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Žít svatě znamená
žít v pravdě a 
nežít bez lásky.

+ + + + + + + + 

Zralý člověk se dokáže ovládat
a zralý křesťan se umí odpoutat.

+ + + + + + + + 

Nevzdávám se, ale odevzdávám se.

+ + + + + + + + 

Podpořím všechno dobré,
ať to navrhuje pravice nebo levice.

+ + + + + + + + 

„Církev je má láska i můj kříž.“

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

Dostal jsem počítačový 
program. Mohl jsem v něm 
malovat obrázky, upravovat 
fotografie, vyrábět plakáty, 
vytvářet tisíce dalších a ve-
skrze zajímavých a potřeb-
ných věcí. Vlastně ani nevím, 
co všechno jsem s tím báječ-
ným grafickým programem mohl dělat, protože 
jsem zůstal u těch plakátů a fotek. Pak už to 
pro mě bylo příliš složité, a tak jsem jen občas 
listoval příručkou a obdivoval, co vše ten pro-
gram umí. A chtě nechtě jsem musel přiznat, že 
je to nad mé dosavadní chápání, či lépe řečeno, 
vyžadovalo by to ode mne nutnou dávku trpěli-
vosti a snahy se něco nového naučit. A tak jsem 
zůstal tam, kde jsem byl. K mé velké škodě, jak 
poznamenal kamarád, který onen grafický pro-
gram ovládá přímo bravurně. Jednou byl u nás 
totiž před Vánoci s rodinou na návštěvě a vyro-
bil mi na něm moc pěknou novoročenku. A pro-
tože bydlím na faře a připravovali jsme zrovna 
kostel na svátky, přišla vedle počítačů řeč i na 
to, jak kdo prožíváme Vánoce. A tu se naše role 
tak trošku vyměnily. Pro něj se Vánoce scvrkly 
do štědrovečerní večeře a rozdávání dárků. No 
možná ještě tak trochu na druhý den ráno a ná-
sledný tradiční oběd u rodičů. O adventu, rorá-
tech, půlnoční něco slyšel, ale nikdy nepronikl 
do jejich podstaty. O svátku Svaté rodiny, Křtu 
Páně a dalších věcech měl jen mlhavou předsta-
vu. A k dalším věcem se nikdy neprokousal, ane-
bo se je ani nesnažil pochopit. Bylo to nad jeho 
dosavadní chápání. K jeho velké škodě, jak jsem 
na oplátku poznamenal já. Ono to holt někdy 
vyžaduje trochu úsilí, ale když se pak dostanete 
k podstatě věci, zjistíte, že to za to stálo. A to 
platí jak u onoho počítačového programu, tak 
u doby vánoční a koneckonců i u všeho dalšího. 
Ten, kdo nikdy neotevře dveře, nesmí litovat 
toho, že zůstal celý život za nimi.  

J. Pulkrábek, šéfredaktor a kostelník
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Z liturgického kalendáře

panna maria guadalupská
Liturgie měsíce prosince probíhá ve dvou rovinách. První tvoří advent a vánoční svátky. 

Tou druhou jsou – stejně jako jindy – svátky svatých. I když jejich časový souběh trvá často 
celá staletí, neměli bychom je směšovat, jak se to děje v oblasti lidových tradic. Napří-
klad svátek sv. Štěpána: v občanském kalendáři je označován jako 2. svátek vánoční. Jeho 
obsahem je však událost ze života prvotní církve, tedy z doby po velikonocích. To nám 
o vánocích trochu uniká. Ztráta velikonočního charakteru tohoto svátku by pro nás byla 
duchovním ochuzením. Podobné je to s památkou sv. Mikuláše a s památkou sv. Silvestra I., 
kterou zase zastiňuje konec občanského roku. Jedinými styčnými body jsou slavnost Panny 
Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8.12.) – ta je výsostně adventní – a svátek 
Mláďátek, betlémských dětí, které nechal zabít král Herodes, když pátral po novorozeném 
Ježíšovi (28. 12.).

Advent je dobou přípravy na příchod Krista – ne jen na vánoce. Vynikajícím způsobem 
to vyjadřuje jedna z našich oblíbených adventních písní (Kancionál č. 126): „Krista čtve-
ro příští Písmo svaté jistí: nejprvnější v těle, druhé v duši celé, třetí při skonání, čtvrté 
o vzkříšení.“ V dalších slokách pak píseň popisuje jednotlivé etapy Kristova příchodu a kon-
čí povzbuzením: „Proto se připravme, špatnosti se zbavme: v svatém obcování a v pravém 
pokání v modlitbách trvejme, tak Pána čekejme.“ To je náš úkol v první části adventní 
doby: znovu umožnit Kristu „druhý“ příchod, abychom mohli „třetí“ a „čtvrtý“ očekávat 
s nadějí.

Teprve předvánoční týden (od 17. prosince) je přípravou na svátky. V rychlém sledu 
si připomínáme osoby a události předcházející Kristovu narození. Předtím jsme je slavili 
v řádných časových souvislostech během celého roku: sv. Josefa, Zvěstování, Navštívení, 
Narození sv. Jana Křtitele …

Letos je advent nejdelší, co může být – plné čtyři týdny. Předvánoční týden začíná až 
v sobotu před 4. nedělí adventní. V naší diecézi je tradičně přerušen 22. prosince slavnos-
tí Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Vánočních svátků je 
v prosinci jen polovina, ostatní oslavíme až na začátku ledna. Svátek sv. Rodiny připadá 
tentokrát na pátek 30. prosince. 

Svaté, kteří mají svátek v prosinci, si můžeme rozdělit do skupin podle obvyklého sché-
matu:

Biblické postavy: kromě sv. Štěpána (26. 12.) a Mláďátek (28. 12.) oslavíme ještě sv. 
Jana, apoštola a evangelistu (27. 12.).

Světci z doby antického Říma (4. století): sv. Lucie, panna a mučednice (13.12.), sv. papež 
Silvestr I. (31. 12.) a biskupové sv. Mikuláš (6. 12.) a sv. Ambrož (7. 12.).

Nejpočetněji je zastoupeno 16. století. Oslavíme jezuity sv. Edmunda Kampiána (1. 12.), 
sv. Františka Xaverského, velkého misionáře (3. 12.), sv. Petra Kanisia (21. 12.), karmeli-
tána sv. Jana od Kříže (14. 12.) a laika Jana Didaka Cuauhtlatoatzina (9. 12.), mexického 
indiána, kterému se v roce 1531 zjevila Panna Maria. O tomto zjevení bych vám chtěl nyní 
vyprávět:
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Dvanáct let po příchodu Španělů do Mexika 
se poměry v zemi stabilizovaly. Už nepřicházeli 
jen dobrodruzi, kterým šlo v první řadě o zlato 
Aztéků, ale i poctiví křesťané s čestným úmys-
lem „vyhladit starou modloslužbu, přinést 
obyvatelům víru v jediného pravého Boha 
a podporovat šíření katolické víry“. Neznali 
domorodou řeč, proto jejich posluchači byly 
nejprve děti, které chápaly posunky rychleji 
než dospělí. Ty se pak staly katechety ve svých 
rodinách a vesnicích. V roce 1530 byla v hlav-
ním městě Mexiku zřízena diecéze, prvním bis-
kupem byl jmenován Fray Juan de Zumárraga. 
Kněží bylo málo, především z řádu františkánů 
a dominikánů.

V sobotu 9. prosince 1531 brzy ráno šel 
sedmapadesátiletý indián Juan Diego Cuauht-
latoatzin („mluvící orel“) ze své vesnice Cu-
auhtitlan do osady Tlatilolco, kde bylo evange-
lizační středisko, na bohoslužbu. Když procházel kolem malého návrší zvaného Tepeyac, 
zaslechl, že na něj někdo volá. Byla to překrásná dívka indiánského vzezření a tmavé pleti. 
Představila se mu jako „svatá Maria, Matka pravého Boha, Původce života,“ a řekla: „Velmi 
chci, toužebně si přeji, aby byl vystavěn můj chrám na místě, které ti ukáži. Tam budu 
prokazovat svou lásku a přízeň, pomoc a ochranu. Jsem opravdová matka všech, kteří 
mě milují a s důvěrou vzývají. Budu pozorně naslouchat jejich pláči a zármutkům, v jejich 
nouzi jim budu prokazovat dobrodiní a v každé tísni přinášet úlevu.“ Poslala ho do Mexika 
k biskupovi, aby mu oznámil její přání. Biskup ho pozorně vyslechl, ale – celkem pochopi-
telně – mu nevěřil. Žádal od něho jasný důkaz této podivuhodné události. 

12. prosince se mu dívka ukázala znovu. Poslala ho nahoru na kopec, aby tam natrhal 
růže a na důkaz pravdivosti je donesl biskupovi. Bylo právě zimní období, absurdní doba 
pro kvetoucí růže, a kopec byl extrémně suchý – obvykle tam rostly jen kaktusy. Přesto ho 
našel přímo porostlý růžemi. Natrhal jich tolik, kolik se mu jich vešlo do pláště, indiánské 
tilmy. Když je pak před biskupem vysypal, vytvořil se na vnitřní straně pláště přímo před 
užaslými svědky obraz dívky – Panny Marie. Biskup byl okamžitě přesvědčen a na místě 
zjevení dal hned vystavět kostel. Ten byl během následujících staletí několikrát přestavěn 
a dnes je nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem na světě. O události byla 
asi 30 let poté sepsána zpráva v indiánském nářečí náhuatl. Patří k největším skvostům 
indiánské literatury. Začíná slovy „Nican mopohua (Zde se vypráví)“. Originál je uložen 
v Arcidiecézním archívu v Ciudad de México. 

Pro pravost zjevení svědčí i moderní výzkumy: materiál, z kterého je tilma utkána, se 
obvykle rozpadá nejpozději po 40 letech. Tento je zcela neporušený i po 480 letech – přesto, 
že byl po celá staletí nechráněn, vystaven dotekům zbožných poutníků a kouři ze statisíců 
svící. 
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V roce 1951 byla zhotovena fotografie. Když ji fotograf zkoumal lupou, 
všiml si, že v oku Panny Marie se odráží obraz Juana Diega stojícího před 
biskupem s růžemi rozsypanými po podlaze. To vše o velikosti špendlíkové 
hlavičky! Další podrobnosti odhalilo zkoumání pod mikroskopem.

Událost měla pro celou společnost obrovský význam. Především: Špa-
nělé si uvědomili, že indiáni nejsou méněcenní, když se jim zjevuje Matka 
Boží. Dodnes nejsou v Mexiku žádné problémy s rasismem. A druhá věc: 
během krátké doby se podařilo to, o co se jinde marně snažily celé pluky 
misionářů: země se stala křesťanskou – nejen města, ale i nejzapadlejší 
samoty a osady. Víra zakořenila tak pevně, že se ji nepodařilo zničit ani 
svobodným zednářům a marxistům, kteří o to systematicky usilovali ze-
jména ve 20. letech 20. století (viz například román Grahama Greena 
Moc a sláva)! 

Nakonec ještě proč Panně Marii v Mexiku dáváme titul „Guadalup-
ská“. Guadalupe je starobylé mariánské poutní místo v centrálním Španělsku, 
v horách v provincii Extremadura. Uchovává se tam milostná socha Panny 
Marie z černého dřeva, kterou prý kolem roku 600 věnoval svatý papež Řehoř 
Veliký sevilskému biskupu sv. Isidorovi. Při obsazování Španělska Maury se 
ztratila a objevil ji až v roce 1326 pasáček krav jménem Gil Cordero.

