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++++++++++++
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++++++++++++
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„Ne já, ale ty.“
++++++++++++
„Sedlákovi vidle,
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++++++++++++
Člověk, který říká, že se nikdy nemýlí,
zpravidla dříve či později zešílí.
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Zamkl jsem kostel. Podvečerní slunce zalilo kopce
bronzem. Nechtělo se mi ještě
na faru, a tak jsem se jen tak
procházel hřbitovem. Zastavil jsem se u rozpadajících
se náhrobků z časů, kdy lidé
ještě netušili, že přijde století, v němž hned dvakrát budou stavět pomníky
padlým. Postál u hrobů těch, které jsem znal. Pod
keřem u hřbitovní zdi jsem zahlédl téměř zahrabanou desku, sotva větší než otevřená kniha.
„Franz Rossenaurer, cooperator.“ Zvláštní, snad
tisíckráte jsem tudy procházel a nikdy jsem si
jí nevšiml. Doma jsem ji očistil, položil na stůl
a zalistoval ve starých úředních spisech. Narodil
se 4. června roku 1875 v Domoradicích a 17. července 1898 byl vysvěcen na kněze. Rok poté nastoupil do Horní Vltavice na své první a zároveň
poslední kaplanské místo. O dva roky později,
14. května 1902, necelý měsíc před tím, než by
oslavil šestadvacáté narozeniny, zde zemřel. Srdíčko nevydrželo. Mladý člověk, pln elánu, kterému se možná splnil životní sen. V archivu jsem
nalezl starý plánek hřbitova a na něm místo, kde
byl u kostelní zdi pochován. Vrátil jsem desku
tam, kde bývalo její místo, a zapálil svíčku. Možná jsem byl po dlouhých desetiletích první, kdo si
na tohoto mladého, předčasně zemřelého kněze
vzpomněl. Od té doby na Františka, jak mu důvěrně říkám, často myslím a nikdy neopomenu
o dušičkách zapálit na jeho hrobě svíčku. Však
obýval stejné komnaty, co já dnes. Těžko říci, byla-li to náhoda či nikoliv, že zrovna já jsem našel
tu zapomenutou náhrobní desku a navrátil Františka zpět do naší paměti. A tak si říkám, kolik
zapomenutých jmen se ukrývá na šumavských
hřbitovech. Jmen, za která se již asi nikdo nikdy
nepomodlí. Anebo možná čekají, až právě my je
z toho zapomnění navrátíme zpět.
Jaroslav Pulkrábek, kostelník a šéfredaktor
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Z liturgického kalendáře
Listopad
Listopad je posledním měsícem liturgického roku. Po slavnosti Všech svatých (1. 11.)
a Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. 11.) dovršíme „svátky církve“ ještě svátkem Posvěcení lateránské baziliky (9. 11.) a památkou Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra
a Pavla (18. 11.). Hned potom (20. 11.) je slavnost Ježíše Krista Krále.
Advent začne 27. 11. (1. neděle adventní) a bude letos nejdelší, co může být, plné čtyři
týdny.
Oslavě Panny Marie je vyhrazen jeden den (21. 11. – památka jejího Zasvěcení v Jeruzalémě), stejně tak apoštolům (30. 11. – svátek sv. Ondřeje).
Z antických světců si připomeneme jak mučedníky z doby pronásledování (22. 11.
sv. Cecílii a 23. 11. sv. papeže Klementa I.), tak vyznavače z doby následující (11. 11. sv. biskupa Martina a o den dříve sv. papeže Lva Velikého).
Vrcholný středověk reprezentují učenci (15. 11. sv. Albert Veliký), mystikové (16. 11.
sv. Gertruda) i dobrodinci chudiny (17. 11. sv. Alžběta Uherská). Památka sv. Anežky České
(13. 11.) připadne na neděli, a tak ji – právě v roce 800. výročí jejího narození – slavit
nebudeme.
V době reformace a prvních neúspěšných pokusů o obnovení jednoty křesťanů (16. –
17. stol.) žili svatí biskupové Karel Boromejský (4. 11.) a Josafat, mučedník pro jednotu na
východě (12. 11.).
Za misijní dílo církve a za křesťany v Asii se budeme modlit o památce sv. kněze Ondřeje
Dung-Laca a jeho druhů, vietnamských mučedníků z 19. století (24. 11.).

Svatý Lev Veliký
Před 1550 lety, 10. listopadu 461, povolal Pán života a smrti na věčnost svého věrného
služebníka, papeže Lva I. Byla to jedna z největších osobností, které kdy usedly na stolci
sv. Petra. Tradice mu záhy přiřkla přívlastek Veliký (kromě něj už jen Řehoři I., který žil
asi o 150 let později). Značně posílil autoritu a prestiž papežství. V roce 1754 ho Benedikt
XIV. prohlásil učitelem církve.
O jeho dětství a mládí nevíme prakticky nic. Poprvé se s ním setkáváme v době pontifikátu
Celestina I. (422-432) v Římě, kde byl arcijáhnem. Církevní spisovatel Jan Kasián ho
v jednom svém spise (z roku 430) nazval
„ozdobou římské církve a Boží služby“.
Byl schopným diplomatem – toho využívala i císařovna Galla Placidie, která
vládla Západořímské říši místo svého
syna Valentiniana III. V roce 440 ho
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vyslala do Galie vyřešit jistou svízelnou situaci. V létě toho
roku však zemřel papež Sixtus III. a Lev byl (v nepřítomnosti) zvolen jeho nástupcem. Vrátil se do Říma, 29. září
přijal biskupské svěcení a nastoupil na Petrův stolec.
Doba jeho pontifikátu patřila k nejobtížnějším v celých
dějinách církve. Právě probíhalo „stěhování národů“. Evropa úpěla pod nájezdy Attilových Hunů, Západořímská
říše byla vnitřně slabá, spěla k zániku (který přišel v roce
476), antický řád se hroutil. V roce 452 Hunové překročili
Alpy a rychle se blížili k Římu. Papež Lev jim vyšel vstříc
v čele mírového poselstva, v Mantově se setkal s Attilou
a podařilo se mu to, co žádné armádě: přesvědčit ho, aby
zastavil invazi a bez boje a bez kořisti se vrátil na sever,
odkud přišel. Událost dodnes připomíná velký reliéf od
Alexandra Algardiho, umístěný nad Lvovým hrobem ve
svatopetrské bazilice ve Vatikánu. O tři roky později se
situace opakovala – tentokrát napadli Itálii z jihu Genserichovi Vandalové. Obsadili Řím
a úplně ho vyplenili. Lev dosáhl aspoň toho, že nevyvraždili obyvatelstvo a město nevypálili. Tím znovu vzrostl význam a prestiž Apoštolského stolce.
Vnitrocírkevní situace nebyla o nic jednodušší. 5. století bylo dobou hledání správných
formulací pravd o Ježíši Kristu. Jedna za druhou se vynořovaly různé teorie (nestorianismus, monofyzitismus), ale všechny Krista nějakým způsobem deformovaly, zdůrazňovaly
jednu část pravdy na úkor jiné, a proto byly odmítnuty jako bludné. V roce 451 byl do
Chalcedonu (nedaleko Konstantinopole) svolán koncil, který měl najít řešení. Papež Lev se
ho osobně nezúčastnil, ale poslal své legáty s dopisem konstantinopolskému patriarchovi
Flavianovi („Tomus ad Flavianum“ – dodnes je „povinnou četbou“ při studiu dogmatiky).
Vykládá v něm katolickou nauku o jediné osobě Krista, v níž se spojují bez směšování
a bez odloučení dvě přirozenosti: božská a lidská. Dopis byl na koncilu veřejně předčítán
a přítomnými biskupy byl přijat s výmluvným a jednohlasným zvoláním: „Petr promluvil
ústy Lva!“.
Z tohoto a dalších zásahů, které učinil během kristologických sporů té doby, jasně vysvítá, s jakou naléhavostí papež Lev vnímal odpovědnost Petrova nástupce. Dovedl ji vykonávat za různých okolností rozvážně, pevně a jasně. Ukázal, jak je výkon papežského primátu
nezbytný pro budování společenství jediné Kristovy církve.
Jeho působení dobře známe také díky krásným kázáním, jichž se zachovala téměř stovka
v nádherné a jasné latině, a díky asi 150 dopisům. Dovedl být věřícím nablízku svou pastorační péčí i kázáním. V Římě, který byl zkoušen hladem, přílivem uprchlíků, nespravedlnostmi a chudobou povzbuzoval lidi k lásce a statečnosti. V síle víry v Krista, který „není
cizí lidskému rodu, ale hříchu“ byl velkým nositelem lásky a pokoje.
Svatý otec Benedikt XVI. zakončil jednu svoji promluvu o něm výzvou, která platí i nám:
„Učme se spolu se svatým Lvem Velikým věřit v Krista, pravého Boha a pravého člověka,
a každý den uskutečňovat tuto víru jednáním, které vede k pokoji skrze lásku k bližnímu.“

