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Napadlo mě to, když jsem
v kostele měnil ornáty a na
věšák v sakristii zas pověsil
ten zelený. Mnohokrát jsem
četl a slyšel o významu Vánoc,
Velikonoc, doby postní či adventu. Jak je prožívat, co nám
mohou dát. Ale o mezidobí?
O té „vatě“, co doplňuje význačná místa, jež vévodí liturgickému kalendáři? Tak jsem si, stejně
jako obchodník, který chce udat neprodejné zboží, hledal argumenty, díky nimž bych oněch přibližně třicet týdnů v roce „dobře prodal“. A jak
už to tak bývá, když něco posuzujete povrchně,
zbrkle a bez znalosti věci, všechno bylo jinak a já
objevil kouzlo volného prostoru. Pocit ne zcela
nepodobný tomu, když se na bruslích poprvé
pustíte mantinelu a rozjedete se do zdánlivě
nepřekonatelné plochy kluziště. Ony výše zmíněné pilíře liturgického kalendáře nás provázejí
duchovním světem. Ukazují naše nitro, Kristovo
narození, oběť i Zmrtvýchvstání. Smysl všeho.
Krůček po krůčku odhalují hloubku božství i lidství. Kdo chce, může přijímat plnou náručí. Na
konci je vždy slavnost, oslava, vespolek sdílená
radost. A pak jsou tu všední dny. Ne však prázdné a šedé. Ale dny, v nichž jako perly na dně moře
nacházíte jednotlivé stopy dějin církve. Prostor
pro vás. Možnost pustit se mantinelů a zamyslet
se nad věcmi, které se vám dříve možná zdály
nepodstatnými. Čas, kdy utichnou zvony, lidé
se rozejdou a jste tu jen vy a okolní svět. A Bůh.
A bílý papír, na který teď můžete kreslit vy. Nepropásněte tu dobu. Je velice důležitá a ten, kdo
ji nepochopí, nikdy nepronikne do tajemství
Vánoc či Velikonoc, adventu či postu. Jak jsem
četl v jedné knize: Lidé se tak úpěnlivě zabývají
myšlenkami na to, co se stane, že to, co se děje
teď, zjistí, až když na to vzpomínají.


Jaroslav Pulkrábek - šéfredaktor
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Rok biřmování – slovo vikáře
Holubice – symbol Ducha svatého
S dobou vánoční jsme se rozloučili svátkem Křtu Páně. Ježíš stojící na břehu řeky Jordánu;
nad ním Duch svatý v podobě holubice; ticho protíná Otcův hlas – to je můj milovaný Syn, toho
poslouchejte. Tato scenérie je vhodnou příležitostí začít stručnou úvahou nad symboly Ducha svatého, jak se s nimi v Písmu a životě církve setkáváme. Proč? Jak už bylo mnohokrát řečeno,
v roce 2013 naše národní církev oslaví výročí cyrilometodějské mise. K tomuto výročí je
vyhlášena tříletá příprava, do jejíhož druhého roku jsme vstoupili. Minulý rok byl
náš pohled zvláště upřený na svátost křtu. Tento rok budeme více pohlížet na svátost biřmování. Pro každého z nás je jistě biřmování hluboce provázáno s dalším
darováním, přijetím a působením Ducha svatého v našem životě.
Dovolte mi, abych se nejprve stručně dotkl symbolů, kterými si
přibližujeme Ducha svatého a jeho působení. V Katechismu katolické církve v článcích 694 – 701 nacházíme jejich výčet a stručné
přiblížení. Duch svatý je symbolizován vodou, pomazáním, ohněm,
oblakem a světlem, pečetí, rukou, prstem a holubicí. Je to právě ona
holubice, kterou vidíme nad Ježíšem stojícím na břehu Jordánu po křtu, který přijal od Jana. Na kolika poklopech křtitelnic můžeme prohlížet umělecké zpracování oné události.
V této souvislosti není možné nevidět jiný obraz, kde má holubice své krásné poslání. Je to na
konci potopy, kdy se vrací k Noemovi a v zobáčku nese olivovou ratolest na znamení toho, že země
je už opět obyvatelná. Církevní otcové viděli v potopě předznamenání křtu. Patřičnou inspiraci
jim dává 1. list Petrův ve třetí kapitole. Potopy vod očistily zemi od života prosáklého hříchem
a hříšnými postoji. Podobně po Kristu ve křtu vstupujeme do vody, aby byl náš hřích utopen,
zničen a náš život prozářen novým bytím v Kristu.
Uvědomme si znovu, že Ježíš nevstupuje do vod Jordánu, aby smyl svůj hřích. Žádný nemá,
je třikrát svatý, sám Bůh přebývající mezi námi. Vstupuje do vod Jordánu, aby – jako Beránek
Boží – sňal hříchy celého světa. Všechny hříchy, které kdy symbolicky byly a budou omyty vodou,
přijímá na sebe. Tyto hříchy pak vynese na dřevo kříže a na svém těle rozláme. Na jeho Těle dosáhne spravedlnost svého. Svou bolestnou smrtí a slavným zmrtvýchvstáním zničí hřích a přemůže
její následky – smrt a vládu satana, odloučení lidstva od Boha, stane se mostem mezi lidstvem
a Bohem. Kdokoli přijímá křest, zadarmo dostává od Krista tyto plody.