Když se Panna Maria zjevila Juanu Diegovi, představila se jako 
„coatlaxôpeuh“, což se vyslovuje „quatlasupe“. V nářečí náhuatl to znamená „ta, která roz-
šlápla hada“. Je to zjevná narážka na biblický text Gn 3,15. Pro Mexičany to bylo ohromu-
jící, protože jedním z jejich hlavních bohů, kterému každoročně přinášeli tisíce lidských 
obětí, byl opeřený had (Quetzalcoatl). Španělé ovšem domorodému nářečí moc nerozuměli 
a slovo „quatlasupe“ jim znělo jako jméno milovaného místa ve staré vlasti: Guadalupe. 
A tak to zůstalo dodnes. 

Panna Maria Guadalupská je uctívána jako patronka obou Amerik. Její obraz najdeme 
téměř v každém kostele od Kanady až po Ohňovou zemi. Svatý otec Jan Pavel II. rozšířil 
slavení její památky 12. prosince na celou církev.

pozvánky pro děti a mládež
kostel sv. jakuba v prachaticích 
Pátek 23. 12. od 9,00 hod. svátost smíření pro děti a mládež
Pátek 23. 12. od 9,30 hod. zdobení stromečku v kostele
Sobota 24. 12. od 16,00 hod. dětská „půlnoční“ mše s živým betlémem
Pondělí 2. 12. od 17,00 hod. žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
Neděle 8. 1. od 9,15 hod. dětská vánoční mše

kostel povýšení sv. kříže v Husinci
Úterý 10. 1. od 14,00 hod. dětská vánoční mše
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Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdá-
vej se, víš, že někde tu být musí. – Kde jsi, prameni?… Kde jsi, prameni?! Bystřino, lesní 
bystřino, odkryj mi tajemství svého počátku!

Hledání počátku, počátku světa, je údělem každého člověka. Básník a papež Jan Pavel II. 
to vyjadřuje obrazem pátrání po prameni horského potoka. Málokterý turista si ovšem 
dá tu práci dojít proti proudu vody až k jejímu vytrysknutí ze země. Většinou spíše podle 
turistických ukazatelů jdeme pohodlně přímo k upravenému, zkrášlenému místu, kde se 
malý proud vody dere na povrch.

Pokud chceme ale najít počátek, pramen samotné existence, samotného smyslu vše-
ho, žádný turistický ukazatel nám v tom nepomůže. Spíše existují cesty, které by se líbily 
milovníkům adrenalinových sportů. Pokud například čteme na začátku Janova evangelia 
o tom, že Slovo je Bůh, může nám připadat, že balancujeme někde na tenkém laně. Jan na 
nás sesype tolik pojmů a představ, že se v nich ztrácíme.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος (Na počátku bylo Slovo). Počátek je zde vyjádřen řeckým slovem ἀρχῇ 
(arché). I v českém jazyce užíváme slovo archa. Archa Noemova připomíná Boží záchrannou 
akci, nový počátek. Podobně je líčen i obraz stvoření světa jako Boží záchrana z chaosu 
vodstev pod nebesy i nad nebesy. Ale archou je také archa úmluvy. Schrána, která se stala 
viditelným znamením Boží přítomnosti ve světě. Tak i evangelista Jan mluví o smysly vní-
matelném Božím projevu. Slovo, Boží Slovo, není však vnímatelné pouhým sluchem, ale 
i skrze další smysly, neboť je to Slovo vtělené.

Arché, počátek, Slovo je oním pramenem, ze kterého vše tryská a rozvíjí se. Rozvíjí se ζωὴ 
(zoé), život. Ani toto řecké slovo nám není neznámé, chodíme přece navštěvovat zoologické 

zahrady. Můžeme procházet kolem výběhů a klecí jed-
notlivých zvířat a být v úžasu nad tím, že tohle všechno 
vzniklo tím, že Bůh řekl a stalo se. A tento život, který 
sídlí v člověku i ve všech živočiších a rostlinách, je zá-
roveň nazýván φῶς (fós), světlo. I výraz foto používáme 

v různých významech a slovních složeninách.
Máme zde tedy na malém prostoru úvodu 

do Janova evangelia nakupeno spoustu vý-
razů. Musíme se jimi prodírat, podobně jako se 

prodírá poutník přes houští a křoviska k prameni 
potoka. Ne, není vždy jednoduché nalézt pramen 

veškeré existence. Naštěstí to máme ulehčeno. Pro-
tože Slovo se stalo tělem. Bůh sám vychází našemu 
hledání vstříc. Dokonce před námi alespoň zčásti 
odstraňuje různé překážky.

Kde jsi, prameni?… Kde jsi, prameni?! Bystřino, 
lesní bystřino, odkryj mi tajemství svého počátku!

 Petr Hovorka

Homilie

pozvánky pro děti a mládež
kostel sv. jakuba v prachaticích 
Pátek 23. 12. od 9,00 hod. svátost smíření pro děti a mládež
Pátek 23. 12. od 9,30 hod. zdobení stromečku v kostele
Sobota 24. 12. od 16,00 hod. dětská „půlnoční“ mše s živým betlémem
Pondělí 2. 12. od 17,00 hod. žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
Neděle 8. 1. od 9,15 hod. dětská vánoční mše

kostel povýšení sv. kříže v Husinci
Úterý 10. 1. od 14,00 hod. dětská vánoční mše
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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 milosr-
denství patří i úsměv.

oprava hrobů sester boromejek
Když zemřel Filip Neumann v říjnu 1860, pravděpodobně nemohl být pochován do hro-

bu své manželky, a tak byl založen hrob rodiny Neumannových na opačném konci starého 
hřbitova u sv. Petra a Pavla. K němu byly pochovány také jeho dcery – Aloisie Neumannová 
(† 26. 7. 1866) a téměř za rok také Matka Karolína Neumannová († 22. 4. 1887), která 
v rodném domě založila klášter a dívčí školu. Sestry boromejky do tohoto hrobu začaly 
pohřbívat své zemřelé sestry. První sestra zde byla pochována v roce 1873. Tak se stal 
rodinný hrob Neumannových také pohřebištěm sester boromejek. 

Město Prachatice rozšířilo pozemek k pohřbívání a došlo k tomu, že byly zbourány vý-
klenky hrobu Neumannových, aby se vytvořila cesta mezi novou a starou částí hřbitova. 
Kronika boromejek dochovává žádost tehdejší generální představené datovaný v Praze 
22. listopadu 1910 slavnému městskému úřadu v Prachaticích:

„Více než půl století trvá na starém hřbitově hrob vážené rodiny Neumannovy, do kterého od 
osídlení prachatického kláštera byly pohřbívány sestry naší kongregace. Z důvodu rozšíření hřbi-
tova byly s odstraněním hraničních zdí zbourány i výklenky, které se tam nacházely a označovaly 
příslušnost hrobů rodině Neumannově a naší kongregaci. 

Hrob rodiny Neumannovy je dosud označen velkým Mariánským zobrazením, které věnovalo 
město památce blaženého biskupa Jana Nepomuka Neumanna. Hroby našich sester, tam od-
počívajících, nemají žádné poznávací znamení po zbourání výklenků. Z toho důvodu tam hodlá 
kongregace postavit kříž jako označení sesterských hrobů a vyprošuje si k tomu blahosklonné po-
volení a zároveň i k tomu, abychom i v budoucnu směly svoje zemřelé sestry pochovávat do hrobů 
již stávajících a jsme ochotny rády složit peněžní obnos, který za tyto hroby bude stanoven.“

Žádosti generální přestavené nemohlo být vyhověno, a tak kongregace zakoupila na 
novém hřbitově menší rozlohu půdy proti starým hrobům, kde byla první sestra pochována 
v roce 1913. Od roku 1935 mohly být sestry podle potřeby pochovávány v obou hrobech. 
Celkem je na hřbitově v Prachaticích pochováno 18 sester boromejek. Tento malý počet 
je zdůvodněn tím, že práce neschopné a staré sestry byly zpravidla převezeny do ústředí 
v Praze, kde se jim dostalo ve zdejší nemocnici nebo azylu lepšího ošetření, než jim mohly 
poskytnout sestry ve filiálkách. 

Boromejky 
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V rámci přípravy na blahořečení Jana Neumanna v roce 1963 upravily sestry boromejky 
také hřbitov. V hrobě rodiny Neumannových se našla plechová tabulka s nápisem „Familie 
Neumann“ a druhá se jménem „Karolíne Neumann“. Sestry daly udělat nové desky a upevnily 
je po stranách kříže. Na desce po pravé straně byl nápis k uctění památky Filipa Neuman-
na, otce tehdy blahoslaveného Jana Neumanna, biskupa ve Filadelfii. Filip Neumann je na 
tomto pohřebišti pochován, ale neví se, na kterém místě, protože pomníky byly otočeny. 
Na druhé desce byla napsána jména sester blahoslaveného J. Neumanna.

V roce 1975 musely sestry boromejky opustit Prachatice. O hroby se staraly sestry z ko-
munity v Hrabicích u Vimperku. S příchodem sester boromejek do Prachatic v roce 1992 se 
opět zdejší komunita ujala péče o hroby. Protože tato práce byla nad síly sester, uvažovalo 
se tehdy, že hroby zrušíme. Město Prachatice tehdy rozhodlo, že hroby zůstanou jako pa-
mátka města s tím, že za ně boromejky nemusí platit poplatky a město pomůže s úpravou 
hrobů. To se nestalo, sestry se dál o hroby staraly a také o hrob matky a babičky světce. 
Tento hrob je památkou na rodiče světce a město jej v rámci oslav 200 let od smrti Jana 
Neumanna nechalo opravit. 

Proto se sestry boromejky rozhodly u příležitosti 150 let svého působení v Prachaticích, 
že nechají opravit chátrající hroby svých spolusester z úcty k otci svatého Jana Neumanna 
a ctihodné Matky Karolíny a z úcty k zemřelým sestrám boromejkám, které v Neumanneu 
žily a zemřely. 

SM. Sebastiana SCB 
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vodní profesi, zahradnictví můžu téměř 
vždy a všude uplatnit na našich zahradách 
a výzdobou kostelů a kaplí.

Jak vypadá běžný den matky předsta-
vené boromejek v Prachaticích? Mnozí 
z nás nemají ani mlhavou představu. Co 
všechno máte na starosti?

Já osobně v roli představené komunity 
stojím poprvé, to znamená, že se učím a zřej-
mě teprve budu objevovat, co to obnáší. Je mi 
svěřena odpovědnost za život sester v duchu 
našich pravidel. V komunitě mám určité pra-
vomoci a sestry se na mne mohou obracet ve 
svých potřebách. Chci se snažit, abych podle 
svého poznání a možností zajistila sestrám 
podmínky, ve kterých by mohly dobře žít své 
zasvěcení. Můj den je naplňován modlitbou, 
ať společnou nebo soukromou, a běžnými 
domácími pracemi a staráním. Na krátký 
úvazek sloužím jako ošetřovatelka v hospici. 
Velmi si vážím zaměstnanců hospice sv. Jana 
N. Neumanna pro jejich nasazení a prostře-
dí, které vytvářejí.

Máte nějaký biblický citát, který je 
pro Vás zvlášť důležitý?

Je jich celá řada. Ale vždy ten, který prá-
vě ke mně promlouvá.

Život Vás zavál až do Pošumaví, po-
měrně daleko od Vašeho rodiště. Odkud 
přesně pocházíte?

Moje rodná vesnička se jmenuje Ruda 
a nachází se blízko Velkého Meziříčí na Čes-
komoravské vrchovině.

Prozraďte nám něco o své rodině. Jak 
často se vídáte ?

Jsem čtvrtá z pěti sourozenců. Mám jed-
noho bratra a tři sestry. Mám ještě mamin-
ku, tatínek nám zemřel mladý. Mně bylo 
tehdy sedmnáct. Všichni moji sourozenci 
založili rodinu a máme plno dětí. Vídáme se, 
když přijedu na dovolenou, to jsou 2 týdny 
v roce nebo občas někdo přijede za mnou. 
Rodina mi je velkou oporou a zázemím.

