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Kdo lásku ztrácí, dveře zavírá.
Nikoho nečeká.
Kdo víru ztrácí, dveře zamyká.
Strach mít začíná.
Kdo naději ztrácí, dveře zazdívá.
Všeho se vzdává.
++++++++++

Znamením Kristova království
není žezlo,
ale kříž.
++++++++++
Mít Boží pokoj v sobě je víc
než mít mnoho lidí v kostele.

„Smyslové potěšení patří
mezi přirozené Boží dary.“
++++++++++
Boží lásku potřebuji jako vzduch;
lidskou lásku potřebuji jako sůl.
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Několikrát jsem musel známým a přátelům osvětlit, jak
je to vlastně s tím počítáním
adventních nedělí, i to, proč
se nová adventní svíce zapaluje již v sobotu večer. Vyprávěl
jsem jim o staré židovské tradici, kdy den začíná soumrakem.
A tak jsme přišli na to, proč Mikuláš chodí pátého večer a dárky si u stromečku rozdáváme den
před svátkem Narození Páně. Dokonce i v mnohých doslova ateistických rodinách si k narozeninám i jmeninám přejí mnohdy předchozí večer.
Tak jsem o tom krapet přemýšlel. Co nám tento
způsob začátku může dát a pohrával jsem si se
slovíčky a pocity. Máme-li neděli na konci týdne,
je to jakási odměna za dosažené úsilí a lopotu.
Vysílení padneme na konci práce a děkujeme
Bohu, že jsme to zvládli. Stejné je to s večerem
a odpočinkem po vykonaném díle. Je-li neděle či
noc na počátku, nabíráme síly na to, co nás čeká.
Připravujeme se na následující konání, můžeme
poprosit o podporu a pomoc shůry. Připravit se
na to, co přijde. Vychutnat si nový začátek, stejně jako na Nový rok slavíme, či po oslavě odpočíváme, abychom se pak vrhli do víru všedních dní.
Je-li večer začátkem, můžeme před usínáním
zhodnotit den a přebrat si z něj to důležité pro
dny následující. Protože den následující již prožíváme. Máme dostatek času připravit se a nebýt
zaskočeni ráno drnčením budíku. Je rozdíl, stojíme-li připraveni na startu nebo jsme-li narychlo
vykopnuti. Vím, je to hraní s pocity a slovíčky,
jak jsem předeslal v úvodu. Ale na druhou stranu
nás to může donutit přemýšlet nad novým pohledem na naše konání, nad stylem života. A navíc to přináší jeden malinký, ale docela příjemný
bonus navíc. Jelikož všichni rádi slavíme nové
začátky, máme k tomu večer či v neděli dostatek
prostoru. Rozhodně více než po probuzení, kdy
nás ovládne pocit, že nám za dvacet minut jede
autobus.
Jaroslav Pulkrábek - šéfredaktor
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Z liturgického kalendáře
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ve chvíli, kdy dostáváme do rukou toto číslo JP, právě končí vánoční svátky. Kromě
Uvedení Páně do chrámu, které se tradičně slaví 40. den po Narození Páně (2. 2.), zbývá
ještě svátek Křtu Páně. Ten je zároveň zakončením vánoční doby i vstupem do liturgického
mezidobí. Letos připadá na pondělí 9. ledna.
Největším svátkem měsíce (pokud jde o svátky svatých) je Obrácení svatého apoštola
Pavla (25. 1.). Připomínáme si jím událost, o které vypráví Skutky apoštolů (Sk 9,1-22 a Sk
22,3-16). Následující den (26. 1.) oslavíme Pavlovy milované žáky, biskupy Timoteje a Tita.
Oba jsou adresáty jeho listů, zařazených do kánonu knih Nového zákona.
Početné zastoupení mají tentokrát světci z doby antické Římské říše, mučedníci: sv. papež Fabián (20. 1.), sv. Šebestián (také 20. 1.), sv. Anežka Římská (21. 1.), sv. jáhen Vincenc
(22. 1.), i vyznavači: sv. Antonín, opat, poustevník v Egyptě (17. 1.), sv. Hilarius z Poitiers,
biskup a učitel církve (13. 1.) a dva velikáni křesťanského Východu, sv. Basil Veliký a sv.
Řehoř Naziánský, biskupové a učitelé církve (2. 1.). Jejich památka se slaví ve stínu Nového
roku a řada z nás ji snadno přehlédne.
Ve 13. století vykonal své životní dílo sv. Tomáš Akvinský, kněz, řeholník – dominikán,
teolog, profesor na nejslavnějších universitách své doby, učitel církve (28.1.). Jeho současníkem, kolegou a jeden čas i řeholním představeným byl sv. Rajmund z Peñafortu, kněz,
církevní právník, Katalánec tělem i duší (7. 1.).
Na začátku novověku, v době renesance, žila v severní Itálii sv. Anděla Merici, zakladatelka řeholní společnosti sester voršilek (27. 1.), a jen o něco později, uprostřed nejsložitějšího období švýcarské reformace, sv. František Saleský, biskup a učitel církve (24. 1.).
Na jeho myšlenky navázal v 19. století v Turíně sv. Jan Bosko, kněz, vychovatel, zakladatel Salesiánů Dona Boska (31. 1.).
Nesmíme zapomenout ani na 152. výročí smrti titulárního patrona našeho časopisu, sv.
Jana Nepomuka Neumanna (5. 1.).
Na konec tohoto výčtu jsem nechal památku, kterou bych jindy uvedl na prvním místě:
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. 1.). Začíná jí týden modliteb za jednotu křesťanů
(vrcholí svátkem Obrácení sv. Pavla). Nejde jen o společná setkání věřících různých církví;
i v našich vlastních kostelích a sborech za ni chceme prosit. Vůle k jednotě (ne k lacinému
kompromisu) se musí zrodit v srdci každého věřícího. Pak ji bude možné uskutečnit i na
širší rovině.
Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů pravidelně připravuje pracovní skupina
z některé země. Pro rok 2012 jej vypracovala skupina složená ze zástupců křesťanských
církví, působících na území Polska. Za hlavní téma, o kterém budeme rozjímat, vybrala
slovo naděje, vzešlé ze zkušenosti sv. Pavla (1Kor 15,51-58) a vyjádřila ho větou: „Všichni
budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“ (srv. 1Kor 15,51.57). Proč
právě toto téma? To je vysvětleno v úvodu příručky – průvodce tímto týdnem:
Dějiny Polska jsou dějinami porážek a vítězství. Mnohokrát byla země obsazena, rozdělena, utlačována sousedními mocnostmi a nepřátelskými systémy. Trvalá touha po svobodě
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a snaha překonat zotročení dala impuls k významným změnám v postojích celého národa.
Tam, kde je vítězství, jsou však vždy i poražení, kteří se neúčastní radosti a jásotu vítězů.
Zmíněné dějiny polského národa nás vedly k hlubšímu zamyšlení nad tím, co to znamená „vítězit“ a „být poražen“, zvláště s ohledem na skutečnost, že jazyk „vítězství“ se tak
často vyjadřuje triumfálními pojmy. Kristus nám ukazuje způsob zcela odlišný!
V roce 2012 se v Polsku a na Ukrajině uskuteční mistrovství Evropy ve fotbale. K něčemu takovému by před několika desetiletími dojít nemohlo. Mnoho Poláků považuje tuto
událost, kdy budou stovky milionů fanoušků čekat z této části Evropy zprávy o vítězství
svých týmů, za další „národní vítězství“. S tímto příkladem v mysli můžeme ale vzpomenout i na úděl těch, kdo nevítězí – nejen ve sportu, ale ani v životě, ve svém společenství.
Kdo si vzpomene na ty, kdo prohráli, kdo jsou neustále poráženi v důsledku nepříznivých
okolností a podmínek? Soupeření a rivalita trvale provázejí nejen sport, ale také politiku,
obchod, kulturu, a dokonce život v církvi.
Když se Ježíšovi učedníci přeli o to, „kdo z nich je největší“ (Mk 9,34), ukázalo se, že
i mezi nimi je tento impuls velmi silný. Ježíšova reakce byla ale prostá: „Kdo chce být první,
ať je ze všech poslední a služebníkem všech“ (Mk 9,35). Tato slova mluví o vítězství skrze
vzájemnou službu a pomoc a pomáhají posilovat sebevědomí těch, kdo jsou „poslední“,
těch, na něž se zapomíná a kdo jsou vytlačováni na okraj. Nejlepším příkladem takové
pokorné služby je pro všechny křesťany Ježíš Kristus, jeho vítězství skrze smrt a vzkříšení.
Právě v jeho životě, činech, učení, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání chceme hledat inspiraci
pro moderní a vítězný život z víry, takový život, jenž se projevuje účastí na společenském
životě v duchu pokory, služby a věrnosti evangeliu. Když se Ježíš připravoval na příchod
svého utrpení a smrti, modlil se, aby jeho učedníci byli jedno, aby tak svět uvěřil. Tohoto
„vítězství“ lze dosáhnout jen skrze duchovní proměnu, obrácení. Právě proto jsme zvolená
slova apoštola národů považovali za vhodná témata k rozjímání. Cílem je dosáhnout takového vítězství, jež spojí všechny křesťany ve službě Bohu a bližnímu.
Když se modlíme za plnou a viditelnou jednotu církve a usilujeme o ni, budeme my sami
se svými jednotlivými tradicemi proměněni, přetvořeni a připodobněni Kristu. Jednota,
za niž se modlíme, vyžaduje, abychom obnovili ty formy života církve, na něž jsme si již
zvykli. Je to nádherná představa, ale zároveň může vyvolat strach. Taková jednota není
jen pohodlným uznáním přátelství a spolupráce. Vyžaduje ochotu přestat si navzájem konkurovat. Musíme se umět otevřít jeden druhému, nabídnout své dary a obdržet dary od
ostatních lidí, abychom mohli skutečně vstoupit do nového života v Kristu, který je tím
jediným a pravým vítězstvím.
V Božím plánu spásy je místo pro každého. Ve své smrti a vzkříšení objímá Kristus
všechny, vítěze i poražené, „aby každý, kdo v něho věří, měl skrze něho život věčný“
(Jan 3,15). I my můžeme mít na jeho vítězství podíl. Stačí v něj uvěřit a uvidíme, že přemáhat zlo dobrem je pro nás snazší.
Příručka dále navrhuje biblické texty a myšlenky k rozjímání pro jednotlivé dny týdne.
Ale na to už zde nemáme místo. Důležité je, abychom – i když nebudeme moci přijít na
společnou bohoslužbu – toto velké téma současného křesťanství nepřešli bez povšimnutí,
ale věnovali mu čas a prostor i ve svých osobních modlitbách.
P. Pavel Liška
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Objev
Nově objevený náhrobník