P. Liška
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Homilie
Slavnost všech svatých
Všech svatých a Dušiček, to jsou svátky našich zemřelých. Jako jsme jim dříve o jejich
jmeninách a narozeninách přinášeli květiny, tak je v tyto dny nosíme na jejich hroby a místo
dřívějších přání říkáme tiše: „Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.“ Zatímco 1. listopadu, na svátek Všech svatých, uctíváme
všechny známé i neznámé světce, smyslem svátku Dušiček, který se latinsky nazývá „Commemoratio omnium fidelium defunctorum“ čili „Připomínka všech věrných zemřelých“, je
právě to, že se rozpomínáme na všechny své drahé, kteří nás předešli ve smrti. Tento svátek
zavedl v oblasti svého působení opat Odilo z kláštera v Cluny, který žil v letech 960 až 1048.
Ten žádal, aby se 2. listopadu při bohoslužbách i při soukromých modlitbách vzpomínalo
na mrtvé, především na duše v očistci. Proto také platí tento opat, později svatořečený, za
patrona duší v očistci. Během první světové války, kdy se na bojištích umíralo v masách,
dovolil papež Benedikt XV., že každý kněz může v tento den sloužit až tři mše svaté, aby
všichni měli možnost v ten den vzpomenout svých mrtvých.
Se svátkem Dušiček bylo dříve spojeno hojně lidových zvyků, zakládajících se buď na
strachu, snad z dob ještě pohanských, že se v tento den mrtví vracejí, nebo na touze je
v tento den zvláště uctít a potěšit. Některé z těchto zvyků, například pečení zvláštních
dušičkových chlebů, se na bavorském a tyrolském venkově zachovaly dodnes, ale i zde už
jen v nepatrných zbytcích. Smrt je totiž v dnešní době velmi nepopulární. Jistě, ani dříve
myšlenka na smrt lidi nerozveselovala – víme třeba, že mocný kancléř Marie Terezie hrabě
Kounic se tak bál smrti, že se toto slovo před ním vůbec nesmělo vyslovit. Na druhé straně
se v církvi věnovala přípravě na dobrou smrt velká pozornost – v semináři jsme přidávali
každý pátek zvláštní modlitby za dobrou smrt a všeobecně známý byl verš: „Nevím kdy,
nevím kde, nevím, jak zemřu, ale vím, že zemřít musím.“ Lidé byli se smrtí stále konfrontováni, neboť tehdy se umíralo převážně doma, v kruhu rodiny.
Vzpomínám si na dva případy takového umírání, které bylo, při všem smutku, útěšné.
Moje dvě tetičky – řeholnice – působily v Praze v ústavu, kterému se tenkrát ještě neříkalo
tím hrozným slovem „pro přestárlé“, jmenoval se jednoduše „Marianeum“. Tam jsem
byl svědkem umírání jedné z babiček. Všichni ostatní chovanci i sestřičky byli u jejího
lůžka a mnohá z jejích přítelkyň jí kladla na srdce, aby tam na onom světě nezapomněla
pozdravovat toho a tu, aby vyřídila to či ono. A umírající slábnoucím hlasem ujišťovala, že
nezapomene, že jistě všechno vyřídí. Byla to snad trochu naivní, ale tak skálopevná víra
v posmrtný život, že jsem na tyto chvíle nikdy nezapomněl.
Druhý případ je ze Šumavy, kde jsem byl kaplanem, když pro mne jednou přišli, že
v blízké vesnici umírá starosta. Když jsem s Pánem Bohem přišel na kraj vsi, začal kostelník
zvonit na věži a před všemi domky klečeli sousedé, kteří se pak řadili za mnou, a tak jsme
v průvodu došli až k usedlosti starosty. Ten ležel v čistě povlečené posteli, sám v čerstvě
bílé košili. Když jsem ho vyzpovídal a udělil mu svátosti umírajících, jak se tehdy říkalo,
kázal otevřít dveře a teď přicházeli sousedé jeden za druhým a on si s každým podal ruku
se slovy „Odpusťme si, co jsme si“. Druhý den byl nebožtík. I zde bylo umírání zakotveno
v prostředí, které znal; byl mezi těmi, kdo ho měli rádi, umíral jako člověk.
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V dnešní době je tomu jinak. O smrti se mnoho nemluví.
I my křesťané a celá církev je tváří v tvář smrti trochu rozpačitá,
nechce strašit. Lidé se snaží existenci smrti ignorovat, umírajícího pokud možno izolovat a co možná nejrychleji se vrátit
zase k normálnímu životu. V nemocničním pokoji, kde je více
pacientů, umírající samozřejmě ruší – a kněz, který mu dává poslední
útěchu, ještě více. A tak se stalo už skoro pravidlem, že je umírající
převezen někam stranou, třeba i do komory, kde uklízečky skladují
své náčiní, a zde se sám a opuštěn loučil se světem. A jak mi to
před lety s pláčem vyprávěla jedna známá, která takto viděla
umírat svoji maminku, nebyla to žádná výjimka. Výjimkou
je spíše nemocnice, kde působí sestřičky nebo milosrdní
bratři, kde se dbá na důstojnost posledních
chvil člověka.
Skutečnost smrti a umírání není v moderní
společnosti ani akceptována ani zvládnuta;
před smrtí se utíká, o smrti se nechce vědět,
a to paradoxně přesto, že nám televize skoro
denně až do domu přináší obrazy zemětřesení,
autonehod, atentátů nebo válečných střetnutí
se stovkami, ba tisícovkami mrtvých. Před několika lety uspořádalo mnichovské Městské
muzeum výstavu o pohřebních zvycích a úctě k mrtvým. Výstava byla instalována vynikajícím způsobem, zajímavý a poučný byl i její katalog, a přece byla naprostým fiaskem.
Návštěvníků bylo minimálně a tenorem všech kritik bylo, že o něčem takovém se nemluví
a už vůbec se o tom nedělá výstava. Výrazem bezmoci před smrtí jsou i řeči o tom, že člověk
bude jednou pánem nad životem a smrtí. To vše nebere smrti její konečný, definitivní
charakter, který nám ale právě nahání hrůzu. Edgar Allan Poe ji vyjádřil ve své slavné básni
„Havran“, v níž každá sloka končí „Never more!“ – „Nikdy víc!“.
Jediné, co tento strach může zmírnit, je naše křesťanská víra v lásku Boha Otce i jeho
Syna, kteří nás povolávají k sobě do nového života. Pro křesťana se teprve smrtí život a
jeho smysl naplňují. Karl Rahner jednou napsal: „Křesťanství je náboženství, které uznává
Ukřižovaného a Umírajícího jako znak vítězství a realistický výraz lidského života a které
ho učinilo svým znamením. Samozřejmě by se mohlo říci, že bychom měli všude ukazovat
vzkříšeného Krista jako výraz toho, v co věříme. Ve skutečnosti postavili ale křesťané kříž
na své oltáře, pověsili ho na své stěny, zasadili ho do hlav svých hrobů. Proč? Abychom si
stále připomínali, že nemůžeme v našem životě popřít strasti, temnotu a smrt a že my
křesťané nemáme právo se touto částí života zabývat až ve chvíli, kdy už nelze jinak. Pak
přichází smrt k nám, a ne my ke smrti. Smrt je ale ta jediná brána života.“
Smrt je krok, který vede do náruče Boží. Proto se křesťan nemusí bát smrti, proto ji
může očekávat v naději a důvěře. A tato naděje platí i pro nás, kteří jsme snad ztratili
někoho drahého – jednou se s ním, spojeni v lásce Boží, zase shledáme. Jak to řekl Josef
Václav Sládek: „V náruči Boží, odkud jsme vyšli, večer se jednou sejdeme zas.“
P. Karel Fořt
7

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.
Po dvakráte jsme v předchozích číslech listovali v kronice
prachatických sester boromejek. A tak onen výlet do časů
minulých zakončeme zprávou veskrze aktuální, která však
bude jistojistě tvořit další ze stěžejních zápisů v kronice.
Po téměř sedmi letech opustila k prvnímu říjnu tohoto
roku prachatickou komunitu sester boromejek S. M. Angela
SCB, sestra představená. Spolu s dětmi jsme se s ní za prachatickou farnost i redakční radu „JP“ rozloučili přímo v klášteře, kde děti krásně zazpívaly
v rámci své pravidelné zkoušky scholy. Sestra Angela s dojetím mluvila o letech, která mohla
prožít v Prachaticích, v rodném domě „Janíčka“, děkovala za přátelství s mnohými farníky
a dětem velmi naléhavě řekla: „Nenechte si ze srdce vzít Krista“.......
Přejeme S. M. Angele i její nástupkyni, S. M. Antonii, požehnání pro jejich službu v komunitách sester boromejek.
Lenka Hanžlová
						

8

Na návštěvě u
P. Karla Fořta
Narozen:
Sourozenci:
Vzdělání:
Vysvěcen:
Současné působiště:
Předchozí působiště:

8. 11. 1921
1 starší sestra, 2 mladší sourozenci – sestra a bratr
katolický seminář v Českých Budějovicích
1948
Kněžský domov Charity, České Budějovice
Vimperk, Alžírsko – misie, Mnichov

Pro mnoho lidí jste známý jako „Otec
Karel“, kterého jsme v letech nesvobody
mohli slýchávat z Radia Svobodná Evropa při nedělních bohoslužbách přenášených z mnichovského kostela sv. Štěpána a postupně i v dalších náboženských
pořadech. Jak jste se vlastně k této práci
dostal?
Náboženské vysílání v Radiu Svobodná
Evropa vedl až do roku 1980 P. Alexandr
Heidler, známý jako Otec Křišťan. Po jeho
náhlé smrti se urychleně musela hledat
náhrada. Původně ho měl nahradit jezuita
Petr Kolář, ale Pater Špidlík, tehdejší šéf
českých jezuitů v exilu, byl toho názoru, že
by spíše potřeboval další jezuitské vzdělání, které je velmi obsáhlé, a zároveň vyjádřil
názor, že bych tu práci mohl zatím dělat já.
Domníval jsem se, že půjde jen o dočasný
záskok. Nakonec se z toho vyvinula patnáctiletá spolupráce.

Vraťme se zpět k rokům, které jste předtím strávil ve své vlasti. Dětství jste prožil
v jihočeských Skočicích, do školy jste ale
nastoupil v Horažďovicích, kam se Vaše
rodina přestěhovala. Tam jste se také dostal ke skautingu. Čím Vás oslovil?
Svým vztahem k přírodě, ale vlastně se
mi líbila celá skautská činnost – táboření,
ale i různé zkoušky a dovednosti. Museli
jsme udělat devět druhů uzlů, rozdělat oheň
třemi sirkami a další věci. Představoval pro
mě jakési praktické pojetí křesťanství –
skautský zákon bylo takové Desatero přeložené pro potřeby mladého člověka. Skauting je dodnes nedoceněný fenomén: mladý
člověk se v něm učí sám sebe vychovávat
a vést k dobru. Je to výchova sebevýchovou
– co se jiným musí vtloukat do hlavy, skauti
dělají dobrovolně a rádi.
Po obecné škole jste nastoupil na gymnázium, nejdříve do Strakonic a po kvartě do Českých Budějovic. Jak na tu dobu
vzpomínáte?
Bylo to původně slavné biskupské gymnázium, které jako první českou školu dal
postavit církevní vlastenec, českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík poté, co byla
zamítnuta jeho žádost o zřízení gymnázia
státního. Byly to krásné studentské časy, ve
škole jsme s přítelem Járou Šubrtem založili i skautský oddíl.
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V době protektorátu nacisté skauting zakázali. Poté co gestapo provedlo
ve vaší klubovně razii a našlo závadné
tiskoviny, jste byl určitou dobu dokonce
vězněn. Tenkrát Vám bylo 17 let, měl jste
před maturitou. Měla tato zkušenost vliv
na Vaše rozhodnutí stát se knězem?
Ano, právě ve vězení padlo moje rozhodnutí o dalším životním směřování. Uvědomil jsem si, že nejde o to zničit všechno zlo,
ale probudit v lidech ty lepší stránky – jedině tak se dá svět změnit k lepšímu.
Za války jste byl už jako student teologie totálně nasazen v Linci. Prý jste se
tam tváří v tvář setkal s Adolfem Hitlerem. Jak k tomu došlo?
V Linci jsem pracoval v železárnách,
nejdříve s krumpáčem a lopatou, pak jsem
se dostal k bagru, a nakonec jsem skončil
v kanceláři, kde jsem každý den shromažďoval veškerá data týkající se výroby. A právě tzv. Raportbuch, který jsem vedl, chtěl
Hitler při své propagační návštěvě železáren vidět. Proto se objevil i se svým doprovodem přímo v mé kanceláři.