Původním povoláním jste zemědělská 
inženýrka. Kdybyste byla nevstoupila do 
řádu, myslíte si, že byste v dotaznících do 
kolonky „zaměstnání“ psala „soukromý 
zemědělec“?

Myslím, že kdybych nevstoupila do 
kláštera, je vysoce pravděpodobné, že bych 
pracovala v zemědělství. Mám to v krvi po 
předcích a miluji to. Dodatečně jsem vystu-
dovala střední zdravotní školu a pracovala 
především jako zdravotní sestra. Svoji pů-

Na návštěvě u 

s. antonie scB
představené Kongregace Milosrdných sester  
sv. K. Boromejského v Neumanneu v Prachaticích

Narozena:  31. 7. 1968 ve Velkém Meziříčí
Sourozenci:  Marie, Jitka, Josef, Pavla
Původní povolání:  inženýr zemědělství (obor zahradnictví)
Vstup do kongregace:  1990
Profese (věčné sliby):  2000
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Prožíváme právě předvánoční čas. Liší 
se nějak prožívání adventu na Moravě 
a v Čechách? Chodila jste třeba jako dítě 
na roráty?

Necítím se na to, abych nějak srovnávala 
Moravu a Čechy co do prožívání adventu. 
Prošla jsem několik komunit a poměrně 
dost roků jsem prožila v Praze. Všude bylo 
možné nalézat krásné skutečnosti. Když 
mám vzpomínat na dětství, vybavuje se 
mi, jak u nás v kostele sestupoval Ježíšek, 
taková panenka, po žebříčku z nebe, každý 
den o stupínek dolů. A děti s napětím po-
čítaly, kolik stupínků ještě zbývá do vánoc. 
A pak se mi vybavuje, jak jsme se my děti 
přede mší svatou kolem kostela koulovaly 
a v kostele byly pak mokré jak lovci, a jak 
jsme různě rušily a zlobily. Ale do určité 

míry to bylo tolerováno, a proto nám tam 
bylo dobře. S velkou vděčností vzpomí-
nám na našeho „velebného pána“, jak jsme 
ho oslovovaly. Měl děti rád a dělal s námi 
spoustu legrace.

S čím jsou nejvíc spojeny ve vzpomín-
kách Vánoce Vašeho dětství?

Vánoce mého dětství, to je prožitek rodi-
ny. Na Štědrý den jsme se doma postili a ve-
čer jsme se jednou v roce modlili společně 
celý radostný růženec. Byl nekonečný, ale 
zároveň jaksi tajuplný. A pak večeře a stro-
meček a půlnoční. Pokoj, pohoda, radost.

Co mohou podle Vás nabídnout křesťa-
né naší společnosti? 

Ježíše.

oprava v kostele ve vlachově Březí
V kostele „Zvěstování Páně“ byla zjistěna přítomnost plísní a na-

měřena extrémní vlhkost zdiva. Proto se v tomto roce od května do 
července uskutečnilo odvlhčení kostela metodou elektroosmózy 
(zjednodušeně řečeno – elektrický proud nedovolí vlhkosti postupo-
vat od základů do zdiva a dochází k postupnému vysoušení zdiva). 
Muselo dojít k okopání vlhkých omítek někdy až do výše 3 metrů, 
zavedení speciálních mřížek po vnitřním obvodu kostela, zapuš-
tění elektrosond 1,2 m pod základy a k nové výmal-
bě. V rámci rekonstrukce byla také vyměněna 
špatná elektroinstalace. Děkujeme projektantu 
Ing. Michaelu Balíkovi, CSc., firmám pana 
Voborníka z Českého Krumlova, ing. No-
votného z Prahy, pana Zíky z Vlachova 
Březí za provedení náročné opravy. 
Poděkování také patří Městu Vlachovo 
Březí za pomoc v rámci dotačního říze-
ní, za finační příspěvek a všem dalším 
dárcům za profinancování vlastního 
podílu farnosti. 

PB
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Zamyšlení

světlo se šíří světem
Každý rok zemře v naší zemi velký počet dětí (je to 500 dětí, z toho 200 jich zemře na 

následky úrazů), celosvětově je to ale mnohonásobně více. Zůstávají zde opuštění rodiče, 
sourozenci, přátelé, kteří denně vzpomínají na tyto děti. 

Diecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích proto připravuje setkání pro ro-
diny, které prožily tuto těžkou událost. Vyrovnat se s touto skutečností je nesmírně 
těžké. Víme to jak z vlastní zkušenosti, tak ze zkušeností těch, se kterými se setkáváme 
nebo kteří nám píší. Často zůstávají tyto rodiny osamoceny a s touto těžkou skutečností 
si nevědí rady ani ony ani lidé z jejich okolí. Jedním z nejobtížnějších období jsou pro ně 
narozeniny dětí, den úmrtí, ale pro všechny stejně jsou velice smutné vánoční svátky. Naší 
akcí jsme proto se rozhodli podpořit zarmoucené rodiny tím, že navážeme na světový den 
zemřelých dětí, kdy jednou ročně chtějí takto zasažení lidé myslet nejen na své dcery, 
syny, sestry, bratry, vnuky a vnučky. Jeho mottem je „světlo se šíří světem“ a světlem 
se necháme při setkání inspirovat také my. Každý rok o druhé neděli v prosinci rozsvěcují 
příbuzní i přátelé zemřelých dětí v 19 h. svíčky v oknech. Zatímco svíčky v jedné časové 
zóně uhasínají, rozsvěcují se v dalších, takže světem probíhá světelná vlna, která obejme 
celou zemi. 

Světlo vyjadřuje vědomí, že zemřelé děti prozářily náš život a že se na ně nikdy nezapo-
mene. Světlo je také nadějí, že smutek nezůstane jako stálá temnota v životě příbuzných. 
Světlo může tvořit mosty mezi stejně zasaženými lidmi, od jedné rodiny ke druhé, od 
domu k domu, od města k městu. Světlo nabízí solidaritu mezi příbuznými a přáteli zemře-

lých dětí. Zahřívá prochladlý život a rozšiřuje se 
v něm.

proto vás chceme všechny bez rozdílu po-
zvat na bohoslužbu, při níž chceme pama-
tovat nejen na naše zemřelé děti, ale přede-
vším na jejich rodiny a blízké, přátele. 

Bude se konat v neděli 11. 12. 2011 
v Českých Budějovicích v klášterním koste-
le obětování panny marie ve 14 hodin a po 
ní nabízíme setkání u malého občerstvení. 

Při bohoslužbě bychom mohli použít fotogra-
fii vašeho zemřelého dítěte, pokud nám ji zašlete 
v elektronické podobě (na adresu dcr@bcb.cz). 
Není to však podmínkou účasti na tomto setká-
ní. 

Budeme rádi, když si s sebou přinesete svíci. 
Podrobnější informace najdete na našich webo-
vých stránkách www.dcr.bcb.cz. 

Alena a Pavel Poláčkovi, DCR České Budějovice



13

Slovo ministrantům

mše biskupa 
mikuláše

Mše svatá nemá na celém světě 
stejnou podobu. Například tzv. or-
todoxní křesťané neboli pravoslavná 
církev (v Rusku, Srbsku, Rumunsku, 
Bulharsku, Řecku a jinde) slaví boho-
službu podle úplně jiného scénáře, 
než na jaký jsme zvyklí v našich kos-
telech. Jedná se o Liturgii svatého 
Jana Zlatoústého, která vznikla ve 
čtvrtém století, ve kterém žil také prosincový světec, oblíbený svatý Mikuláš. 

Můžeme si v této chvíli představit svatého Mikuláše, starého muže v biskupském rou-
chu, jak vstupuje do chrámu a zdraví lid: Blahoslaveno budiž Království Otce i Syna i Svatého 
Ducha, nyní i vždycky až na věky věků. Následuje první sada přímluv, např.: Za pokoj shůry 
a spásu duší našich k Hospodinu modleme se. Věřící odpovídá: Hospodine, pomiluj. (Pane, smi-
luj se) Následuje několik zpěvů, například tento: Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, 
smiluj se nad námi. 

Bohoslužba slova vrcholí jako v našich kostelích četbou evangelia, následuje promluva 
biskupa a zaznívá druhá sada přímluv, např.: Modlíme se za ty, kteří přinášejí dary a kteří 
činí dobrodiní v tomto svatém a veledůstojném chrámě, za přisluhující, zpívající a přítomný lid, 
očekávající velikých a hojných milostí. 

Přinášejí se dary a biskup zpívá: Na vás všechny, nechť rozpomene se Hospodin Bůh v Krá-
lovství svém vždycky, nyní i příště až na věky věků. Amen. Teprve po přinesení darů zaznívá 
Vyznání víry (Credo). 

Slova proměnění znějí takto: Vezměte, jezte, to jest Tělo mé, které je za vás lámáno na 
odpuštění hříchů. Věřící zvolají: Amen. A dále: Pijte z něho všichni, to je Krev Nové Smlouvy, 
která se za vás a za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. Věřící opět potvrdí zvoláním: Amen. 
Amen. Amen. 

A opět zaznívá další sada přímluv, např.: Abychom prožili celý den dokonale, svatě, pokojně 
a bez hříchů, Hospodina prosme. Po modlitbě Otčenáš jsou lidé zváni ke svatému přijímání: 
S bázní Boží, s láskou a ve víře přistupte! Po svatém přijímání je společné poděkování. Biskup 
zpívá: Neboť ty jsi posvěcení naše, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní 
i vždycky až na věky věků. A následuje závěrečná modlitba.

Někdy se lidé ještě společně modlí Žalm 33, který začíná slovy: Zaplesejte, spravedliví, 
v Hospodinu. Poté mohl biskup Mikuláš udělit požehnání každému jednotlivě a dal políbit 
kříž, který nosí na krku biskupové i v našich končinách (tzv. pektorál). Spolu s jáhny a dal-
šími přisluhujícími opouští Mikuláš chrám a také věřící odcházejí do svých domovů.

PH



Kostely vikariátu

němčice
DucHovní správa
Němčice jsou poprvé zmiňovány prostřednic-

tvím Svatomíra z Němčic, který je uveden coby 
svědek na listině Vítka mladšího z Prčic. První 
zmínka o zdejším knězi, Mikuláši, pochází z roku 
1360 a po jeho smrti téhož roku jej v úřadě vystřídal 
kněz Svatoslav. Je tedy zřejmé, že plebánií byly Němčice 
již před tímto rokem.

Přestože v době pobělohorské zůstal kostel formálně farním, 
jeho faktické postavení připomínalo filiálku a na základě soudního 
rozsudku byla farnost Němčice v letech 1652 – 1723 střídavě spravována z Netolic 
a z Pištína. 30. ledna 1723 zde byla samostatná farnost opět obnovena a téhož roku byla 
zřejmě při faře zřízena škola. Od roku 1724 jsou zde vedeny matriky a v roce následujícím 
byla postavena nová farní budova.