v kostele „Zvěstování Páně“ ve Vlachově Březí

Při letošní rekonstrukci kostela „Zvěstování Páně“ byl po odsunutí lavic náhodně objeven na podlaze náhrobník šlechtice Jana Malovce z r. 1553. Na poměrně zachovalé desce
je napsáno:
„Letha Páně MDLIII ve pátek na den svatého Gotharda umřel jest urozený pan Jan
Malovec z Malovic a na Březí a tuto leží, jeho duši Pán Bůh rač milostiv býti.“
V kostele „Zvěstování Páně“ je v postranní kapli sv. Jana Nepomuckého umístěn na
zdi náhrobník Oldřicha Malovce z roku 1561. Obě malovecké náhrobní památky vykazují
hodně společných pojítek, co se týče podoby vnější i textové. Oba Malovcové byli podle
přídomku „na Březí“ majiteli panství, a tudíž také patrony místního farního kostela. Je zajímavé, že Vlachovo Březí bylo povýšeno na městečko za Oldřicha Malovce r. 1538, zatímco
jistý Jan Malovec ho vlastnil doložitelně mezi lety 1502 – 1517. Avšak také onen Oldřich
měl bratra Jana, jde-li o téhož Oldřicha, který byl synem Oldřicha Malovce a Kateřiny
z Pacova… Rod Malovců byl totiž velmi rozvětvený, křestní jména se opakovala….
Děkujeme také tímto paní doktorce Pavle Stuchlé z Vlachova Březí za pomoc při přečtení
záhlaví nad erbem a po obvodu znaku a za zaslané historické informace k této památce.
PB
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Homilie
Během adventní doby nás Boží slovo přivádělo k poznání, kdo je ten,
„který má přijít“. Vedlo nás k tomu, abychom nově dokázali vyznat, že je to
Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel, ten který se skrze vtělení stal „Bohem
s námi“. O něm nám svědčil svatý Jan Křtitel a k němu, do tajemství jeho přítomnosti mezi námi, nás Boží slovo uvádělo.
Nyní po vánocích je příležitost naplno prožít radost z tajemství skutečnosti, že Bůh se stal člověkem. Ten, kterého
jsme s touhou očekávali – přišel. Už nemusíme čekat jiného. Přináší s sebou bohatý dar – odměnu za naše očekávání. Tou je život – nový a v plnosti, světlo, pokoj – je to
on sám.
Pro svět tak začíná nová doba – on sám se stal „novostí“ tohoto světa, i čas se začal počítat od jeho narození.
Díky jeho slovu a jeho Duchu, jež nás v jeho křtu očistili,
se i my můžeme stát novými lidmi, zrozenými k nové
naději.
Dnes tedy není místo ke smutku, zrodil se život, který boří strach ze smrti a přináší radost z Božích a věčných příslibů. Musíme tedy znovu aktivně obnovit svou
víru. Ale také si máme uvědomit, že pastýři z Betléma
s velkým zaujetím šli a vyprávěli o tom, koho v dítěti Ježíši poznali skrze víru. Z tohoto
poznání se zrodil neodbytný podnět k tomu jít a hlásat, kdo je Ježíš!
Bratři a sestry – rozhodněme se tedy opět jít do Betléma, abychom znovu zakusili nejenom Boží dary pro nás, ale ať skrze to poznání živého Pána v Ježíši Kristu cítíme neodbytnou touhu sdělit i druhým kolem nás, koho jsme v Betlémě nalezli a v koho jsme uvěřili.
Pak se i my můžeme stát darem pro druhé.
P. Michal Pulec
Česká křesťanská akademie a Městské muzeum a galerie Vodňany
Vás zvou na přednášku

Kdo řídí dějiny?
V návaznosti na předchozí biblická témata z 1. knihy Mojžíšovy (stvoření a katastrofy) budeme pokračovat z 2. knihy Exodus. Na příkladu izraelského národa v egyptském
zajetí se zamyslíme, jak Bůh zasahuje do dějin, lidi odměňuje i trestá…
Přednáší Doc. Tomáš Machula Ph.D., Th.D., děkan Teologické fakulty Jihočeské
univerzity ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 19 hodin v prostorách Městské galerie ve
Vodňanech (2. patro MÚ – náměstí Svobody). Vstupné dobrovolné.
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Boromejky
150 let boromejek v Prachaticích
1861 – 2011
Služba boromejky neznamená jen ošetřovatelský výkon, ale má přinášet
útěchu, pochopení a účast na fyzické, duševní i duchovní bolesti trpícího.
Její přítomnost má vnášet jas a hřejivé teplo milosrdného srdce. K milosrdenství patří i úsměv.
SM. Marie Maristella Alžběta Hojdekrová
Narozena v Prachaticích 2. 11. 1925,
zemřela v Praze – mateřinci 22. 10. 1945.
Na přání rodiny pochována s vojenskými
poctami v Prachaticích za pomoc partyzánům.
Její čin nebude zapomenut…
Vždy, když jdu na hřbitov horní cestou, chodím kolem hrobu sestry Maristelly a dívám
se, jak její fotka pomalu vybledá. Její hrdinský příběh je opředen mlčením a dnes už také
zapomenut. K výročí 150 let boromejek v Prachaticích jsem se rozhodla zaznamenat do
kroniky všechny sestry, které v Prachaticích žily a zemřely. Napadlo mě napsat také o sestře
Maristelle. Už sestra, která psala nekrology sester přede mnou, se chtěla dopátrat něco víc
o tomto příběhu, ale rodina Hojdekrových se k sestrám boromejkám nehlásila a nic jsme
nezjistily. Nedávno se mi podařilo mluvit s paní z rodiny. Mnoho mi toho už neřekla. Podle
jejího vyprávění se příběh odehrál, když sestra působila v Jihlavě. Byla válka, byl také hlad.
Když se objevili dva parašutisté a žádali sestru o úkryt, schovala je do chlívku s kozami.
Představeným nic neřekla, aby neohrozila komunitu – tehdy byly v komunitě převážně
sestry německé národnosti. Mužům nosila své jídlo a držela je v úkrytu, jak dlouho to šlo,
pak museli vojáci úkryt opustit a ona o nich už víc neslyšela. Snad prý byli chyceni a zastřeleni. Již v Jihlavě jí byl po válce předán partyzánský oznak – vyznamenání za statečnost
– za účasti kozácké jízdy a hudby.
Když následně sestra onemocněla tuberkulózou, byla přeložena do Prahy. Příbuzní tuto
nemoc přičítali tomu, že trpěla hladem, když dávala své jídlo vojákům. Když ji navštívili
v nemocnici, byla už ve velmi vážném stavu. Litovali jejího mladého života, prý měla říct, že
padají velikáni a ona by měla žít? Neuslyšeli už od ní, koho tím mínila. Sestry v Jihlavě byly
německé národnosti a násilně odsunuty. Tak mohla svůj hrdinský čin utajit před sestrami
v Praze. Když se k němu rozhodla, bylo to jistě ze soucitu k trpícím mužům a nemyslela na
následky. Byla právě po prvních slibech a odhodlaná obětovat svůj mladý život pro lásku
k Bohu, kterému se rozhodla sloužit.
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Z Prahy jsem si nechala poslat její nekrolog. Píše se v něm:
„Do naší kongregace vstoupila 17. 10. 1940. První sliby složila
19. 3. 1944. Jen krátce jí bylo dopřáno prožít v naší kongregaci a při
ošetřování nemocných. Byla všímavá a ohleduplná ke svému okolí,
a proto byla velmi oblíbená. Bohužel začala brzy churavět, ale velmi
se těšila na své první sliby. S novou horlivostí usilovala o své zdokonalení. Po slibech byla poslána do sirotčince v Jihlavě, kde s láskou
pečovala o svěřené děti. Prokazovala různé služby lásky také spolusestrám v komunitě a pečlivě zachovávala pořádek. Její velkou zálibou
byl zpěv se svěřenými dětmi. Zde onemocněla plicní chorobou a byla
povolána do mateřince v Praze, aby se léčila. Choroba se zhoršovala,
a tak přijala koncem září svátost nemocných. 22. října nastalo chrlení
krve, které ukončilo její mladý život.
Teprve po její smrti byl odhalen závoj její hrdinné odvahy, kterou se vyznamenala v boji proti
německé okupaci, až když se město Prachatice chystalo vypravit jí slavný pohřeb a pochovat ji
na místním hřbitově. Místní noviny přinesly zprávu o jejím hrdinském činu a to vyvolalo zájem
o odvážnou mladou sestru. Její tělo bylo převezeno do Prachatic a rakev vystavena v Neumanneu k uctění lidu a školní mládeže. Pak vyšel slavný průvod k děkanskému chrámu. Pohřebního
průvodu se zúčastnili kněží, důstojnictvo, vojsko, delegace partyzánů, katolický spolek Junák,
družičky, 16 sester a mnoho lidí. Na hřbitově mluvil praporčík partyzánů a mimo jiné řekl, že se
nechlubila svým hrdinským činem a od nikoho nežádala materiální pomoc. Vykonala hrdinský
čin a vrátila se skromně do kláštera. Také řekl, že místní partyzánská skupina Šumava II založila
nadační fond, který ponese název Nadace ctihodné sestry partyzánky Maristelly Hojdekrové,
která bude sloužit k finanční podpoře chudých studujících dívek a sirotků české národnosti. Tak
její hrdinský čin nebude zapomenut. Také pronesl prosbu, aby její nevinná duše prosila u věčného
trůnu za český národ, aby ho Bůh chránil od každé pohromy. Zástupce vojenské posádky řekl ve
svém projevu, že většina z nich neznala osobně milosrdnou sestru Maristellu, ale její odchod je
plný bolesti pro její mladý zmařený život. Její památka musí být všem drahá, protože tato mladá,
tichá a skromná sestra podala příklad neobyčejné odvahy a statečnosti. Lidský život se nemůže
měřit délkou života, ale prací, která byla vykonána.“
V této době se ani sestry kongregace k příběhu mnoho nevyjadřovaly. Bylo to kvůli
politickému dění v té době. Kongregace byla postavena po druhé světové válce do velmi
nepříznivé situace, protože v tehdejším vedení byly sestry německé národnosti a vládla protiněmecká ofenzíva. Kongregaci hrozilo, že jí bude zkonfiskován veškerý majetek, protože
sestry německé národnosti musely odejít z českého území. Aby se kongregace zachránila,
převzaly sestry české národnosti vedení. Když zemřela sestra Maristella a příbuzní si žádali
vypravit pohřeb v Prachaticích se všemi poctami válečné hrdinky, bylo to tehdejší Matkou
Bohumilou dovoleno a kongregace se k tomu nechtěla dál vyjadřovat, aby nebyla stavěna
do pozice přílišného přátelství s lidmi politické situace, která se začínala rýsovat.
Možná se mi také nepodaří sestavit pravdivý příběh sestry Maristelly, ale chci jej tímto
článkem připomenout, aby její památka nebyla zapomenuta. Ona patří v boromejském
nebi k mnoha dalším zástupům sester, které nasazovaly svůj život za svobodu naší české
země.
SM. Sebastiana SCB
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Na návštěvě u
Mgr. Růženy Štemberkové,
členky rady města Prachatice
3. 5. 1977, Prachatice
vdaná, bezdětná
Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta
učitelství III. stupně germanistika – geografie,
v současné době Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta – obor regionální politika a socioekonomický rozvoj – PhD (studium)
Současné působiště: Jihočeská hospodářská komora, vedoucí oddělení
zahr. vztahů
Předchozí působiště: Městský úřad Prachatice – vedoucí odboru
kultury, školství a cestovního ruchu

Narozena:
Rodinný stav:
Vzdělání:

Náš rozhovor začnu netypicky poděkováním za to, že jste sponzorsky podpořila náš
měsíčník JP. Jsme za to vděčni, protože právě
v současné době se výrazně zvyšují náklady
spojené s vydáváním našeho časopisu a neradi
bychom jeho rozsah omezili nebo byli nuceni
sáhnout k ještě drastičtějším opatřením…
Jsou věci, které jsou pro mě samozřejmé,
takže když jsem zjistila finanční náročnost
spojenou s vydáváním měsíčníku Jan Prachatický, rozhodla jsem se trochu pomoci.
Každý člen rady města má k dispozici určitou finanční částku, kterou může podle
vlastního uvážení podpořit jakoukoliv aktivitu, která má přínos pro město. Měsíčník
JP patří dle mého názoru k významnému
a nezkreslenému nositeli informací pro lidi,
a to je mi sympatické. Sama jej vždy velmi
ráda, skoro jedním dechem čtu od začátku
až do konce.
Do prachatického zastupitelstva jste byla
zvolena na kandidátce KDU-ČSL, tedy politické strany, která v minulých volbách neuspěla
a do parlamentu se nedostala. Jaký je podle
10