Jak na Vás působil?
Po atentátu měl jednu ruku zavěšenou
v pásce a jeho tvář byla kamenná, v obličeji
se mu nehnul ani sval. Měl jsem pocit, že
vidím ztělesnění zla. Němci samozřejmě při
jeho příjezdu jásali, ale byla to už jen hraná
komedie. Šest měsíců poté spáchal Hitler
sebevraždu.
Na kněze jste byl vysvěcen krátce po
tzv. Vítězném únoru 1948. Jak vzpomínáte na své první působiště ve Vimperku?
Ve Vimperku působil páter Wolfgang Jileček, rodák z Husince. Již předtím měl dva
kaplany a místo nich jsem přišel já a můj
spolubratr, novosvěcenec Josef Melka.
Z Vimperku jsme pak všichni tři spravovali
celý vikariát, který tehdy tvořila řada opuštěných kostelů a far – od Třístoličníku až
k pramenům Vltavy. Mně připadl západní
úsek, kam patřila např. Borová Lada, Nový
Svět, Knížecí Pláně, Nové Hutě, Kvilda či
Modrava. Farnost jsem objížděl nejdřív na
starém mopedu, který jsem zdědil po německých kněžích, a když mi selhal a nebylo
možného ho opravit, musel jsem v létě jezdit na kole a v zimě na lyžích.
Když jsem nastoupil, byly pravidelné bohoslužby jen ve Vimperku. Situace na Šumavě byla ale mnohem smutnější. V řadě kostelů se už nekonaly pravidelné bohoslužby
a školy, v nichž jsme měli učit, se několik let
po válce teprve znovu otevíraly.
Jak došlo k Vašemu útěku za hranice?
Komunisté likvidovali „třídního nepřítele“ po skupinách: nejdřív podnikatele, pak
stranickou opozici a posléze přišla řada na
církev a na „kulaky“. My na Šumavě jsme
utahování církevního šroubu zprvu tolik
nepociťovali, ale pak se i nad námi začala
stahovat mračna. Já jsem byl jednoho dne –
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bylo to v létě 1950 – varován, že mne a ještě
dva mé spolubratry – P. Bruna Adeé a P. Miroslava Pavlů – StB následující noci přijde
zatknout. Chystali se nás obvinit z vraždy
a ve vykonstruovaném procesu odsoudit.
Situace byla vážná. Když jsme se na faře
všichni tři radili, co dál, došli jsme k závěru, že musíme využít poslední možnosti
a utéct. Den před plánovaným zatčením
jsme tedy překročili hranice do Německa,
které tehdy ještě nebyly tak neprodyšně
uzavřeny jako pak později.
Dozvěděl jste se později, zda varování
mělo reálný základ?
Ano, utekli jsme opravdu na poslední
chvíli. V noci StB skutečně na faru vtrhla,
ale našla tam už jenom hospodyni. Tu jsme
samozřejmě do našeho plánu nezasvěcovali, takže nic nevěděla.
První dobu v Německu jste prožili
v uprchlickém táboře Valka, pak jste se
přihlásili do misií. Měli jste konkrétní
představu, kam chcete jít?
Jako kněží jsme mohli všichni tři působit v některé z německých diecézí, kde byl
po válce nedostatek duchovních. Byli jsme
však tenkrát mladí a chtěli vykonat něco hrdinného. Přání jít do misií jsme nahlásili do
Říma, ale do poslední chvíle jsme nevěděli,
kam nás pošlou a jakým jazykem se tam
bude mluvit. Nakonec z toho bylo Alžírsko,
tedy frankofonní část Afriky. Strávili jsme
tam téměř 8 let, než se i tam zmocnili vlády komunisté. Mne pak pozval P. Alexandr
Heidler k sobě do Mnichova. To už se psal
rok 1958.
Jak už jsme zmínili, převzal jste po
něm v roce 1980 náboženské vysílání
RFE. Měly Vaše pořady nějakou zpětnou
vazbu?

V osmdesátých letech se v Československu začínaly uvolňovat poměry, i když velmi
pomalu – bylo už možné telefonovat a psát
dopisy, takže jsem měl na své pořady značnou odezvu.
Kam směřovaly Vaše první kroky, když
jste po pádu komunismu mohl zase po letech navštívit svou vlast?
Moje první cesta vedla do Českých Budějovic, města mých studií. Pak jsem jel na
Svatou Horu poděkovat, že jsem všechno
přečkal. Navštívil jsem také svou rodinu
a přátele kněze. Nakonec jsem se vydal za
všemi tehdejšími biskupy a udělal s nimi
rozhovory pro Rádio Svobodná Evropa.
Jak se díváte na české křesťanství
v současnosti?
Je na něm znát, že žilo čtyřicet let v nesvobodě – je tím trochu deformované. Víra
je často zúžena jen na chození do kostela,
někdy i velmi horlivé, ale pro většinu české
společnosti je v takové podobě nesrozumitelná a nemá šanci ji oslovit.
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Je chyba jen na straně církve?
Jistě ne, ale mám dojem, že jako církev
jsme pořád zvyklí se orientovat jen na věřící a zapomínáme, že jsme posláni i k nevěřícím. A přitom právě jim máme věnovat
pozornost! My si jich ale moc nevšímáme,
náš zájem o ně je téměř nulový. Nechci však
přehlížet dobro, které se v české církvi koná,
bylo by to nespravedlivé. Problém leží jinde: jak oslovit dnešního člověka, pro něhož
jsme stále uzavřenou skupinou pěstující si
svůj svět. Základním požadavkem proto je
otevření církve lidem, aby mohli dovnitř
aspoň nahlédnout. Církev má být laskavá
a přívětivá.
Jak vypadá „nelaskavá“ tvář dnešní
církve?
Nedávno si mi stěžovala bývalá spolužač-

ka, dnes už babička, že vnuk si našel věřící děvče, které ho vzalo na Štědrý den na
půlnoční, a celebrujícího kněze nenapadlo
nic lepšího, než přítomným vynadat, že nechodí do kostela i během roku. Co tam prý
dělají teď? Místo aby se radoval, že vůbec
přišli, ještě je odháněl: Když nechodíte na
mé bohoslužby pravidelně, tak sem nepatříte! To je jeden z mnoha příkladů nelaskavé
tváře církve, která dnešního člověka nejen
neosloví, ale navíc i odpudí. Takové dosud
přežívající deformace jsou vážnou překážkou v úsilí po evangelizaci českého národa.
Po čtyřiceti letech komunizmu si pořád ještě
musíme zvykat na to, že civilní život není
nepřátelský a máme v něm hledat vše dobré, nač můžeme navázat a v čem se můžeme
shodnout. Proto musíme opustit zdi našich
kostelů a far. Pán Ježíš se také neomezoval
jen na synagogu – kázal na jezeře, na kopci,
na cestách, při každé vhodné příležitosti.
Tomu se musíme naučit i my. Ale díky Bohu
to už mnozí kněží pochopili a otevřeli své
kostely nejen věřícím, ale i všem hledajícím.
8. listopadu tohoto roku se dožíváte 90
let. Dovolte nám, abychom Vám popřáli
co nejvíc zdraví a Božího požehnání do
dalších let, a současně Vám poděkovali
za čas, který jste nám věnoval.
Připravila Marie Horová

Přednáška
Prachatické muzeum srdečně zve v úterý 8. listopadu 2011 na přednášku Mgr. Zuzany Thomové z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích s názvem „Nedestruktivní
průzkum rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě“. Přednáška se koná od 17.00 hodin v přednáškové místnosti muzea v Prachaticích (vchod z Neumannovy ulice).
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Slovo ministrantům
I nemocní mohou slavit

Měsíc listopad je spojen nejen se vzpomínkou na zemřelé (2. 11.), ale také se vzpomínkou na jednoho z přímluvců v nemoci, sv. Karla Boromejského (4. 11.). O nemocech,
umírání a smrti se nemluví snadno, přesto se můžeš s těmito záležitostmi setkat kvůli své
ministrantské službě.
Ještě v minulém století bylo běžné, že ministrant doprovázel kněze, nesoucího eucharistii nemocnému, umírajícímu. Kněz vyšel oblečen z kostela oblečen v albě a pluviálu a ve
speciálním pouzdře nesl uschovanou hostii. A před knězem nesl ministrant rozsvícenou
lucernu, pod jejímž držadlem byl zvoneček. Cinkáním upozorňoval náhodné kolemjdoucí,
aby poklekli před Kristem, přítomným pod způsobou chleba.
Také dnes tě může kněz přizvat, abys ho doprovodil(a) k některému z nemocných. Lucernu už k tomu potřebovat nebudeš. Ale zapalovat se může svíce u lůžka nemocného.
A je zapotřebí zajistit vhodné místo, kam si kněz položí eucharistii a olej nemocných. Má
to být místo čisté a upravené. Zde kněz rozloží korporál a položí bursu (nádobku) s hostií
a nádobku s olejem. Ta je označená písmenem I, což je připomínka latinského (oleum)
infirmorum, olej nemocných.
Obřad u lůžka nemocného začíná znamením kříže a pozdravem přítomných, přáním
pokoje a útěchy. Může všechny pokropit svěcenou vodou se slovy: „Kéž nám toto pokropení
vodou připomene náš křest, počátek našeho vykoupení.“ Podobně jako při mši se pak mají
všichni přítomní přiznat ke své hříšnosti a prosit Boha za odpuštění. Součástí svátosti
nemocných může být i svatá zpověď, v takové chvíli zůstává kněz s nemocným o samotě.
Kněz by ti pak mohl svěřit přečíst biblický úryvek, kterým se připomene Boží milosrdenství vůči člověku. Podobně můžeš přečíst přímluvy za nemocného, lékaře, rodinu, příbuzné
a další. Pak podáš knězi nádobku s olejem a kněz pomaže nemocného na čele a na rukou
a říká: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha
Svatého.“ Odpověď: „Amen.“ „Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ Odpověď:
„Amen.“
Všichni se následně modlí Otčenáš. Kněz vezme bursu, vyjme hostii a po slovech „Hle,
Beránek Boží,…“ ji podá nemocnému. Přijmout eucharistii mohou také přítomní. Závěrečnou modlitbou a požehnáním se návštěva u lůžka nemocného dovršuje.
Pokud se ti naskytne příležitost takto kněze doprovodit, využij jí. Nemoc či umírání sice
nejsou radostnou záležitostí, ale když budeš svědkem radosti, která mnohdy září z nemocného po přijetí pomazání nemocných, pak ti to bude svědectvím, že Bůh nenechává nikoho
bez pomoci a ujímá se všech lidí v jakékoliv životní situaci.
PH