25. prosince 1371 založili bratři Mikuláš a Oneš z Vlhlav společně s Rynártem Štěpá-
nem z Čestic při kostele dvě kaplanství a ustanovení kaplani měli za odpovídající finanční 
zajištění každý týden sloužit čtvero mší za spásu duší patronů a jejich předků. 15. ledna 
1393 ze stejného důvodu založili Jan Hrůza a Přech z Čestic třetí kaplanství a již po měsíci 
bylo toto kaplanství prohlášeno za církevní beneficium. Nový, již třetí, kaplan se mimo 
čtyři mše sloužené týdně za patrony musel po boku faráře účastnit i nešpor, mší a procesí. 
Čtvrté kaplanství bylo zřízeno v roce 1414 při oltáři sv. Jiří, který se nacházel v sakristii, 
a opět bylo posléze povýšeno na církevní beneficium. Z tohoto starobylého oltáře se do-
dnes dochovala kamenná oltářní menza s otevřeným otvorem pro relikvie. 

kostel
Němčický kostel, založený 

po roce 1226 a zasvěcený nej-
prve svatému Václavu, poz-
ději sv. Mikuláši, patří mezi 
nejcennější památky regionu. 
Z přelomu románského a go-
tického stylu se zachovalo jád- 
ro lodi s úzkým půlkruhově 
zaklenutým a dnes zazděným 
oknem na jižní straně a tri-
umfální oblouk. V jižní straně 
se dochoval i mírně zahroce-
ný portál ozdobený v tympa-
nonu reliéfem Ukřižování. 

14
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Vladyka Oneš z Vlhlav nechal v letech 1385-
1390 kostel přestavět a trámový strop nahradilo 
gotické dvoulodí, zaklenuté křížovou klenbou. 
K lodi byl na východní straně přistavěn prostorný 
pravoúhle zakončený a křížovou klenbou opatře-
ný presbytář. Z této doby zřejmě pochází i před-
síň s valenou klenbou na jižní straně a podlouhlá 
sakristie na straně protilehlé. Sem je datována 
i socha Madony, jež bývala umístěna na hlavním 
oltáři a která se dnes již v kostele nenachází. Tou-
to přestavbou se němčický kostel zařadil k před-
ním dílům rožmberské huti.

K další přestavbě, tentokráte pozdněgotické, 
došlo v letech 1515-1521 a zajímavým svědkem té 
doby jsou dva ze tří svorníků křížové klenby pres-
bytáře. Na prvním je znak Jindřicha VII. z Rožm-
berka (1496-1526) v podobě pětilisté růže a dru-
hý je ozdoben šesticípou hvězdou, připomínající 
Jindřichovu manželku Magdalénu ze Šternberka 

(† 1521). Po této 
přestavbě zřejmě 
došlo i ke změně 
zasvěcení kos-
tela, a to sv. Mikuláši. V roce 1742 byl kostel vydlážděn 
kamennými deskami a dřevěná kruchta byla nahrazena 
podklenutou zděnou. 12. června 1764 byl položen základní 
kámen ke kostelní věži, která nahradila původní dřevěnou 
zvonici, jež se nacházela na rozhraní hřbitova a návsi u vrat 
nynější fary. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody byla 
věž oproti plánům o dva metry snížena. Stavbu řídil zed-
nický mistr Kristián Zmrž z Hluboké spolu s tesařským mi-
strem Ondřejem Liškou z Netolic. Práce slavnostně ukonči-
li 11. září 1765. Přesně o století později získala věž novou 
střechu ve tvaru jehlanu.

moBiliáŘ 
Presbytáři od konce 17. století vévodí mohutný barok-

ní hlavní oltář se sochami svatých Mikuláše a Wolfganga 
a v roce 1764 byl doplněn o tabernákl a sochy evangelistů 
Jana a Lukáše, a to z dílny prachatického řezbáře Václava 
Fabera. Oltářní obraz pochází až z roku 1834 a je dílem 
Felixe Fabera, rovněž z Prachatic. 

V presbytáři se nachází barokní baldachýnový oltář 
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sv. Jana Nepomuckého se sochou světce z roku 1758 a na protější straně oltář sv. Linharta 
z první poloviny 18. století. V lodi, po stranách triumfálního oblouku, stojí dva menší 
oltáře: Panny Marie Bolestné, se sochou zhotovenou v roce 1765 ve Zlaté Koruně a do-
plněný rokokovými řezbami a od roku 1770 sochou sv. Barbory a na protější straně pak 
oltář zasvěcený svaté Rodině. Pátý boční oltář, rovněž barokní, najdeme v předsíni a je 
zasvěcen sv. Isidoru. V pamětní knize je zmíněn oltář svatého Františka z roku 1764, který 
se nedochoval, a v souvislosti se čtvrtým kaplanským místem byl již zmíněn oltář svatého 
Jiří v sakristii.

Blíže hlavního oltáře visívala na jižní straně gotická archa z první poloviny 16. století, 
opravená v roce 1900 G. Mikšem, která se dnes nachází v kapli Andělů Strážných ve Zlaté 
Koruně.

Dřevěná kazatelna byla pořízena při úpravě interiéru v roce 1742. První varhany vy-
robené v Netolicích získal kostel v roce 1759 a druhé již následujícího roku. Ty dnešní, 
osmirejstříkové, pocházejí z roku 1886 a jsou dílem sušického varhanáře Fišpery. Dřevěná 
křtitelnice pochází z roku 1734 a za zmínku stojí i vykládaná dubová lavice v presbytáři 
z roku 1764. V roce 1924 byla na jižní straně lodi vybudována imitace jeskyně se sochou 
Panny Marie Lurdské.

Pozoruhodnou součástí zdejšího kostela se již od počátku 15. století stávaly kamenné 
náhrobky místní šlechty. Původně se nacházely v podlaze lodi a presbytáře, v září roku 1887 
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však byla většina přenesena ke stěnám. Celkem je jich dnes v kostele umístěno sedmnáct 
a fragmenty dalšího jsou součástí schodiště vedoucího na kůr. Nejstarší z datovaných po-
chází z roku 1483 a je umístěn na jižní straně lodi. Tři z náhrobků pak patří ženám. Dva 
nedávno nalezené náhrobky se nacházejí v podlaze lodi a jsou skryty pod lavicemi.

ZvonY
Největší němčický zvon o průměru 1,18 metru, kolmé výšce 0,98 metru s 25 centime-

trovou korunou, byl, jak prozrazuje nápis, odlit vodňanským zvonařem Janem konvářem 
v roce 1506 a mimo gotického nápisu „leta od narozeni sina boziho tisicziho pietisteho sisteho 
ian konwarz v wodnienech dielal tento zvon,“ nenese žádných ozdob. 

Prostřední a zároveň zdejší nejstarší zvon pochází z roku 1460 a u koruny jej zdobí 
gotický nápis: „anno domini MCCCCLX ave Marye veni cum pace maria dei“. Na plášti je zobra-
zen Kristus na kříži s Pannou Marií a sv. Janem. Na protilehlé straně pak sv. Václav a další 
neurčený světec. Zvon má průměr 0,75 metru a kolmou výšku bez dvanácticentimetrové 
koruny 0,60 metru.

Třetí, dnes velice špatně přístupný nejmenší zvon o průměru 0,35 metru, nese rovněž 
gotický nápis, a to „Primo hoc: laus dei patryae myaeque anno domyny MCCCCC“. Pochází jak 
psáno z roku 1500. Na kování zvonu je pak rovněž nápis „EI : A : 1768 R :V :T“.

Zvony v tomto složení beze změny a úhony přečkaly obě světové války.
Zpracováno dle bakalářské práce Elišky Homolkové

Pamětní knihy fary Němčice 1759-1939 (2011)
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DucHovenstvo
?–1360 Mikuláš
1360–? Svatoslav
?–1390 Blažek
1390–1395 Chval z Újezda
1395– po1404 Petr Holec z Vlhlav
před 1624– po 1627 Řehoř Jakub Lomnic-

ký (adm.)
asi 1652–1655 Václav Vojtěch Palacký 

(adm. Netolice)
1655–1659 Tomáš Jan Palma (adm. Pištín)
1659–1661 Pavel Luteola (adm. Netolice)
1661–1671 Jan Ignác Holý (adm. Pištín)
1671–1681 Matěj František Malý (adm. 

Netolice)
1681–1697 Jiří Václav Dvořák (adm. 

Pištín)
1697–1703 Jan Jindřich Pistorius (adm. 

Netolice)
1704–1707 Václav Antonín Liška (adm. 

Pištín)
1707–1722 Václav Antonín Gruber (adm. 

Netolice)
1723–1727 Josef Schnöltzer
1727–1728 Václav Bayer
1728–1734 Pavel František Fabián
1734–1739 Matěj František Illigner
1739–1748 Jakub Volavka
1748–1752 Jan Kobos
1752–1757 Václav Leveč
1757–1772 Jan Václav Flígl
1772–1783 Jan Polák
1783–1788 Jan Korbiš
1788–1793 František Vaněk
1793–1809 Vojtěch Klimeš
1809–1819 Jan Pubec
1819–1824 Jan Suchomel
1824–1834 Václav Straberger
1834–1851 Ignác Meinhart
1851–1860 Josef Bican
1860 František Toušek (adm. Netolice)

1860–1865 Jan Šebele
1865 František Žlábek (adm. Hluboká nad 

Vltavou)
1865–1876 Václav Peške
1876–1883 Jan Lešetinský
1883 Jan Honsa (adm.)
1884 Eduard Šebesta (adm.)
1884–1896 Matouš Ledvina
1896–1907 Antonín Frčka
1907 Josef Hovorka (adm. Netolice)
1907–1908 Jan Cábal
1908 Matěj Bolech (adm.)
1908–1922 Matěj Bohatý
1922–1923 Jan Vitoušek (adm. Strunkovi-

ce nad Blanicí)
1923–1940 (de facto 1952) Josef Hovorka
1941–1969 Karel Rada (adm. Pištín)
1969–1983 Antonín Brůžek (adm. Dubné)
1983–1986 Karel Hes (adm. Dubné)
1986–1993 Otto Kamiš (adm. Strýčice)
1993–2004 Josef Sláčík (adm. Netolice)
2004– dosud Pavel Liška (adm. Netolice)
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Představujeme

modlitební společenství 
Scházíme se na faře ve Vimperku a to v 19.00 každý 

čtvrtek. Nejprve poprosíme o dobré uši a dobrou pusu. 
Abychom si rozuměli. Pak otevřeme bibli a čteme to, co je 
na tento den v evangeliu. Každý se k Božímu slovu vyjádří 
a řekne, co ho napadlo. Co pro něj v jeho situaci znamená 
tento úryvek. Nekomentujeme. Zpíváme a modlíme se. 

Shrnu jak: nejprve jsou na pořadu chvály. Boha je mož-
no chválit neustále, nikdy by nám nedal nic špatného. On 
je zdrojem veškerého dobra. Jen hřích nás vede k tomu, abychom se před ním krčili v houští 
a pak tvrdili: „No, slyšela jsem Tvůj hlas a bála jsem se!“ A tak větráme, co se dá. 

Když už jsme vzájemně láskyplně naladěni, přijdou prosby. Snad ani ne, že by měl člověk 
pocit, že by udělal věci jinak. Ale spíš odevzdat to, co nejde do Božích rukou. Všechny nás 
zná, děj se jeho vůle. Je to proloženo hustě písničkami (kdo zpívá, dvakrát se modlí). 

A kolik nás je? Tři babičky, jáhen Jaroslav a manželé. To je základ, spolčo je otevřené, 
a tak se objevují i další. Na závěr musím napsat, že máme společného nepřítele a tím jsou 
naše vlastní slabosti. (Aspoň když hledím na sebe, žasnu, co musí ostatní spolknout…) No, 
ale Bůh si nás vede sám a myslím, že se mu to líbí.  V. Předotová

tříkrálová sbírka 2012
Milí koledníci, vedoucí skupinek a vážení rodiče koledníků, dovolujeme 
si Vás pozvat na akce spojené s tradiční Tříkrálovou sbírkou.