Vás dnešní potenciál Vaší strany a jaké jsou
její šance ve volbách příštích?
KDU-ČSL patří k tradičním stranám
hájícím křesťanské základy, právo, sociální
podporu i morálku společnosti. Mám pocit,
že toto jsou pravé a ryzí hodnoty, které se
nám nějak ze společnosti i všech politických
orgánů v poslední době vytratily. Proto věřím, že i díky novému vedení strany KDUČSL získá tato strana podporu i sympatie
občanů a voličů a opět zaujme své místo,
které vždy zastávala… Možná je teď i určitou výhodou, že není součástí nynější parlamentní politiky, která v současné době
trpí tolika skandály. Jakou podporu bude
KDU-ČSL v následujících volbách mít, záleží na připravovaném programu a také na
voličích.
Několik let jste na prachatické radnici pracovala ve funkci vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. Když se ohlédnete zpátky, co se
Vám v této oblasti zvlášť podařilo, na co jste
zvlášť hrdá?
Celá oblast kultury, školství, cestovního

ruchu a mezinárodních vztahů jsou oblasti,
které mi takříkajíc leží na srdci a jsou pevnou součástí mého já i mé duše. V průběhu
osmi let, kdy jsem zastávala tuto funkci,
jsem se snažila vymyslet co nejvíce novinek,
připravit a zorganizovat různé akce, z nichž
se mnohdy vytvořila i tradice. K tomu bylo
potřeba sehnat každoročně dostatek finančních prostředků, což se celkem dařilo (pro
představu asi 3-4 mil. Kč ročně pouze pro
tyto oblasti). Podařilo se vydat celou řadu
prospektů a brožur a dvě knihy, připravit
reprezentativní ples města a zorganizovat
každoroční důstojné oslavy sv. J. N. Neumanna a v neposlední řadě vytvořit tradici
oslav příchodu adventu a Vánoc na Velkém
náměstí, což v Prachaticích nikdy předtím
nebylo.

rozesmát, říci své názory a povznést se nad
některé věci všedních dnů.
Nanejvýš důležitou hodnotou je mít pevné a spokojené rodinné zázemí a na tomto
místě děkuji mému manželovi a své rodině
v čele s mými rodiči za jejich porozumění,
pochopení a podporu.
Ač to bude znít možná trochu zvláštně, tak i dokončující PhD studium na Karlově univerzitě je mým dobíjecím článkem,
i když někdy mnoho energie bere samo.
Především v tom smyslu, že krůček po
krůčku směřuji k samotnému závěru a tento faktor ovlivňuje pozitivně hladinu mé
energie.
A pokud by toto vše nestačilo, tak pak
vždy zaručeným návodem je modlitba a svěřit všechny své strasti Boží pomoci.

V současné době pracujete jako vedoucí
oddělení zahraničních vztahů na Jihočeské
hospodářské komoře v Českých Budějovicích.
Sladit každodenní dojíždění s náročnou prací
v radě města není jistě lehké. Kde berete Vaši
neutuchající energii? Jak a čím, lidově řečeno,
dobíjíte baterky?
Je pravdou, že práce v radě města a tím
i v zastupitelstvu je velmi zodpovědná činnost a pro správné rozhodování je nanejvýš nutné se vždy s danou problematikou
seznámit co možná nejpodrobněji. Jsem
člověkem, který nikdy nehodnotí věci pouze na základě výpovědi jedné strany (jsem
zvyklá si informace prověřovat i ověřovat).
O to je to někdy časově náročnější.
Nemohu nevzpomenout úzkou pracovní skupinu KDU-ČSL, která se pravidelně
schází k prokonzultování nejdůležitějších
projednávaných bodů v orgánech města.
Všem mnohokráte touto cestou děkuji.
K tzv. dobíjení baterií je potřeba mít
kolem sebe co nejvíce upřímných přátel,
kteří vás za jakýchkoliv okolností dokážou

Vím, že jako členka rady prosazujete mimo
jiné i zvelebení hrobů sester boromejek na prachatickém hřbitově. Mohla byste nám o tom
prozradit víc?
Nedávno se v průběhu projednávání prvního čtení rozpočtu v radě města objevila
žádost našich sestřiček boromejek o finanční pomoc ze strany města Prachatice ohledně revitalizace hrobového místa na našem
místním hřbitově. Požádala jsem kolegy
radní o začlenění celé částky do rozpočtu
města na rok 2012 bez závislosti na dalších
zdrojích financování… K mému překvapení
byl tento návrh přijat. Podporu takovýchto
aktivit beru jako samozřejmost. Vlastně se
ani tolik toho z mé strany neudělalo…
Největší církevní událostí minulého roku
v našem městě byly bezesporu červnové oslavy
Jana N. Neumanna, jejichž spoluorganizátorkou jste byla i Vy. Budete se nějakým způsobem
podílet i na letošních oslavách, byť už budou
logicky mnohem skromnější?
Osobnost sv. Jana Nepomuka Neuman11

na daleko přesahuje hranice našeho města,
kraje i Evropy…jeho životní cesta a odkaz
je velkým příkladem pro nás pro všechny,
především Prachatičáky…
Na farní radě jsme diskutovali o obsahu
oslav v roce 2012 a shodli jsme se na pokračování tradice oslav, ale ve skromnějším
duchu. Na jednání rady města, kde se projednával rozpočet, jsem navrhla začlenit do
tradičních akcí i položku oslav sv. J. N. Neumanna. Tento návrh byl radou akceptován.
Na organizaci oslav sv. J. N. Neumanna se
budu velmi ráda podílet.
Co si myslíte, že v současné době nejvíc trápí
obyvatele našeho města,?
Myslím si, dle reakcí lidí, že většinu obyvatel trápí neustálé zdražování zboží, energií a dalších položek rodinných rozpočtů.

Dále rušení mnoha pracovních příležitostí
nebo jejich přesun do krajského města.
Co byste městu Prachatice a jeho občanům
popřála do letošního roku?
Všem občanům bych popřála pevné
zdraví a dostatek Božího požehnání. V této
souvislosti mě zaujal článek o adventu od
Mons. Pavla Posáda, v němž nám všem přál,
zvláště v dnešní uspěchané době, dar umění čekat. Adventní doba je období čekání.
Jsou chvíle, kdy se snažíme něco uspěchat,
uchvátat. Všechno však má svůj čas, a teprve když nazraje ten správný čas, tak se věci
dají do pohybu. A k tomu je potřeba naděje,
naděje v naší každodenní činnosti. Z tohoto důvodu přeji našim občanům dar umění
čekat a dar neztrácet naději…
Připravila Marie Horová

Zpráva o Adopci na dálku

Projekt „Adopce na dálku“ je jedna z četných významných činností Arcidiecézní charity Praha, která organizuje finanční pomoc
při vzdělávání dětí v nejchudších oblastech Indie a Afriky. Peníze
od dárců se dostávají ke konkrétnímu dítěti na pokrytí školného,
zaplacení školních pomůcek a základní zdravotní péče.
Prachatická farnost adoptuje dvě děti. Melita Lobo je patnáctileté děvče z jihozápadní Indie, je naším nejdéle adoptovaným dítětem. Jejím snem stále trvá stát se učitelkou.
Od roku 2008 podporujeme Ronalda Walakilu, který žije
v africké Ugandě. Vyrůstá se svým bratrem u babičky, bez rodičů. Touží stát se truhlářem. Společenství v Žárovné adoptuje indického chlapce jménem Arun Tauro. Je
výborným studentem a již navštěvuje vyšší typ školy. Společenství Nebahovy má adoptivní dítě z Indie, jeho jméno je Karunakar Kumar Gondiparla. Chlapec se snaží zlepšovat svůj školní prospěch a aktivně se zapojuje do mimoškolních sportovních aktivit.
Od adoptivních dětí dostáváme 2 dopisy ročně, ve kterých vyjadřují velké poděkování
a vděčnost za finanční pomoc.
V roce 2011 jsme neměli tolik finančních prostředků, abychom mohli podpořit další
projekty, jako je budování škol či nemocnic. Přesto nás může těšit, že dokážeme pomoci
čtyřem dětem z 16 000 adoptovaných dětí za hranicemi naší vlasti. Za to patří všem dárcům
velké díky. V roce 2011 bylo vybráno celkem 19 400 Kč, z roku 2010 převedeno 6 000Kč.
Výdaje na 4 adoptivní děti celkem 23 000 Kč, na rok 2012 převedeno 2 400 Kč.
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Slovo ministrantům
Mléko s medem ti možná ohřeje tvoje matka, když budeš postižen(a) nachlazením.
Ovšem tyto pochutiny se kdysi užívaly i v kostelech. Nikoliv však na zahřátí prostydlých
končetin. Užívalo se jich při křtu. Snad už od třetího století. Většina lidí, kteří tehdy
přijímali křest, byli již dospělí, kteří se sami za sebe rozhodli křest přijmout. Ale i mnoho
dětí přijalo křest zároveň se svými rodiči.
Křest v prvních staletích začínal už vigilií, nočním bděním, modlitbou, čtením biblických
úryvků, ve kterých se vyskytuje tématika vody (potopa, přechod Rudého moře, uzdravení
Námana v Jordánu, atd.) Brzy ráno, když se rozpouštěla tma, zříkal se člověk „temnoty
hříchu“, ďábla i pohanských zvyklostí. Poté křtěnec odložil šaty i šperky, což je symbolem
„svlečení“, odložení dosavadního způsobu života.
Olejem bylo tělo křtěnce pomazáno k zápasu, k duchovnímu boji, neboť i po zřeknutí se
zlého byl onen člověk vystavován pokušení. Olejem bylo naznačeno duchovní uzdravení.
(Olej totiž patřil tehdy mezi lékařské prostředky. Ostatně i dnes používáme různé oleje do
koupele či na pleť.)
Pak vstoupil křtěnec spolu s jáhnem do baptisteria, křestní nádrže, a vyznával svou
víru. Byla pronesena křestní formule: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
Ponořením pod vodní hladinu a opětovným vynořením se naznačilo ztotožnění s Kristovým ponořením do smrti (na kříži) a vynořením ze smrti (ve vzkříšení).
A konečně se dostáváme k onomu mléku s medem. O těch se dozvídáme ze Starého
Zákona jako o symbolech hojnosti v zemi, kterou Bůh přichystal vyvolenému lidu. Bůh
chystá každému člověku jen to nejlepší. Křtem se pak člověk vydává na cestu víry, na které
obdrží mnohá Boží požehnání a která by měla vyústit ve věčné blaženosti nebe, oné pravé
zemi zaslíbené.
Druhé pomazání olejem připomene text proroka Izaiáše „dát olej radosti místo malomyslnosti“. A pak je člověku dán bílý oděv, ve kterém chodí oblečen na znamení čistoty
a neposkvrněnosti, kterou získal. Do ruky bere svíci a za zpěvu žalmu se odebírá k biskupovi, který mu vkládáním rukou vyprošuje dary Ducha svatého. Někdy si volí křtěnec nové
jméno, čím se radikálně dovršuje ona novost života, který nyní zahajuje.
Všichni se vespolek zdraví pozdravením pokoje
(mnohde i polibkem) a slaví se první mše svatá,
na které již nově pokřtění vytrvávají až do konce.
(Do té doby totiž po bohoslužbě slova opouštěli
bohoslužebné shromáždění.) Na mši přišli znovu
za osm dní a vyslechli křestní promluvu, která jim
dovysvětlovala, co to vlastně prožili.
Na závěr otázka: víš, proč má většina baptisterií (křestních nádrží či budov) tvar osmiúhelníku? Nápověda: číslo sedm odkazuje na sedm dní
v týdnu, na plynutí lidského času: na co může tedy
odkazovat osmička?
PH
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Kostely vikariátu
Kostel svatého
Bartoloměje
Kostel svatého Bartoloměje ve Vimperku je tak
trochu kostel nekostel. Dnes totiž slouží jako obřadní síň pro civilní pohřby a vedle nových lavic je zde
již jen stejně nový ambon a katafalk. Nicméně v loňském roce se zde u příležitosti svátku svatého Bartoloměje
po dlouhé době sloužila mše svatá a navíc jde o stavebně i historicky velice cennou památku.
Stavební vývoj
Spolu s Vlčkovou věží na nedalekém zámku tvoří svatý Bartoloměj dvojici nejstarších
staveb ve městě. Lze jej datovat do šedesátých let třináctého století, přičemž Vimperk je
prvně zmiňován v roce 1263. Z této doby, kdy románský sloh střídala gotika, pochází jak
křížová kamenná klenba čtvercového presbytáře se svorníkem, zdobeným dvojitou osmilistou růží, tak především masivní vítězný oblouk s románskými patkami i úzké, na obě
strany se rozšiřující okno presbytáře. Okno na jižní straně je zakončeno ostrým obloukem
a ve špaletách silně rozevřeno. Rovněž vstup do kostela tvoří původní raně gotický portál
se sloupky s kalichovitými hlavicemi v ostění. Kostel vždy byl a doposud je jednolodní, původně s trámovým stropem, který v 17. století byl o půl metru zvýšen a valeně sklenut do
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šestice lunet opírajících se o přizděné pilíře. Z té doby zřejmě
pochází i jednoduchý dřevěný kůr. Na obraze Vimperku od
Jindřicha de Verle z roku 1686 je vidět dřevěná věžička nad
středem lodi. Až v druhé polovině 19. století byla nahrazena
zděnou, umístěnou nad západním štítem.
Interiér
Jak bylo psáno, kostel postrádá veškerý původní inventář,
přesto našim zrakům nabídne velice mnoho. Ale podívejme
se nejdříve, jak je jeho vybavení popsáno na počátku 20. století, kdy ještě sloužil svému účelu:
„Hlavní oltář s kvádrovou mensou bez desky a sochou
sv. Bartoloměje jest velmi prostá práce barokní z 19. století. Starší socha sv. Bartoloměje, asi z 15. století jest valně
porouchaná a uložena v archívu. Poboční oltář s obrazem
Vzkříšení Páně též slabší práce z druhé poloviny 18. století
a druhý poboční oltář s všedním obrazem sv. Jana Nep. před Václavem a skleněnými sloupky, stejné kvality, z první poloviny 19. století. Na hlavním oltáři 4 cínové svícny 0,52 m
vysoké, z první poloviny 19.
století.“ Tolik pánové Mareš
a Sedláček ve svém soupisu
památek z roku 1913.
Dodnes pak můžeme obdivovat starý sanktuář s lichou kružbou ve štítu, dnes
již bez mřížky, vsazený do
severní strany presbytáře.
Skvostem nejcennějším jsou
však freskové nástěnné malby z 15. století pokrývající
severní a východní stranu
lodi i celý vnitřek presbytáře. S ještě starší památkou,
fragmentem nápisu se můžeme setkat na kůru. Malby,
na kterých převažuje červená barva, znázorňují životní
pouť Ježíšovu od narození
po zmrtvýchvstání. Dalším
zajímavým svědkem dávných časů je pětice náhrobních kamenů rozličného
stáří, které byly kdysi usa15

