do Prachatic. Po 17 letech opět překročily práh rodného domu svatého 
Jana Neumanna. Byly mile přijaty vedením domova, převzaly část vyklizených místností 
a především kapli, ve které byla doposud selská jizba. Prvním úkolem bylo zprovoznit kapli, 
aby v ní mohly být zase slouženy mše svaté. Podařilo se to během několika měsíců a 25. čer-
vence byla kaple svatého Jana Neumanna opět vysvěcena. Jako kdysi, opět se této slavnosti 
zúčastnili kněží prachatického vikariátu v čele s českobudějovickým biskupem Antonínem 
Liškou – členem kongregace redemptoristů. V promluvě děkoval sestrám boromejkám, že 
se do tohoto památného domu zase vrátily, aby zahájily svou činnost. Přijely také mladé 
sestry z obnoveného mateřince v Praze a generální představená Matka Invioláta ze Znojma 
se sestrami a přišli také zástupci města Prachatic. Opět se chovali velmi vstřícně a díky 
shovívavosti představitelů města se podařilo získat celý objekt domova zpět do vlastnictví 
boromejek. Po zřízení hospice v roce 2005, kterému kongregace pronajala budovy za 1 Kč, 
se může jen konstatovat, že rodný dům Jana Neumana opět slouží bohumilým účelům. 
Protože má hospic svou vlastní kapli, památná kaple sester boromejek dnes slouží pro 
jejich duchovní potřeby. Boromejky usilují o svatořečení Matky Vojtěchy a vedení hospice 
o postavení Domova Matky Vojtěchy pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. Kéž i tato 
bohumilá snažení dojdou svého cíle.

Z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského zpracovala S. M. Sebastiana SCB. 
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sourozenců evy a karla starých, 
účastníků Světových dnů mládeže v Madridu
karel starý 19 let, oktáva, Gymnázium Prachatice
eva stará 22 let, 5. ročník, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Na návštěvě u

Co Vás vedlo k rozhodnutí zúčastnit 
se letošního setkání mládeže se svatým 
Otcem v Madridu?

karel: Alespoň jednou v životě jsme 
chtěli zažít Světové dny mládeže. Všichni 
naši známí, kteří se světového setkání již 
někdy v minulosti zúčastnili, nám říkali, že 
je to nezapomenutelný zážitek. Když papež 
před třemi lety v Sydney oznámil, že příští 
setkání se uskuteční v Madridu, tak jsme si 
moc přáli jet a nakonec se nám naše přání 
splnilo. 

Jeli jste individuálně nebo v rámci ně-
jakého týmu či skupiny?

karel: Jeli jsme sami. Nechtěli jsme trá-
vit dva dny v autobuse, a proto jsme se radě-
ji rozhodli letět. Navíc jsme chtěli i cestovat 
po Španělsku a setkání byla dobrá příleži-
tost, jak se tam podívat.

Zúčastnili jste se i předprogramu 
v Tarragoně?

eva: Předprogramu jsme se nezúčastnili. 
První týden jsme putovali po jihu Španělska 
v Andalusii a prošli pohoří Sierra Nevada. 
K české výpravě jsme se připojili až na za-
čátku setkání v Madridu.

Jak jste byli spokojeni s organizací 
tak velké akce – na setkání dorazilo přes 
milion mladých lidí, navíc právě v týdnu 
konání panovala ve Španělsku velká ve-
dra…

karel: Měli jsme hlavně obavy o bezpeč-
nost. Takové obrovské setkání je i příleži-
tost pro teroristy, a tak jsme věřili, že vše 

zvládnou především bezpečnostní složky. 
Jinak organizace byla na španělské poměry 
velmi dobrá. Nesetkali jsme se za celou dobu 
s ničím, co by organizátoři nestihli připravit 
nebo nějak podcenili. Za pochvalu stojí pře-
devším městská doprava v Madridu. 

eva: Horko, které po dobu setkání 
v Madridu panovalo, se nechalo snést. Člo-
věk si zvykne. Naučíte se vyhledávat na uli-
cích stín, pít dostatek vody, kterou si člověk 
mohl zdarma doplnit na několika místech 
po městě. I když nepopírám, že procházet 
se odpoledne městskými ulicemi, když tep-
loměry ukazují třeba 43°C ve stínu, není 
zrovna příjemný zážitek, ale s horkem jsme 
dopředu počítali, to ke Španělsku v srpnu 
zkrátka patří.

Prozraďte nám, co obsahuje tzv. ba-
toh poutníka?

eva: V batohu poutníka jsme dostávali: 
Klobouk, vějíř (ve Španělsku naprosto běž-
ná a dost užitečná věc), mapu města, jízden-
ku na metro, katechismus, program na celé 
setkání, knížku s biblickými texty a písněmi 
k programu, růženec, kříž, tričko a seznam 
partnerských restaurací.

Kde jste byli ubytováni a jak jste řešili 
stravování během všech těch dnů?

karel: Každá diecéze měla své vlastní 
ubytování. My byli ubytováni v jedné ze 
základních škol. Kdo chtěl, mohl spát v tě-
locvičně, ale vzhledem k počasí stejně skoro 
všichni nocovali venku na hřišti.

Stravování bylo pro nás tím nejpříjem-



11

nějším překvapením. V batohu poutníka 
jsme dostali stravenky na každé jídlo. Po 
celém městě pak byly partnerské restaurace 
setkání, takže jsme mohli jíst za stravenku 
téměř kdekoliv.

Z Čech a Moravy na setkání přijelo 
přes 3500 mladých. Měli jste také svůj 
národní „český“ program?

eva: Ano. Každé dopoledne byl národní 
program s modlitbou, katechezí, svědec-
tvím, dokumenty a mší svatou. A každý 
večer byl připraven i český program pro ty, 
kteří se nechtěli nebo z kapacitních důvodů 
nemohli účastnit toho světového.

Liší se nějak čeští mladí katolíci od 
svých vrstevníků z jiných zemí? Vnímali 
jste nějaké rozdíly?

karel: Rozdíly jsou především akustic-
ké. Nejhlasitějším národem ze všech jsou 
Italové. Hodně hlasité jsou také jihoameric-
ké národy. Člověk se po nějaké době naučil 
rozeznávat, kdo je kdo. Italové se poznají 
podle hluku, Američané podle postavy, 
Němci podle obličeje a Češi se poznají pod-
le sandálů. 

Zúčastnili jste se i křížové cesty pro 
mladé v ulicích Madridu? Trochu provo-
kativní otázka: Lze vůbec mluvit o hlu-
bokém duchovním prožívání poslední 
Ježíšovy cesty uprostřed takového davu 
lidí?

karel: Na místo, kudy povede křížová 
cesta, jsme se byli podívat během odpoled-
ne. Viděli jsme zblízka zastavení, ale už pět 
hodin před začátkem cesty byly ulice plné 
a lidé si hlídali svá místa. Přímý přenos s an-
glickým dabingem jsme nakonec sledovali 
ve sportovní hale, která byla sídlem ame-
rické výpravy.

eva: Je pravda, že ztišení v ulicích Mad-
ridu a hluboké prožívání moc nefungovalo, 
ale s tím na takové akci musí člověk počítat, 

proto jsme byli rádi, že jsme měli možnost 
se dostat na program k anglicky mluvícím 
účastníkům. Tam opravdu byl klid a mož-
nost se ztišit a i angličtina nám byla bližší 
než španělština.

Jak jste přežili bouři při noční vigilii 
na madridském letišti Cuatro Vientos? 
Z televizního přenosu situace vypadala 
hrozivě a nebezpečně.

karel: Naše kamarádka naštěstí měla 
pláštěnku, pod kterou jsme se všichni tři 
schovali. Déšť nebyl tak silný, jak se možná 
v televizi mohlo zdát. Hlavním problémem 
byl silný vítr. Strašlivost situace navíc ještě 
umocnilo, že vypadly některé velkoplošné 
obrazovky, ale v konečném účtování se nic 
zas tak hrozného nestalo. Byla to osvěžující 
letní bouřka.

eva: Noční vigilie byla pro mě zážitek 
asi největší z celého setkání. Bouřku jsme 
v klidu přežili. A pak při následné adora-
ci přišlo konečně to, co jsem od setkávání 
mj. očekávala. Po celém týdnu, kdy všude 
slyšíte křičet Italy a je všudypřítomný šum 
obrovského množství lidí, najednou stojí na 
letišti 1,5 milionu účastníků a během chvi-
ličky zavládne ticho. 

Jaká myšlenka z jednotlivých promluv 
Benedikta XVI. se Vám nejvíc vryla do 
paměti? 

karel: Především myšlenka jednoty. 
U nás v Čechách každý myslí jednotu na 
národní úrovni, ale na takovém setkání 
jednota znamená celosvětovou jednotu ve 
víře. Nezáleží na státní příslušnosti, záleží 
na společné víře. To byla pro mě ta nejsilněj-
ší myšlenka setkání.

eva: Pro mě asi to, že máme být pevní 
ve víře. Tak zněla i hymna celého setkání. 
Nebát se naší budoucnosti ani svojí slabosti 
a přijmout cestu, kterou nám Pán nabízí.

Připravila Marie Horová
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Pssst!
Když rodiče přivádí své malé děti do kostela ke mši, kladou si prst před ústa, aby dítěti 

naznačili, že tady musí být potichu. Pro dítě je však zatěžko vydržet celou hodinu v klidu. 
Pro tebe už je to určitě mnohem snazší. Vnímáš, že prostor chrámu je vyhrazen soustředěné 
modlitbě, naslouchání Božímu slovy a vnímání daru eucharistie.

Ticho není jen předpokladem dobrého prožitku mše svaté, ale nedílnou součástí každé 
bohoslužby. Už v sakristii je dobré upřít svou pozornost na to, co za chvíli začne. Snaž se 
s kamarády ministranty příliš neprobírat školní úlohy, výsledky fotbalu či své záliby. Spíše 
si nezapomeňte domluvit, kdo jakou bude mít při mši úlohu. A pak už můžete v tichu čekat, 
až vyjdete k oltáři.