Úterý 6. 12. 
schůzka koledujících dětí a vedoucích 
(rozdělení do skupinek), proběhne v pro-
storách fary Prachatice od 16,00 h

pondělí 2. 1. 2011
Žehnání koledníkům
proběhne v kostele sv. Jakuba v Prachati-
cích v 17,00h, slavnostní zahájení Tříkrálo-
vé sbírky (vyslání koledníků) 

2. – 8. ledna 2011
koledování v prachaticích a okolí
(dle dohody jednotlivých skupinek)

neděle 8. 1. 2011
poděkování koledníkům
proběhne v prostorách fary Prachatice
Program: 16,00 poděkování koledníkům
 16,20 hry
 17,30 předpokládaný konec

Těšíme se na Vás a již předem děkujeme 
za Vaši velikou ochotu pomoci všem lidem 
v nouzi.

Alena Slavětínská, asistent TKS 2011
kontakt pro nové zájemce z řad dětí  
i dospělých: mob. 607 603 244

Charita
Česká republika

Diagram připravila Česká origami společnost www.origami.cz

Hvězda pro Tříkrálovou sbírku

1 2 3

4

56789

10 11 12

1) Přeložíme a rozložíme podle 
naznačených hran. Obrátíme.

2) Přeložíme a rozložíme podle 
naznačených hran. Opět obrátíme.

3) Složíme vrcholy čtverce k sobě. Mělo by 
to jít snadno podle hran vytvořených v 
přechozích krocích.

4) Vznikne nám tzv. složený čtverec. 
Všimněte si, že je položen otevřenou 
stranou dolů.

5) Přeložíme a rozložíme, nejprve spodní 
strany čtverce ke středu, potom zbývající 
špičku nahoře.

6)   Rozevřeme a přeložíme nahoru (tzv. 
petal-fold).

7)   Stejný postup zopakujeme na zadní 
straně (kroky 5 a 6).

8)   Jeden cíp přehneme dolů a skládanku 
otočíme.

9)   Přeložíme a rozložíme naznačenou 
hranu.

10) Pravý dolní cíp rozevřeme směrem do 
strany (rozplácneme - tzv squash-fold).

11) Zopakujeme na levém dolním cípu 
(kroky 9 a 10).

12) Hotová hvězda. Vzadu lze provést twist-
fold.
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Rok křtu

k „roku křtu“
V minulém čísle jsem se snažil předestřít pár myšlenek nad křtem, který nás uvádí do 

vztahu s Bohem. Pokusil jsem se to přiblížit na obrazu manželství. Tak jako muž a žena 
svatebním obřadem vstupují do celoživotního výlučného vztahu, podobně každý, kdo je 
křtěn, křtem vstupuje do závazného a nezrušitelného vztahu s Bohem.

Dovolím si dnes rozvinout druhý obraz, kterým Písmo svaté vyjadřuje vztah Boha a člo-
věka. To je obraz otce (matky) a dítěte. Ve křtu nás Bůh přijímá za vlastní, stáváme se 
novým způsobem dítětem Božím. Děje se tak v síle Ducha svatého díky Kristu a jeho oběti. 
Ne, že by o nás před křtem Bůh nevěděl, že bychom před křtem nebyli jeho děti. Vždyť On 

je Otcem všeho a všech. Vše vychází z jeho rukou, vše řídí a udržuje. On 
přizval naše rodiče, aby se podíleli na jeho výsostném stvořitelském 

díle. Skrze naše rodiče nám daroval tělo, On stvořil naši duši, ale 
v důsledku dědičného hříchu jsme se narodili bez světla vztahu 

s Ním. Ve křtu se nám pak zcela zadarmo nabízí On sám, nově 
vstupuje do našeho života, činí si z nás svůj duchovní chrám, 
naplňuje nás světlem svého Ducha, uzavírá s námi nový vztah. 
Křtem se tedy nově stáváme dětmi Božími.

To však znamená, že křtem vstupujeme do rodiny všech 
Božích dětí, do církve. Všichni, kdo jsou pokřtěni, vytvářejí jed-

no společenství Božích dětí. Bůh má rád všechny své děti. A byť 
Jeho vztah ke mně je výlučný a jedinečný, neznamená to, že nemá 

takový vztah i k ostatním. Vstoupím-li křtem do vztahu s Bohem, 
zákonitě tím vstupuji i do vztahu se všemi pokřtěnými. 

Tak jako je nemístné vystavit dítě otázce, kterého z rodičů má raději, je nemístné vysta-
vit rodiče otázce, které z dětí má nejvíce rád. Dítě má rádo oba rodiče. Každého jinak, ale 
oba. Podobně jako rodič má rád všechny děti, byť ke každému má svůj osobitý vztah. Tak 
i Bůh nás má všechny rád, a to svou nezměrnou, nevyčerpatelnou a věčnou láskou, byť má 
svůj osobitý vztah s každým z nás. To však vede zákonitě k tomu, že musíme i my (děti 
téhož Otce) mezi sebou vytvářet vztahy lásky. Učit se jeden druhého respektovat a milo-
vat. Jeden druhého přijímat v jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti. Vždyť jsme všichni 
naplněni Otcovým Duchem, který nás spojuje v jedno. Z tohoto úhlu pohledu vznikají mezi 
pokřtěnými hlubší vazby než mezi pokrevně příbuznými. Nás nespojuje jenom jedna krev, 
ale jeden Duch. Ten Duch, který proniká naši nejintimnější podstatu.

Křtem tak vstupujeme do vztahu s Bohem i církví. Kristovo základní přikázání je pak 
nasnadě – miluj Boha nadevše a bližního, jako sebe sama. Tím nechci říci, že našim bližním 
je jen ten, kdo je pokřtěn. Nicméně platí – po lásce nás poznají. Právě mezi sebou, jako vě-
řící, máme mít zvlášť krásné vztahy. Budeme-li mít lásku k sobě navzájem, bude to jedno 
z nejpřesvědčivějších svědectví lidem dnešní doby o Boží přítomnosti mezi námi. 

Dovolím si zakončit úvahu otázkou: „Jaký je můj vztah k církvi, k rodině Božích dětí, 
k mým bratřím a sestrám?“ P. Josef Sláčík
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Pozvánky

poZvání Do vimperka
pátek 16. 12. 2011, 18.00 hodin – kostel Navštívení Panny Marie
scHola gregoriana pragensis - aDventus Domini
Adventní mariánská mše v českých kancionálech 15.–16. století  
v podání slavného vokálního souboru.
Koncert, vstupné 120 Kč, předprodej MěKS Vimperk

sobota 17. 12. 2012, 17.00 hodin, prostranství před Pizzerie Marco
BetlÉmskÉ světlo
Z Betléma připutuje světlo i do města pod Boubínem, kde jej přiví-
tá malá slavnost s živým hraným příběhem o narození Krista. Akci 
připravili skauti, SHŠ Artego, DS Bouček, DS Damián při ZUŠ Vim-
perk, děti z MŠ 1. Máje, Pizzerie Marco, Cukrárna Pod zámkem, 
Hotel Zlatá Hvězda, Městské lesy.

úterý  20. 12.2011, 19.30 hodin, kino Šumava
jan pavel ii. - HleDal jsem vás 
Dokument,  130 min., polsky, anglicky s českými titulky, DVD, vstupné 40 Kč
Nejdražší polský dokument o nejvýznamější osobnosti polských novodobých dějin.  Pre-
miera 27. 11. 2011.

Zbytiny:
24. 12. 2011 – 22.00 hod
25. 12. 2011 – 11.30 hod
1. 1. 2012 – 11.30 hod

vánoční bohoslužby ve volarském pastoračním obvodu

volary:
24. 12. 2011 – 24.00 hod
25. 12. 2011 – 9.00 hod
26. 12. 2011 – 9.00 hod
27.  31. 12. 2011 – 17.00 hod
1. 1. 2012 – 9.00 hod

Želnava:
24. 12. 2011 – 17.00 hod
25. 12. 2011 – 11.30 hod
26. 12. 2011 – 11.30 hod
31. 12. 2011 – 14.30 hod
1. 1. 2012 – 11.30 hod

novoroční pouť k 
panně marii cHroBolskÉ

1. ledna 2012 od 13.00 hodin
Slavnostní mši svatou celebruje P. Mgr. Roman Dvořák
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová
Z knihy o DarecH

mikuláš
„Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, 
ti odplatí.“
Matouš 6,3.4
Blížil se 5. prosinec, předvečer svátku svatého Mikuláše, oblíbe-

ný čas všech dětských srdéček, svátek všech ochotných dárců. U nás 
doma v té době probíhaly v kuchyni tajné vášnivé debaty. Ne snad 
o tom, co děti ve svých punčochách naleznou (protože děti se ne-
chávají rády překvapit), ani o tom, co rozdáme sousedům (protože 
ručně malované kornoutky sušeného ovoce, ořechů a sladkostí byly už připravené v košíku 
ve spíži).

„Spustíme sáček na provázku z horního okna. Oni ho pak za oknem najdou,“ navrhovala 
mladší dceruška. „Jak to asi uděláme, když bydlíme v přízemí? Mysli, ty chytrá,“ oponovala 
ta starší. „Tak co kdybychom pověsili sáček na kliku dveří od bytu?“ hýřila nápady naše pě-
tiletá sýkorka. Jenže ta starší měla zase nějakou námitku: „No jo, ale co když jim to někdo 
ukradne?“ „Tak zazvoníme a utečeme!“ triumfovala malá. Na to už nebylo co namítat, a tak se 
dcerušky daly do plánování dobrodružné výpravy. „Budeme si hrát na Mikuláše!“ vykřikovaly 
nadšeně a vzrušením poskakovaly po kuchyni. „Budeme dávat dárky jako on.“

„Co znamená ten kravál,“ objevil se ve dveřích kuchyně tatínek. „My už jsme to vymyslely! 
Zazvoníme a utečem!“ jásaly holčičky. Tatínek se na mne zkoumavě zadíval a očekával, že mu 
tu chystanou lumpárnu nějak vysvětlím. Nadechla jsem se, že mu budu taky vyprávět příběh 
svatého Mikuláše, který tajně dával dary chudým, a že dneska lidi nejsou chudí tak, že by měli 
hlad, ale potřebují lásku. Jenže holky tak přetékaly radostí, že mě vůbec nepustily ke slovu. 
„Budeme rozdávat dárky jako Mikuláš! Paní Nováčkové, paní Hromádkové, Borůvkovým 
i panu Staňkovi,“ volala jedna. „Ale oni to nebudou vědět, že jsme to byly my dvě, protože 
my zazvoníme a utečeme,“ překřikovala ji druhá. Nakonec se na sebe vítězoslavně podívaly 
a zadeklamovaly společně: „A budeme mít odměnu v nebi!“

Čas
„Dárky nemusí být finančně nákladné. A nemusíte je kupovat každý týden.
Někteří za nimi vůbec. Nehledají peníze, ale lásku.“
Gary Chapman
Vánoční dárky lze hodnotit podle mnoha kritérií. Můžeme je dělit podle toho, jak dlouho 

nám připomínají Vánoce. Některé dárky zazáří jako prskavky a zhasnou. Potěší, možná poba-
ví, pak je někam uklidím a při příštím jarním úklidu vyhodím do koše. Jiné dárky spontánně 
začlením do běžného provozu, stanou se součástí šatníku, vybavení domácnosti nebo knihov-
ny a jejich souvislost s Vánocemi se vytratí. Příště mě při čtení knížky už nenapadne, že 
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byla původně vánoční m dárkem. Častým způsobem hodnocení dárků je porovnávání jejich 
finanční hodnoty. Ti, kdo používají tohoto kritéria, jsou nejšťastnější z dárků nejdražších. 
Dobře obstojí pravé perly, brilianty, zlato, klíčky od rychlých vozů, vzácné parfémy, pravé 
kožešiny či umělecká díla. 