zeny v kamenné podlaze a dnes jsou zazděny
ve stěnách kostela. Lze
mezi nimi najít náhrobek dítěte z 29. ledna
1616 v dolní polovině
s vyobrazením batolete
v zavinovačce a čápa ve
věnci s nápisem MEMOR MORTIS O FFICII
VIVE. V horní polovině
je pak doplněn dalším latinským textem. Druhý
náhrobek pochází z roku
1562 a patří manželce
vimperského hejtmana
Jana Černého z Vinoře.
Ten je opatřen textem
českým. Další, s dvěma
kříži uprostřed a s nápisem po obvodu, dokládá
jednu z psaných variant
jména města, když jediná čitelná slova na něm
jsou et VYNRBERG.
U zmíněného náhrobku manželky hejtmana je pro změnu uvedeno „NA WIMTRBERCZE“
a na dětském náhrobku VINTENBERGENSIS. Na dalším z náhrobků s vyobrazením čepele
dýky lze přečíst pouze část nápisu to Judex de Wintb… Jestliže čtyři předchozí jsou z vápence, poslední byl vyroben s dioritu a je na něm již patrný pouze gotický kříž a nejasná
dekorace s nepatrnými zbytky nápisu.
Je třeba se zmínit ještě o jedné
cenné památce, a to přesto, že se vždy
nacházela vně kostela. V místech, kde
stával dřevěný kříž, stojí kamenný
sloup se sochou sv. Anny Samotřetí
z druhé poloviny 16. století. Až donedávna jsme jej mohli vídat o několik
desítek metrů níže a na toto místo
byl přemístěn teprve nedávno.
Varhany v kostele zmíněny nikdy nebyly a jediný zvon o průměru
61 centimetrů, šikmé výšce 45 cm
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a kolmé 50 cm s třináctimetrovou korunou byl ozdoben
latinským nápisem tvořeným s prvním veršem Andělského pozdravení. Ten však nepřežil válečné běsnění a nahradil jej „železňák“ z roku 1942 o průměru 42 centimetrů.
Na plášti nese zmíněný letopočet, na protější straně nápis
„OKTOBER“ a na zbývajících stranách proti sobě reliéfy
ukřižování a madony. Ani ten ve věžičce není a dnes se nachází v městské zvonici na náměstí a slouží jako umíráček.
Kolem kostela je pak umístěn hřbitov s několika cennými
a zajímavými náhrobky.
Duchovní správa
Kostel stojící až do počátku 20. let minulého století osamocen a vzdálen od města byl
zpočátku farním. Záznamy z roku 1369 se vztahují ještě k němu, přestože o čtyři roky dříve
již zřejmě stál nový kostel na náměstí. V roce 1384 je přidělen coby filiální k Bohumilicím
a jeho úlohu přebírá právě zmíněný kostel Navštívení Panny Marie na náměstí.
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Představujeme
Biblický klub Mana
Biblické společenství při katolické farnosti je malé společenství farníků, které se schází
nad biblickými texty. Začátek tohoto společenství je datován od roku 1997. P. Pavel Šimák
(Prachatice) tehdy vedl duchovní obnovu. Účastníci této obnovy po jejím skončení měli
potřebu se opět a znovu začíst do biblických příběhů a poučení z nich pro dnešní dobu. Nestačilo nám sedět doma nad texty. Chtěli jsme naše myšlenky s někým sdílet, rozjímat, a tak
jsme se začali scházet. Nejdříve na faře a potom u pí. Sýkorové (protože by na faru těžko
došla), také jsme se scházeli v hospici a nyní opět na faře. Jádro členů zůstává stejné. Paní
Sýkorová a Šonková nám zemřely, někteří členové se odstěhovali. Ale také někteří začali
mezi nás docházet, ale pro zaneprázdnění přestali chodit. Dnes je nás asi sedm a scházíme
se v počtu od tří do sedmi členů.
Biblický klub Mana je zaměřený na rozjímání nad texty bible. Každý člen má doma časopis Mana na každý den, tam najde název biblické knihy, kapitolu a od kterého verše má
v daném dni číst. Potom tam také najde krátkou úvahu od autora. Jednou za čtrnáct dní se
sejdeme a nad přečtenou kapitolou vyjadřujeme svůj názor. Mezi nás také chodí P. Antoš,
který naše rozpustilé úvahy dává do latě, abychom v textu nezbloudili. Je zajímavé, že
všichni čteme stejné texty, ale úvahy jsou různé. K některým textům se nevyjadřujeme, protože jsme je neprožili, ale jsou texty, a to je většina, které nám jsou blízké i v dnešní době.
Bible není dějepis, bible není snůška dogmatických pouček, bible je živé slovo, u kterého se
můžeme poučit, rozjímat, rozebírat, ale i zasmát a my se na Maně umíme zasmát.
Zveme mezi nás všechny, kteří se chtějí vzdělávat se Slovem Božím. Zveme všechny, kdo
se již naučili číst, až po ty, kteří si myslí, že jsou staří. Bible je pro všechny, mladé i starší,
pro katolíky i nekatolíky, pro věřící i nevěřící.
Scházíme se jednou za čtrnáct dní v úterý po večerní mši svaté.
Končíme Ježíšovým pozdravením pokoje. Pokoj vám všem od společenství Mana.
Ladislav Turek st.