Brzy po začátku bohoslužby nastává okamžik ztišení. Kněz vyzve věřící, aby si vzpomně-
li na své nedokonalosti a hříchy. Prostor ticha je tedy vyhrazen pro tzv. zpytování svědomí, 
pro uvědomění si toho, co se ti nepovedlo v tvém vztahu s Bohem a vztahu k příbuzným 
a kamarádům.

Po zpěvu Gloria zvolá kněz „Modleme se“ a opět nastává ticho. Je to chvíle, kdy máš 
Bohu předložit své úmysly, své potřeby, touhy, prosby za sebe i za ostatní.

Po jednotlivých biblických čteních se také doporučuje nechat prostor pro ticho, aby se 
mohlo dobře vstřebat to, co bylo přečteno. Když jedno čtení rychle střídá druhé, asi nestačíš 
pořádně vnímat, o čem to je.

O čem bylo kázání, promluva kněze, můžeš přemýšlet ve chvíli ticha poté, co kněz svou 
promluvu dokončil. Jeho promluva se nejspíše vrací k biblickým textům, takže ti to může 
přiblížit, čemu jsi nerozuměl(a).

Velký prostor tichu má být věnován především po svatém přijímání. Poté, co Kristus při-
šel pod způsobou chleba do tvého nitra, přivítej ho, raduj se z jeho blízkosti a zkus vnímat, 
zda ti něco důležitého nechce sdělit či předat. 

A opět zaznívá knězovo „Modleme se“. V této chvíli můžeš po-
kračovat ve vděčnosti Bohu nejen za dar eucharistie, ale i za 
ty, se kterými ses v kostele setkal(a). Můžeš si také dát 
předsevzetí, co bys rád(a) vykonal(a) dobrého během 
dalších dnů.

A určitě, pokud nechvátáš z kostela, můžeš ješ-
tě chvíli setrvat v tichu prostě jen tak, nechat to 
všechno doznít, zakořenit ve tvém srdci. Ticho 
tedy do kostela patří. Tak to říká i svatý Jan 
Zlatoústý, když vypravuje o prvních křesťa-
nech: „Když se chystali do chrámu vstoupit, 
políbili pokorně práh u dveří a zachovávali 
při Mši svaté takové ticho, jako by nikoho 
v kostele nebylo.“

PH

Slovo ministrantům
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svatost je pro každého
Elias Vella

Autor vede duchovní cvičení a semináře doma i v zahraničí. Nej-
důležitější myšlenky z nich jsou uvedeny v této knize. Najdeme zde 
texty o vnitřním uzdravení, setkání s Ježíšem, obnově v Duchu sva-
tém, o hříchu a jeho kořenech, o hodnotě utrpení, odpuštění, lásce, 
o Božím obraze v nás, o duchovním boji a povolání ke svatosti. 

Takřka na začátku knihy se setkáme s výstrahou před pokušením 
prodlévat v oázách. Podobně jako Izraelité, když při svém putová-
ní pouští narazili na oázu, mohli být v pokušení zůstat tam a nepokračovat v cestě, i my 
máme často tendenci zůstat ve svém duchovním životě na místě. Jenže je třeba vydat se 
na cestu. Nestačí nám také setkání s Ježíšem, který uzdravuje, potřebujeme setkání s ním 
jako s Mistrem, Přítelem a Pánem. 

Musíme počítat s nepřítelem Božím a naším. Satan nás ovládá především naším vlast-
ním strachem. Jen tehdy, když se začneme bát, můžeme utržit porážku. Máme zbraně, 
proti nimž nic nezmůže: Ducha svatého, církev, Marii, svátosti – zvláště Eucharistii a svá-
tost smíření, modlitbu (především chvály), obřady. Ďábel, přestože byl poražen, vede bitvu 
proti Božímu království. Nabízí-li nám něco, není to z lásky, ale z nenávisti. Když někdo 
kvůli uzdravení přijde za nějakým mágem, může sice dojít k uzdravení, ale z moci ďáblovy. 
Nejedná se o pravé uzdravení, nemoc se přesune jinam, nakonec zasáhne lidského ducha. 

Nestačí dělat, co je dobré, ale je nutno se ptát: Kdo chce, abych to udělal? Ježíš nepřítele 
porazil a pokořil. On dává svou moc všem, kdo věří. Romana Bilderová

Stojí za přečtení

ještě ohlédnutí z léta
Na pouti v Prachaticích bylo jistě hodně zajímavých událostí, ale já chci napsat jen, co 

se mi stalo. Seděla jsem na rybářské židličce na náměstí. Mám totiž operovanou achilovku, 
nevydržím dlouho stát. Byla mi zima, vzala jsem si málo vrstev. A taky jsem se až tolik 
nesoustředila, zaujala mě malá holčička. Byla takové té podsadité postavy, ručičky jako 
špalíčky, na nožičkách faldíky. Měla už všeho dost, a tak ji babička zvedla do náruče. S chutí 
zabořila nos do jejího ramene a čuchala svetr. Byla v tom krásná odevzdanost, jak se k ní 
tiskla. Říkala jsem: tohle bych, Pane, taky potřebovala, aspoň na chvilku… Nejsem takové 
vymazlené dítě. Byli jsme vychováváni sparťansky.

Odpoledne jsem byla v kostele a lidi se tlačili dovnitř. Dav mě odnesl až do boční lodi 
a tam jsem seděla zase na mém štokrlátku. A vtom mi to docvaklo!! Kolem mě byly ornáty 
a já jsem v nich byla skoro zabalená. To je moje objetí – od Krista, on zpřítomňuje svou 
oběť v těch, co si tenhle šat oblékají na naši společnou liturgii.

A tak děkuji za doteky. V. Předotová



Kostely vikariátu

ktiš
staveBní vÝvoj

Nejstarší písemná zmínka o Ktiši pochází 
ze 4. července 1310. Toho roku rozhodl bis-
kup Heřman v roli zástupce pražského biskupa 
Jana IV. z Dražic o přefaření vesnic Třebovice, Bře-
zovík a Dobročkov z Chvalšin k farnímu kostelu ve Kti-
ši, kterážto farnost byla nedlouho předtím zřízena a měla 
jen málo obyvatel. V náhradu byly do Chvalšin přefařeny vsi 
Střemily a Havalda. Patronátní právo včetně práva na navrho-
vání duchovních k oběma kostelům příslušelo opatovi, jímž tehdy 
byl Dětřich (Theodoricus), a konventu kláštera ve Svaté (Zlaté) Koruně.

Za husitských bouří, v roce 1419, byla osada vypálena a ohni podlehly i veškeré pí-
semné doklady, a to jak církevní, tak světské. Nicméně lze dohledat, že občané ktišští byli 
přítomni Táborskému setkání 22. července 1419 a svým dílem přispěli k vypálení zlato-
korunského kláštěra o rok později.

V té době se zřejmě většina zdejších farníků hlásila k husitům a kostel sloužil utrakvis-
tům přijímajícím podobojí. Katolíků byl prý tak malý počet, že se shromažďovali v předsí-
ni, kde sloužili bohoslužby. Kostel byl katolickému vyznání navrácen až v roce 1493, kdy 
byl 30. června roku 1493 opětovně vysvěcen, jak dokládá překlad latinsky psané listiny.

„Léta Páně 1493 na poslední den měsíce června jsem já, Benedikt, Biskup z Caminu, tento 
kostel vrátil (církvi) a tento oltář vysvětil ku slávě sv. apoštola Bartoloměje a uložil tam relikvie 
10 000 mučedníků; poskytl jsem též obvyklé odpustky; toto se stalo za vlády jeho nejurozenějšího 
pána Vladislawa, krále uherského a českého; posvětil jsem též ostatní oltáře tohoto kostela“. 

O pět let později, 27. srpna 1498, vysvětil další biskup, tentokráte Jan Simbalenský, 
oltář sv. Šebestiána, který je také nazýván oltářem sv. Anny. Lze se domnívat, že i kostel si 
vyžádal důkladnou opravu. Dobu kolem roku 1500 připomíná vysekaná kamenická značka 
na pražci kamenné vyzdívky při sakristii.

Během třicetileté války zřejmě nedošlo k výraznému poškození kostela. Přestože se ve 
farní knize lze dočíst že: „…ve Třicetileté válce Ktiš sešla ohněm a veškeré spisy se staly 
obětí plamenů“, kostel k výraznější újmě nepřišel. Avšak opakovala se stejná situace jako 
za bouří husitských a veškeré záznamy z doby před rokem 1641 byly zničeny. Poničená 
fara byla obnovena díky daru bezdětných manželů. K zásadní přestavbě chrámu došlo až 
na sklonku 17. století. V letech 1687 až 1692, byl z důvodu vážného poškození krovu, 
hrozícího nebezpečím zřícení klenby presbytáře, a koneckonců i pro malou kapacitu kos-
tela na základě plánů krumlovského knížecího stavitele Giovanniho Canevaleho stržen 
presbytář, stejně jako kaple na levé straně lodi, a loď následně rozšířena. (Podle původních 
představ měla být stržena pravá strana lodi a posunuta o tři a půl lokte.) Z původní gotic-
ké stavby se zachovalo spodní patro věže a předsíň při jihozápadním nároží. V roce 1781 
byl kostel včetně věže renovován, zvenku i zevnitř vybílen a opatřen novými dubovými 
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okny. V roce 1824 byl vnitřek kostela opět důkladně 
renovován, stejně jako všechny tři oltáře. Kvůli nou-
zi, která nastala po napoleonských válkách, nebylo 
možno obnovit různá pozlacení a postříbření, sošky 
a ozdoby dostaly jen laciný barevný nátěr. Roku 1878 
byla o šest metrů navýšena kostelní věž a získala tak 
další dvě podlaží. Byla opatřena čtyřhrannou stře-
chou a pokryta břidlicí. 