Jsou ovšem lidé, kteří ocení spíše originalitu a vtip darovaného předmětu a na jeho hod-
notě v penězích jim vůbec nezáleží. Největší úspěch u nich mají dárky velmi osobní s hez-
kým nápadem nebo velmi humorné. Je docela lhostejné, jsou-li vyrobeny z pravého zlata či 
z plastelíny.

Objevila jsem, že se mohu na dárky dívat ještě z dalšího úhlu pohledu. Jejich hodnota ros-
te množstvím vložené lásky. Napadlo mne to o loňských Vánocích, kdy jsem v hromadě dal-
ších dárků našla balíček od kamarádky. Ukrýval měkoučké bledě modré ručně pletené vlněné 
ponožky. Jak dobře mě zná, napadlo mne. Ví, že když jsem unavená nebo smutná, je mi zima. 
A sama je vyrobila… Nikdy jsem ponožky nepletla, ale moje babička kdysi ano. Pamatuju si, 
že uplést jeden pár jí trvalo asi tak tři dny. Představila jsem si, že moje kamarádka do dárku 
pro mne investovala tři dny času. To je hodně lásky – tři dny! A tak ty bledě modré ponožky 
patří k loňským nejcennějším vánočním dárkům. Vždycky mi při navlékání připomenou, že 
mě někdo měl tolik rád, že na mne myslel tři dny. Už jen ta vzpomínka mě zahřívá.

něco za něco
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Jan 3,16
„Ale to potom není žádnej dárek,“ kvílela žalostně Anička, když se jí babička snažila vnutit 

čokoládu. „Ale jakpak by ne, beruško, ty jsi mi tak pěkně popřála, básničku jsi recitovala, ma-
lované přáníčko jsi mi dala, tak já ti chci taky něco dát,“ pokoušela se babička vnučce vysvětlit 
své počínání. „Ale to je pak něco za něco a to je obchod. Dárky se dávají jen tak, za nic,“ trvala 
na svém holčička. Obě na sebe lítostivě koukaly neschopné se uspokojivě domluvit.

„To já bych si ten dárek od tebe nemohla vzít,“ zkoušela lehce vydírat babička, „když ty za 
něj nic nechceš,“ a tvářila se, že jí chce vlastnoručně vyrobené přáníčko vrátit. Aniččin výraz 
se z žalostného změnil ve vyděšený. Babička měla dojem, že její taktika zabrala, a tak svou 
výhrůžku ještě jednou zopakovala: „Budeš si to hezké přáníčko muset vzít zpátky, když ti já 
za ně nemůžu dát tady tu čokoládu.“ Holčička to nevydržela, rozplakala se a mezi vzlyky ze 
sebe zoufale vyrážela: „Ty mě nemáš ráda, když ode mě nechceš dárek!“ Babička mlčela se 
zaťatými zuby.

Chvíli trvalo, než se nám podařilo tu hroznou situaci uklidnit, utěšit plačící dcerušku 
a přesvědčit naštvanou babičku, aby si přáníčko přece jen vzala a čokoládu dala vnučce jindy. 
Babiččina neústupná snaha revanšovat se za každý dárek pro nás nebyla ničím novým. Nikdy 
nechtěla přijmout dárek ani pomoc, aniž by nemohla udělat nebo darovat něco oplátkou. 
Vždycky říkávala, že nechce být nikomu za nic dlužná. Se stejným zdůvodněním odmítala 
přijmout i Boží nabídku spasení. Tvrdila, že nepotřebuje žádné milosti. Chtěla si své spase-
ní odpracovat úklidem kostela, svými příspěvky několika drobných mincí do nedělní sbírky 
a pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ale ono to bez milosti nejde. Milost potřebuje každý.

Kdo nedokáže přijímat dárky od lidí, jak může přijmout dar spasení od Boha?
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vzhůru na cebreiro
Za Astorgou cesta stále stoupá. Kraj, kterým nyní procházíme, se jmenuje Maragatería. 

Obývají ho Maragaté, etnická skupina neznámého původu. Snad jsou to potomci berber-
ských nájezdníků z 8. století. Žijí odděleně od ostatních, uzavírají sňatky jen mezi sebou. 
Po staletí si uchovávají zvláštní zvyky – jedním z nejpodivnějších je covada: když žena rodí, 
muž leží v posteli a předstírá porodní bolesti. Je to pozůstatek z doby matriarchátu, způsob, 
jak se muž hlásí ke svému dítěti a přebírá závazky otcovství. Mnoho vesnic ve zdejším kraji 
je napolo rozpadlých, ale v poslední době přibývá nadšenců, kteří typické kamenné domy 
kupují a dávají znovu do pořádku.

Za vesnicí Foncebadón  stoupáme k nejvyššímu bodu španělské části Camina, průsmyku 
Irago, 1504 metrů nad mořem. Z ohromné hromady kamení tu trčí k nebi asi pětimetrový 
dubový kůl a na jeho vrcholu železný kříž – Cruz de ferro. Vztyčil ho poustevník Gauselme, 
který se tu na začátku 9. století usadil a evangelizoval okolí. Předtím bylo místo zasvěceno 
římskému bohu Merkurovi – podobně jako jiná místa, kde římské obchodní a vojenské sil-
nice překračovaly hranice provincií. Uctění tohoto boha obchodu vyžadovalo, aby cestující 
přihodil kámen k hraničnímu patníku. Později ten zvyk převzali dělníci, kteří odcházeli do 
Kastílie za prací a také poutníci po staletí přidávají na hromadu každý svůj kámen. 

Kraj, do kterého sestupujeme, se jmenuje El Bierzo. Ve starověku býval dnem velikého 
jezera. Kopce ho chrání před nejhoršími extrémy počasí středního Španělska a jeho sluncem 
prohřáté naplaveninové půdy umožňují zakládat úrodné sady a vinice. Po staletí se tu také 
těžilo nerostné bohatství – hlavně uhlí, železo a zlato. Těžbou zlata proslula zejména lokali-
ta u vesnice Las Médulas. Staří Římané sváděli pomocí složitého systému kanálů a propus-

tí vodu z celého okolí do štol, které v měkké 
hornině vykopalo na 60 000 otroků. Tímto 
způsobem byla v několika málo desetiletích 
„vyprána“ celá hora, přemístěno zhruba 300 
miliónu tun zeminy a nalezeno přes 500 tun 
drahého kovu. Tato dávná těžiště jsou dnes 
chráněnou památkou UNESCO – tvoří bizar-
ní krajinu plnou oranžových, větrem ošleha-
ných skal, strží a jeskyní, porostlou sukovitý-
mi kaštanovníky. 

Střediskem oblasti je Ponferrada. Je to 
velké a pěkné město. Leží na ostrohu mezi 
řekami Boeza a Sil. Dostalo jméno po středo-
věkém mostě přes Sil, vyztuženém železem 
(pons ferrata). Na konci 12. století se tu usa-
dili templáři, postavili mohutný hrad, jeden 
z největších v severozápadním Španělsku, 
a chránili odtud celý úsek svatojakubské ces-

Putování se sv. Jakubem

Železný kříž v průsmyku Irago
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ty. Hlavním kostelem je renesanč-
ní Basílica de la Virgen de la Enci-
na (Panny Marie „z dubu“) – kdysi 
tu rostl dubový les a v něm se jed-
nomu z templářů zjevila Matka 
Boží. V okolí je několik krásných 
mozarabských kostelů.

Dalším pozoruhodným místem 
na cestě je Villafranca del Bierzo. 
„Město Franků“ se tak jmenuje 
podle proudu poutníků, kteří se 
tudy valili do Santiaga převážně 
z Francie. V kostele sv. Jakuba 
(Iglesia de Santiago) je – podobně 
jako u sv. Isidora v Leónu – Puerta 
del Perdón, brána odpuštění, kde 
mohli být poutníci, kteří byli příliš 
slabí na namáhavou cestu přes ga-
licijské hory, zproštěni svých zá-
vazků. Za pozornost stojí zvláště 
krásné sochy na severním portálu 
tohoto prostého románského kostelíka. 

Poslední obtížné stoupání před sestupem do nižších a oblejších galicijských hor čeká na 
poutníka před průsmykem Piedrafita do Cebreiro (1109 m nad mořem). V sedle mezi ním 
a průsmykem El Poyo (1337 m n.m.) leží ves Cebreiro, jedno z nejpozoruhodnějších míst 
celého Camina. Už v 9. století zde stál kostel, Alfonso VI. předal jeho správu benediktinům 
z burgundského Cluny. Ti u něho zřídili útulek pro poutníky a zajišťovali jeho provoz. Ve 
13. století se tu stal jeden z nejslavnějších zázraků svatojakubské cesty: jeden z mnichů 
sloužil – nepříliš ochotně a zbožně – mši svatou pro jediného poutníka, který tudy právě 
procházel. Bylo už pozdě večer a on to chtěl mít rychle za sebou. Najednou se zhrozil – při 
slovech proměnění se víno v kalichu změnilo ve skutečnou krev – na znamení, že Kristus 
je v eucharistii opravdu přítomen, že je opravdu uprostřed nás. Zpráva o události se rychle 
rozkřikla a přilákala velké množství zvědavců. Když sem na své poutní cestě v roce 1486 
dorazili Katoličtí králové, dali paténu a kalich pozlatit. Říká se jim „galicijský grál“ a jsou 
zobrazeny i na galicijské vlajce. Nehodný mnich se obrátil a spolu s oním venkovanem jako 
dva bratři až do smrti věrně sloužili ostatním poutníkům. 

Galicijský grál je vystaven v pravé boční lodi kostela, v levé se nachází hrob posledního 
zdejšího faráře, přítele a bratra poutníků, Eliase Valiña Sampedro. Zkoumal staré cesty 
v okolí, obnovoval je a nakonec rekonstruovanou cestu vyznačil a popsal. Je hlavním auto-
rem prvního průvodce svatojakubskou cestou od dob Aymerica Picauda. 

Kostel obklopuje původní keltské sídliště. Zachovalo se tu několik domů s typickými 
slaměnými střechami – pallozas. Jeden z nich slouží dodnes jako útulek pro poutníky. 

P. Liška

Kostel na Cebreiru
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alois klein
Vdovec, mlynář Jan Klein, si na z předchozího 

manželství vyženěný frantolský mlýn Paráda při-
vedl roku 1858 dceru žernovického sedláka Kate-
řinu Štěpánkovou, a jestliže první Kleinovo man-
želství zůstalo zřejmě bezdětné, Kateřina na svět 
přivedla devět dětí, z nichž sedm se dožilo dospě-
losti. Jako čtvrtý v pořadí se 6. února 1866 narodil 
Alois. Vyrůstal ve Frantolech, a jelikož v obci nebyla česká škola, navštěvoval německou. 
Odtud přešel do německé pětitřídky v Prachaticích, a protože zde nebylo české gymnázium, 
pokračoval od r. 1878 v Českých Budějovicích. R. 1881 otec prodal mlýn a se třemi staršími 
syny odešel do Ameriky. Matka poté, co vyřídila nutné záležitosti, jej v dubnu následujícího 
roku se zbývajícími dětmi následovala a šestnáctiletý Alois zůstal v Čechách sám. Nicméně 
byl ve zdejším Jirsíkově chlapeckém semináři dobře zajištěn a otec věděl, že by v Americe 
jen těžko dostudoval. 