23

Pozdrav
Opožděně adventní dopis z Čadu
od P. Jaroslava Zawadského
Pozdrav Pán Bůh všem známým a neznámým českým ovečkám!
Tentokrát se chci rozdělit o radost a zážitky z kněžského svěcení v Lai a historické
primiční mše sv. u nás v Bologo (historické, protože první v dějinách naší farnosti).
Začalo všechno brzo ráno v sobotu 19. 11. Už v 5.30 jsme vyrazili dvěma auty naplněnými
rodinou do 80 km vzdáleného městečka Lai, kde je biskupství a katedrála. 20 km asfaltkou
a pak písečno-lateritovou cestou bohatě okrášlenou dírami všelijakého druhu a velikosti
(naštěstí už suchými). To nám zabralo 1.45 hod. Cestovalo se docela dobře – žádné horko
a klid jako před bouřkou, v očekávání té veliké události. Jeli se mnou také Ania a Matěj,
Poláci cestující Afrikou po stopách nějakého Kazimira Nowaka, takového roztomilého
šílence, který v letech 1931-36 projel celou Afriku ze severu na jih a zpátky na kole, lodi
a na koni (byl také v Čadu) a rok po návratu domů zemřel (pro ty zvědavé a trochu ovládající
polštinu doporučuji www.kazimierznowak.pl anebo www.afrykanowaka.pl, třeba někoho
zainspiruje)…
Mše začala v 8.30. Biskup, kněží, 4 jáhni – za chvíli novokněží (to je rekordní číslo
pro naši diecezi), delegace různých farností, pestrobarevné oblečení a někteří dokonce
v tradičních oblecích (chtělo by se říci krojích, ale to nejsou kroje, spíš kousek kůže, korálky, šňůrky, pera atd.), liturgické tanečnice také pestře oblečené, četné pěvecké sbory
tradiční a moderní, no a místní důstojnosti obklíčené stráží hodnou prezidenta – guvernér
(něco jako šéf kraje), souprefect (něco menšího), starostové vesniček a místní immam –
šéf muslimské obce. Nespočítatelný dav! Jasně že všechno pod stromy – katedrála by nám
praskla od toho davu!
Mše jako každá jiná, akorát živější a více spontánní – hodně zpěvu, tance různých
kmenů, rozjuchané průvody, exploze radosti, objímání… Také kněží tančili, pozdravujíc
se pozdravením pokoje. Jak jinak, když se světí 4 kněží, kterých je tady tolik zapotřebí.
Je třeba říci, že mše trvala 4 hod!!! Po mši bylo dobře zorganizované občerstvení a malý
odpočinek. Ve 14.30 s šesti lidmi uvnitř a dalšími deseti venku naší Toyoty (a dodatečně
bubny, chrastítka a zavazadla našeho sboru, který tady byl už od středy a připravoval
liturgii) jsem vyrazil na zpáteční cestu. Ještě nikdy jsem nezažil něco podobného!!! Celá
cesta byla jedna veliká slavnost, prodloužení té radosti, která začala mší svatou! Celou
cestu moje parta zpívala, ba řvala, kolik to jde, hrála, tančila, že až auto skákalo radostí!
A to ještě nic! Všichni lidé, které jsme potkávali na cestě, když jen zaslechli zpěv, začínali
také tančit, děti klimbající ve stínu, ženy s pyramidami věcí na hlavě vracející se z trhu (a to
znamená, že také hrozně unavené cestou a obchodováním), muži už podnapilí a také staří
lidé a postižení (jeden i na vozíku)! Tančili, pozdravovali, těšili se, jako by se jich dotkla
nějaká víla začarovaným proutkem!!! Nevím, zda věděli o svěcení – někteří určitě. Jedno
je jisté: radost je nakažlivá, zvláště ta, která má pramen v Pánu! Tak to bylo celých 80 km.
Skoro jsem přitom ohluchl! Samotným Bologo jsme projížděli pomalinku, aby se lidé stihli
připojit do toho průvodu radosti. U kostela čekala celá skupina lidí a uvítání nebralo konce.
A skupina rostla a rostla…
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V neděli byla primiční mše. Byli jsme 4 kněží a Dominik – náš novokněz. Kostel vyzdobený jak na nějaký ples – balonky, praporky, stužky (takto vyjadřují svou radost), kolem
kostela stany pro opožděné, kteří se do kostela nevešli (a bylo jich hodně). Podle našich
odhadů bylo kolem 2000 lidí!!! To se tady ještě nestalo!… A zase: rodina v oblečeních ze
stejné látky s natištěnými obličeji Ježíše a Marie, sbor tradiční a mládežnický, dav dětí
– svátečně oblečených nebo v roztrhaných tričkách, místní hodnostáři (zapomněl jsem
napsat, že tady většina těch „nahoře” jsou muslimové, ale vůbec jim to nevadí se zúčastnit
křesťanských slavností)… Nejlepší ale byly modré holky (přece „modrá je dobrá“!) – děvčata
5-13 let v modrých sukýnkách s bílými korunkami, bílými čelenkami, bílými mušličkami
v pracně a mistrovsky zapletených vlasech, s bílými rukavicemi a… ponožkami (bez bot,
v těch se špatně tancuje). Připravené našimi sestrami tančily celou mši! Opravdický náboj
života a radosti! Dávaly do toho celé srdce, modlily se tanci!
Po svatém přijímání byl průvod s dary pro Dominika – trvalo to hodinu! Tady si také on
samotný zatancoval s rodáky. Přinesli kozu, berana, 14 slepic, 6 holubů, 3 pytle burských
oříšků, dýně, banány, guajavy, vajíčka, olivy… Byly tu také krásně zabalené dárky (to od těch
z města) a samozřejmě peníze, peníze, peníze (byl jsem docela překvapený, že také tady je
už snadnější pro lidi dát penize než připravit nějaké překvapení…). Všechno se odnášelo do
sakristie – asi nemusím psát, jak vypadala po 2 hodinách (tolik jsme potřebovali na oběd):
augiášova stáj!… Občerstvení bylo také dobře připraveno. Na faře, v naší škole a sále při
knihovně byla rodina a zvláštní hosté (kolem 200 lidí) – aby se pořádně najedli, padl býk
a půlka slepičárny, a bula byla celá kvanta! Ostatní hosté, farníci z jiných sektorů se odebrali
do různých společenství na občerstvení (na tento účel měli sebrat 10 tisíc franků – tj. kolem
15 Eur – a postarat se o kozu: v každém takovém místě stolovalo kolem stovky lidí a – věřte
mi – najedli se a byli spokojeni!). Odpoledne byl ještě koncert holek z intru našich sester
ke cti Dominika a večer malý úklid…
Při té příležitosti jsem si sám vzpomněl na moje svěcení a primiční mši, na ty všechny
– živé a mrtvé, kteří mne k tomu vedli, kteří připravovali oslavy, kteří se se mnou radovali
v těchto dnech. A děkoval jsem Pánu za tu zvláštní milost kněžské služby – určitě není
jednoduchá, ale krásná a zajímavá, neboť pořád se dotýkající tajemství Boha a člověka. Je
to už skoro 18,5 roku…
Zdravím všechny srdečně a vřele (jinak to stejně z Čadu nejde) a jako vždycky prosím
o modlitbu. Přeji všem krásný Advent – nešetřete ani čas ani síly a pořádně připravte cestu
Pánu do vašich srdcí a rodin. Modlete se také za Dominika. Posílám +, objímám. S Pánem
Bohem. 
O. Jarek
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
Co Bůh šeptá maminkám
Podvečerní pocity marnosti
Je nedělní odpoledne, sedíme s mužem v našich pohodlných křeslech, pijeme kávu a pochutnáváme si na moučníku. Muž mi vypráví
s určitou hrdostí o práci, kterou včera večer dokončil. Podařilo se mu
dotvořit nahrávku jedné písně. Pouštěl mi ji a je to opravdu krásné.
Jsem z toho nadšená a dávám to znát. Každý tvůrce někdy pochybuje o svém díle a tomu mému je povzbuzení třeba stejně jako chleba
a vody. Obdivuju tvůrce i výsledek a pozorně naslouchám, když mi
popisuje, jak to probíhalo. Co všechno bylo zapotřebí udělat, aby výsledek stál za to. Pokládám drobné doplňující otázky, protože mě to opravdu zajímá a protože vím, že můj zájem mého muže těší. Myslím, že ta nahrávka bude mít úspěch. Je to
příjemná půlhodinka. Pak už se můj miláček zvedá a chystá se k odchodu. Má odpoledne
zkoušku s kapelou. Sbalí svá fidlátka, letmý polibek, zamává dětem a je pryč.
Já zatím uklidím hrnečky od kávy a talířky po moučníku. Dohlédnu na děti, aby stihly
pocvičit na nástroje. Procházím domácnost, přemýšlím, co potřebuji připravit na příští
týden. Co budeme mít zítra k snídani? Chleba zbývá jen kousek, tousty jsme už snědli včera
a moučníku bylo akorát tak pro nás čtyři, když si všichni přidali. Hodilo by se něco upéct.
Dám se do toho. Nachystám si suroviny, odměřuju, míchám, liju těsto do formy, peču. Pak
zase uklízím kuchyň, ale to už je čas připravit večeři. Děti povídají, jak si hrály a jaká to
byla legrace. Navečeří se, jdou se dívat na Večerníčka a já zase uklízím nádobí. Jen co to
dokončím, půjdu si číst. Sotva se děti uloží do postýlek s knížkami, posadím se do křesla
a taky se dávám do čtení. Jenže zrovna se vrací můj hladový a unavený choť. Je plný zážitků
a dal by si něco k jídlu. Zase chystám večeři a naslouchám, co se dělo a jaké to bylo. Zdá se,
že příprava na koncert probíhá dobře. Cítím vůni úspěchu.
Trochu na mne padají chmury. Taky bych chtěla něco tvořit. Něco, co by vytrvalo. Něco
jako… já nevím. Rozhodně něco jiného než oběd, večeři nebo bábovku k snídani. Vlastně
jsem za celý den nic pořádného neudělala. A přitom se cítím tak unavená. Z čeho? Jsem náhle neklidná, což neujde bystrému postřehu mého muže. „Co je ti? Trápí tě něco?“ Svěřuju
se mu se svými myšlenkami. „Víš, já ti mám pocit, že jsem vlastně dneska nic pořádného
neudělala. Jen jsem tady pořád pobíhala po kuchyni… Cítím se tak marná. Neudělala jsem
nic, co by vytrvalo,“ dodávám s pohledem upřeným na talíř s bábovkou. „Moje práce je vidět
jen tehdy, pokud ji neudělám!“
„Co to říkáš, prosím tě,“ přisunuje si ke mně blíž svou židli můj muž. „Jak se můžeš tak
podceňovat?“ Udiveně na něj hledím neschopna slova. „Copak nevidíš, jak jsem šťastnej,
když se vracím do takhle voňavý domácnosti? Copak neslyšíš, jak tě všichni chválíme za
každé jídlo? Copak ti neříkám, že oceňuju, jak se o všechno staráš? A nevidíš, jak děti
prospívají a jak tě milují?“ Já mám slzy v očích a můj muž nade mnou kroutí hlavou. „Já
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bych bez tebe nemohl dělat všechny ty věci.“ Odmlčí se a po chvíli přemýšlení dodává:
„Ty jsi největším požehnáním právě taková, jaká jsi. Jako starostlivá hospodyňka, pečlivá
máma, milá manželka, vtipná přítelkyně. Asi ti to budu muset častěji opakovat, abys na
to nezapomínala.“
Co na to říct? Zhluboka dýchám a přes slzy se usmívám. Jdeme společně požehnat dětem
na dobrou noc. Už se cítím líp.
O teplých spodkách
Zase jednou jsem pročítala poslední kapitolu Přísloví a zamyslela jsem se nad veršem,
v němž se píše, jak členové domácnosti té pořádné ženské v zimě nosí teplé svršky i spodky. S určitým uspokojením jsem si představila oteplovačky a kožíšky dětí, jejich teploučké
rukavice, čepice i šály. Jo, to mám vykrytý. Jenomže v tom verši se píše o celé domácnosti.
Tedy i o manželovi. Ne že by neměl co na sebe, nebo že by v zimě mrzl, ale přece jen takový
pocit spokojenosti, jako když jsem uvažovala o dětech, tady nemám. Ono to totiž není tak
snadné! Můj muž strašně nerad nakupuje oblečení. Nenávidí zkoušení, oškliví si konfekci,
má pocit, že mu nic nesedí, a z cen mu naskakují pupínky. Když mu něco koupím já, zdvořile
se zaraduje, poděkuje a darovaný kousek oděvu uloží do skříně. Tam zůstane. Nejraději nosí
stará trička, staré džíny, staré svetry. To znamená sepraná trička, děravé džíny a vytahané
svetry. Jiné ženy svým manželům totálně promění šatník a oni jako beránci klidně nosí,
co v něm naleznou. Mně tohle nehrozí. S žádnou fintou sladit naše oblečení jsem neuspěla.
Tak co mám dělat?
Zkoušela jsem šít, ale nejsem švadlena. Zatímco naše děti mé výtvory bez odporu nosí, já
z nedostatků svých originálních modelů udělám přednosti, můj náročný muž všechny kazy
a nešikovnosti nesmlouvavě odhalí a trvá na nápravě. Což neumím. Ke všemu respektuje
styl! Jeho stylové nuance jsou tak jemné, že se do nich často netrefím. Přiznávám, že někdy
ani nepoznám, v čem tkví rozdíl, dokud mi to můj drahý nevysvětlí. Já pro něj nemohu
nakupovat! Já to neumím. Jestli v té věci mám nějaký postoj, jeho jméno je rezignace. Tak
proč do mne ten verš tak vrtá? Copak na téhle situaci se dá něco změnit? Tady pomůže jen
zázrak. A víte co? Bůh ten zázrak udělal.
Bylo to po Vánocích, v období slev všech druhů. Na jakémsi reklamním letáku hlásali
nízké ceny klasických džín. Protože žádné z těch, které jsme měli doma, nebyly bez děr (což
v létě vypadá opravdu stylově, to dnes už vím), možná se docela hodilo nějaké pořídit. Ale
džíny se přece musí zkoušet! Modlila jsem se. Muž se rozhodl, že si tam zajede. Sám. Celou
dobu, co byl pryč, jsem se modlila. Ani už nevím, za co přesně. Za půl dne se vítězně vrátil
s nákupem. Po možná patnácti dlouhých letech si sám koupil něco na sebe. Tím jako by se
něco změnilo. Něco se prolomilo. Do mužova šatníku začaly poznenáhlu přibývat nové věci.
Není v tom žádné pravidlo. Někdy mu někdo něco daruje, někdy něco dokonce koupím já.
Ale co je podstatné, můj postoj je teď jiný. Zkouším si víc všímat, co se mu líbí. Spíš mlčím
a naslouchám. Nemám už žádné ambice oblékat svého muže podle svých představ. Spíš
koukám, jak přizpůsobit sebe. To nebývalo.
Kdo by to byl řekl, že verš o teplých spodkách odhalí mé skryté ambice, mé pokusy o manipulaci, přiměje mě k větší tichosti i pokoře, a navíc ještě způsobí vděčnost za vyslyšené
modlitby.
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Putování se sv. Jakubem
Galicie
Každý, kdo někdy vážně studoval latinu, si bude až do smrti pamatovat slavnou úvodní