Jednolodní kostel má dnes pravoúhle uzavřený 
presbytář, sakristii na jižní straně, předsíňku při jihozápadním nároží lodi a hranolovitou 
věž před průčelím. Presbytář je zaklenut valeně se stýkajícími se lunetami. Na jižní straně 
se nachází portálek při vstupu do sakristie, která je zaklenutá valeně s výsečemi, s malova-
ným datem 1688. Patrová kruchta je dřevěná, předsíňka si uchovala středověkou křížovou 
klenbu a podvěží je klenuto valeně. 

Za faráře Julia Halla (1852 – 1865), který byl synem prachatického zahradníka, byla 
farní zahrada upravena do teras a byla osazena ovocnými i ozdobnými cizokrajnými stromy, 
keři a květinami; zbudován byl i kamenný zahradní domek a byla postavena fontána.

moBiliář
Jak uvádí matrika zemřelých, Hans Kóppe ze Záhoří nechal pro kostel v roce 1690 zho-

tovit nový oltář. Hlavní oltář, stejně jako další vybavení kostela, zhotovil truhlář Kien-
müller a roku 1694 je vyzdobil a pozlatil Peter Anneis. Uprostřed stolu oltáře s umělecky 
zdobeným ciboriem, po jehož obou stranách byly usazeny relikviáře, stávala pozlacená 
socha sv. Bartoloměje v téměř životní velikosti. Ta byla později nahrazena obrazem od 
českokrumlovského knížecího malíře Philippota. Důvod byl prý ten, že oknem, jež je v čele 
presbytáře, při ranní bohoslužbě pronikalo mnoho světla a obřady rušilo. Nad obrazem sv. 
Bartoloměje se nachází oválný obraz korunovace Panny Marie. Nad oltářem je pak umístěn 
schwarzenberský znak. Mezi menzou oltáře a oltářem samotným lze při obětování projít, 
neboť retabulum s obrazem sv. Bartoloměje je odděleno. Oltář samotný byl upravován 
a z původního se zachovala jen část. To dosvědčují mnohé letopočty zaznamenané na růz-
ných místech oltáře a objevené při poslední renovaci. V návaznosti na liturgické úpravy po 
2. vatikánském koncilu byla odstraněna mřížka komunia a instalován novodobý obětní 
stůl. 

Mariánský oltář po levé straně byl vysvěcen v roce 1707 a oltář vpravo zasvěcený sv. 
Floriánovi o deset let později. 

Roku 2009 byla dokončena renovace mensy, svatostánku a souvisejících prvků původ-
ního hlavního oltáře. V současnosti pokračuje restaurování retabula, které se z tohoto dů-
vodu v současnosti nachází zčásti pod lešením.

Kazatelnu zdobí figurální reliéfy Krista na hoře Tábor. Křtitelnice z roku 1702 je žulová 
s uvedeným letopočtem a s vyobrazením Kristova Křtu. Na podlaze lodi jsou 2 náhrobní 
desky, z nichž prostřední 0,80 m široká, 1,58 m dlouhá, ze žuly, je zcela sešlapaná, tedy 
nečitelná, zatímco na druhé, 0,68 m široké, 0,95 m vysoké, z vápence. 
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Vedle oltáře na straně evangelia, je zčásti zachován tento nápis:
HIC QVIESCIT VENE 
RABILIS P. MATHIAS XAV. 
FRANC(ISCVS SCHMIDT) 
30 A(NNOS) H H C 
L(N) AETATIS (SVAE) AN 
NORUM (59) (O.) (DI)E 
11. SEPTEMBRIS 
(A. DNI.) M D C C I I. 

ZvonY
Do roku 1917 byly v kostelní věži zavěšeny tyto zvony:
Velký 520kilový o průměru1,03 metru, 0,74 m šikmo a 0,80 m svislé výšky s nápisem na ko-

runě: Odlitý Joh. Holledererem v Linci 1843. Vespod barokní ornament; na plášti reliéf Krista na 
kříži, Marie s Ježíškem, sv. Florián a Šebestián; mezi dalšími ornamenty na věnci nápis (lat. text): 
A FULGURE TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE JESU CHRISTE.  ST. BARTHOLOME-
US ORA PRO NOBIS.

Prostřední o průměru 0,77 m, 0,57 m šikmo, 0,62 m svislé výšky, s ornamenty na ko-
runě, reliéfem sv. Jana a Pavla, znakem zvonaře a nápisem kolem dokola: „Jos. Perner 
v Českých Budějovicích 1804“ na plášti. Vážil 250 kg.

Malý o průměru 0,57 m, 0,42 m šikmo, 0,44 m svislé výšky, vážící 155 kg a s or-
namenty na koruně a věnci, na plášti reliéf Neposkvrněné Panny Marie a nápisem: 
JOHANN ADAL. PERNER IN BUDWEIS ANNO 1830.

Menší o průměru 0,37 m, 0,28 m šikmo, 0,30 m svislé výšky, na koruně nápis (latin. text): 
FUDIT ME IOSEPHUS PERNER BVDVIC 1780.

Zvony, z nichž první tři byly roztaveny pro válečné účely, doplňoval ještě sanktusový 
zvonek.

Zavěšen zůstal pouze umíráček. Zvonek z dobrovodské kapličky pak sloužil coby meš-
ní. Podle strohého záznamu v pamětní knize by zvony měly být odvezeny již v roce 1916 
a uvedená váha činí 620 a 270 kilogramů. 

V dubnu roku 1923 byla po dvou proběhlých sbírkách 
věž opatřena 361kilogramovým zvonem s obrazem sv. 
Bartoloměje, jenž byl laděn v h, 212kilogramovým zvo-
nem laděným do d a s obrazem sv. Rodiny a zvonem s re-
liéfem sv. Floriána, který byl laděn v tónu fis a vážil 104 
kilogramů. Posledním zvonem ktišské zvonice byl pěta-
dvacetikilový „Wandlungsglocke“, používaný při pozdvi-
hování.

Dnes je v kostele zavěšen výše uvedený zvon od Josefa 
Pernera z roku 1780 a dvojice stejných zvonů, o něco men-
ších než předchozí. Nenesou na sobě žádný nápis či reliéf 
a jeden je bez srdce a tedy nepoužíván. Ve věži je celkem 
pět zvonových stolic, dvě na velké zvony a tři na malé.
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vaRHanY
Autorem varhan postavených roku 

1703 byl Jiří Richter z Lince, který té-
hož roku vystavěl i varhany v Chro-
bolech. Roku 1890 dostal farní kostel 
nové varhany, vyrobené firmou Jin-
dřich Schiffner ze severních Čech. 

DuCHovní sPRáva
Již r. 1310 kostel zmíněn jako far-

ní. Mezi léty 1310 až 1369 byl kostel 
sv. Bartoloměje v Ktiši filiální a pod-
léhal farnímu kostelu ve Chvalšinách. 
První zpráva o zdejším duchovním 

pochází až z roku 1360, kdy uváděl do úřadu faráře ve Chrobolech. Prvním knězem zná-
mým jménem je pak Ondřej, který sem byl prezentován v roce 1379, roku 1388 jej vystřídal 
Bartoloměj. V roce 1393 odchází Martin, jehož nahrazuje Mikuláš. Ten po roce rezignuje 
a byl vystřídán Janem, po kterém v roce 1396 přichází Jakub, který zde působí do roku 
1404, kdy jej střídá Štěpán. V roce 1406 je zde zmiňován Albert, jenž rezignoval a na-
hradil jej Mikuláš, který odešel v roce 1409, kdy se farnosti ujal Ondřej. Z následujících 
let se žádná jména nedochovala, a tak až roku 1624 je zmíněn P. Baltazar Pichler. V roce 
1641 začal P. Ulrich, zvaný rovněž Vlach, vést matriky a posloupnost farářů je od té doby 
dohledatelná. 

Po druhé světové válce byla a dodnes je farnost Ktiš 
spravována excurrendo z Chvalšin. Neobsazená farní bu-
dova chátrala a byla využívána k různým účelům (kan-
celáře lesní správy), aniž se investovalo do oprav. V roce 
1992 navíc střechu hospodářské budovy zničil požár. Po 
rekonstrukci objektu je zde otevřeno Diecézní centrum 
života mládeže a otvírá se tak nová kapitola dějin ktišské 
fary. V čele týmu mladých lidí stál nejprve P. Bohuslav 
Švehla, kterého vystřídal P. Milan Habrda. Následovalo 
období, kdy pro činnost centra nebyl vyčleněn kněz. Sta-
ral se o něj především pan Václav Švarc. V roce 2004 byl 
péčí o mládež v diecézi pověřen P. Jaroslav Karas, který se 
o rok později ujal i vedení DCŽM. V roce 2009 jej nahradil 
P. Roman Dvořák.  JP
Literatura:
Sborník Ktiš 1310–2010
Roman Podhola: Prachaticko známé i zapomenuté.
„Chronik der Gemeinde Tisch“ – přeložil Jiří Švejda 
Spolek Bartoloměj: Ktišsko včera a dnes.
Staré fotografie: archiv autora, kniha Sborník Ktiš  
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PřeHleD ktišskÝCH FaRářŮ:

1641 – 1653 P. Ondřej Dionýz Ulrich
1653 – P. František Matěj Helfe
1653 – 1657 P. Urban Gottfried Andrasko
1657 – 1659 P. Kryštof Würzer
1659 – 1666 P. Urban Gottfried Andrasko
1666 – 1670 P. Tobiáš Alexandr Maxmilián 

Hermann Cusata
1670 – P. Jeroným Bedřich Detterle – ad-

ministrátor
1670 – 1671 P. Jan František Offinger
1671 – P. Šimon Massauer – administrátor
1671 – 1673 P. Kryštof František Ignác 

Wagner
1673 – 1702 P. Matěj František Schmidt
1702 – P. Antonín (z kláštera Zlatá Koru-

na) – administrátor
1702 – 1707 P. Jindřich František Habert
1707 – P. Placidus Habert (z kláštera Zlatá 