13

Kostely vikariátu
DUB
KOSTEL A HŘBITOV
Nejstarší písemná zmínka o Dubu pochází
z roku 1274. Kdy přesně byl postaven zdejší kostel, není zcela jasné, ačkoli v porovnání s jinými
církevními stavbami v regionu patří k těm mladším.
Ve starší literatuře uváděný rok 1666 není písemně doložen, a tak vůbec první zmínkou o existenci sakrální stavby v Dubu je záznam, v němž Jan Pavel Markvart z Hrádku,
majitel dubského statku zesnulý roku 1669, odkazuje finanční
hotovost nadaci, z jejíhož výnosu budou financovány církevní obřady za členy rodu. Klenutá zámecká kaple je zmiňována v roce 1671 a pak roku 1689
při prodeji statku Dub hraběti Karlu Filipu Buquoyovi. Tato veřejná mešní kaple doložitelně již v poslední třetině 17. století nesla zasvěcení Rozeslání sv. apoštolů, které později
přešlo na nový kostel. Jiný neověřený údaj uvádí,
že kaple, jež byla postavena v roce 1713, tvořila
presbytář nového kostela.
V rámci josefínských reforem byla v Dubu dekretem z 21. října 1785 zřízena lokálie s vlastní
farní osadou. Do té doby Dub náležel do filiální farnosti Blanice, spravované z Bavorova. První lokalista přišel však až 29. prosince následujícího roku
a za necelý měsíc po jeho příchodu, tedy 17. ledna
1787, vysvětil bavorovský děkan Jan Quolfinger
jak kostel, tak hřbitov. Přesný rok stavby kostela
není nikde uveden, nicméně se tak stalo zřejmě
v roce 1786, možná o něco dříve. Na svátek sv.
Jana Nepomuckého roku 1787 byl posvěcen kříž
na hřbitově. V roce 1807 nechal tehdejší majitel
panství, který o rok dříve převzal nad kostelem
i nad školou patronát, přistavět kostelní věž. Jak
uvádí pamětní kniha, se stavbou bylo započato 15.
července a již 14. října bylo dílo dokončeno. V roce
1858 byla postavena nová hřbitovní zeď. Dne 7.
února 1859 byla lokálie Dub povýšena na faru.
V květnu 1899 došlo k vnitřním úpravám kostela a vedle odstranění vrstvy prachu a špíny ze
stěn i stropu a následného vybílení byla vyměněna většina lavic na pravé straně kostela a opraveny
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rámy obrazů křížové cesty. Vimperský stavitel Štěrbík provedl kontrolu stavu kůru a vyměnil shnilý trám u vstupních dveří.
Roku 1903 namaloval bavorovský malíř Josef Jakší na zeď kostela obraz Madony s dvojicí klanějících se andělů.
V roce 1930 byly vyměněny trámy ve věži a spodní část oplechována. Velké opravy kostel
prodělal mezi roky 1988 – 1990. Opravena byla střecha, vnější fasáda i nátěr vnitřního vybavení. Osazeny byly vstupní ozdobné mříže a Josefem Zíkou a Pavlem Čužnou vyrobeny
nové kostelní lavice. Roku 1994 bylo nainstalováno ozvučení kostela.
INTERIÉR
V roce 1817 byla postavena nová kazatelna.
V roce 1818 pořídil netolický kovář a otec tehdejšího dubského lokalisty Vavřinec Straberger skříň na hlavní oltář. V roce 1820 byla položena nová kostelní dlažba. V roce 1852
byl postaven postranní oltář sv. Antonína Paduánského, dílo Antonína Zelinky z Dubu. Již
po šesti letech byl oltář upravován. V roce 1869 byla provedena důkladná oprava hlavního
oltáře a zároveň došlo k vnitřní úpravě kostela. Dvě pozlacené sochy andělů, stojící na zdi
u hlavního oltáře, byly přemístěny na oltář samotný a nově Janem Šromem z Vlachova
Březí pozlaceny. Téhož roku byly rovněž opraveny oba postranní oltáře zasvěcené Panně
Marii a sv. Antonínu Paduánskému.
Nový oltář Panny Marie Lurdské zhotovil dubský kostelník a truhlář Vojtěch Keppl
v roce 1886, přičemž socha byla dílem Josefa Krejčíka z Prahy. Keppl rovněž v roce 1908
zhotovil boží hrob, k jehož výzdobě použil sochy andělů ze starého hlavního oltáře.
V roce 1987 byly z výklenku zámecké zdi na hlavní oltář umístěny dřevěné sochy sv.
Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 19. století. V létě roku 1996 byl kostel
vykraden a odcizeny byly čtyři mešní kalichy, svícny z bočních oltářů a soška z křtitelnice.
Od té doby má kostel elektronické zajištění, což zabránilo dalšímu pokusu o vykradení
v září 1998.
A jak se nám kostel po prodělaných úpravách dochoval do dnešních dní? Zachoval si pozdně barokní podobu
vesnického kostelíku se západním průčelím ozdobeným
trojbokým volutovým štítem. Poměrně stísněný pravoúhle uzavřený presbytář navazuje na krátkou loď kostela,
které v průčelí kostela předchází malá předsíňka. Vnitřek
je zaklenut valenou klenbou s výsečemi,
dosedajícími na hmotně vyložené římsy, nesené přízedními pilastry. Vedle hlavního oltáře, který zdobí zmíněné sochy převezené ze zámecké zdi a sochy svatých
Václava a Zikmunda, jsou zde dnes dva postranní, a to na
levé straně Panny Marie Lurdské, na pravé pak Antonína Paduánského, jehož součástí je i boží hrob, a to již bez
výše zmíněných andělů. U obou bočních stěn lodi, přibliž15

ně vprostředku, jsou na podstavcích sochy svatého Josefa a Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Obětní stůl byl do kostela darován z Lomce. Kostel je pak vybaven novodobou dlažbou
i lavicemi. Z jižní strany ke kostelu přiléhá věž, v jejíž spodní části je umístěn presbytář
a v jeho pravém boku z věže vedoucí tribuna. Na severní straně je pak umístěna márnice.
KŘÍŽOVÁ CESTA
Obrazy starší křížové cesty, visící na stěnách kostela, v roce 1867 pro sešlost a poškození
nahradily nové, a to od vlachovobřezského malíře Jana Šroma. Jak bylo zmíněno, rámy byly
opraveny v roce 1899. Uvažovalo se však o pořízení křížové cesty nové, kterou navrhl Josef
Krejčík, zmíněný v souvislosti se sochou na mariánském oltáři. V listopadu 1909 se objevila
nabídka darování křížové cesty v majetku koleje redemptoristů v Českých Budějovicích,
určená některému z nemajetných kostelů. Dub se svojí žádostí uspěl, a tak nainstalovanou
křížovou cestu dne 13. února 1910 posvětil P. Josef Watzl, zástupce dárců.
VARHANY
První zmínka o varhanách pochází již z února 1787, kdy opravu nástroje provedl Tomáš
Švec, kantor ze Lštění. Současné varhany pocházejí od sušického varhanáře Jana Fišpery.
Byly vyrobeny v roce 1880 a do kostela nainstalovány 24. září 1881. Dne 17. června 1912
byly posunuty z čela kůru do jeho zadní části, čímž se získalo více místa pro zpěváky.
ZVONY
V roce 1848 byl v Českých Budějovicích přelit nejmenší zvon a posvěcen na svátek svatého Jiří téhož roku. V roce 1861 nechal patron kostela přelít u českobudějovických Pernerů zvon, který byl pak na počest manželky majitele statku Dub pojmenován Wallburga.
P. Josef Krejčí, který farnost převzal v roce 1864, zjistil, že prostřední zvon „Jan“ je puklý.
V listopadu roku 1865 byl proto z věže sňat a během prosince u pražské firmy dědiců Bellmannových ulit nový, vážící 150 liber, tedy stejně jako „Jan“. Jak uvádí pamětní kniha,
majitel statku pražský měšťan Josef Odkolek coby patron kostela totiž nejdříve slíbil opatření nového zvonu a poté své stanovisko
změnil a k rozhořčení faráře financoval
pouze jeho přelití. Do Dubu byl zvon
přivezen 16. března a po posvěcení vodňanským vikářem P. Václavem Hanušem
zazněl na svátek svatého Josefa. Pojmenován byl Josef, kteréžto křesní jméno
nesl i patron kostela.
O osudu zvonů během první světové
války není v archivu ani v pamětní knize
žádné zmínky. Sdílnější jsou až doklady
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z roku 1942. Na stvrzence o rekvizici jsou zapsány dvě váhy, a to 100 a 75 kilogramů. Poté
je číslovka sto škrtnuta a nahrazena údajem 35. Stejně tak v ručně psaném popisu zvonů
určených k rekvizici je největší zvon dodatečně škrtnut. 4. března roku 1942 byly totiž
sejmuty dva velké zvony a ponechán pouze umíráček. Poté byl největší zvon vrácen a vyměněn za nejmenší. Popisy nám oba zvony přiblížily takto:
VELKÝ:
Výška 59 cm, šířka 70 cm, horní
obvod 124, dolní obvod 208, váha
100 kg, ladění: e dur; nápisy: RAČ
NÁM DÁTI POKOJ PROSÍME PANE
BOŽE NÁŠ ZA DNŮV NAŠICH. NEBOŤ NEMÁME ŽÁDNÉHO JINÉHO
KDOŽ BY BOJOVAL ZA NÁS JEDINĚ
TY SÁM PANE BOŽE NÁŠ.
Z PORUČENÍ PANA PETRA BOUBÍNSKÉHO Z OUJEZDA A NA DUBU
UDĚLÁN JEST ZVON TENTO SKRZE
BRIKCÍ ZVONAŘE Z CINPERKU V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
LÉTA PÁNĚ 1571
PROSTŘEDNÍ: Zvon Josef
Výška 46 cm, šířka 52 cm, horní obvod 93 cm, spodní obvod 170 cm, váha 75 kg, ladění
c dur; nápisy: K SLÁVY BOŽÍ SLILA MĚ R. 1865 ZA PATRONA CHRÁMU P. JOSEFA ODKOLEK-A, PÁNA NA DUBU A BORČICÍCH ANNA BELLEMANN-OVÁ V PRAZE ( reliéf sv.
Josef s Ježíškem)
ŽIVÉ VOLÁM K POBOŽNOSTI, DUŠE VEDU DO VĚČNOSTI. BOŽÍ CHVÁLU HLÁSÁM,
K CNOSTI NAPOMÍNÁM (vyobrazení kříže)
V ručně psaných poznámkách z roku 1950, kdy došlo k pokusu získat náhradu, je uváděn
jako druhý odvezený patnáctikilový umíráček bez nápisu a s neznámým původem. Nicméně
na stvrzence je, jak bylo uvedeno, váha 35 kilogramů, což se vzhledem k proslulé německé
pečlivosti zdá věrohodnější.
Dnes je tedy ve věži kostela zvon z roku 1571, jehož jméno zatím neznáme a není ani
jasné, jak a odkud byl do Dubu dodán. Pro úplnost snad jen několik informací o zvonaři,
jenž tento zvon ulil:
Brikcí z Cimperka byl synem zvonaře Ondřeje Pražského, který se podílel na výrobě
některých zvonů pro katedrálu sv. Víta. Když v r. 1550 dosáhl plnoletosti (od tohoto údaje
se odvozuje jeho datum narození mezi léty 1530 – 1535), vydal se sbírat zkušenosti do ciziny. S přestávkami přebýval v Německu a Polsku do r. 1553. První známý český zvon s jeho
jménem pochází z r. 1552. Místo jeho první pražské dílny není známo, ale v r. 1571 přesídlil
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do Široké ulice na Novém Městě. Tehdy také obdržel predikát z Cimperka. Díky zvonařství
si Brikcí získal pozici váženého pražského měšťana, zasedal v zemském sněmu. Byl také
zpěvák a hudebník, měl rozsáhlou knihovnu a sbírku obrazů. V r. 1599 zemřel na mor. Několik zvonů a připravených forem zůstalo v jeho pozůstalosti, takže některé zvony nesou
jeho jméno, ačkoli jsou pozdějšího data. Mistrem Brikcím byl v roce 1592 ulit i dodnes
dochovaný největší zvon ve věži kostela v nedalekém Vlachovo Březí. 
J. Pulkrábek
DUCHOVENSTVO
1786 – 1810 P. Dominik Maria Poláček
1810 – 1815 P. František Koukal
1815 – 1822 P. Václav Straberger
1822 – P. František Otto, adm.
1822 – 1827 P. Matěj Perschl
1827 – 1864 P. Martin Petrů
1864 – P. Josef Kulanda (Dobrš), adm.
1864 – 1870 P. Jakub Krejčí
1871 – 1897 P. Václav Pokorný
1897 – 1906 P. Karel Anděl
1906 – P. Antonín Konvička (Čestice),
adm.
1907 – P. Václav Dvořák (Strunkovice),
adm.
1907 – 1936 P. Karel Traxler
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1936 – 1938 P. J. Bruderhans (Strunkovice), adm.
1938 – 1961 P. Karel Dvořák
1961 – 1963 P. Zdeněk Krištov
1963 – 1985 P. Karel Dvořák (Vitějovice),
adm.
1985 – 2001 František Hobizal (Bavorov),
adm.
2001 – 2004 P. Viktor Frýdl (Bavorov),
adm.		
2004 – 2006 P. Mariusz Ratyński (Bavorov), adm.
2006 – 2007 P. Patrik Maturkanič (Lomec), adm.
od r. 2008 P. Jiří Kalaš (Vlachovo Březí),
adm.
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Představujeme
Farní společenství
Společenství mládeže v Prachaticích
Na spolču v Prachaticích se scházíme každý pátek po večerní mši svaté,
tedy kolem devatenácté hodiny. Kolik
nás na spolčo chodí, nelze zcela jasně
říci. Bývá to různý počet. Pravdou je,
že určité jádro, které chodí pravidelně, tvoří přibližně pět lidí. Obvykle
nás však bývá tak kolem sedmi. Na
našem společenství jsme však zažili
i mnohem větší počty, kdy se nás sešlo
až sedmnáct mladých lidí. Když tyto
počty shrnu, lze říci, že společenství
mládeže tvoří přibližně sedm lidí plus dalších deset „sympatizantů“, kteří chodí jednou
za čas.
Naše společenství vede náš pan kaplan Peťa Hovorka, který si pro nás vždy připraví
nějaké téma. Občas se chopí iniciativy i někdo z nás a připraví téma sám. Celé společenství
probíhá v komorní příjemné atmosféře, kdy volně diskutujeme nad předhozeným tématem. Diskuzi prokládáme zpěvem rytmických písniček, při kterých nás provázejí naši dva
kytaristé. Příjemné povídání navíc zpestřuje náš spolčový „maskot“ Martin, který prokládá
diskuzi svými vtipnými zážitky, ze kterých je obvykle tak deset procent pravdou. V průběhu
spolča mimo diskuze nad tématem rozebíráme také naše osobní zážitky a problémy. V našem spolču tak panuje lehká pohodová atmosféra, kde se cítíte jako při posezení s kamarády
u kafe. Tedy to vlastně není pocit, to je skutečnost, jenom chybí to kafe… 
PŠ