větu z Caesarových Zápisků o válce galské: „Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum
unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur – Galie se dělí na tři části; jednu obývají Belgové, druhou Akvitáni a třetí ti, kteří
se vlastním jazykem nazývají Keltové a naším Galové.“
Opravdu: v 1. století před Kristem obývali Keltové velkou část západní a střední Evropy.
Měli vyspělou kulturu: stavěli kamenné domy, razili mince, byli mistry mnoha řemesel.
Římané je ve své rozpínavosti vytlačovali dál a dál na západ. Když obsadili Britanii, zatlačili
je do hor – do Cornwallu, Walesu a do Skotska. Počátkem 5. století po Kristu se situace
změnila: Římská říše se hroutila pod nájezdy barbarů, legie byly odvolány do Itálie bránit
Řím a Keltové se pokusili získat svou zemi zpět. Kolonisté proti nim povolali germánské
Angly a Sasy. Zatímco Keltové od Římanů převzali křesťanství a měli stále svou vyspělou
kulturu, Sasové byli primitivní, pohanský, ale o to bojovnější lid. Boj nabyl charakteru
obrany kultury a víry. Keltové byli znovu poraženi. Do Skotska se Sasové sice nedostali, ale
Cornwall a Wales dobyli. Jako poslední jim vzdoroval legendární král Artuš. Zahynul snad
v roce 537. Britové, kteří žili na jihu ostrova, uprchli přes moře do Francie, ovládli bývalou
provincii Amoriku a vytvořili z ní Malou Britanii, francouzsky Bretagne. Někteří se dostali
ještě dál – do severozápadního Španělska – a spolu s těmi, které tam vyhnali už Římané,
vytvořili provincii, pojmenovanou římským jménem pro Kelty – Galicii.
Ta je – stejně jako celé Španělsko – hornatá a zbrázděná údolími. Ale něčím se liší: není
ani v horkém létě suchá a vyprahlá. Je lesnatá a zelená – „Galicia verde“ říkají její obyvatelé
hrdě a dodávají, že i oni se od ostatních Španělů liší. Mají svou řeč, která je bližší portugalštině než španělštině, a pořád jsou krví víc Kelti než Románi. Asi na tom něco bude:
potkáváme mezi nimi mnohem víc světlovlasých a zrzavých lidí, než v Kastilii a Leónu.
Ovšem galicijská zeleň není důsledkem keltské krve, ale prostě toho, že Galicie je obrácena
k Atlantiku a často tu prší.
Svatojakubský poutník vstoupil do Galicie na Cebreiru. V tu chvíli na něj čekalo už jen asi
pět dní chůze, ale i nějaké povinnosti: u vesnice Triacastela byly vápencové lomy. Každý,
kdo procházel kolem, byl požádán, aby vzal
kámen a donesl ho do Castañedy, kde se pálilo vápno pro stavbu katedrály v Santiagu.
Minul klášter Samos a přišel do Sarriá.
Na kraji městečka stojí malý kostelík San Lázaro. Zasvěcení připomíná Lazara z Betánie
u Jeruzaléma, kde žil se svými sestrami Marií
a Martou. Byli Ježíšovými přáteli. Jednoho
dne Lazar náhle onemocněl a zemřel. Sestry poslaly pro Ježíše. Ten přišel a povolal ho
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zpět k životu. Nešlo o žádnou rychlou resuscitaci v prvních
minutách klinické smrti – byl v hrobě už čtvrtý den! (srv.
Jan 11,1-44).
Tak se stal Lazar patronem těch nejubožejších. Vždyť už
byl mrtev, jeho tělo se rozkládalo, a přece ještě ožil. V jeho
příběhu nacházeli naději a sílu k životu i ti vyvrženci, jejichž
tělo se zaživa rozkládalo: malomocní. Kostelík sv. Lazara je
zbytkem lazaretu, špitálu malomocných. Takové špitály se
stavěly vždycky za městskými hradbami; bylo nutné, aby
nakažení žili odděleni od zdravých. A současně je památkou
na zvláštní, málo známý rytířský řád, který přijal poslání
o malomocné pečovat.
Řád sv. Lazara (je třeba ho odlišovat od misijní kongregace lazaristů, o které jsme se na stránkách našeho časopisu zmiňovali v souvislosti se sv.
Vincencem z Paula!) vznikl – jako téměř všechny rytířské řády – v Jeruzalémě. Tam byl –
snad už od dob Jana Hyrkána (2. století před Kristem) – za hradbami špitál pro malomocné. Když v 11. století dobyli město křižáci, spojili tento starý špitál s několika novějšími
a vytvořili z nich jedinou instituci. Ta se časem opět rozdělila a stala se základem dvou řádů:
sv. Jana Křtitele (johanitů) a sv. Lazara (lazariánů). Ti jsou tedy pro tradici svého špitálu asi
nejstarším charitativním řádem vůbec. Vstupovali k nim rytíři z ostatních řádů, když sami
onemocněli malomocenstvím. I jejich velmistr býval malomocný. Takoví rytíři už pramálo
bojovali, ale až do konce sloužili nemocným.
Když padla Svatá země opět do rukou muslimů, odešli do Francie. A začali zakládat
lazarety i v jiných evropských zemích, protože i tam se objevovalo malomocenství. V Praze
stál špitál a kostel sv. Lazara už koncem 12. století. Dodnes ho připomíná Lazarská ulice
na Novém Městě pražském.
Řád i dnes zakládá a podporuje nemocnice, zvláště pro malomocné. V Evropě, kde se
malomocenství ve větší míře už nenachází, se soustředí na pomoc těžce nemocným a umírajícím pacientům se zhoubnými nádory. Vychází z myšlenky „eubiosie“: člověk má právo
na důstojný život až do konce a jeho život mají mít v úctě ostatní lidé, i zdravotníci. Je to
opačný pohled, než přinášejí myšlenky „euthanasie“, práva na dobrou smrt. Dobrou smrt
ano, ale až v poslední den „eubiosie“, dobrého života, o jehož důstojnost musíme usilovat
až do poslední chvilky.
Lazarská řádová zařízení jsou označena osmihrotým křížem, který je na rozdíl od bílého
johanitského zelený. Konkrétní službou nemocným dostává řád svůj dnešní smysl. Jeho
řeči o rytířských tradicích pak nejsou jen planými slovy, ale mají váhu: „Jako má řádový kříž
osm hrotů, tak je i osmero rytířských ctností: Víra, naděje, láska, milosrdenství, statečnost,
spravedlnost, moudrost a umírněnost. A co se pro svou samozřejmost ani nejmenuje, je
věrnost a čest.“
Na závěr chci poděkovat bratru Doc. MUDr. Zdeňku Susovi, CSc., z Českobratrské církve
evangelické, komturovi řádu sv. Lazara Jeruzalémského, z jehož knihy Ultreia, díl II., jsem
dnes opisoval celé dlouhé odstavce.
P. Pavel Liška
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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 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. František Xaverius Pubal
*26. října 1851, Buk u Vimperka, † 15. června 1923, Brandýs nad Labem
Kronikář, knížecí arcibiskupský notář a farář ve Sluhách.
S osobou Patera Pubala jsem se poprvé setkal při sepisování historie kostela v Šumavských
Hošticích, kdy jsem v pamětní knize farnosti nalezl popis jeho primiční mše svaté. Jako svého
slavného rodáka jej rovněž připomínají na webových stránkách obce Buk a jeho jméno nalezneme
i v internetové encyklopedii Wikipedia, odkud jsem čerpal informace. A tím to asi končí. Zde v kraji
jde o postavu téměř zapomenutou. A tak jsem to chápal, když jsem vyjížděl do středočeských Sluh
navštívit jeho hrob. Otevřel jsem bránu poměrně rozlehlého kostela a přemýšlel, kde začít. Vydal
jsem se vlevo od vchodu a připravil se na dlouhé hledání. Pak jsem se raději zeptal jediného dalšího
návštěvníka hřbitova. A ten byl hned v obraze. Nejenom že mě zavedl k hrobu, který se samozřejmě nacházel v protilehlém rohu hřbitova nežli já, ale pověděl mi i leccos zajímavého. Stejné to
bylo v Buku, kam sem zašel následně. I zde jej mají ve velké úctě a pan starosta mi hned vyprávěl,
o co vše se zde zasloužil. A tak mohu z vlastní zkušenosti říci, že v Buku ani Sluhách Pater Pubal
v zapomnění rozhodně neupadl. (JP)
František Xaverius Pubal se narodil jako druhý nejstarší
z deseti dětí v rodině mlynáře. Jeho otcem byl František Pubal, matkou Anna Fiedlerová. Ze sourozenců se dospělého
věku dožili pouze bratr Josef Pubal a sestry Marie, Anna
a Aloisie. Po teologických studiích byl 28. října 1874 vysvěcen na kněze, od 2. prosince 1874 do 16. srpna 1878 byl
kaplanem v Jindřichovicích a 17. srpna 1878 se přistěhoval
na faru v obci Sluhy, kam byl rozhodnutím hraběnky Nostitzové přidělen.
Pater František Pubal zemřel roku 1923 ve dvaasedmdesáti letech v Brandýse nad Labem, v nynější ulici Jiřího
Wolkera. Pohřben je na hřbitově ve Sluhách. Za doby dvou
totalitních režimů nebyl jeho odkaz s výjimkou historických
informací z Kroniky sluzské připomínán, po změně společenských poměrů se jeho jméno začíná objevovat alespoň
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v regionálním tisku. Jako regionální osobnost figuruje v několika publikacích o středním Polabí, v celostátním odborném časopise „Společenskovědní
předměty“ jsou publikovány výňatky z jeho deníku
(III. ročník, č. 2, rok 2003). Jako literárně činná osobnost regionu je zařazen rovněž do doplňkové středoškolské učebnice literatury vydané gymnáziem Brandýs nad Labem. Stručný medailon Františka Pubala je
také součástí dvou filmových dokumentů o regionu.
Kronika sluzská není jen dílem historiografickým.
František Pubal se v ní vyjadřoval také k aktuálnímu
dění v obci, text obsahuje osobní úvahy, odkazy, poděkování apod.
Stejně cenný, i když veřejnosti téměř neznámý,
je deník Patera Pubala. Dochoval se jednak originál
(umístěn v oblastním archivu v obci Přemyšlení), jednak neúplný opis pořízený neteří Pubalovy služebné
Marie Kostkové. Tento deník představuje cenné autentické svědectví o životě polabských obcí v průběhu 36 let a o proměně postavení církve v tradiční
venkovské společnosti. Ani v tomto případě ovšem
nejde o prostý chronologický záznam událostí, nýbrž
o dílo prokládané úvahami, zamyšleními, ale i řadou
mučivých otázek bez odpovědí.
Z dalších písemných památek po otci Pubalovi
víme o existenci sborníku písní a o rukopisném sborníku homilií. Sborník písní se doposud nepodařilo
nalézt (pozůstalost byla z velké části ztracena), naopak o nevratném zničení sborníku homilií máme
bohužel jistotu. Několik krátkých Pubalových textů
se dochovalo v časopise Naše Polabí z dvacátých let
20. století.
Dílo
Kronika sluzská – zachycuje dějiny vesnic Sluhy, Mratín, Veliký Brázdim, Malý Brázdim, Nový Brázdim a mlýna Podháje od konce 10. století, o primární prameny se důsledně
opírá od století šestnáctého. Dosud jedno z nejvýznamnějších děl regionální historie, stále
užíváno jako cenný zdroj informací. Pubalovými prameny byly: Zemské desky, Zemský
archiv, Pražský musejní archiv, místodržitelský archiv, matriky a podobně. Celkem sbíral
Pater Pubal informace a prameny třináct let. Práci na kronice začal v roce 1898, dokončena
byla roku 1911. Vyšla vlastním nákladem autorovým, tiskem Josefa Voctáře v Brandýse
nad Labem.
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Boží muka
Zastavení u božích muk po patnácti letech
Po mnoho měsíců jsme s Romanem Kozákem objevovali boží muka na Volarsku a vyslechli
k nim příběhy více či méně skutečné. Tak, jak před mnoha lety vyšly v malé, ale velice příjemné
knížečce. Nyní jsme na poslední stránce a čeká nás rozloučení v podobě ohlédnutí za tím, co se
událo od doby, kdy se volarská boží muka stala součástí světové literatury. Avšak pro velikou oblibu této rubriky našeho časopisu jsme se rozhodli, se souhlasem a podporou Romana, k jeho knížce
přidat druhý díl, sepsaný námi speciálně pro čtenáře Jana Prachatického, jenž začne vycházet
hned od čísla následujícího.
Na Šumavu mě vynesla zatáčka, do Volar bludná výhybka. Poznával jsem zdejší končiny
po svých, věrnou družkou mi byla pomstychtivá Ukrajina, socialistický velociped nikoliv
nepodobný rozpadajícímu se mučidlu.
Je snadné podlehnout drsné něze horských luk, mlžným závojům rašelinišť nebo vlhkému přítmí lesa. Jenže pokaždé tam někde v rohu ční kamenný taras, všude tam v hromadě
šutrů zahlédneš ostění s panty – a to prasklé koryto sem taky nespadlo z nebe. V záři
volarského podzimu stejně nejvíc svítí červeň zplanělého třešňového sadu a kouzlo hřibů
vždy přehluší vůně máty z dávné zahrádky. Pustíš-li se napříč lukami mapou nepolíben
a k turistickým značkám slepý, jen tak nazdařbůh, snadno tady objevíš poklady, o jakých
jsi vždy jen četl. Lesem tu prochází Kryštof Kolumbus, okolo na kole projíždí Vasco da
Gama a z motoráku zrovna vystupuje Fernao Magalhaes. Jo, jako bych přistál na břehu
volarského ostrova. Příboj jehličí a vlny mlh, zrádné proudy lesního šera a žraloci od PéEs.
Objevoval jsem si pro sebe wallernský kráter i s jeho zaniklou civilizací.
Boží muka tu postávala porůznu v nejrůznějších koutech a trvalo mi dva roky, než jsem
dohledal všechna, která jsem kdy zahlédl nebo o nichž jsem se doslechl. Letopočty a iniciály
vtesané do jejich žulových těl se mi zdály být dobrými záchytnými body v Moři zapomnění. Zdokumentoval jsem je a přidal k nim
příběhy, které se nestaly, leč mohly stát.
Nakladatelství Jelmo dr. Václava Nováka
pak v pětadevadesátém roce dalo vzniknout útlé šedé knížce Příběhy schované
v žule. A pak už žila volarská boží muka
svým životem. Za hranicí volarské kotliny jsem leckde potkával další kamenné
památníky, přátelé a známí mě s potěšením zásobovali informacemi a snímky na
toto téma, přehled božích muk posloužil jako základ soupisu památek tohoto
typu (návesní a výklenkové kaple, boží
muka, kříže a křížky) na Volarsku. V těch
předinternetových dobách se ozývali po32