Koruna) – administrátor
1707 – 1731– P. Matěj Ondřej Feigl
1731 – P. Václav Herusch – administrátor
1731 – 1742 P. Josef Mohelnický 
1743 – P. Filip Vlček, P. Jan Nep. Antonín 

Wimmer – administrátoři
1743 – 1745 P. Jan Nep. Antonín Wimmer 
1745 – 1747 P. František Knapp
1747 – 1753 P. Vojtěch Liebenwein
1753 – 1769 P. Václav František Herusch
1769 – P. Šimon Herusch – administrátor
1769 – 1778 P. Matouš Stainko 
1778 – 1783 P. Augustin Spalt

1783 – 1784 P. Kašpar Ulm
1784 – 1787 P. Jakub Wisinger
1787 – 1791 P. Antonín Fritsch
1791 – P. Josef Stejskal – administrátor
1791 – 1800 P. Florián Hölderle
1800 – P. Josef Stejskal – administrátor
1800 – 1807 P. Bernard Jan Ortner
1807 – 1838 P. Josef Stejskal 
1839 – 1852 P. Augustin Walter 
1852 – 1865 P. Julius Hall
1865 – 1878 – P. František Viktora
1878 – 1882 – P. Petr Roztočil
1882 – 1889 P. Bedřich Tischler 
1889 – 1896 P. František Tipl
1896 – P. Jan Hajný – administrátor
1896 – 1919 P. Jan Kurz
1919 – P. Alois Singer – administrátor
1919 – 1935 P. Matěj Kyzour 
1935 – 1946 P. Jan Weiss

P. jan Weiss
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Pověry versus křesťanství?
Pověry jsou tu velice živé. Nedávno se 

nám utopil jeden klučina. Tak deset dvanáct 
let. Takový veselý. Pochválil jsem ho při mši 
svaté, že pěkně tancoval. Druhý den jsem se 
dozvěděl, že je utopený. Nebylo moc vody. 
Ale možná nějaká díra po dolování hlíny 
nebo had. No prostě stalo se. Hovořil jsem 
potom s lidmi, co u toho byli, a oni říkali, 
že se nedalo nic dělat. Voda si ho vzala. 
Jak se potopil, bylo jasno. Voda si ho musí 
vzít a nikdo mu nepřijde na pomoc. A když 
viděli ruku vystrčenou nad hladinu? To je 
právě znamení, že si ho voda bere. Oni se 
bojí různých prokletí, ale nejhorší prokletí 
je ve jménu vody. Když si někoho bere, tak 
na něj nesmíš sáhnout, nebo by si tě také 
vzala. Proto ho nikdo za tu ruku nevytáhl 
a nikdo pro něj neskočil. My se tomu možná 
smějeme, ale tam je takovéto myšlení velice 
silné.

Silnější než křesťanská víra?
Než jsem odjížděl, začalo zrovna období 

dešťů. Ale moc nepršelo. Zaseli a hrozilo, 
že všechno uschne. A to by byla katastrofa. 
Zrno na novou setbu nemají. Povídám „bu-
deme se modlit“. A když byla mše, tak jsme 
se modlili za déšť. A pršelo. Tak jim říkám 
„vidíte, funguje to“. Pak zas pršet přestalo 
a znovu říkám, že budeme za déšť společně 
prosit. Ale oni kdepak. Když bude nejhůře, 

půjdou hledat bílého kohouta a toho pak 
zaříznou jako oběť duchům. Přestože jsou 
křesťani, tak tohle je stále ještě silnější.

Je tam často hlad?
Teď je tam vlastně takové nejhorší obdo-

bí. Zásoby již nejsou a nová úroda také ne. 
Žně tam začínají v říjnu či v listopadu. Proto 

MISIONÁŘ VERSUS ZLÝ DUCH

Na svatého Františka, tedy v době, kdy se toto číslo časo-
pisu objeví ve vašich rukou, bude sedět Pater Jaroslav Za-
wadski v letadle. Na dva roky opět zmizí v centru Afriky, 
která je již čtyři roky jeho domovem. A tak si jeho návštěvu 
připomeňme alespoň dokončením rozhovoru, který jsme 
načali v zářijovém vydání Jana Prachatického.

Rozhovor
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jedí ty psy nebo žáby. Těch je tam hodně. 
Když prší, tak máme krásné žabí koncerty.

Dal jsi hádanku, jak dlouho vydrží misio-
náři pes?

Od dovolené do dovolené. Minule když 
jsem se vrátil, tak mi ho snědli. Pořídili jsme 
si nového, ale když jsem odjížděl, tak jsem 
se s ním rozloučil. Kdybychom se už nevi-
děli.

Jak se jí taková myš?
No není to žádná pochoutka, ale dá se 

to sníst. Když jsou myši menší, tak je nor-
málně uvaří. Vnitřnosti samozřejmě ne, ale 
kůži ano. Když jsou větší, třeba krysy, tak ji 
stáhnou z kůže.

Oni tam asi žijí dost ze dne na den?
Ale já se jim někdy ani nedivím. Našeho 

kuchaře platíme a on si střádal, že až bude 
mít dost, tak si koupí plech na střechu. Ješ-
tě neměl dostavěno, tak si ho pak nechal 
složený u nás. Asi měsíc. Nějaký strejda se 
dozvěděl, že on má ten plech a ještě ho ne-
potřebuje, a on již ano. A on mu ho musel 
dát. To je strejda, to je rodina. Kdyby řekl 
ne, tak celá rodina bude proti němu. Tak 
mu ho dal, do dneška mu jej ani nevrátil ani 
nezaplatil. No kuchař si již ušetřil na nový. 
Tak se nedivím, že nechtějí šetřit. Protože 
když přijde rodina, že potřebuje, tak jim 
musí dát.

Co desatero? Krade se?
Krade. Ale oni to tak neberou. Tam se 

moc nezpovídá ve francouzštině, ale když 
ano, tak jsem nikdy neslyšel, že by se 
kradlo. Oni to berou jako s tím plechem. 
Když to leží, ty to nepotřebuješ, tak já si to 
vezmu. Když jde o dobytek, tak to je jiné. 
To je živí a za to jsou i tresty. Ale kolo, ho-
dinky, anebo teď mají dost mobily, tak to 
se krade všude. Jednou jsme při mši svaté 
dělali sbírku. Bylo hodně lidí, protože jsme 
měli asi tři křty a taková sbírka tam trvá 
půl hodiny. Tancuje se a tak. Tak jsem seděl 
a koukal, jak tam ty holčiny sbírají peníze. 
Někdo hodil 50 franků, jiný sto. No a během 
svatého přijímání to vzaly, že to budou po-
čítat. Když je vrátily spočítané, nebyla tam 
ani jedna stovka, ani jedna padesátka, jen 
nejmenší pětadvacetifrankovky. Nedokáží 
odolat pokušení. Je to, tak si vezmou. Oni 
si to sami sobě nějak mazaně vysvětlí. A tak 
je to s celým životem. Teď je teď. 

Jak tam funguje sociální systém?
Funguje, funguje. Ale jen na jednu stra-

nu. Stát bere, ale nic nedává. Náš kuchař 
jako zaměstnanec dostává plat a z toho se 
platí daň. Ale ještě nikdy se nestalo, když 
marodí, aby něco dostal. Sestry tam měly 
zaměstnance, za kterého všechno poctivě 
platily, a když se zabil na motorce, chtěly 
získat pro rodinu nějaké odškodnění. Ale 
kdepak. To člověka posílají tam, pak zas 
tam. Až to vzdá.

A daně?
Zrovna tam probíhá taková akce. Jsou 

volby, je třeba peněz. Tak se vyměřují po-
zemky. Tam to je tak, že přijdou misionáři 
a šéf vesnice bez jakéhokoli razítka či pa-
píru řekne: odtud potud je to vaše. A to je 
nedotknutelný a svatý. Ale stát teď poslal 
zeměměřiče, aby to změřili, a museli jsme 
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zaplatit daň. Jenom běloši. Černoši by to 
nikdy nezaplatili.

A co právo vůbec?
Když je problém mezi nimi, tak to řeší 

šéf vesnice. Až jde-li o něco většího, nebo 
je problém mezi bílým a černým, tak se to 
posílá výše. Ale je-li problém mezi bílým 
a černým, vždy je na vině bílý. Protože ten 
zaplatí. Černý nemá. Když je spor mezi 
křesťanem a muslimem, vyhraje muslim. 
Mají většinu a drží pohromadě. To není tak, 
že by se černoši, běloši, protestanti, katolí-
ci, muslimové stavěli proti sobě. Ale kdyby 
muslim odsoudil muslima, tak by měl v té 
své komunitě těžkosti.

A co křesťanství a polygamie?
Nedávno jsme si povídali na toto téma 

s holkama tam u nás. Holky už před matu-
ritou, pokřtěné, do kostela chodí. Na biř-
mování se připravují. A všechny do jedné 
z té naší vesnice by chtěly být poslední že-
nou polygama. Ta poslední je totiž takový 
mazlík. Nemůže mít svatbu v kostele, ne-
může chodit ke svatému přijímání. Nevadí. 
Všechny do jedné. Křtili jsme jednoho dědu. 
Býval to šéf vesnice a pak to po něm převzal 
syn, tak jak to tam chodí. A on se na křest 
připravoval padesát let. Protože měl sedm 
manželek. Některé manželky pak zemřely, 
některé odešly a zůstala s ním jedna, a tak 
mohl být pokřtěný. A rok nato zemřel. Po-
lygamie je velký problém Oni říkají, že je to 
tradice. Jen jednou se stalo, že se někdo za-
mýšlel nad náboženstvím, nad evangeliem, 
a pak si nechal jen jednu manželku a ostatní 

poslal domů. Jenže když je někdo šéf ves-
nice nebo většího území, tak musí mít víc 
manželek, aby si získal větší úctu. 