Víkend
Víkend pro „náctileté“ dívky
(11 až 15 let) se uskuteční na Ktiši
25. – 27. listopadu 2011.
Přihlásit se můžete v kanceláři
na faře v Prachaticích nebo
u Lenky Hanžlové
(tel. 603 859 190).
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Rok křtu
K „Roku křtu“
Pomalu uzavíráme první rok tříleté přípravy na oslavu cyrilometodějské mise, který byl
věnovaný křtu. V minulém čísle jsme se tohoto tématu několikrát dotkli. Dovolte mi, abych
některé prvky v tomto a v příštím čísle zopakoval a znovu připomenul.
Mluvíme-li o křtu, můžeme být ve velkém pokušení vnímat jej především jako jasně
stanovený rituál. Lije se voda na hlavu křtěnce, pronáší se patřičná slova a tím je věc hotova. Oslava, hostina, vyhotovení potvrzení o křtu, uschování křestní roušky a svíčky…
a je to. Takový přístup a pohled by však vedl k hlubokému a dramatickému nedorozumění
a nepochopení pravé povahy křtu. Křest není možné především vnímat jako vykonání určitého rituálu. Křest je nutné především vnímat jako přihlášení se k živému vztahu, jako
skutečnost, která nás otevírá k prožívání vztahu, jako kodifikaci začátku života s Bohem
a v Bohu, jako odevzdání svého života Bohu.
Když se proroci vyvoleného národa zamýšlejí nad vztahem svého národa k Bohu a Boha
k jejich národu, používají jasné obrazy. Často je to obraz vztahu otce (matky) a dítěte, či
muže a ženy. Kde Bůh je otcem a národ dítětem, či Bůh je zobrazen mužem a národ ženou.
Apoštol Pavel, který dobře zná Písma svého národa a který je po událostech u Damašku
nově vidí a chápe, jasně prohlásí, že manželství je velká svátost, neboť je obrazem vztahu
Krista a církve (můžeme si dovolit říci i Krista a jednotlivého člověka). Vezměme tento obraz a jemně ho rozviňme. Dva mladí, kteří se potkají a zjistí, že si nejsou lhostejní. Začínají
se o sebe více zajímat, chodí spolu, prohlubují svou známost a jednoho dne uzraje jejich
poznání a rozhodnutí – chci žít s tebou a pro tebe. Chci tě učinit šťastným, šťastnou. A tak
svatebním obřadem vstoupí do manželství, aby spolu žili, aby žil jeden pro druhého, aby
se učili lásce, aby spolu sdíleli vše zlé i dobré.
Když dospělý člověk zakusí ohromující Boží lásku k němu, když se jej Bůh
dotkne, začíná se o Boha zajímat. Častěji
si klade otázky po Bohu, až se třeba rozhodne začít s ním „chodit“. Začíná určitá známost, která nakonec vede k touze
spojit se s Bohem. Začíná katechumenát.
Člověk se připravuje na křest. Jednoho
dne pak uzraje chvíle a člověk „uzavře
sňatek s Bohem“ – přijme křest. Právě
ve křtu odevzdá svůj život Bohu, otevře
mu svůj život a do svého života přijme
Boha. Ve svatebním slibu manželů stojí:
„Já (Josef) odevzdávám se tobě (Marie)
a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti
zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě
nikdy neopustím a že s tebou ponesu
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všechno dobré i zlé až do smrti.“ V podstatě totéž slibujeme Bohu ve křtu. On se nám odevzdává a my
jej přijímáme a my se mu máme odevzdat, protože
on nás chce přijmout. Začíná tím vztah, ve kterém
se učíme lásce, úctě a věrnosti k němu. Začíná náš
společný život. Je na nás, abychom jej nikdy neopustili.
My však v tomto stavu jsme často nevěrní
a mnohdy jej zapřeme a zradíme. On nám však vždy
znovu (když přicházíme s lítostí a kajícností) odpouští.
Apoštol volá, že On je nám věrný, i když my jsme nevěrní. Ježíš sám nás ubezpečuje o velikosti, jedinečnosti
a bohatosti tohoto vztahu. „Kdo mi daruje svůj život v tomto
světě,“ říká Ježíš: „tomu dám život věčný.“ Ve křtu nás Bůh obléká
v sebe – v Ježíše Krista. Činí si z nás svůj příbytek, přebývá v nás Duch
Svatý. Stáváme se novým stvořením. Už nepatříme tomuto světu, už nemáme ducha tohoto
světa, který je duchem antikristovým, ale přijali jsme Ducha svatého. A proto musíme žít
novým životem. Životem z Ducha a v Duchu. Už nemůžeme žít pravidly tohoto světa, ale
pravidly, která nám dává Bůh. Musíme hledat, jak si náš život představuje Bůh, co od nás
očekává, jak a čím bychom mu udělali radost. Už to není jenom můj čas života, ale můj
život patří Bohu. On se stává tím, kdo mi určuje kam dnes jít, co dnes dělat, jaké zaujmout
stanovisko k tomu či onomu, jak naložit se svými penězi, silami a talenty. Prostě křtem náš
život s Bohem nevrcholí, ale začíná.
V případě křtu dětí jsou to rodiče, kdo rozhodnou o „manželství“ svého dítěte s Bohem.
Je pak na nich, aby dítě do tohoto vztahu uváděli a postupně jej pro tento život otevírali.
Nejsou ojedinělé názory, že by bylo lépe děti nekřtít, ale vychovávat je tak, aby se mohly
jednou pro tak závažný krok rozhodnout samy. Církev má oprávněné důvody, aby rodičům
doporučila a umožnila křest dětí. Ale je tu jedna velká podmínka – musí dítě do tohoto
vztahu uvádět. Je to velká zodpovědnost rodičů a velký jejich úkol.
P. Josef Sláčík, vikář prachatický

Advent ve Vimperku:
Žehnání adventních věnečků při mši v 8.30 hod. v neděli 27. 11. 2011.
Mikulášská nadílka při dětské mši v 8.30 hod. v neděli 4. 12. 2011.
Duchovní obnova na pokračování každou neděli v adventě při mši.
Každý rok bývá zpovídání týden před vánoci (17. 12.) v sobotu v 9.00 hod.,
ale to ještě není domluveno se zpovědníky.
Žehnání zlata v 18.00 hod. v pátek 6. 12. 2011.
Obnova manželských slibů při mši v 8.30 hod. v neděli 8. 1. 2011.
Připojení se k akci Tříkrálová sbírka.
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Čtení na pokračování
Z knihy O SVĚTLE
Bůh je světlo
„A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: Bůh je světlo a není v něm
nejmenší tmy.“ (1 Jan 1,5)
Hodně jsem přemýšlela o světle a temnotě v těch pustých dnech, kdy nám umřel nás
prvorozený syn. Nevěděla jsem, jak si srovnat obraz milujícího, laskavého a přejícího Boha
Otce s okoralou pustinou nevyslyšených zoufalých modliteb. Nedokázala jsem si představit, že by Bůh mohl mít něco společného se smrtí našeho dítěte. Zároveň mi ale nebylo
jasné, jak by se to mohlo vymknout z Jeho kontroly.
V mé hlavě zuřil lítý boj. Za Boha a proti Němu. Srdce bylo bezradné. Čemu teď věřit?
Všechno ještě zhoršovaly poznámky a otázky příbuzných, sousedů, přátel a známých. Moje
babička se zeptala: „A jak jste se to modlili za to vaše děťátko, že vám umřelo?“ Zoufale jsem
bránila Boží čest sama před sebou. Ne, On za to určitě nemůže! Ale jak se to tedy mohlo
stát? Ve své bezradnosti, smutku a úzkosti jsem adresovala neodbytné otázky přímo Jemu.
Asi na ně čekal.
Ze všeho nejdřív jsem pochopila, že On pláče nad smrtí mého syna stejně jako já. Oba
jsme bolestně pocítili zásah moci temnoty. Pak mě Bůh Otec utěšil. Mému dítěti je u Něj
dobře. Boží dobrota mě přemáhala. Jeho světlo mě hřálo. Nemusím všechno pochopit, ale
musím Mu důvěřovat. On je vždycky dobrý a není v Něm ani stopa po zlém.
Temnota existuje, to ano, ale Bůh je jejím nepřítelem.
Hřbitov
„A světlo věčné ať jim svítí,
Ať odpočívají v pokoji.“
Na podzim se hřbitovy rozsvěcují mnoha drobnými svíčkami. Slavíme Dušičky, památku zesnulých.
V dávných dobách svítívalo na hřbitovech věčné světlo po celý rok. Každý večer ho rozsvěcovali, aby svítilo až do rána. Proč se to dělával? Proč se ještě dnes
zapalují na hrobech svíce? Co tím světýlkem chceme
říct?
Hlásíme duším našich zemřelých, že jsme na ně
nezapomněli? Že vzpomínáme v dobrém? Že si vybavujeme alespoň někdy jejich tvář, hlas nebo vůni? Že
vzpomínka na ně dosud zcela nevybledla? Že si připomínáme, čím nám jsou doposud příkladem? Že si na
místo jejich posledního odpočinku přicházíme nejen
zavzpomínat, ale taky srovnat myšlenky, představit
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si, jak by v té či oné situaci jednal náš drahý zesnulý, a tak od něj obrazně přijmout radu?
Třeba jsme ale zesnulého nikdy neviděli. Nemáme žádné osobní vzpomínky, žádné společné zážitky. Světlo svíčky může být prostým výrazem úcty za naplněný život.
Možná je světlo svíčky určeno Bohu. Pozor, Bože, tady leží ostatky někoho, komu na
Tobě záleželo. Někoho, kdo mi ukazoval Tebe. Byl pro mne světlem. Chci být taky pro někoho požehnáním. Pomoz mi.
Nebo kupujeme a instalujeme svíce a květiny proto, že se to tak prostě dělá a obáváme
se, že by nás známí pomluvili, kdybychom neupravili náhrobek jaksepatří reprezentativně
a nerozsvítili ani svíčku?
Možná máme motivů několik. Každopádně si můžeme vybrat.
Hana Pinknerová
(* 1963) je křesťansky orientovaná spisovatelka a publicistka. Vystudovala pedagogickou fakultu obor čeština, hudební výchova. Pracovala jako redaktorka hudebního
časopisu Opus musicum, korepetitorka v divadle, umyvačka oken, archivářka, učitelka, redaktorka knižního vydavatelství a domácí učitelka. Pro rozhlasovou stanici
Trans World Radio psala a nahrávala příspěvky, čtyři roky vysílala pravidelnou relaci
Zadáno pro dámy. V 90. letech byla ředitelkou konference pro křesťanské umělce
Hrejte dobře a zvučně. KOd r. 1999 se ve větší míře věnuje psaní. Nyní pracuje jako
redaktorka serveru www.moje-rodina.cz. Svými fejetony pravidelně přispívá do časopisu Život víry, je dopisovatelkou rodinného magazínu Mařinka.cz. Je vdaná, má
dvě dcery, žije v Brně.