dobní nadšenci hledající smírčí kříže a drobné sakrální památky. Mnohá boží muka začala
být zdobena, drobně opravována, obnoveno bylo několik křížků.
Vzpomínám, jak jsem původně hledal vydavatele zmíněné knížky a zamířil na správu
Národního parku. Byli na mě milí, pozitivním deviantem mě označili, avšak ještěrkám,
pavoukům a plísním dávali tehdy přednost. Po deseti létech ale i tam docvaklo – a nebylo
příjemnějších setkání nežli těch, kdy jsme potkávali študáky od krumlovské sv. Anežky, jak
renovují kříže a křížky na Světlých Horách, u Cazova, u Žlebů, na Krásné Hoře a ledaskde
jinde.
Ale zpátky do Volar! Vydavatel Václav Novák a Hanka Soukupová z budějckého rozhlasu
k nám zase jednou přijeli na návštěvu za božími muky, jenže psí počasí nás nepustilo dál
než na Kalvárku. Abych ukojil zvědavost návštěvníků, ukázal jsem aspoň na pravidelný
kámen zanořený do náspu aleje nad pivovarem. Hance s Vaškem to nedalo, vrhli se na něj,
doslova holýma rukama trhali drny a hrabali hlínu – aby na světlo boží vydobyli dřík dalších
božích muk, tentokrát dokonce s reliéfem srdce, monogramem AR a datem 1861. Když pak
slezlo listí, našli jsme poblíž v křoví i podstavec.
V paměti mám rok 2001. To kdosi ukradl boží muka za mlynářovickou hájenkou a na
podzim pak zmizela i boží muka z pivovarské aleje. Napsal jsem do místních novin s trochou vzteku a pohrůžkou, že nekale získané věci dokáží takovéto zlo a smůlu i přenášet.
Popravdě nevím, kdo si oné zimy zlomil nohu nebo komu nabourali auto, každopádně na
jaře, jen co oschly cesty, se boží muka do aleje vrátila. A jakoby náhradou za ta ztracená od
hájenky jsme za střelnicí jižně od Volar našli nová, dosud vegetací skrytá a v mapách neuváděná boží muka! Jsou jiná než ta ostatní, neboť věrně napodobují tvar kapliček křížové
cesty na Kamenáči.
A to už se dostáváme do let, kdy došlo na záchranu výklenkových kaplí na Štégrovce
a u Cudrovic, kdy se začala rekonstruovat volarská křížová cesta, kdy nad Starým městem
byl vztyčen kamenný kruh, kdy jsme našli ztracenou Kamennou hlavu, kdy… – ale to už je
jiné povídání. Třeba povídání o Volarech kamenných anebo o tom, že o boží muka, kapličky
a křížky se dávno už nezajímají pouze podivíni.
Tímto ohlédnutím končí vyprávění Romana Kozáka o božích mukách na Volarsku. Nicméně
pro velký ohlas jsme se rozhodli v seriálu pokračovat a redakce pro vás připravila pokračování ve
stejném duchu, jen lokalitou se posuneme do hlouběji do nitra Šumavy.
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Vypravili jsme se
Půjdem spolu do Betléma…
Tuto informaci jsme v uplynulých dnech v našich kostelích, v rádiích či domácnostech
slýchali velice často. Avšak málokdo se tam skutečně vypravil. I my jsme zůstali doma,
nicméně jsme to udělali obráceně. Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře.
A tak Betlém přišel k nám. V podobě světýlka, které dítě zapálilo v místě, kde se podle tradice narodil Ježíš, a to světýlko se pak letadlem a vlakem rozlilo do celého světa, Vimperk
nevyjímaje.
Tím letošním „dítětem
Betlémského světla“ byla
Sarah Schinwald. Jedenáctiletá školačka a ministrantka z hornorakouského
Munderfingu.
Betlémské
světlo vyrazilo do světa již
po pětadvacáté. Do Čech jej
jako poselství míru přivezli
čeští exiloví skauti a skauti
jej také pravidelně rozvážejí
snad do všech koutů naší vlasti. A s ním i motto letošního
Betlémského světla, jež zní:
„Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1)
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Malý slovníček církevních pojmů
Papež
Z řec. pappas, později papas, latinsky papa. Zpočátku se jednalo o lichotivou zdrobnělinu, kterou dítě volalo „otce“. V prvních křesťanských staletích se tento název používal
pro všechny kněze a biskupy. V souvislosti s oslovením římského biskupa se poprvé objevuje v nápisu jáhna Severa (293-304), objeveném v římském kostele sv. Kalixta. Ke konci
4. století se titul stal výsadou římských biskupů a v 8. století se ustaluje jako titul výlučný.
Začíná se také objevovat výraz Summus Pontifex (Nejvyšší velekněz), vyhrazený až do té
doby pouze Kristu. Termín zástupce Kristův je naproti tomu až ze 13. století. Papež má
z moci svého úřadu nad církví plnou, nejvyšší a univerzální moc, kterou vždy může volně
uplatňovat.
Partikule
Zdrobnělina z latinského pars, „část“. Jde o jednotlivé části, na které kněz rozláme posvěcené hostie. Partikule jsou také hostie podávané věřícím při svatém přijímání. Říká se
jim tak proto, že původně vznikaly lámáním velkých eucharistických chlebů na části.
Posvátná místa
Výraz označuje místa vázaná k náboženské tradici nebo k významným činům ze života
zakladatele náboženství. Pro křesťany jsou památná místa ta, která spatřila Ježíše, nebo
kde veřejně hlásal svou nauku. V současné době jsou na těchto místech většinou chrámy,
např. bazilika Narození v Betlémě, Večeřadlo, zahrada v Getsemanech, bazilika Božího
hrobu a Kalvárie v Jeruzalémě, bazilika Zvěstování v Nazaretě atd. Pro Židy je posvátným
místem Zeď nářků, čili to, co zbývá ze starobylého židovského chrámu. Město, ve kterém
je nejvíc památných míst, je Jeruzalém, jenž uchovává památky tří monoteistických náboženství – židovství, křesťanství a islámu.
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Life update
Mladí lidé v dnešní době
Vše nasvědčuje tomu, že jsme společností konzumu.
Děti jsou od nejútlejšího věku zahrnovány spoustou
věcí, od nejrůznějších a často zbytečných hraček přes
mobily, které jsou dnes nutností už na prvním stupni
základní školy, až po značkové oblečení a super počítače, čtečky a jinou techniku. Jen ten čas rodičů, ten
opravdově projevovaný zájem jako by chyběl. Přemýšlejí tedy dnešní děti o tom, co by se dalo nazvat duchovním životem, tedy životem, který sice
není odtržený od života hmotného, ale směřuje k jakýmsi vyšším principům a hodnotám,
z nichž těmi nejdůležitějšími by měly být dobro, pravda, láska, naděje a v konečném součtu
lepší svět? Když se podíváme zblízka na život dnešní mládeže, můžeme vidět nechuť se do
něčeho pouštět. Jediné, co dnes děti baví, je sedět doma u počítače nebo koukat na televizi.
Když už jdou někdy ven, posmívají se druhým nebo něco ničí. Pokud bychom se podívali
do dřívějších dob, mohli bychom vidět děti, které nebyly zkažené, protože je rodiče vedli
k tomu, aby byly prospěšné druhým a aby se nestyděly za víru. Nemůžeme mluvit o tom,
že by všichni mladí byli na takové úrovni, ale bohužel u většiny to takto je.
Další téma k zamyšlení může být, kolik dětí chodí do kostela. Nemyslím si, že jich chodí
do kostela málo, ale chodí pravidelně? Pokud se u nás v Prachaticích podívám na dětskou
mši, je dětí docela dost, ale další neděli tam z dětí není skoro nikdo, proč se tedy děti připravují ke svátostem? Někteří jdou k prvnímu svatému přijímání, ale poté již do kostela
nechodí. Kde se tedy stala chyba? Pokud dám dítě pokřtít a potom ho pošlu k prvnímu
svatému přijímání, musí mít přece nějaký vztah k Bohu a ne jít do kostela párkrát do roka
nebo vůbec. Záleží ale také na tom, jak se děti cítí, když jdou do kostela, to nám může
znázornit tato výpověď:
Moje kamarádka, je jí 14 let, má věřící rodinu. Já jsem to třeba nevěděla, a to ji znám nějakých
pět let. Ona každou neděli chodí do kostela na mši. Ale chodí tam vlastně jenom kvůli tý rodině, že
to chtěj. A ona se za to hrozně styděla. Já jsem se to dozvěděla asi tak před 14 dny. A ona říkala,
že se za to styděla, přitom se nemá za co stydět.
(Zdroj: internet – mladí a víra)
V dnešním světě je velice těžké se k víře přiznat. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že když
se někdo ve škole zmíní o tom, že je věřící (zvláště v nižších třídách), je terčem posměchu.
Říkám si také, jak se tedy mají děti přiznat k víře, když je potom toto čeká. Jak mohou
bezstarostně chodit do kostela a soustředit se na Boha, když jim někdo po neděli řekne,
že je viděl v kostele, a bude se jim smát? Musíme tedy děti připravit na to, co je ve světě
čeká, protože zapřít víru není dobré. Mám zkušenost, že nutit chodit děti do kostela rodiči
nebo prarodiči není dobré z důvodu, že se právě tyto děti rády připojují k dětem, které se
posmívají svým věřícím spolužákům, aby samy zakryly svoji účast v kostele.
Martin Vanáč, Prachatice
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Stojí za přečtení
Francis Mac Nutt
Služba uzdravování
Ježíš uzdravuje i dnes. Toto poselství touží autor knihy sdělit lidem.
Otevřeně píše o předsudcích proti službě uzdravování a nevyhýbá se ani
úskalím této služby. Opravdu věříme, že i dnes může dojít (a také dochází) k takovým uzdravením, o nichž podávají zprávu evangelia? Snad
nevěříme, že něco takového chce Pán Ježíš udělat pro nás nebo pro ty,
za něž se modlíme. Možná se bojíme, že naše modlitby nebudou mít ten
správný výsledek. Zde autor doporučuje modlit se a výsledek nechat na Bohu. Připomíná,
že služba modlitbou za uzdravení není důvodem k odmítání lékařské péče. V obou případech se jedná o cesty, jimiž působí Bůh. Je třeba odmítnout zdroje démonského původu,
tj. nechodit pro uzdravení k šamanům a čarodějům. Zde by bylo myslím vhodné být o něco
opatrnější než sám autor a tomu, co zavání předáváním, srovnáváním, popřípadě vytahováním energií, obloukem se vyhnout. Vkládání rukou při modlitbě je o něčem jiném.
Možná se budeme divit, co dělá v knize o uzdravování kapitola o vysvobozování od zlých
duchů. Autor přiznává, že uvažoval, zda ji nevynechat. Pokud ji přece jen zařadil do knihy,
pak proto, že jde o součást uzdravování v širším smyslu. Pro povzbuzení je uvedena řada
příkladů o působení Boží moci skrze modlitbu obyčejných lidí.
Romana Bilderová