Hodně manželek, to může přinášet i pro-
blémy?

Stalo se, že si vzal jeden třetí manželku. 
Mazlíka. Ty dvě žárlily, až toho chlapa zabi-
ly. Ale jinak jim to funguje. Tam nebydlí po-
hromadě. Manžel má svůj domeček a každá 
manželka také svůj. Pokřtěná může být ale 
pouze první žena a stejné je to se svatbou 
v kostele. Ale zase nejde říci, že by tam měl 
každý více manželek. On si to také každý 
nemůže dovolit, protože si více manželek 
nemůže koupit.

Dlouho, předlouho otec Jaroslav vyprávěl. 
Možná i na knihu by to vydalo. Kdo ví, třeba 
se jí jednou dočkáme. A tak zatím myslete na 
našeho Jaroslava, ať se nám tam v té Africe 
neztratí, a čas od času na něho vzpomeňte s ně-
jakou tou modlitbou. 

Jaroslav Pulkrábek

Číslo účtu, na kterém lze podpořit práci otce Jaroslava, je
„POMOC ČADU“ 43-1457170207/0100. 
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León
O Burgosu jsme prohlašovali, že je perlou Camina. Nyní můžeme totéž říci i o Leónu. 

V dějinách Španělska sehrál dokonce významnější roli než Burgos. 
Na konci 1. století křesťanské éry si místo na soutoku řek Bernesga a Tório vybrala 

římská 7. legie, zvaná Gemina, za svůj nový tábor. Hmotných stop z té doby se zachovalo 
jen málo, hlavní památkou je sám název města: Castrum Legionis – León (nepochází tedy 
od lva, jak by se mohlo na první pohled zdát, zvlášť když má město lva ve svém znaku). 
Po pádu římského impéria sem přišli Vizigóti a po nich v roce 717 Arabové. Na začátku 
10. století dobyl město asturský král Ordoño II. a učinil z něj své sídlo. Až do osvobození 
Toleda v roce 1085 zůstalo nejdůležitějším městem křesťanského Španělska. V roce 1063 
sem byly přeneseny ostatky  sv. Isidora ze Sevilly a od té doby je významnou zastávkou na 
Svatojakubské cestě.

Pro nás jsou v něm důležitá především dvě místa:
1. Gotická katedrála Panny Marie, 

nejkrásnější v celém Španělsku. Bývá 
nazývána „la pulcra leonina – leónská 
kráska“. Na rozdíl od mnoha jiných 
gotických katedrál, včetně pražské 
svatovítské, které zůstaly nedokon-
čené až do 20. století, byla dostavěna 
už ve středověku. Má nádherná okna: 
květinové vzory, ornamenty i části 
biblických příběhů na téměř 1800 
metrech čtverečních okenní plochy 
a tři velké rozety rozehrávají v hlavní chrámové lodi kouzelnou hru světel, připomínají-
cí dětský kaleidoskop. Nejlepší je ji navštívit v jasný, slunečný den. Umělecky působivé 
vstupní portály vyprávějí v názorných kamenných obrazech o posledním soudu, o životě 
Panny Marie, sv. Jana Křtitele a dalších světců. Pro lidi, kteří neuměli číst, to byla učebnice 
věrouky a biblických dějin. 

2. Kostel sv. Isidora, nejstarší v Leónu. Starší stavbu, zbudovanou nad světcovými 
ostatky, nechala přestavět (nám již známá) Doña Urraca (1109-1126). Dílo pokračovalo 
za vlády Alfonsa VII. (1126-1157). Nový kostel byl slavnostně posvěcen v roce 1149. Péči 
o něj převzali augustiniáni-kanovníci. Pro poutníky měl velký význam: ti, kteří pro nemoc 
nebo vyčerpání už neměli dostatek sil a obávali se, že by do Santiaga nedošli (zbývalo 
jim totiž ještě asi 300 kilometrů), mohli dosáhnout úplného odpuštění zde. Stačilo projít 
„branou odpuštění (Puerta del Perdón)“. Nad hlavním vchodem je zobrazen sv. Isidor jako 
maurobijce, ačkoli to byl učenec a ne válečník. Součástí kostela je hrobka leónských králů. 
Je vymalována tak nádhernými malbami, že bývá v nadsázce nazývána „sixtinskou kaplí 
románské doby“. Kromě scén ze života a utrpení Krista a z Apokalypsy obsahují malby 
i různé lidové motivy.  

Putování se sv. Jakubem
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Kdo byl svatý Isidor? Jeho 
rodiče žili se dvěma starší-
mi dětmi v Novém Kartá-
gu (Carthago Nova, dnešní 
Cartagena). Když v roce 552 
město dobyl byzantský císař 
Justinián, museli utéci do 
Sevilly. Tam se jim narodil 
Isidor. Kvůli těmto problé-
mům byl o mnoho let mladší 
než jeho sourozenci. Starší 
bratr Leander se stal opatem 
kláštera v Seville, Isidor byl 
jeho žákem v klášterní škole 
a po smrti otce i jeho poruční-
kem. V roce 576 byl Leander 
jmenován sevillským arcibis-
kupem. Vedl arcidiecézi ve 
velmi těžké době. Vizigótský 
král se tehdy hlásil k arianis-
mu, dokonce zavraždil vlast-
ního syna, když přestoupil ke 
katolické církvi. Leander na 
něj trpělivě působil, až do- 

sáhl jeho obrácení. K úplné konverzi došlo na koncilu v Toledu v roce 589. Isidor se mezitím 
stal knězem a po bratrově smrti v roce 599 jeho nástupcem. 37 let moudře a horlivě řídil 
svou arcidiecézi. Svolal několik synodů, nejslavnější v roce 633 do Toleda. Na něm bylo 
schváleno vyznání víry, používané ve španělské liturgii několik dalších století, a zásada 
„Rex, Gens, Patria (jeden král, jeden lid, jedna vlast)“, která pomohla z Hispánců, Římanů 
a Gótů vytvořit jeden národ a tím položit základní kámen dnešního Španělska.  Napsal 
celou řadu knih, nejen z oboru teologie, ale i přírodních věd, historie, lingvistiky a rétori-
ky. Chtěl jimi vzdělávat nejen klérus, ale i prosté věřící. Věděl, že nevědomost je matkou 
všech omylů (srv. podobný výrok papeže Pia XII: „Nevědomost je největším nepřítelem 
katolíků!“). Kladl velký důraz na studium Písma svatého. Říkával: „Chce-li být někdo stá-
le s Bohem, musí se často modlit, ale také často číst!“ Současníci o něm prohlašovali, že 
myšlenkovým vzletem byl roven Platónovi, věděním Aristotelovi, výmluvností Ciceronovi, 
všestranností Didimovi, erudicí Origenovi, důstojností Jeronýmovi, učením Augustinovi 
a svatostí Řehoři Velikému, tehdejšímu papeži. Zemřel 4. dubna 636 a byl pohřben po boku 
svých sourozenců, kteří jsou také svatořečeni. Za svatého byl prohlášen v roce 1598 a v roce 
1722 ho papež Innocenc XII. zařadil mezi učitele církve.  

Legenda vypráví, že po obsazení země Araby jeho ostatky promluvily a prosily o převe-
zení na sever, který už byl v reconquistě od maurské nadvlády osvobozen. To se stalo v roce 
1063 zásluhou biskupů z Astorgy a Leónu. P. Pavel Liška
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antonín jaroslav Puchmajer
Rodina
Kněz, někdejší ktišský a prachatický kaplan, 

ale i básník, překladatel a organizátor národního 
a kulturního života, se narodil 7. ledna 1769 v Týně 
nad Vltavou jako druhé z osmi dětí jircháře Karla 
Puchmajera a Anny, rozené Metlové. Téhož dne byl 
v děkanském chrámu u svatého Jakuba v Týně po-
křtěn za kmotrovství nejbližšího souseda Vojtěcha 
Chrášťanského, jenž byl rovněž svědkem při svatbě 
rodičů. Svědkem křestním byly pak Antonín Aukrop 
a paní Barbora Skluzáková, bohatá soukenice z ná-
městí. Své vlastenecké jméno Jaroslav přijal v do-
spělém věku na počest Šternberků.

Rodina nebyla příliš bohatá, bydlela v Dolním 
Brašově, v nevelkém domku s dřevěným štítem, na 
rohu tehdy bezejmenné uličky. Dnes nese ulice název 

svého slavného rodáka – Puchmajerova – a na domě, který stojí na místě bývalé jirchářovy 
chalupy, je mramorová deska, připomínající zlatým písmem spisovatelovo rodiště. 

Životní dráha
Jazykově velmi nadané dítě si záhy osvojilo základy latiny, kterou jej vedle hudby učil 

týnský děkan, bývalý člen pražské jezuitské koleje Josef Wollauch. Po studiu na piaristic-
kém gymnáziu v Českých Budějovicích, kde překvapil jak výbornou znalostí latiny, tak ne-
znalostí němčiny, započal se studiem cizích jazyků na filozofické fakultě Karlovy univerzity 
a následně se zaměřil na teologii. 

Kněžského svěcení se mu dostalo v únoru 1796 a poté vystřídal kaplanská místa ve 
Ktiši, Prachaticích a v Kamenném Újezdě. V převážně německých Prachaticích křísil lásku 
k rodné češtině a zasloužil se o rozkvět spolku chrámového zpěvu Literátské bratrstvo 
s latinským i českým kůrem. Založil zde i čtenářský spolek, který se později stal součástí 
Literátského bratrstva. V roce 1804 byl ustanoven farářem v Jinonicích, rok poté v Citoli-

Předlouhý 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 na-
ložil 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. 