Tříkrálová sbírka 2012
Podobně jako předcházejících 10 let se i na začátku příštího
roku rozejdou kolednické skupinky po našem městě a dalších
obcích, aby přinášely svou zvěst o lásce, toleranci a solidaritě.
Akce slaví rok od roku velké úspěchy, daří se nám každoročně
navyšovat výtěžek, přesto je naší velkou slabinou nedostatek
kolednických skupinek, které nemohou obejít celé území. Proto každoročně oslovujeme další dobrovolníky z řad dospělých, ale i dětí s prosbou o zapojení se do
této celorepublikové sbírky, která v naší zemi již vykonala mnoho dobrého. Prosím
tedy i nyní všechny, kteří se chtějí do akce zapojit, aby neváhali a spojili se s Lenkou
Hanžlovou z farnosti (tel. 603 859 190) nebo Alenou Slavětínskou z Farní charity
Prachatice (tel. 607 603 244), které vám podají podrobné informace o celé akci.
Všem ochotným dobrovolníkům předem děkuji za obětavé srdce.
Michaela Veselá,
ředitelka Farní charity Prachatice

Hvě
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Putování se sv. Jakubem
Po stopách rytířů do Astorgy
Za Leónem se scenérie mění. Mesetu – krajinu rovnou jako stůl – střídá několik horských pásem za sebou. Táhnou se od severu k jihu, přetínají poutníkovi cestu a nutí ho
znovu sebrat všechny síly, zatnout zuby a šlapat dál, nahoru dolů.
Město opouštíme po starém kamenném mostě přes řeku Bernesga u špitálu San Marcos.
Po šesti kilometrech dojdeme do Virgen del Camino. Tam se 2. července 1505 jednomu
pastýři zjevila Panna Maria. Místo, na kterém chce být uctívána, označila zvláštním způsobem: hodila malý kamínek a ten se – dříve než dopadl – změnil v obrovský balvan. Po celá
staletí tam pak stála poustevna, až v roce 1961 byla nahrazena moderním kostelem ze skla
a betonu, který navrhl slavný architekt, dominikán Fray Francisco Coello.
Další pozoruhodnou vesnicí na cestě je Hospital de Orbigo. Má slavnou historii: už v roce
456 (tedy ještě v době antické Západořímské říše a za pontifikátu Lva Velikého, o kterém se
zmiňujeme na jiném místě) se zde střetli Svébové s Visigóty, kteří se tlačili z jižní Francie
do prostoru Pyrenejského poloostrova. O 450 let později tu došlo k další bitvě – tentokrát
mezi oddíly Alfonsa III. Velikého a vojsky córdobského chalífátu. Špitál z 12. století, po
kterém má obec své jméno, dnes už neexistuje, zanikl po 700 letech v polovině století 19.
Největší pamětihodností je most, který se svými 24 kamennými oblouky klene přes řeku
Orbigo. Měří 204 metrů a je nejdelší na celé Svatojakubské cestě. Pojí se s ním zajímavá
historka: Nějaký Suero de Quiñones, rytíř z Leónu, se zamiloval do jisté dámy, a každý čtvrtek se kvůli ní zdobil pozlaceným stříbrným náhrdelníkem. Jeho láska nebyla opětována,
on si toho byl vědom a chtěl o ni bojovat s celým světem – nebo se závislosti na ní zbavit.
Velkým impulsem se mu stal rok 1433/34, který byl jubilejním rokem spásy (1400 let od
Kristovy smrti na kříži a zmrtvýchvstání). Suero k jeho oslavě uspořádal rytířský turnaj
(Paso Honroso). Každý, kdo se chtěl dostat po mostě na druhou stranu, si musel cestu vybojovat v souboji s ním a jeho devíti druhy. Zavázal se zlomit tři sta dřevců s každým, kdo
jeho výzvu přijme. Postavilo se mu 68 protivníků, jeden z nich, bohužel, po zásahu kopím
do oka zemřel. Prvnímu souboji – s nějakým německým rytířem – přihlížel dokonce sám
král. Turnaj trval 30 dní, od 10. července do 9. srpna, s přestávkou v den svátku sv. Jakuba
25. července. Zachoval se o něm
zápis, který don Suero pravděpodobně diktoval svému pobočníkovi Pedrovi Rodríguez de Lena.
Po skončení se všichni – partneři
i protivníci – společně odebrali ke
sv. Jakubovi do Santiaga a don
Suero položil zmíněný náhrdelník
na apoštolův hrob na znamení, že
ze své lásky vystřízlivěl. O mnoho
let později, v roce 1458, ho jeden
z poražených protivníků ze msty
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zavraždil. Jmenoval se Guttiere de Quejada a byl prý
jedním z předků manželky
známého spisovatele Miguela de Cervantes Saavedra.
Je velmi pravděpodobné, že
oba (Suero i Guttiere) byli
předlohou slavného Důmyslného rytíře Dona Quijota
de la Mancha. Náhrdelník
dnes visí na poprsí sochy
sv. Jakuba Alfeova v kapli
San Fernando v santiagské
katedrále. V hospodě u mostu přes Orbigo připomíná událost romantický obraz rytíře
s nápisem, že se jednalo o poslední středověký rytířský turnaj v Evropě. To ovšem není
pravda – máme zprávy i o pozdějších kláních (například ve známé knize o putování pana
Lva z Rožmitálu z Čech až na konec světa). V každém případě se však jednalo o – řečeno
dnešní terminologií – sportovní disciplínu, nikoliv o vážně míněnou válku.
Po dalších několika kilometrech přicházíme do Astorgy. Je to staroslavné město. Původně se jmenovalo Asturica Augusta. Bylo založeno v roce 15 nebo 14 před Kristem (v době
panování císaře Augusta) na křižovatce dvou důležitých římských silnic. Jedna z nich, Via
de la Plata (Stříbrná cesta), spojovala Hispalis (dnešní Sevillu) a Emeritu (Méridu) na jihu
s Lucus Asturum (Oviedem) a Gigia (Gijónem) na severu. Druhá (od středověku totožná
s částí Camina de Santiago) vedla přes Legio (León) a Caesar Augustu (Zaragozu) do Tarraca
(Tarragony). Tam navazovala na slavnou Via Augusta, která začínala v jižní Gallii, překračovala Vysoké Pyreneje a pokračovala přes Barcino (Barcelonu) až do Nového Kartága
(Cartageny).
Od 3. století je Astorga sídlem biskupství. Ve 4. století zde žila skupina věřících vedená
Priscillianem, vzdělaným laikem ze vznešené rodiny. Kladli přehnaně velký důraz na askezi,
jako by spása nebyla darem Božím, ale závisela na výkonu, který člověk odvede. Úplně se
zřekli manželství a pojídání masa, drželi tvrdé posty, umrtvovali se bičováním, apod. Nadto
měli zálibu v astrologii a nerozlišovali apokryfní texty od kanonických knih Písma svatého.
Jejich učení bylo na několika synodech odsouzeno jako heretické. Nakonec byli někteří
z nich podrobeni mučení a v roce 385 v Trevíru popraveni. V 5. století, po již zmíněné bitvě
u Orbiga, opustili město Svébové a Theoderichovi Vizigóti je zničili. Podruhé bylo dobyto
v roce 714 muslimským vojevůdcem Tárikem, ale jen na 30 let, pak je osvobodil Alfonso I.
Do třetice bylo napadeno v 10. století vojsky al-Mansúra, jeho hradby byly úplně zbořeny.
Od chvíle, kdy se stalo důležitou zastávkou na Svatojakubské cestě, prožívalo nový rozkvět.
Stavba katedrály Panny Marie byla zahájena v roce 1471 v gotickém slohu, ale protože trvala více než dvě století, jsou na ní patrné i vlivy renesance, baroka a platereska. Nedaleko od
ní stojí biskupský palác, dílo Antonia Gaudího z let 1889-1913. Biskupům se asi zdál příliš
extravagantní, protože se do něj nikdy nenastěhovali a rovnou v něm zřídili muzeum.
Opouštíme město branou Puerta del Obispo, před námi se tyčí Leónské hory.  P. Liška
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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.

P. Karel Traxler
„Karel Traxler, vlastenecký kněz, biskupský
vikář, konsistorní rada a děkan v Dubu, mistr
českého umění šachového.“ Toť vepsáno do náhrobku kněze, který svoji vlast proslavil v oboru
pro faráře možná neobvyklém. Totiž v šachu.
A zadáte-li si heslo Traxler do internetového
vyhledávače, zjistíte, že jeho jméno v dějinách
šachu opravdu nezapadlo.
Narodil se 17. ledna 1866 ve Vlachově Březí
v rodině soukeníka. V rodném městě absolvoval
základní vzdělání a v letech 1876 – 1880 studoval na prachatickém německém gymnáziu. Odtud odešel do Českých Budějovic, kde maturoval
a vstoupil do kněžského semináře. Kněžského
svěcení se mu dostalo 22. července roku 1888.
Duchovní službu započal jako kaplan v Srní. Poté
vystřídal Bělou nad Radbůzou, Štítary, Munětín,
Hamry, Svatou Kateřinu, Nový Svět, Dnešice a Roseč, až se 1. 6. 1898, po složení katechetických zkoušek stal katechetou ve Veselí nad Lužnicí. V roce 1906 požádal ze zdravotních
důvodů o přeložení na faru v Dubu a již v listopadu téhož roku byl zde ustanoven farářem.
Nastoupil však až po ne příliš vstřícném uvolnění ze školských služeb 1. června 1907. Za
jeho farářování došlo k mnoha úpravám a zvelebení jak fary, tak kostela a mimo jiné byla
v roce 1931 do přízemí fary zavedena elektřina.
Avšak jak bylo napsáno v úvodu, osobnost patera Traxlera je vyjímečná ve zcela jiné
oblasti. Již coby středoškolák si oblíbil hru v šachy a roku 1885 založil v Českých Budějovicích šachový kroužek. V turnaji při 2. sjezdu českých šachistů v Praze 1886 vyhrál jednu
ze skupin, při 3. sjezdu 1891 se dělil o 2. místo.
Byl spoluzakladatelem a 1896–99 redaktorem Českých listů šachových, vedl první venkovskou šachovou rubriku v táborském týdeníku Tábor, v jejímž rámci uspořádal roku 1896
první korespondenční turnaj v Čechách a obsadil v něm 1. místo. Spolupracoval se Šacho30

vými listy, vycházejícími v letech 1900–1902, a až
do začátku světové války redigoval šachovou hlídku vídeňských listů. Do roku 1916 pak stál v čele
Časopisu českých šachistů.
Od roku 1884 až do své smrti sestavil na devět
stovek šachových úloh, převážně trojtažek. Dvaadevadesát z nich bylo poctěno cenami a vyznamenáními. Se svým švagrem Janem Kotrčem vydal
v roce 1910 sbírku šachových úloh a fara v Dubu
se stala častým dostaveníčkem milovníků šachovnice. K turnajové hře však Traxler mnoho příležitostí neměl, což je rozhodně škoda, jelikož měl
bezesporu dispozice propracovat se mezi světovou šachovou elitu. Církevní nadřízení však
pro tuto zálibu pochopení neměli, a právě proto se věnoval šachu korespondenčnímu.
Do šachové historie se zapsal v roce 1890, kdy
poprvé představil světu novou variantu hry dvou
jezdců v obraně, která vstoupila do šachové teorie
jako Traxlerův protiútok. Ten je dodnes považován
za jedno z nejostřejších a nejobtížnějších zahájení,
jaké kdy šachový svět spatřil, a jeho zastánci a odpůrci se již přes sto let bezvýsledně přou o jeho korektnost.
V závěru života jej pronásledovaly rozličné nemoci a 3. května 1936 nastoupil do volyňské nemocnice,
kde 15. května zemřel. O tři dny později se ve volyňském kostele konalo rozloučení a poté byl pochován
na hřbitově ve Veselí nad Lužnicí. Zde si jeho památku připomínají šachovým Memoriálem Patera Karla
Traxlera. A tak vyprávění o Pateru Karlovi Traxlerovi
zakončeme heslem, které jsem objevil na jednom šachovém webu: „Nejlepší obranou je útok. A nejlepším útokem Traxlerův protiútok.“
Jaroslav Pulkrábek