Již na gymnáziu se Alois rozhodl pro kněžství a po maturitě, roku 1886, nastoupil do 
diecézního institutu v Českých Budějovicích. Zde jej 24. dubna 1887 zastihla zpráva o smrti 
otce, který v Kansasu zemřel v nedožitých pětašedesáti letech na zápal plic. Na podzim 
téhož roku přešel Alois na teologickou fakultu Karlo-Ferdinandovy university Praze, kde 
uzrálo jeho rozhodnutí odejít do Ameriky a působit mezi krajany za oceánem. Studium 
teologie dokončil v Korutanech, kde narozdíl od Českobudějovické diecéze byl žalostný 
nedostatek kněží, a zde přijal 15. června 1889 kněžské svěcení. Odjel do Vitějovic, kde 
u příbuzných, na Panském mlýně, v rodném stavení otce, připravoval vše potřebné pro 
cestu do zámoří. Na americkou pevninu poprvé vkročil koncem října 1889 a biskup nově 
zřízené lincolnské diecéze v Nebrasce jej 8. listopadu 1889 jmenoval farářem v české osadě 
Wahoo. O necelý měsíc později, na svátek Františka Xaverského, se konečně setkal s mat-
kou a sourozenci, kteří žili na statku nedaleko města Sidney v sousedním Kansasu.

Novokněz Klein na svém prvním působišti rozhodně nezahálel. Nechal přestavět faru 
a dokončil novostavbu farního kostela. Pro nedostatek prostoru nelze podrobně zmapovat 
kněžské působení P. Aloise Kleina. Nicméně ho lze shrnout konstatováním, že všude, kde 
působil, budoval kostely a zřizoval farní budovy, což byla podmínka k ustanovení farnosti, 
a poté všemožně podporoval jejich růst. Již během několika málo let si získal pověst ener-

Z dějin kléru prachaticka

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. 
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gického pastýře, který dokáže pečovat jak o duchovní 
rozvoj svěřených farností, tak i o jejich materiální za-
bezpečení. 

V roce 1895 navštívil vlast a zde mimo jiné i Náro-
dopisnou výstavu českoslovanskou. Navázal spolupráci 
s vydavateli Ottova slovníku naučného a u české cír-
kevní reprezentace sháněl finanční podporu pro stavbu 
českého kostela v Lincolnu. Setkal se zde i s představi-
teli Katolické moderny a v o rok později vydávané revui 
Nový život byla otištěna Kleinova báseň „České zemi“.

Během několikaměsíčního pobytu v Evropě se sezná-
mil s aktuálním sociálním učením církve a po návratu 
organizoval odbočky organizace Katolický dělník, jež 
hájily požadavky námezdních dělníků. 

Jako velice pracovitého, schopného a obětavého 
kněze jej biskup Bonacum 17. 6. 1898 jmenoval členem 
diecézního poradního sboru, následně synodálním exa-
minátorem mladšího duchovenstva a již 14. června se 
Pater Klein stal generálním vikářem diecéze. Po smrti 

biskupa Bonacuma řídil coby administrátor diecézi a jako generálního vikáře si jej vybral 
i nově ustanovený biskup Tihen. 26. srpna 1913 byl P. Klein, jako první kněz lincolnské 
diecéze, jmenován papežským prelátem. Poté, co byl biskup Tihen v roce 1917 jmenován 
arcibiskupem v Denveru, opět vedl téměř celý rok diecézi a i další, v pořadí již třetí biskup 
si jej vybral coby generálního vikáře.

11. února 1920 zemřela Kleinova matka a o dva roky později navštívil Alois Klein po-
druhé rodnou vlast a zde pak především olomouckého arcibiskupa Stojana, se kterým jej 
sbližovala cyrilometodějská úcta a ideály unionismu. V roce 1929 byl otec Alois jako první 
Čech ve Spojených státech jmenován papežem Piem XI. apoštolským pronotářem, a jestliže 
v té době bylo v celých státech 200 monsignorů, titulem pronotáře se mohla pyšnit pouhá 
dvacítka. 

Monsignore Klein byl však znám nejenom jako kněz, ale 
i jako básník, spisovatel či překladatel a byl rovněž uzná-
vaným odborníkem ve včelařství, kde vydával nejenom 
odborné příručky, ale stal se i funkcionářem amerického 
sdružení včelařů.

1. července 1948 odešel otec Klein na odpočinek a 
2. července 1954 v požehnaném věku 88 let a po pětaše-
desátileté kněžské službě zemřel. Pochován je na starém 
hřbitově v Brainardu a, jak zaznělo v nekrologu, kamkoli 
monsignore Klein „vložil ruku a srdce, rostlo jeho dílo du-
chovní i světské jako zrno hořčičné zaseté do nehynoucích 
pomníků“. Zdroj: Marie Štemberková - Alois Klein,

sborník Čeští kněží - misionáři v Nebrasce, Gloria 2007
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Pověstný volarský písmák Roman Kozák před několika lety sepsal útlou knížečku, kde vylíčil 
příběhy božích muk v okolí Volar. A protože mnoha lidem 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.

Tato boží muka jsou spolu s božími muky v Mlýnské ulici jedinými, která stojí přímo ve 
městě. Tahle stojí na oploceném soukromém pozemku u č. p. 395, ovšem jen pár kroků od 
cesty a jsou tak dobře vidět. Boží muka se nacházejí za vysokým drátěným plotem, přičemž 
sama o sobě jsou vzhledově velmi atraktivní. Jsou vysoká 211 cm a mají zachované jablko 
s kovovým křížkem. Nesou letopočet 1861 a monogram E. W., přičemž jako jediná jsou 
dokonce zkrášlena ozdobným vlisem. Litery nejsou zahloubené, nýbrž plasticky vystouplé; 
snaha tvůrce o dekorativnost je patrnější než kdekoliv jinde.

Boží muka v zahradě domu rodiny Pročkových nesou známky poškození. Jejich dřík 
kdysi praskl, poté byl stmelen, pak opět zapracoval zub času.

Za městem stával kříž tak starý, že se mu stejně i ří-
kalo. „Ten tu stojí snad odjakživa,“ říkávali pamětníci 
s nejistým úsměvem, aby nemuseli přiznat starou prav-
du, že člověk se nejvíc pídí po tom, co je nejdál, a to, co 
má pod nosem, přehlíží.

Až se do chalupy na té straně města přiženil mladý 
hospodář a sousedé se nestačili divit. Pustil se do zvele-
bování gruntu a leccos dělal jinak, než byli místní dosud 
zvyklí. Ti na něho koukali přes prsty, vždyť novoty s se-
bou vždy přinášejí i nedůvěru. Časem došlo i na starý 
kříž na mezi. Hospodář prořezal okolní křoviska a hnijí-
cí dřevo nahradil novým, napuštěným volskou krví, aby 
dlouho vydrželo. Jaké však bylo jeho překvapení, když 
na druhý den našel kříž poničený! Sousedé neříkali tak 
ani onak. Jen kulhavý tesař prohodil: „Kdyby ses staral 
o svý, chlapče, tak by ses třeba teď nemusel divit…“ 

Nu což, hospodář vrtěl nechápavě hlavou a opět uve-
dl kříž do náležitého stavu. Jenže nazítří nevěřil svým 
očím; kříž byl opět vyvrácen a polámán.

„Franci!“ přivolal hospodář čeledína. „Dnes v noci 
budeš u kříže hlídat. Rozuměls?“ 

Čeledín přikývl a cosi zabručel. Hospodář netušil, že 
ho div neposlal na smrt. Protože ráno našel hocha ležet 
v trávě skoro bez duše a kříž rozbitý na kusy. Jen zvále-
né místo svědčilo o tom, že čeledín se nedal bez boje. 

Kdo ho napadl a komu vadil kříž? To bylo záhadou, 

Boží muka „u Pročků“
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vždyť čeledín v nepřátelství s nikým nebyl. Pravda, na svého nového souseda se leckteří dívali 
s nepřejícností, ale hospodář nechápal, proč by se mu kvůli tomu měl kdo mstít. A protože nehod-
lal zlu ustupovat a dál byl rozhodnut dělat věci po svém, nelitoval peněz a poblíž své chalupy dal 
vztyčit výstavná kamenná boží muka. 

A pro jistotu sám u nich probděl první noc. Tma by se dala krájet, mraky se honily krajem jako 
vrabci ve větvích, ale ráno přišlo jako jindy a boží muka stála dál, pevná a neposkvrněná. Stejně 
tomu bylo i nazítří. Také třetí noc hospodář hlídal, ale to už ho únava zmohla natolik, že usnul. 
Když za svítání procitl, byla okolní tráva rozryta a boží muka zpola vyvrácena.

„Koho může bavit něco ničit?“ vztekal se hospodář. Od Rozvodí se hnala další mračna a na 
kraj padl chlad. 

Ještě téhož večera navštívila hospodáře trojice mužů ze sousedství a nabídli mu pomoc při 
hlídání. Hospodář to jen uvítal. Avšak jen co se setmělo, uchopil jeden z nich silnou hůl a nečekaně 
ji vrazil hospodáři do zad. Ten upadl a po další ráně omdlel. Když přišel k sobě, spatřil zápřah, 
kolem něhož se míhaly postavy sousedů. Boží muka byla naložena na voze. 

„Takhle se věci mají!“ blesklo hospodáři hlavou. Přemohl bolest i opatrnost a vrhl se na nej-
bližšího škůdce. Udeřil ho a koně, vyvedení z míry nastalým rozruchem, se začali plašit. Vzepjali 
se a pak sami od sebe vyrazili vpřed. „Prrr! Prrr!“ ozývaly se ze tmy hlasy, neboť hrozilo, že vůz se 
na svahu převrátí. „Prrr! Prrr!“ volal i hospodář, dokud jeho volání nezaniklo v rachotu tříštícího 
se dřeva a řičících koní. 

„Proboha…!“ ulekl se hospodář. Koně zaklesnutí pod troskami vozu sebou škubali. „Škoda vás,“ 
řekl mladý hospodář při pohledu na zvířata. Pod vozem prosvítala boží muka rozlomená ve dva 
kusy. Hospodáři se hlavou honilo všelicos, ale viděl, že – na rozdíl od ostatního – tohle napravit 
půjde. 
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Vypravili jsme se

kaple pod Boubínem
Dřevěná kaple sv. Huberta pod vrcholem 

Boubína byla vystavěna Schwarzenberky 
v roce 1905 vedle rovněž dřevěného loveckého 
zámečku z roku 1902. Po zestátnění Boubína 
přemístili v roce 1931, dle tehdejší úmluvy, 
Schwarzenberkové lovecký zámeček a kapli 
na své statky v Hluboké nad Vltavou, do míst 
dnes známých jako Stará obora. V roce 2000 
České lesy přistoupily ke stavbě nové lovecké 
chaty a o rok později byl projekt završen vý-
stavbou dřevníku a obnovou kaple sv. Huberta 
na místě kaple původní. Snahou bylo přiblí-
žit vzhled nové kaple vzhledu kaple původní. 
Proto byla projektová dokumentace zhotove-
na dle dobových fotografií a lze říci, že záměr 
se skutečně vydařil a stavba je velice zajímavě 
a vkusně zpracována. 3. října 2001 kapli sv. 
Huberta slavnostně vysvětil Mons. Josef Ka-
vale a 1. listopadu 2001 byla provedena kolau-
dace celého areálu nového „Zámečku“. Posled-
ní roky se stala již tradicí svatohubertská pouť 
na Boubín, kdy většina poutníků vyráží již zrá-
na z Vimperku, aby po poledním žehnání z vršku boubínské rozhledny společně oslavili 
patrona myslivců u nově postavené kaple. Není asi náhodou, že Pater Michal Pulec, který 
tyto poutě zavedl, je rodákem právě z Hluboké nad Vltavou. Letošní hubertská na Boubíně 
byla obdařena slunečným počasím a poutníci byli odměněni setkáním s Kristem v eucharis-
tii i v Božím slově ve velice barevném a sluncem zalitém malebném chrámu přírody. 