Nad sborníkem Zlatá stezka č. 17/2010

Dlouhé večery tohoto ročního období milovníkům regionálních dějin zajisté zpříjemní již
17. číslo sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka s vročením 2010.
Jeho stránky již tradičně skýtají čtivo z dějin církevních. Nejrozsáhlejší příspěvek nejnovějšího
čísla přibližuje udílení svátosti biřmování ve Strunkovicích nad Blanicí v 18. a 19. století. Pan Bohumil Tetour pro něj posbíral zajímavé údaje z kronik farních, školních, z knih ohlášek bohoslužeb
z místa i okolí, ale i z obecních účetních knih. Prachatický archivář PhDr. František Kotěšovec věnoval svůj článek především počátkům Spolku katolických tovaryšů, který mezi lety 1887 – 1920
vyvíjel svou činnost v Netolicích.
Nelehké postavení katolického kněze Daniele Castalia, který byl necelý půlrok po bitvě na Bílé
hoře poslán do poničeného města pod Libínem, připomíná příspěvek z pera, jímž je i toto psáno,
pod názvem Nářek prachatického faráře arcibiskupu Loheliovi roku 1621. Díky dvěma jeho listům
i dalším dobovým dokumentům se rozšířily nejen vědomosti o tehdejším stavu farní správy na Prachaticku, ale též posloupnost prachatických farářů a děkanů o doposud neznámé jméno Castaliova
nástupce – P. Jan Pihanaeus tu zřejmě nedlouho působil do jara 1624.
Emeritní prachatický archivář PhDr. Václav Starý připravil edici zápisků němčického kantora
z 18. stol. Tentokrát se rozepsal také o prachatických trubačích, o chudým i o katech, o sporech
s městem Pasovem nebo o významných bodech historického místopisu města Vimperka. Pravidelný
přispěvatel MUDr. Jan Antonín Mager se vydal po stopách předkům schwarzenberského lesmistra
Josefa Johna. V zajímavých souvislostech se ukázaly středověké nálezy z výšinných poloh v okolí
Prachatic i počátky obce Kosmo. Nechybí ani ohlédnutí za loňskými odbornými akcemi u příležitosti
milénia stezky, pro niž se vžilo označení Zlatá.
Sp.
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Stalo se
Víkend dívek na Ktiši
O víkendu 25. – 27. listopadu se nás sjelo 15 dívek od jedenácti do patnácti let (z vikariátu Prachatice a Strakonice) a dvě katechetky Lenka a Jana do Diecézního centra života
mládeže. Setkání zase po roce bylo radostné. I když některé dívky „zestárly“, a protože už
patří do skupiny nad patnáct let, s námi nepřijely. Nahradily je však další mladší, které
skvěle do skupiny zapadly.
První večer byl nejen seznamovací, ale naplnil ho i pohádkový příběh. A jak už je u pohádek obvyklé, i v této byla moudrost, že „nemusíme daleko do světa, abychom nalezli cenný
poklad i sami sebe“, která oslovila mladší i starší.
Od ranní modlitby v sobotu jsme dál uvažovaly nad letošním tématem víkendu „Já, my,
oni“. Každá z nás totiž patří do nějakého společenství věřících. A „my“ a pouze naše chování a jednání může vést k tomu, aby se i „oni“, ti ostatní, začali ptát, co je důvodem toho,
že, i když my jsme „tak normální“, jsme přeci trochu jiné. Potom si děvčata mohla vyrobit
nějaké „šperky“, na které jim přivezla potřebný materiál Míša z Prachatic. Jak ukázala na
konci malá výstavka výrobků, děvčata předvedla velikou šikovnost a nápaditost. Když přijel z Českých Budějovic P. Bohuslav, pokračoval i on v úvahách nad tématem a zdůrazňoval
potřebu uchovat si víru. Dívky pak měly příležitost jít ke svátosti smíření.
Odpoledne přijeli manželé Šárka a Slávek, kteří připravili hru, ve které dívky promýšlely,
jak řešit různé životní situace. A protože se vyjasnilo, mohla se hra hrát venku, i částečně
na sluníčku, což po tolika mlhavých dnech bylo vzácné. Mezitím se uvnitř v DCŽM připravovaly chlebíčky na oslavu narozenin těch, kdo je oslaví ve dnech nejbližších, i těch, kteří
je oslavili již dříve v uplynulém církevním roce. Prostě všech. Milou návštěvou byl P. Josef,
který byl zpovědníkem při Duchovní obnově ve Strakonicích, odkud přijel. Do večera také
dorazil P. Roman, který přijel ze setkání animátorů a na Ktiši s námi zůstal. Pokračovali
jsme hrou s předváděním nálad a pocitů, ale pouze pomocí grimas, hlasem, pohybem rukou
a chůzí. Trochu jsme nacvičili některé tance, ale to už nás svolával zvon k slavnostnímu
zahájení Adventu se svěcením adventního věnce, který požehnal P. Roman a měl pro nás
krátkou promluvu. Naši „týmáci“ se zase „vytáhli“, když nám s láskou a pečlivostí připravili „čajovnu“. A vůbec po celý náš pobyt nám Jiří, Terezka a Helenka zajišťovali báječné
teplo a chutné jídlo. Díky jim za to!! A zase se hrála hra, po které už pak některé zvolily jen
povídání a odpočinek na pokojích, ty
vytrvalé šly ještě tančit.
Nedělní ráno jsme zahájili zpěvem a modlitbou, tancem „Požehnané ráno“ a poděkováním.
A pak ještě rychle sbalit a uklidit
a po mši svaté, kterou jsme v místním kostele sv. Bartoloměje slavili
s P. Romanem i místními farníky,
už nastalo loučení a sliby, že „určitě
zase za rok!“……
-jm38

Advent našich dětí
První prosincovou neděli si děti přivstaly,
aby s lampičkami v rukou prožily v kostele sv. Jakuba v Prachaticích rorátní mši. Při
této bohoslužbě byly slavnostně uvedeni do
katechumenátu (přípravy na křest): Anežka,
Klárka, Martina, Lucka a Vojtěch.
-lhMikuláš v Prachaticích
Na prachatickou faru přišel v neděli 4. prosince Mikuláš. Obdaroval děti
i rodiče. Díky všem, kdo mu pomohli
dělat radost a štědře obdarovávat. Velký dík patří především Martinu Hubáčkovi a všem, kdo s ním vystupovali
v divadelním představení, díky také
těm, kdo pomáhali s přípravou nadílky
(sponzorsky i časem při tvorbě perníčků a dalších dárečků). Díky prachatickému společenství mládeže za spolupráci.

-lh-

Mikuláš ve Vlachovo Březí
5. 12. zavítal sv. Mikuláš do farnosti Vlachovo Březí. V kostele „Zvěstování Páně “
obdaroval 70 dětí. Mnohé z nich zazpívaly
sv. Mikulášovi písničky a básničky.

Večer mladých
9. prosince byl u nás v Prachaticích Večer mladých. Šlo o společné setkání, kde jsme se
zamýšleli nad tématem času. Taky jsme si zahráli hru, zazpívali a pomodlili se.
Volný čas trávíme každý po svém a často na někoho útočí x-palcové obrazovky či monitory PC, sloužících jen pro FB komunikaci či
hry. Někdo se zase sejde pouze s těmi, se
kterými si rozumí. Křesťany ale nespojuje
zájem o to či ono, ale láska k Bohu. Všichni jsme zcela rozdílní, avšak právě v tom
je ten potenciál – každý působíme v jiném
prostředí. Děkuji všem, kteří si našli svůj
čas a přišli na faru, každé takové setkání
je velmi dobré.
Jšm
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Půjdem spolu
do Betléma
text na str. 34

40