Z dějin kléru prachaticka



29

bech u Loun. V dubnu 1807 se na přímluvu 
J. Dobrovského stal farářem na šternber-
ském panství v Radnicích u Plzně, kde pů-
sobil až do své smrti. Zemřel v pouhých je-
denapadesáti letech, 29. září roku 1820 ve 
všeobecné nemocnici v Praze poté, co na 
jaře téhož roku utrpěl vážný úraz. Údajně 
při opravě domku pro Romy. Byl pochován 
na pražských Olšanech, ale místo posled-
ního odpočinku slavného básníka zůstalo 
literární historii paradoxně neznámé.

odkaz 
Do dějin vstoupil coby zakladatel a hlavní představitel novočeské básnické školy. Sesku-

pil první novočeskou básnickou skupinu autorů z Čech, Moravy i Slovenska, jejíž skladby 
otiskl v pěti almanaších; první dva pod názvem Sebrání básní a zpěvů, další tři pojmeno-
vané Nové básně. Plynně překládal z latiny, řečtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny 
či polštiny. Byl nejplatnějším pomocníkem svého učitele a přítele J. Dobrovského při práci 
na prvním díle Německo – českého slovníku a Dobrovský mu svěřil práci na dokončení 
druhého dílu. Mimo jiné byl autorem Pravopisu rusko – českého a během desetitýdenního 
pobytu mezi Romy na panství v Radnicích jako vůbec první Čech popsal v roce 1819 rom-
štinu, respektive její český dialekt. Posmrtně pak vyšla i jím sepsaná učebnice romského 
jazyka. Vedle pamětních desek na zdi zámečku v Jinonicích a na rodném domě v Týně nad 
Vltavou byla v Panteonu Národního muzea v Praze v roce 1900 umístěna jeho bronzová 
busta od Bohumila Vlčka.

Pamětní deska na zámku v Jinonicích.

Ktiš se stala prvním kaplanským místem A. J. Puchmajera
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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 prostřednic-
tvím stránek Jana Prachatického.

kamenná boží muka na konci Mlýnské ulice jsou celá kdovíproč natřena na bílo. A na 
rozdíl od ostatních jsou pořád jakoby živá; ne že bych u nich vídal stát někoho v tichém 
zamyšlení, ale stále v nich stojí sklenka, do níž kdosi pořád, už po léta od jara do zimy, 
vkládá hrstku květů z okolních luk. Boží muka nepřehlédnete, stojí vpravo při cestě a jsou 
orientována k východu. 

Na nedalekém potoce stával mlýn, dnes tvoří božím mukám pozoruhodné pozadí starý 
dům č. p. 181. Jeho stodola, na níž po léta nebyl jediný pravý úhel, před léty spadla. Dům 
sám pak vyvolává přehršel takových představ, že by vydaly na samostatné vyprávění. Inu, 
jsou do něj uložené celé věky a osudů ještě víc…

Mlynáři patřili k nejbohatším lidem v obci snad odjakživa. Nebylo tomu jinak ani v případě 
volarského mlynáře, jehož mlýn stál na potoce na jižním konci města. Tři mlynářovi synové nouzí 
netrpěli. Není divu, že nejmladší Matyáš se nikdy dlouho nerozmýšlel půjčit někomu něco peněz. 
Mlynář to dvakrát rád neviděl: „Jednou té tvé dobroty nějaký darebák zneužije! Měl bys s penězi 
zacházet opatrněji.“

Matyáš se vždy jen usmíval: „Mohu-li pomoci, pak bych i měl pomoci. I kdyby mě někdo zkla-
mal, raději budu ochotný než lakomý.“

Mlynář zabručel: „Půjčuj jen tolik, o kolik můžeš přijít!“ O životě už věděl své a na jeho slova 
mělo zanedlouho dojít.

Matyáš půjčil pár zlatek také mladému dřevaři, který do města dorazil se svými druhy zpraco-
vat dřevo padlé po vichřici. Mladík ale většinu výdělku nechával při pitkách v hospodách a k vra-
cení dluhu se neměl. Odkládal splacení peněz tak dlouho, až i Matyášovi došla trpělivost. Ztráta 
peněz mu nevadila, ale dřevorubec mu lhal a průhlednými výmluvami se i vysmíval. 

Jednoho večera v hostinci za kostelem se pak opilý dřevař dokonce Matyášovi přede všemi 
vysmál: „Nic ti nevrátím, hlupáku, ani jsem to neměl v úmyslu. Však máte ve mlýně peněz dost 
a dost.“ 

To už Matyáš nevydržel a povalil opilce na podlahu: „Tehdy´s mě prosil skoro plačky. A teď? 
Z dlužníka zlodějem snadno a rychle, viď?“

Ale to už hostinský trhal oba od sebe: „Tak to ne, mládenci, prát se mi tu nebudete. Pak se 
obrátil na dřevaře: „Poslouchej, chlapče, takové jako ty u nás netrpíme. Nedohodneš-li se s Ma-
tyášem ze mlýna po dobrém, už ti nenaleju, a myslím, že ani nadlesní pro tebe žádnou práci mít 
nebude!“

Matyáš už zase klidně, ale rozhodně dodal: „Jdi a bez peněz se nevracej.“ Dřevaři nezbylo než 
vrávoravě opustit lokál.

Ale neuplynula ani hodina a byl zpět. S žuchnutím postavil na stůl před Matyáše těžký sou-
dek.

Boží muka na Mlýnské
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„Co to je?“ podivil se mlynářův syn.
„Med. Nesu ti ho jako splátku dluhu. To víš, peníze jsem tak rychle ne-

sehnal,“ vysvětlil dřevař.
„Co to na mě zkoušíš?“ zeptal se podezíravě Matyáš. „Copak nevíš, že 

med nemůžeš měřit penězi? Ty nevíš, že za med se neplatí? Že se neprodává 
ani nekupuje?“

Bylo vidět, že dřevař jeho slovům nerozumí. „Co to říkáš? U nás bych za 
takový soudek dostal nejmíň pětku!“ rozhazoval rukama.

„Ale jdi! Platit za med? To jsem ještě neslyšel. To má být tvoje nová 
výmluva?“ obořil se na dřevaře. Ten mlčel.

„Med je dar. Člověk ho přece dostává od včel. Byl by hřích prodávat ho 
jiným za peníze. Takové peníze by přinesly do domu smůlu. Kdo má úlů 
víc a medu nazbyt, rozdá ho ostatním jen tak,“ vysvětloval Matyáš. „Vrať 
mi peníze!“ trval na svém. „Med – to je jako kdybys mi přinesl sníh nebo 
vítr.“

Vymýšlíš si,“ odvětil dřevař. „Vaše šumavské móresy mě nezajímají. Ber 
med a jsme vyrovnáni.“ 

„Přišel jsi do našeho kraje za lepším, tak se řiď i našimi zvyklostmi!“ 
vložil se do řeči hostinský. Muži od okolních stolů souhlasně zamručeli. Ale dřevař se jen pohrdavě 
ušklíbl.

„Jak chceš,“ řekl Matyáš. „Jdu za starostou.“ Nasadil si klobouk a vyšel do tmy.
Mladý dřevař poodešel do přístěnku, a zatímco se hovor v lokále vracel do svých kolejí, začaly 

mladíkovi docházet důsledky Matyášovy hrozby. Když o chvíli později zamířil kamsi ven, nikomu 
nechyběl.

Mlynářova syna dostihl u posledního statku před mlýnem. Vrhl se na něho bez varování a jeho 
ruku zpevnil kámen. „Já ti dám, že mě udáš! Však ono tě to žalování přejde! Místo peněz dostaneš 
na pamětnou…!“ Nakonec vstal od bezvládného těla a vracel se do lokálu.

„Kořalku“ poručil hostinskému už ode dveří. Na udivené pohledy hlučně odpověděl: „Účty 
s mlynářovým synem jsem srovnal. Starosti s dluhem jsou ty tam.“

Hostinský se k nalévání dvakrát neměl. Dřevařovo halasné sebevědomí a zválený oděv se mu 
nepozdávaly. Vysvětlení přišlo záhy. Do lokálu vběhli oba Matyášovi bratři. „Támhle je, lotr! 
Musel to být on!“ vykřikli a vrhli se na dřevaře.

Ten, s opileckým úsměvem na rtech, nezapíral. „Ano, dal jsem vašemu lakomému bratříčkovi 
na pamětnou. Vyřídili jsme si spor, jak se na správné chlapy patří. Copak, snad si váš bratříček 
nestěžoval na bolístku?“

Celé osazenstvo hostince stálo v tu chvíli kolem trojice a sledovalo, jak nejstarší bratr říká: „Ne, 
Matyáš si nestěžoval. Ani by nemohl. Vždyť tys ho utloukl k smrti!“ 

Zlosyn v tu chvíli vystřízlivěl a bylo s podivem, že byl ušetřen okamžité pomsty bratrů. Potres-
tal ho až soud a dodejme, že jak se patří. 

Boží muka, co dnes stojí nedaleko bývalého mlýna, vypadají jako by byla pomoučena. 
Ale to jen bílý nátěr má snad připomínat příběh o nevděku, neúctě a několika lidských 
osudech. 
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maRiánská PouŤ u liZu
Kapli narození Panny Marie U Lizu nechal posta-

vit hrabě František Antonín Thun v roce 1852 a stav-
bu provedenou v romantickém slohu vedl zednický 
mistr Martin Kyznar ze Zdíkova – Kružce.

Místo nebylo zcela neznámé. Již před rokem 
1800 zde stála u studánky dřevěná bouda a roku 
1803 u zdejších vodních pramenů nechal tehdejší 
majitel velkého Zdíkova, c. k. plukovník Jakub Wim-
mer postavit dřevěnou kapličku, která brzy ožila 
mariánskou zbožností. Studánka si získala pověst 
zázračného pramene léčícího lidské neduhy a boles-
ti. Zvláště v neděli po svátku Narození Panny Marie, 
který se slaví 8. září, sem putovala procesí jak z Čech, 
tak z německy mluvících částí Šumavy. Zachovalo se 
hned několik pověstí líčících uzdravení nemocného 
dítěte, slepé dívky či vyprávějících o záchraně blou-
dícího skláře. A co znamená ono jméno U Lizu? Názvem „liz“ či „lízy“ se v 18. a 19. století 
nazývaly úzké průseky vykáceného lesa – svážnice, po kterých se v létě koňmo a v zimě na 
saních sváželo dříví. A právě v tomto místě se několik lízů – svážnic stýkalo.