JP
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Malý slovníček církevních pojmů 

obětování 
Latinsky immolatio, „oběť“. Ve starověku to byl smírný obřad, sestávající z krvavé (lid-

ské nebo zvířecí) oběti na počest božstva. V křesťanském prostředí se obětováním rozumí 
především a hlavně obětování Krista, jenž se nabídl Otci za usmíření hříchů lidstva. Eu-
charistická slavnost obnovuje tuto oběť nekrvavým způsobem.

obláčka
Nazývá se tak obřad, během něhož novic či novicka oblékají poprvé řeholní hábit. 

Termínem novic se označuje ten, kdo vstoupil v řeholním řádu do noviciátu, což je doba 
přípravy k zahájení života v řeholním společenství. Tato doba má umožnit novicům, aby 
hlouběji poznali své povolání, aby zkusili způsob života ve zvoleném řádu a v neposlední 
řadě aby se utvrdili ve svém úmyslu. Někdy se naopak v této době může projevit nevhod-
nost jejich volby.

obřízka 
Je to úplné nebo částečné odstranění předkožky. Byla to velmi rozšířená praxe u mnoha 

starověkých národů.Má zvláštní náboženský význam, především u Arabů a Židů. U Židů je 
obřízka obřadem smlouvy s Hospodinem a znamením příslušnosti k židovskému národu. 
Provádí se osmý den po narození. Také Ježíš, protože byl Žid, se obřízce podrobil. Vírou 
v Ježíše Krista pro křesťany povinnost obřízky mizí. Svatý Pavel několikrát zdůraznil, že 
je obřízka po vykupitelské smrti Ježíše Krista nepotřebná. Toto Pavlovo stanovisko poté 
přijali za své i apoštolové.

Štědrý den v prachaticích
kostele sv. jakuba 

Dětská „půlnoční“ mše od 16,00 hod. 
se „živým betlémem“
Můžete si odnést světlo z Betléma. Svíčky s sebou.

od 24,00 hod. tradiční půlnoční mše

Srdečně vás zve Římskokatolická farnost v Prachaticích
www.farnostprachatice.cz
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Life update

a vědí to vůbec lidé?
Někdy je lepší příběh nežli dlouhé povídání…
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu 

náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, 
téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pev-
ně svíral v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: „Co to máš v ruce?“  
„Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě.“ „Stéblo 
slámy,“ ušklíbali se ostatní. „Takové smetí! Zahoď to!“ Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. 
„Kdepak,“ namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. 
Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé.“

Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s tím stéblem?“ Mla-
dík jim ho ukázal. „Pořád ho nosím u sebe.“ „Zahoď to, k ničemu ti není.“ „Ne. Má velkou 
cenu. Ležel na něm Boží Syn.“ „A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy.“ 
„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý? Boží Syn 
potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, 
kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme.“ Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím 
dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že 
má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni.

Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej už s tím 
zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!“ Stéblo vztekle zmačkal a zaho-
dil. Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. „Vidíš, zůstalo stejné jako 
předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo slámy 
je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme 
silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes 
lidskou zlobu zůstane tím, čím je – Spasitelem, kterého nám seslal Bůh.“ Mladý pastýř se 
usmál a se zářícím pohledem pokračoval: „Boží láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když se 
zdá křehká a slabá jako stéblo slámy.“

Druhý příběh tvoří krátká, ale moudrá bajka…
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Váno-

ce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou 
svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“ 

Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená 
husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.“ Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! 
O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“ 

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. 
O Vánocích se má všechno jen třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi 
teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“ 

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Váno-
cích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu 
a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“ Zdroj: www.vira.cz •pš



37

Stojí za přečtení

Graham Tomlin
sedm hlavních hříchů a jak je překonávat

Pýcha – závist – hněv – smilstvo – nestřídmost – lakomství – 
lenost: sedm hlavních hříchů stanovila křesťanská tradice podle 
učení svatého Řehoře Velikého.

Nazývají se hlavní, jelikož plodí jiné hříchy, příbuzné neřesti. 
Jestliže v dřívější době církev stavěla hřích až příliš do centra po-
zornosti, dnes býváme svědky opačné tendence: Zmínka o něm 
bývá často hodnocena jako moralizování.

Graham Tomlin v sobě spojuje dobrého teologa a člověka 
„s nohama na zemi“, vnímavého pozorovatele dnešních fo-
rem lidské hříšnosti. Poutavě zkoumá původ a význam sedmi 
hlavních hříchů pro dnešního člověka a nabízí také praktické 
podněty, jak v našem každodenním životě proti těmto hříchům 
bojovat.

Píše promyšleným a zároveň srozumitelným způsobem, který zaujme čtenáře široké-
ho spektra a také speciálně ty, kdo sami duchovně formují druhé nebo se na tuto službu 
připravují.

Kniha vyšla v roce 2007 v Anglii a u nás v roce 2009 v Karmelitánském nakladatelství.
Pavel Benda 

Dobrý nápad
Obnovení stromečků na křížové cestě ve Vimperku

Náš otec Michal rád pátrá v historických knížkách. Jednou našel v jedné 
od Romana Hajníka Zmizelé Čechy – Vimperk takovou malou pohlednici. 
Tím to vlastně všechno začalo. 

Při bližším ohledání zjistil, že na pohlednici je kříž z Kalvárie. Za křížem 
hradba ze smrků. A tak jeho mamka vypěstovala 25 stromečků – thuje a pře-
mýšleli, kdo je zasadí. Nakonec ten úkol připadl nám z náboženství. 

Dost jsem se bránila, že neumíme kopat krumpáčem díry. Děti jsou 1. – 2. třída. Jak tam 
to těžké nářadí doneseme a podobně. Otec nic neříkal, a tak jsme se do toho pustili. Jedna 
z žaček bydlí na zámku, ti půjčili nářadí, můj manžel nám tam dovezl stromečky a přišla 
i jedna babička a pomohla dělat jámy. 

Byla tam s námi i kočička a té postavily holky domeček. Vystlaly ho mechem, ale kočka 
byla divoška, moc se tam nezdržela. Kolem byla mlha jako v prádelně a my jsme s dobrým 
pocitem odcházely domů. Snad nám stromky nezaschnou.  VP



38

Stalo se

Biřmování ve vlachově Březí
V neděli 23. října 2011 udělil sídelní biskup Jiří Paďour 22 věřícím svátost biřmování 

ve Vlachově Březí. Po slavnostní mši svaté došlo na společné foto. Biskup Jiří Paďour také 
jako malý dárek předal pohlednici z římského kostela Santa Maria Maggiore s věnováním 
všem biřmovaným. Při odchodu z kostela mohli věřící ochutnat velmi dobré koláčky. Kdo 
chtěl ještě přispět v rámci Misijní neděle, mohl si zakoupit misijní kalendáře nebo výborné 
hnětynky s citátem s Písma.

Nakonec se uskutečnilo krátké přátelské setkání ve Fontáně při čaji a malém občerst-
vení. Děkujeme panu biskupovi Jiřímu Paďourovi za udělení svátosti biřmování, P. Jiřímu 
Kalašovi za přípravu ke svátosti a všem, kteří pomohli s občerstvením před kostelem a ve 
Fontáně. PB

setkání schönstattského hnutí  
ve vlachově Březí

V sobotu 22. 10. za velmi pěkného počasí 
se téměř 70 poutníků zúčastnilo celodiecézní-
ho setkání Schönstattského hnutí ve Vlacho-
vě Březí. Toto hnutí, které vzniklo v Německu, 
posiluje a prohlubuje křestní „úmluvu lásky 
s Bohem“. Dále rozvíjí hluboký osobní vztah 
k Panně Marii, která nás vede k Bohu, lidem 
a vychovává nás v pevné, svobodné křesťanské 
osobnosti. Na programu byla nejprve společ-
ná modlitba sv. růžence v kostele Zvěstování 
Páně, poté se poutníci mohli občerstvit při 
kávě a čaji ve Fontáně. Následovala duchovní 
přednáška, sdílení ve skupinkách, přímluvná 
modlitba, oběd v základní škole, křížová cesta, 
adorace a na závěr mše svatá ve filiálním kos-
tele Svatého Ducha. 

Děkujeme vedení základní školy, vedoucí 
školní jídelny, kuchařům a všem, kteří připravili pohostinné zázemí pro účastníky setkání.
 PB

víkend dětí ve ktiši
O víkendu 11.–13. listopadu měly děti z náboženství možnost jet do Ktiše, kde zažily 

spoustu zajímavých věcí. Víkend byl zaměřen na sv. Anežku, kterou slavíme 13. 11. Z dětí se 
stala pážata, bylo pro ně připravené divadlo a plnily různé úkoly v královském turnaji, za kte-
ré dostávaly zlaťáky. Jedním z úkolů, byl i test o sv. Anežce. Všichni byli úspěšní. Další úkoly 
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měly rozvíjet ctnosti a dobré vlastnos-
ti jako je láska, vytrvalost, odpuštění, 
pořádek, zručnost..... Děti byly nad-
šené a vše plnily s velkým nasazením. 
Každý den začínal a končil modlitbou. 
Přijel i P. Josef, který dětem udělil 
svátost smíření a sloužil mši v kapli 
v DCžM. V sobotu odpoledne byla 
nachystaná veliká královská hostina, 

kde bylo spousta jídla pro všechny. Víkend byl zakončený mší v kostele, kde se objevila 
i sv. Anežka.

Vše bylo moc krásné a krásně připravené. Největší díky patří naší katechetce Lence, 
která to krásně připravila, a všem dospělým, kteří jí pomáhali. A potom také našim hosti-
telům v centru mládeže, kteří se o nás po dobu našeho pobytu tak pěkně starali a hlavně 
nás nenechali hlady. Všem moc děkujem Denča Š. z Prachatic 

Víkend opravdu nevšední. Již dlouho jsem nezažil spolupráci v takovém sjednocení. Set-
kání se sv. Martinem a ještě více se sv. Anežkou bylo až hmatatelné  a prohloubilo ujištění, 
že v nebi máme dobré přímluvce a následováníhodné vzory. Co se mě však dotklo nejvíce? 
Setkání s Ježíšem, který byl jistě mezi námi, neboť „kde jsou dva , nebo tři  . . . . tam jsem 
já uprostřed vás“. Prožít tuto zkušenost s dětmi a dospěláky, kteří se tento víkend (11.-
13.11.) na Ktiši setkali jako velká rodina na návštěvě u Svaté rodiny, bylo úžasné. Jsem 
rád, že jsem u toho mohl být a trochu mě mrzí, že nás tam nemohlo být více. Snad příště. 
   Znovu jsem si uvědomil, že Bůh mě miluje, a když se nechám jeho Láskou naplnit, tak 
budu schopen milovat také. Třeba jako sv. Martin nebo sv. Anežka. P. Rendl z Chvalšin to 
vše ještě „korunoval“ při kázání v neděli. Máme mnoho tužeb, ale ta největší by měla být 
touha po SVATOSTI!!! No, a jaká je realita? Vytrvat v dobrém a nevzdávat to. 

Držím Ti palce a sobě také. Ahoj Martin Hubáček, Šumavské Hoštice

Žehnání kapličky v Želnavě
V sobotu 5. 11. 2011 v 11.00 hod. požehnal českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour 

OFMCap. výklenkovou kapličku v Želnavě, zasvěce-
nou sv. apoštolu Jakubu St. Žehnání byl přítomen 
také P. Jindřich Hybler, administrátor farnosti, vi-
cekancléř biskupství Václav Kubeš, volarští a horno-
plánští ministranti. Dále byl přítomen starosta obce 
Želnava Václav Čížek, zastupitelé obce, autorka ob-
razu sv. Jakuba v kapličce Vladimíra Fridrichová Ku-
nešová, senátor Ing. Tomáš Jirsa, člen Rady jihočes-
kého kraje ing. František Štangl a další. Samozřejmě 
též farníci a občané Želnavy. Karel Falář
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kaple pod Boubínem
text na str. 34