♚

Traxlerův protiútok – premiéra v duelu Reinisch – Traxler, Hostouň 1890
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 Sc5!? N 5.Jxf7 Sxf2+ 6.Ke2? (správné bylo
6.Kxf2) 6…Jd4+ 7.Kd3 b5! 8.Sb3 Jxe4!! 9.Jxd8 Jc5+ 10.Kc3 Je2+!
Bílý se vzdal
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Boží muka na Chlumu
Pověstný volarský písmák Roman Kozák před několika lety sepsal útlou knížečku, 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.

D

áte-li se po silnici z Volar k Želnavě, vyšplháte za lesem jednak na nejvyšší bod cesty
(821 m n. m.), jednak k božím mukám. U nich se cesta lomí a spadá do osady Chlum. Jde
o klasická boží muka s datací 1894. Jsou prostá, bez křížku, stojí čelem k západu a nemají
žádnou zvláštnost či jedinečnost. Vlastně mají: jsou na Volarsku jedinými božími muky,
která žádnou výjimečnost nemají.
Hranice lesa a ostrý terénní zlom nad Chlumem tvoří předěl mezi dvěma rozlehlými
kotlinami: volarskou ve tvaru mělké ženské dlaně a vltavským luhem, co se jako pruh
plátna vine horskou Šumavou. Boží muka ze sluncem vybělené žuly jsou poslední výspou
volarského světa. Za nimi již nenajdete roubený dům s vyřezávanou pavlačí, za nimi marno
vyhlížet volatou nevěstu. Přes tato boží muka jako přes celnici přicházely do volarského
státu zprávy z kraje hornoplánského a novoty z panství krumlovského.
Žádní rodiče nevidí rádi, odejdeli jim dcera z domova a provdá se
kdovíkam. A leckdy to nevidí ráda
ani celá obec, zvláště je-li rázovitá
a nestojí o to, aby splynula s okolím.
Ve starých Volarech považovali
vyvdání dívky pryč z města takřka
za zradu na domově.
Jenže lásce se mnohdy poručit
nedá a její síle podlehla i Klára
z ulice Na Vajgaru. Propadla kouzlu černookého Vencla z malé osady za Želnavou. Kdoví, co Kláře
navykládal, nasliboval a čím vším
jí popletl hlavu. Marně ho Klářini
rodiče dceři rozmlouvali, nic nepomohlo, že si na něho volarští
výrostci s mosazným cvočkem
v uchu počíhali.
„Vencla ani pořádně neznáš,“
zrazovala Kláru Sára ze sousedství. „Utečeš-li s ním, rodiče se tě
zřeknou a žádný Volarák s tebou už
nikdy nepromluví!“
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„Ani ty?“ nedělala si z toho nic Klára. „Držíš se kdovíjakých předsudků a pověr, Sáro. Vždyť mluvíš jako moje
babička!“
„Kláro, měj rozum!“ nedala se dívka. „Přejdete-li s Venclem ruku v ruce – a v noci k tomu – hřeben nad Chlumem,
nevrátíš se už nikdy do Volar, ani kdybys chtěla.“
Klára se vysmála kamarádce a jakoby nic se podél potoka vracela k rodnému domu. Už věděla, že je to naposledy, ale víc ji zajímalo, jestli Vencl přijde po setmění za
humna včas.
Přišel – a dva stíny s ranci na zádech a uzly v rukách
obloukem obešly spící město, aby po linecké cestě zamířily
na jih, pryč z kraje selských dvorců stále dokola natíraných
volskou krví. Oba zamilovaní šli tam, kde mělo ležet jejich společné štěstí, a ani se neohlédli. I kdyby tak učinili,
ničeho by si nevšimli; Sára se za nimi plížila jako divoká
kočka.
Pod samým vrškem chytila Klára Vencla za ruku o
poznání silněji: „Poběž! Chci, aby ta pověra platila právě
tady a teď, pro nás! Chci jít s tebou, nechci se vracet!“
Společně se rozběhli přes kopec, když noc prořízl výkřik
plný zoufalství: „Stůjte! Vrať se, Kláro!“ Ze tmy se vynořila
Sára a vrhla se své přítelkyni k nohám. „Zapřísahám tě, Kláro, neodcházej!“
Ale budoucí nevěsta byla již dávno rozhodnuta. A když jí Sára zaryla nehty do předloktí, až
vytryskla krev, smýkl Vencl dívkou do prachu cesty. Kamenem hodit po milencích již nestačila;
Klára, už také vztekle, sebrala hrst prachu a vmetla ho Sáře do tváře. Nešťastná dívka zaslzela
bolestí i zmarem a zhroutila se na zem. Když ji ráno dřevaři našli, měla oči zanícené a po mladém
páru nebylo ani stopy. Město mělo o čem mluvit. Zvláště když se zánět v Sářiných očích den ode
dne zhoršoval a zanedlouho přišla dívka o zrak docela.
Minul čas. Měnilo se listí na stromech, měnila se srst stádům na pastvinách a změnil se i vztah
Kláry a Vencla. Ta tam byla jejich láska, ba dokonce Vencl na Kláru i ruku vztáhl. A tak mohl
jednoho zimního podvečera želnavský kostelník spatřit ženu s nevelkým uzlem, jak se drobným
krokem ubírá k Volarům. Nepoznal v ní Kláru, nedávnou krasavici. Té po zhroucení svých představ
a po ztrátě víry v sebe samu nezbývalo než s pokorou zamířit k rodišti a doufat v odpuštění.
Její kroky zpomaloval nejen prudký svah. Nad Chlumem se zastavila docela. Jak sbírala odvahu
pokračovat, spatřila na blízkém stromě obrázek, který na tom místě nepamatovala.
„Inu, to je smutná historie,“ osvětlil jí krosnař, co procházel kolem. „Nějaká mladice támhle
z města utekla s jakýmsi přespolákem; kdoví, kde jim je konec. A zrovna tady ta holka oslepila
svou nejlepší přítelkyni, co se jí útěk pokoušela rozmluvit.“
„Panebože!“ hlesla Klára, jíž se zavřela cesta vzad i vpřed. Poklekla před obrázkem a klečela před
ním se svými výčitkami, strachem a žalem celý večer a celou noc. Nevnímala padající vločky ani
tmu, ani mráz ani čas. Při rozednění pak už nevnímala nic. Nevnímala nic, ani kdyby chtěla.
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Vypravili jsme se
Kájovská pouť
Poutní místo Kájov letos hostilo cca 450 dětí z Českobudějovické diecéze na jejich pravidelné pouti první říjnovou sobotu.
Kájov je připomínán už v 10. století. Tehdy zde měl
misii a kázání biskup z Řezna, který je dnes znám jako
sv. Wolfgang. Ten zde nechal postavit první dřevěnou
kapli. U kaple se usadil poustevník, ke kterému, podle
legendy, přicházelo ke zpovědi mnoho kajících se hříšníků. Podle toho vznikl i název Kájov, od slova „káti se“.
Již ve druhé polovině 13. století byl v Kájově postaven gotický kostel, který se stal věhlasným poutním
místem. Dnešní hlavní oltář prý stojí na místě, kde kdysi vyvěral pramen léčivé vody. Obliba poutního místa,
zasvěceného Panně Marii, vzrostla po bitvě na Bílé Hoře
a po třicetileté válce. Každoročně putovalo v procesích
do Kájova až šedesát tisíc poutníků. Nejvíce jich bylo
na druhou neděli v říjnu. I náš prachatický rodák, Jan
N. Neumann, přichází do Kájova vyprosit si požehnání před svým rozhodnutím odejít za
oceán do Ameriky.
Právě v den pouti, 1. října 2011, požehnal biskup Jiří, před bohoslužbou s dětmi, pamětní desku s nápisem: „Místo spjaté s životem sv. Jana N. Neumanna....“
Poutní den se dětem opravdu vydařil. Nádherné počasí, bohatý program, vlídné prostředí v okolí kostela, obětaví vedoucí, kteří si pro děti připravili program, a všichni dospělí,
kteří děti doprovázeli a zajistili dozor, si zasluhují velké poděkování. Náš vikariát se podílel
na přípravě tržiště, kde se děti seznámily s řemesly. Děkujeme kováři Pepovi Holubovi sen.
a jun., keramičce Ivě Tesárkové, Jáchymovi a Anně, kamenosochařce Ivče Bukačové, pekařům Evě Staré a Petrovi Juhaňákovi. Za materiál na korálkování děkujeme Míše Korbačkové a za trpělivou pomoc dětem při vyrábění růženců Kristýně Hanžlové a Zuzce Krafčíkové.
Občanskému sdružení Demdaal, lukostřelkyni Míše Šmídové, za zajištění lukostřelby na
Kuklově při zpáteční cestě domů. Panu Horovi děkujeme za fotografování po celý den.
Za katechety Lenka Hanžlová
A jak si děti pouť užily?
Po zahajovací mši sv. v krásném poutním kostele s „madonou kájovskou“, při níž p. biskup Jiří Paďour dokázal dětem dobře promluvit do srdce a ti odvážnější s ním mohli být
v ministrantské službě u oltáře, se bez problémů podle určených barev dav dětí rozdělil
do 3 velkých skupin. V poledním slunci nejdřív všichni odlehčili své baťůžky od maminčiných zásob a pak postupně na každém ze 3 stanovišť prožili hodinu krásně naplněného
programu.
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Na prostranství mezi klášterními budovami se děti dozvěděly o historii Kájova jako
poutního místa a vyzkoušely různá dobová řemesla i současné tvoření a získaly tím i pěkné
dárky pro své blízké.
Na přilehlé louce si protáhly těla při množství různých her, cvičení a soutěží, napodobujících dobu života Panny Marie.
A na cestě za loukou procházely Mariiným životem událost po události s průvodci z biblických časů, učily se mariánské pozdravení a píseň, společně se modlily.
Nakonec požehnání generálního vikáře a také rozdělení odměn a památek, které jim
spolu s pěknými vzpomínkami mohou připomínat, že i když si ve svých farnostech či kostelích někdy připadají osaměle či mnohé věci nechápou, v církvi se s nimi počítá a nejsou
ani samy ani ztracené v davu. A možná i leccos pochopily. Dejte jim příště zase šanci!
Marta Mrvíková