Mše svatá, kterou u kapličky sloužil v neděli 4. září P. Michal Pulec z Vimperka, měla 
vedle oslavy narozenin Bohorodičky ještě jeden slavnostní moment. Mezi stovkou věřících 
se jí totiž účastnil i P. Bruno Nowotny, rodák z nedalekých Nových Hutí, který na novo-
huťské faře část roku přebývá a který 23. srpna oslavil osmdesátku. Ten se také v závěru 
bohoslužby připojil k závěrečnému požehnání. Foto k textu také na poslední straně obálky.

Jaroslav Pulkrábek

Vypravili jsme se

Víte, co čtou vaše děti?
nabídka dětských křesťanských časopisů

V záplavě současných nabídek pochybné kvality lze i pro vaše děti najít čtení, 
které může pomoci je dobře křesťansky vychovávat. Všechny níže uvedené 
tituly lze objednat buď přímo nebo u kněží či katechetů (tel. fara Prachatice 
388 312 158, mob. L. Hanžlová 603 859 190), roční předplatné činí u Duhy 
230 Kč (v našem vikariátu – pro školní rok), Nezbeda 187 Kč (s předškolní 
přílohou 297 Kč), IN 341 Kč a Tarsicius je za dobrovolný příspěvek. 
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Co čtou Vaše děti?

Kdo si čte, ten nezlobí, a navíc zmoudří
Časopis Duha vychází jako čtrnáctideník od září do června a je určen pro 

děvčata a chlapce ve věku od 6 do 12 let.
Časopis slouží jako pomůcka pro výuku náboženství, pro práci s dětmi ve 

farnosti, při přípravě na svátosti, při rozhovorech rodičů s dětmi o víře.
Jeden ročník časopisu obsahuje 20 čísel o 20 stránkách, na nichž jsou 

také barevné obrázky, plakáty, hádanky, křížovky, vystřihovánky, dětské vtipy, čtenářská 
pošta a další + dárek na prázdniny. www.mojeduha.cz

Časopis nezbeda – časopis je pro děvčata a chlapce 
školního věku

• stálé rubriky: rozhovory s různými zajímavými lid-
mi, komiksy, příběhy a povídky nejen ze života, humor, 
pro bystré hlavy, kapitoly z Bible, povídání o přírodních a technických zajímavostech, po-
vídání o událostech v církevním roce, kultura a dějiny

• občasné přílohy: soutěže, vystřihovánky, betlémy, prázdninová čtení, pohlednice, pla-
káty, samolepky

• každý ročník Nezbedy tvoří 11 čísel v rozsahu 28 stran 
• od počátku roku 2010 vychází s přílohou pro předškoláky – Cvrček 
www.casopisnezbeda.cz

Časopis tarsicius – měsíčník pro kluky, a jelikož 
nejčastější možností, jak se kluci mohou zapojit do 
služby v církvi, je ministrování, je určen především 
ministrantům.  

Časopis Tarsicius obsahuje duchovní slova biskupů, reportáže, rozhovory se zajímavý-
mi osobnostmi, křížovky, luštěnky, komiksy, zajímavosti ze světa počítačů, aut a sportu, 
články na duchovní témata apod. www.tarsicius.cz

               
Časopis in! – měsíčník pro děvčata ve věku od 12 let.
Píše o všem, co děvčata v tomto věku zajímá, od módy přes hudbu 

a sport. Spolu se čtenářkami hledá odpovědi na vztahy s chlapci, rodiči 
a kamarády a podporuje je v jejich duchovním životě. 

V každém čísle jsou dvě stránky věnované otázkám víry nebo nějakému 
etickému problému, který děvčata v osobním životě řeší, nebo jsou závažným společen-
ským tématem. www.in.cz

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨
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když přijede papež
Je sedm hodin a já se budím do horkého madridského rána. 

Dnes je předposlední den Světových dnů mládeže. Nemáme se 
sestrou moc času, a proto v rychlosti balíme krosny, loučíme se 
s naší školou, která nám byla hotelem po dobu celého týdne, a od-
cházíme směrem k hlavnímu českému centru. Zde si necháváme 
naše věci a spěcháme opět na metro, abychom stihli poslední 
českou mši. 

Hala, ve které je namačkáno na 3 000 mladých z celé České 
republiky, je klimatizovanou oázou uprostřed horkých madridských ulic. Říkám si, že asi 
naposledy vidím celou českou výpravu takhle pohromadě. 

Po obědě odcházíme podle instrukcí organizátorů směrem k letišti Cuatro Vientos, kde 
večer proběhne vrchol celého setkání – vigilie s papežem. 

Zatímco všichni Španělé mají svou tradiční poobědovou tříhodinovou siestu, my šlape-
me svých 7 kilometrů k letišti, protože snažit se tam dostat metrem nemá smysl.

Je zajímavé, jak všichni Španělé setkání prožívají. Na spoustě balkónů visí vlajky Špa-
nělska, Vatikánu a mnozí řidiči, jakmile vidí jít po ulici hlouček mladých nebo někoho 
s vlajkou, tak troubí, mávají a někteří dokonce vykřikují ,,viva Papá“. 

Čím blíže k letišti jsme, tím více spoluúčastníků potkáváme a tvoříme větší a větší dav. 
Kdyby nás někdo natočil a ozvučil video pochodovou muzikou, vypadali bychom jako ob-
rovská armáda ve vítězném tažení. 

Příchod na letiště ve mně opět vyvolává obavy o bezpečnost. Vstupy jsou sice vybave-
ny bezpečnostními rámy, ale o jejich funkčnosti vzhledem k obsahu mého batohu velmi 
pochybuji.

Letiště působí jako obrovské mraveniště. Všude kam se podívám, jsou lidi. Podle údajů 
organizátorů nás zde dnes večer má být více než milion! Jsou čtyři hodiny a španělské 
slunce nám ukazuje svou sílu. Naštěstí hasiči kropí účastníky „o sto šest“, a proto se vedro 
a zvířený prach nechávají snést. Nacházíme sektor, ve kterém máme být, a zjišťujeme další 
problém. Není zde žádné místo, kde bychom mohli rozložit naše karimatky a v noci přespat. 
Nakonec se nám ale podaří kousek místa pro sebe „urvat“.

Záchranáři mají stále spoustu práce. I když nám organizátoři kladli na srdce důležitost 
pitného režimu a pokrývky hlavy, kolem nás omdlívá několik dehydratovaných lidí a čekání 
na vytížené sanitky trvá dost dlouho. Proto musejí pomáhat svým kamarádům amatérští 
zdravotníci. Vůbec nejpodivnější se mi zdá záchrana mladé Italky, která zkolabovala kousek 
od nás. Její záchrana probíhala tak, že ji přátelé nechali ležet na slunci, omývali ji vodou 
a cpali do ní chipsy.

Večer si povídáme s lidmi, co leží vedle nás. Jsou až z Karibiku, z ostrova Svatá Lucie. 
Je neuvěřitelné, kolik národů tady je. Neexistuje ve světě moc států, které by zde neměly 
své zástupce.

Life update
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Je večer a konečně přijíždí papež. Atmosféra je úžasná, papež nás zdraví, čte pozdravy 
v několika jazycích, když vtom najednou začne bouřka. Prší a fouká silný vítr. Některé 
velkoplošné obrazovky zhasínají. Všichni se balí do pláštěnek a schovávají svoje věci před 
deštěm. Naštěstí po chvíli déšť ustává a program pokračuje. Začíná vigilie a já jsem fasci-
nován tichem, které na letišti panuje. Dívám se kolem sebe, vidím mraky lidí, ale nikdo 
nemluví. V půl dvanácté nás papež opouští. V zadní části letiště Afričané vytahují svá bonga 
a lidé kolem nich začínají tančit. Kousek vedle je zase slyšet disko. Pro některé začíná veliká 
mezinárodní párty.

Je jedna hodina a jdu spát. Byl to úžasný večer, kdy se celý svět spojil pro společnou věc. 
Smutné na tom je, že v Čechách se lidé dozví jen to, jak papežovi během bouřky uletěla 
jeho čepice. Karel Starý, účastník JMJ 2011

Malý slovníček církevních pojmů 

mana
Z hebrejského man hu?, „co je to?“ Pokrm, jímž se podle biblického vyprávění živil židov-

ský národ při svém putování pouští. Na Sinajském poloostrově roste strom zvaný tamarix 
mannifera, vysoký kolem 6-7 metrů. Od května do srpna vylučují jeho nejtenčí větvičky 
cukrový výměšek, který v chladném nočním ovzduší tuhne do tvaru malých zrníček. I dnes 
je Arabové sbírají, obvykle zvečera nebo brzy po ránu, protože sluneční žár zrnka rozpouští. 
Mana je světlé barvy, chutí připomíná med a je vysoce výživná. Používá se v přirozeném 
stavu nebo také smíchaná s moukou jako koláč. Židé ji považují za mimořádný Boží dar pro 
okolnosti jejího darování. V Novém Zákoně je symbolem eucharistie (Jan 6,31 a d).

marána-thá, marán-athá
Aramejské výrazy: Pane náš, přijď, „ Náš Pán přichází“. Obřadná zvolání palestinských 

společenství. Použil je svatý Pavel v závěru svého prvního listu Korinťanům a je rovněž 
závěrečným zvoláním Janova Zjevení „“Přijď, Pane Ježíši“ (Zj 22,20).

misál
Z latin. (liber) missalis, „mešní kniha“. Je to nejznámější a nejužívanější 

liturgická kniha používaná v katolické církvi. Misál obsahuje modlitby, 
které přednáší kněz při slavení eucharistie v průběhu celého liturgického 
roku. Mezi obsažené modlitby patří vstupní antifona a modlitba, modlitba 
nad dary, eucharistická modlitba, antifona k přijímání a závěrečná mod-
litba. Kromě těchto vlastních modliteb obsahuje misál mešní řád včetně 
ordinaria (neměnných částí mše svaté) a zvláštní obřady pro některé li-
turgické dny (např. velikonoční triduum). Misál jakožto liturgická kniha 
zaveden liturgickou reformou Tridentského koncilu, který si vytýčil jako úkol sjednotit 
liturgii římskokatolické církve.



36

Poděkování z Chrobol

I letos jsme se sešli v Chrobolech na „Bru-
sinkovém vršku“ a v kapli uprostřed lesa na 
pouť, která se konala začátkem září.

Společně jsme na ní oslavili narození Pan-
ny Marie a opět jsme si podali ruce s našimi 
bratry a sestrami z Německa, kteří sem kaž-
doročně přijíždějí. Přijelo i spoustu mladých lidí ze vzdálených farností, z čehož jsem měl 
ohromnou radost. Přijeli lidé z Tábora, Příbrami, Sušice, Klatov a i odjinud. Kostel byl zcela 
zaplněn poutníky, ale hlavně slávou Boží.

Snad největší dojetí v mém srdci vyvolal průvod s monstrancí a Pánem Ježíšem upro-
střed lavic a požehnání celé vesnici před kostelem. Však už to naše Chroboly potřebovaly!

Chtěl bych proto i touto formou moc poděkovat všem, kdo nás přijeli povzbudit ve víře 
a dát nám i něco ze své lásky. 

Zvlášť děkuji našemu panu vikářovi Josefovi z Prachatic, který nás moc podporuje, otci 
Jiřímu Kalašovi z Vlachova Březí, který každoročně přijíždí slavnostně a přepečlivě od-
sloužit česko – německou mši svatou, ale také otci Petru Hovorkovi, který s námi společně 
adoruje v sobotní podvečer v kapli.

Děkuji za překrásný zážitek od varhan z kůru. Myslím, že pana Tetoura a pana Hanžla 
určitě v nebi slyšeli. Jedním slovem – krása.

Děkuji také všem sponzorům a pomocníkům, kteří pomohli vytvořit milé a krásné pro-
středí pro naše setkání. Květiny kromě našich zahrádek dodala i Květinová síň paní Hanky 
Borešové, obchod Květiny Prior – pobočka Prachatice a zvláště Zahradnictví Pivkovice paní 
Ing. Marie Vondrovské. Oltáře i lavice tak i díky jim doslova rozkvetly a provoněly snad 
i naše nitra. MOC DĚKUJI.

Nechci na nikoho zapomenout, a proto děkuji také bratrům Šrámků, jejich sestře Ve-
runce, Kristýnce Hanžlů, Martinovi Vanáčů i ministrantům 
z Prachatic a Záblatí, paní Zdence Kůsové, Marušce Turkové, 
Pavlovi a Ivě. Děkuji panu Hambergerovi, našemu panu sta-
rostovi Valouchovi a také panu Vágnerovi z Chrobol, který 
nám umožnil ozvučit celý kostel, vlastnoručně vyrobil 4 přes-
né kopie původních lavic v kapli a zcela sám prokopal (v těch 
největších vedrech) schody ke kapli. Mimo jiné ve svých vol-
ných chvílích ještě spolu se svým bratrem započal s opravou 
hřbitovní zdi. 

Takže Vám všem upřímné – zaplať Pán Bůh! Bez Vaší lásky 
a dobré vůle by to nebylo takové, jaké to bylo a jaké to je. Kéž 
se Pán stále víc a víc oslavuje i v našich srdcích.

S vděčností za chrobolskou farnost
Petr Juhaňák

Poděkování
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Stalo se

setkání katechetek
Každé září je to stejné. Sejdeme se kafetetky (jak říkával Otec 

Jaroslav) a katecheti, dostaneme formuláře na další rok a kuje-
me pikle na děti. Letos jsme slavili narozeniny Lenky Hanžlové, 
má je… 1. září! A taky nás všech. Zjistili jsme totiž, že letos má 
každý z nás někdy narozeniny. 

Pak následovala dětská diecézní pouť. A letos je v Kájově 
s odhalováním desky sv. Janu Nepomuku Neumannovi. Taky 
tam bude mše svatá s otcem biskupem Jiřím Paďourem. 

Další jsou výtisky Duhy. To je časopis pro děti a myslím, že velice dobrý a jen za 10Kč. Na 
dvojstraně je zvířátko – to si moje děti lepily nad postel a mají je tam dodnes. Pak následuje 
luštička a čtení na neděli… 

Markéta Grillová ještě upřesnila náš odjezd na Velehrad a s přáním všeho dobrého pro 
nás i děti jsme se loučili. Kéž nám nechybí síly do dalšího školního roku. 

V. Předotová

Rodáci
10. 9. 2011 se u nás ve Vimperku konalo setkání rodá-

ků. Přišli se podívat babičky a dědečci většinou doprovázeni 
svými potomky. Měli chuť povídat a velký zájem o všechno, 
co se týkalo kostela. 

Několik se jich i se mnou vypravilo na faru. Říkali mi, že 
tu chodili ministrovat – bylo jim v té době asi 5 let. Smáli 
se, že je to tam všechno stejné jako, když odcházeli. No, ale 

mám tam počítač, ten tam asi v té době nebyl. V. Předotová

oBoRoH u sv. magDalÉnY
V kostele sv. M. Magdalény u Zbytin se konají nejrůznější akce. Každý rok se koná česko-

německá pouť. Konaly se zde májové pobožnosti, dětská vikariátní pouť, jeden houslový 
koncert, čtyři české svatby, jedna česko-německá svatba a jedna česko-americká svatba. 

V sobotu 17. 9. 2011 ve 14.00 hod  
se zde konala bohoslužba za Šumavu, 
spojená s koncertem křesťanské fol-
krockové skupiny OBOROH.

V úvodu Mgr. Pavel Světlík, kazatel 
Sboru Církve bratrské v České Skalici 
a výkonný ředitel české sekce meziná-
rodní křesťanské ekologické organiza-
ce A ROCHA – KŘESŤANÉ V OCHRA-
NĚ PŘÍRODY zahájil tuto bohoslužbu. 
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Po něm vystoupila se svým zamyšlením prof. Dr. Hana Šantrůčková. Pak následovalo kázá-
ní ThDr. Pavla Černého, kazatele Sboru Církve bratrské v Praze a exprezidenta Ekumenické 
rady církví, ve kterém vyzdvihl potřebu ochrany přírody a společné odpovědnosti za Boží 
stvoření. Na závěr bohoslužby pronesli kazatelé Pavel Světlík, Blahoslav Prudil a Jan Šrá-
mek přímluvné modlitby.

Bohoslužbu doplnil zhudebněnými starozákonními žalmy Stanislav Klecandr se svou 
skupinou OBOROH. (Jak jsem se dozvěděl z webových stránek této skupiny, www.oboroh.
cz : „Oboroh je primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu a člo-
věk útočiště v čase nepohody. Tolik slovník. A platí to. Někdy nad střechou opravdu docela 
hrozivě hřmělo a zdálo se, že nám, kdo jsme prošli kapelou tohoto jména nebo v ní stále 
ještě hrajeme, musí každou chvíli spadnout na hlavu. Zatím však ten chatrný přístřešek 
nějakým zázrakem všechny bouřky přestál a je pro nás stále místem setkávání, prostorem 
pro hudební i mimohudební rozhovor. Věříme, že se tu a tam stával a do budoucna může 
stávat i místem vzájemně obohacujícího setkávání s Vámi, kdo jste někdy navštívili náš 
koncert, poslechli si některé z našich alb nebo jste prostě jen náhodně zabrousili na naše 
stránky.) 

Po bohoslužbě skupina pokračovala v produkci starozákonních žalmů v doslovném bib-
lickém znění českého ekumenického překladu, ke kterým Stanislav Klecandr složil melo-
dii.

Fotografie z této akce můžete shlédnout na www.farnostvolary.estranky.cz 
 Text a foto Karel Falář, Volary

setkání v Pěkné
Sešli jsme se na akolytském setkání v Pěk-

né. Přijeli jsme večer ve skupinkách i jednot-
livě.

Z pozdravů bylo cítit radost a přátelství. 
Po ubytování a večeři nám Otec Pavel Liška 
přednášel o liturgickém zpěvu, konkrétně o 
Žalmech. Pak jsme i jeden Žalm nacvičovali.

P.Josef Sláčík říkal, že je nutné někde za-
čít, tak alespoň jeden, který budeme schopni 

vždycky zazpívat. Dozvěděli jsme se, že nějaký vážený teolog, kterému nešel zpěv, trénoval 
v koupelně. A nakonec se naučil. To nás velmi nadchlo.

Pak jsme šli do kostela a byla adorace. Hledět Kristu do tváře, spolu s těmi, kteří ho mají 
taky rádi, zpívat a modlit se je milé. Člověk si to pak vybaví, když je mu těžko.

Ráno po breviáři a snídani, jsme si sdělovali, jak nás naši páni faráři ve farnostech vy-
užívají.

Pak byla mše svatá, slavnost šťastných srdcí, no a zase pokec. Josef daroval Misálky těm, 
co neměli, a Pastorační příručku pro veřejné pobožnosti. V ní je dost nápadů, co je možno 
ve farnosti dělat – pokud kněz dovolí. Po obědě jsme se rozjížděli do svých domovů.

Počasí bylo – Babí léto. VP
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Modlitba, kterou pronesl sv. Jan Nepomuk Neumann 
v Chrobolech dne 8. září roku 1835:
maria, při mně v mých potřebách stůj,
v životě, ve smrti mne opatruj!
věřím já v mateřskou dobrotu tvou,
doporuč ježíši modlitbu mou, 
neboť on zvolil tě za matku svou.



40 ZDíkov – kaPle u liZu, text na str. 32