Malý slovníček církevních pojmů
Návštěva ad limina
Jde o návštěvu každého diecézního biskupa u papeže nad hrobem apoštolů Petra a Pavla
ad limina ,tzn. „u počátku (apoštolů)“. Podle Kodexu kanonického práva má návštěva ad
limina tři důležité prvky:
a) pouť k hrobům apoštolů s posvátným významem, jenž dostává konkrétní obrysy ve
slavení liturgie v bazilice sv. Petra a Pavla (příp. na přání biskupů ještě i v bazilice Santa
Maria Maggiore a u sv. Jana v Lateránu)
b) setkání biskupa se svatým Otcem, které spočívá v osobním rozhovoru
c) ve styku s biskupy a s odbory římské kurie s možností projednat problémy, předložit
požadavky, odpovědět na event. dotazy, příp. požádat o informace.
Neděle
Je to den, ve kterém vstal Ježíš Kristus z mrtvých, a proto se tento den stal dnem slavnostním, který je páteří liturgického roku. Od počátku křesťané tento den světili, nejdříve
vedle židovského šabatu, poté místo něho. Neděle se stala občanským svátkem už za císaře
Konstantina, který v r. 321 vydal pro tento den zákaz manuální práce.
Nešpory
Z latin. vesper, „večer“. Je to liturgická modlitba církve, přednášená nebo zpívaná večer.
Modlitbou nešpor se vzdávají díky za to, co nám bylo darováno během dne. Spolu s ranními
chválami jsou hlavními modlitbami denní modlitby církve.
Neviňátka
Označují se tak děti z Betléma do věku dvou let, jež dal povraždit král Herodes, který tak chtěl odstranit Ježíše. V liturgii se slaví jejich památka ve vánočním období, a to
28. prosince.
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Life update
Skrytá evangelizace
Jedno odpoledne jsem se díval na svůj oblíbený seriál v televizi, který mne inspiroval
k napsání tohoto článku. Překvapivě se jedná o seriál, který kdekdo zná – Walker Texas
Ranger. Člověku, který ho sleduje poprvé nebo zřídka, se může tento seriál zdát jako
zcela obyčejný či průměrný. Častější divák nebo křesťan si však všimne jedné věci,
která je u něj patrná – skryté evangelizace. Hlavní hrdina a tvůrce seriálu Chuck
Norris v některých dílech mluví o své víře v Boha. Scénář seriálu obsahuje občas
i modlitby. Hlavní význam této skryté evangelizace však spočívá v tom, že v seriálu někdy vystupují postavy, které hovoří o svém obrácení, kterého dosáhly díky
Bohu. A toto vše se odehrává v pozadí honu za zločinem či kriminálního
vyšetřování nějakého případu.
Tato skrytá evangelizace ve mně probouzí myšlenku, že se jedná
o jasný protiklad skrytého okultismu, který se někdy ukrývá kolem
nás. V současné době symbologie v hudebních klipech, reklamách či
médiích skrývá někdy okultní symboly, kterých si mnohdy nikdo ani
nevšimne.
Protože vím, že tento skrytý okultismus je okolo nás, udělalo mi
velkou radost, že se najde v televizi i úplný opak – skrytá evangelizace. Domnívám se, že
TV Nova ani netuší, jaký pořad vůbec vysílá. Chuck Norris, který je u nás tolik známý spíše
tím, že je parodován či použit v nějaké reklamě, má i svou skrytou stránku. Málokdo ví,
že je aktivním křesťanem, který pomohl desetitisícům chudých dětí a který zastává názor,
že je nutné dodržovat základní ústavní bod všech demokratických zemí – právo na život –
a bojuje aktivně proti potratům.
Myslím, že v současné době je hodně důležité, aby se známé osobnosti a celebrity nebály
mluvit o svém vztahu s Bohem a dávaly tak příklad trochu jiného idolu, než na který jsou jejich fanoušci zvyklí z televize či jiných médií. I takto může vypadat skrytá evangelizace…
Petr Šrámek

Pozvánka
ČKA v Prachaticích vás srdečně zve na přednášku
Nebyl jen Neumann –
jihočeští kněží v cizině v 19. století
přednášet bude Mgr. Tomáš Veber Th.D.
dne 10. 11. 20011 v 18.00 hod.
na Střední pedagogické škole v Prachaticích.

36

Stojí za přečtení
C. S. Lewis
Průvodce modlitbou (Dopisy Malcolmovi)
Tak tohle snad zvládne každý. Myslím přečíst tuto tenkou
knížku o obsahu 100 stran. Ale oč útlejší, o to více skvělých
myšlenek a námětů k rozjímání poskytuje. Kdo zná knihy
C. S. Lewise, ví, o čem mluvím, kdo ne, jeho škoda, neboť
se jedná o vskutku výtečného autora a tato kniha navíc pojednává o stěžejním tématu křesťanské spirituality – osobní
modlitbě. A C. S. Lewis tak činí netradiční formou dopisů
imaginárnímu příteli Malcolmovi, se kterým probírá nejen
téma modlitby, ale i například různé nedostatky v náboženském životě své (anglikánské) církve, kterých se dotýká hned
v první kapitole knihy. Ale i přes tyto kritiky se C. S. Lewis
snaží o jediné – přivést svého imaginárního přítele, a tím
pádem čtenáře jeho knihy k opravdu niternému, upřímnému
a důvěrnému vztahu k Bohu. Vždyť modlitba má být především dialogem, a i když se nám často může zdát, že dveře
jsou zamčené a dům je prázdný, že prostě nikdo není doma,
nesmíme přestat se ptát po Bohu! Modlete se a vytrvejte a hlavně si nezapomeňte přečíst
tuto báječnou knihu.
Doporučuje 9 z 10 knihomolů.
Pavel Beran

Ještě to nemáte?

U příležitosti dvoustého výročí narození našeho sv.
Jana Neumanna bylo vyrobeno či vytištěno mnoho různých upomínkových předmětů a publikací. Jelikož víme,
že někteří z vás si nemohli nejen vybrat, ale ani pořídit
něco z té letošní slavné prachatické pouti, nabízíme vám
možnost si nejen vše prohlédnout, ale také získat.
Upomínkové předměty jsou k dostání v naší prachatické farní knihovně, kde jsme pravidelně každý čtvrtek
od 16.00 do 17.30 hod. Pokud nás nemůžete navštívit,
zkuste oslovit vašeho kněze, přes kterého bychom vám
mohli požadované zboží zaslat.


Petr Juhaňák, mob. 607 844 639
správce farní knihovny Prachatice
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Zamyšlení
Katecheta

má z pověření církve vyučovat náboženství, vést katecheze dětí i dospělých. Každé září
se však jeho snahy podobají spíše pojišťovacímu agentovi, který těžce shání zájemce o své
služby. Z jedné strany tlačen školou a nadřízeným katechetickým střediskem k vykázání
seznamu, koho, kdy a jak bude učit, z druhé strany srážen nezájmem a nerozhodností dětí
i rodičů. Po měsíčním úsilí většinou konstatuje: zase ubyli početně, objevilo se nenadále
pár nových, ty starší to přestalo bavit – proč asi? (Následuje sebereflexe a nový pokus o
vyvození důsledků v dalším školním roce.)
Školní výuka náboženství nemá být jen zábavou (baví – nebaví) jako třeba jiné kroužky
(to připomíná srovnávání církve např. se zahrádkáři), ale měla by dětem dodat patřičné vědomosti pro jejich křesťanské uvědomění, aby měly svůj všeobecný přehled ze ZŠ doplněn i
o duchovní rozměr. Ta hrstečka dětí z věřících rodin či hledajících samy od sebe by pak měla
sebevědomě a zároveň bohabojně „prosolit“ celou školu, protože vlastní něco hodnotného
navíc oproti ostatním nevěřícím. Ideál.
A realita? Zeptejte se svého katechety – své katechetky.
Není třeba vzdychat po „zlatých starých časech“, kdy do kostela či na náboženství chodily davy. Přestali ti, kteří v tom nenašli smysl a jdou raději jen „s davem“. Nechybí nám tam
ani ti, kteří by šli jen z donucení (o to více vzdorující). Ale chybí ti, které by někdo z rodiny
dokázal motivovat a v lásce přesvědčit, že nejít jen s davem se v životě vyplatí. Že Kristus
potřebuje učedníky odvážné, horlivé, hledající Pravdu a Boží království před vším ostatním.

MaM

Projekt Opus Prachatice
Farní charita Prachatice připravila a zahajuje realizaci dalšího evropského projektu. Ten
je zaměřen na osoby znevýhodněné na trhu práce. Cílem projektu bude zprostředkovat
další možnosti ve formě vzdělávacích a motivačních aktivit určených pro cílovou skupinu,
ale i pro samotné zaměstnavatele. V rámci projektu budou vyhledávány podniky, jež budou ochotné vytvořit dotovaná pracovní místa pro cílovou skupinu projektu. Účastníkům
projektu pak nabídneme například rekvalifikační kurzy, které budou vybírány na základě
individuálních možností a schopností dané osoby, dále možnost odborného poradenství
zaměřeného nejen na zaměstnanost, ale rovněž na další doprovodné problémy (např. dluhy, bydlení, aj.). Do projektu bude zapojeno celkem 96 osob, kterým se bude věnovat tříčlenný projektový tým po dobu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013, kdy bude projekt ukončen.
Projekt počítá i s úzkou spoluprací s úřadem práce a dalšími institucemi, které se věnují
cílové skupině. Více se můžete dozvědět na webových stránkách Farní charity Prachatice:
http://prachatice.charita.cz .
Michaela Veselá, ředitelka Farní charity Prachatice
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Stalo se
Blahopřejeme
1. října 2011 převzali zástupci prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna v Národním
divadle z rukou ministra zdravotnictví Cenu Makropulos (prestižní zdravotnické ocenění.
Blahopřejeme! Více na: www.hospicpt.cz
redakce
Vox nymburgensis
Navštívil nás pěvecký
sbor z Nymburka. V neděli
9. října ve Vimperku. Začali zpívat už při mši svaté.
Najednou se od země začal
zdvíhat hlas a ten sílil a byl
to celý sbor hlasů – ten naplnil kostel a myslím stoupal
ještě výš. Zdálo se mi, že ve
mně něco rezonuje a spojuje
se s tím krásným zvukem.
Ale co se týče hudby, jsem
spíš natvrdlá. Myslím, že
i ostatní byli zasaženi, utírali jsme potajmu slzičky. Je to krásné, když se někdo umí vyjádřit zpěvem.
Po koncertě šli na faru, trochu se ohřát a napít kafe, čaje, dát buchtu. Zdáli se mi moc
hezcí a vzdálení, ale pak jsem postřehla, že mezi nimi putuje Becherovka – lidství.
V. Předotová
Hubertská jízda
Pátou Hubertovu jízdu,
která se již pátým rokem
koná v závěru října v Bohumilicích jako memoriál
paní Zdenky Voženílkové-Holoubkové, zahájil zdejší
farář P. Jan Janoušek mší
svatou a následným žehnáním koní. Vzhledem k tomu,
že otec Jan mimo teologie
vystudoval i veterinu, byl
pro tuto úlohu vskutku mužem na svém místě.  (JP)
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Kájovská pouť
text na str. 34
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