A právě zde je dobře znovu zaměřit svou pozornost na holubici nad Kristem. Je to právě Duch
svatý, který způsobuje tento zázrak v životě lidí. Je to síla a moc Ježíšova a Otcova Ducha, která
nám přináší olivovou ratolest – znak to nového a bohatého života. Je to holubice – znak míru
a pokoje, kterým chce naplnit náš život. Přináší pokoj, mír, který nemůže dát tento svět. Holubice
je znakem lásky, která je vylita do našich srdcí. I nad námi, jako nad Kristem, se vznáší holubice
a nechává zaznívat Otcův hlas – ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera. Stali jsme se chrámem, ve kterém přebývá tato vzácná holubice. Je to holubice Ducha, která nás v biřmování znovu
mocně naplňuje a uzpůsobuje k tomu, abychom tak jako Ježíš po křtu zahájili veřejnou činnost,
vyšli do světa a hlásali Krista. Přinášeli pokoj a lásku, usmíření a mír, pomáhali druhým najít,
pochopit a vstoupit na most Krista a přiblížit se Bohu Otci. Je to holubice Ducha svatého, která
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nás biřmováním umocňuje a přichází nám na pomoc v naší slabosti, abychom vydávali patřičné
svědectví životem i slovem. Bylo by vhodné hluboce promýšlet v souvislosti s touto symbolikou to,
jak je holubice mírná, ale i plachá. Jak se od nás vyžaduje potřebná otevřenost, ztišení a především
odstranění z našeho života toho, co ji zaplašuje – pýcha, svár, řevnivost, hněv, smilstvo – prostě
hřích.
Zakončím toto kratičké zamyšlení citací z Youcat – Katechismu katolické církve pro mládež –
částí článku 115: Konec potopy a začátek nového života na zemi ohlásila Noemovi holubice, když
v zobáku přinesla čerstvý olivový list. Také pohanská antika považovala holubici za symbol lásky.
Proto prvotní křesťané okamžitě chápali, proč Duch svatý, ztělesněná Boží láska, sestoupil na
Ježíše v podobě holubice ve chvíli jeho křtu v Jordánu. Dnes je holubice po celém světě znamením
míru a je jedním z největších symbolů usmíření lidstva s Bohem.
Josef Sláčík, vikář

Homilie
Měsíc únor, nejkratší měsíc roku, je přesto významný a bohatý na
památky. Nejvýznamnější je jistě svátek Uvedení Páně do chrámu.
V dřívějších dobách byl znám pod názvem Očišťování Panny Marie.
Dnes jej slavíme jako svátek Páně. Tím se nezpochybňuje význam Boží
Matky v dějinách spásy. Také tento svátek připomíná její věrnost v plnění Boží vůle a oddanost Zákonu. Poctivě plnila vše, co Starý Zákon
přikazoval, třebaže díky její poslušnosti vznikl Zákon Nový. Pro její
poslušnost jako služebnice Páně se odvěké Boží Slovo stává člověkem.
V době egyptského otroctví vyvoleného národa mělo být každé dítě
mužského pohlaví usmrceno. Po vysvobození Hospodinem z Egypta byl každý prvorozený
chlapec zasvěcen Hospodinu. To nemá být jen vzpomínkou na dávnou událost. Také my,
bez ohledu zda muž či žena, jsme byli křtem „zasvěceni“ Bohu. Je to veliké vyvolení, ale
i náročný úkol. Jsme Božími dětmi, zároveň i služebníky, jak nám ukazuje život Ježíšův
a jeho Matky. Máme co nejlépe sloužit Bohu i lidem.
Simeon a prorokyně Anna byli osvíceni Duchem svatým. Proto v dítěti poznali očekávaného Mesiáše. I my jsme dostali dary Ducha svatého ve křtu. A z evangelia víme o Ježíšově
božství více než Simeon a Anna. Proto bychom měli projevovat více radosti z poznání Krista
než oni.
V závěru měsíce také začne postní doba. Doba, která by neměla být jenom dobou odříkání a omezování, ale příležitostí více se přiblížit Bohu. Pán Ježíš neodešel na poušť, aby
se vzdálil lidem, ale aby v tichu a samotě byl více spojen s Otcem.
Takto se snažme prožívat postní dobu i my. I když v dnešním světě je stále obtížnější nalézt klid a samotu. Nemusíme ostatně nikam odcházet, opouštět své blízké, ale více vnitřně
prožívat Boží přítomnost a lásku a také více poznávat sami sebe, naše poslání v Božím plánu
spásy. S Boží pomocí, s odevzdaností do Jeho vůle jistě prožijeme postní dobu tak, jak od
nás Pán očekává.
Jaroslav Filip, jáhen
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Z liturgického kalendáře
Svatý Cyril
Únor je letos o jeden den delší, než bývá obvykle. Na liturgii to však nemá žádný vliv. Ve
druhé polovině měsíce začíná postní doba – Popeleční středa je 22. 2. – a během ní se žádné
svátky ani památky svatých neslaví. Vynecháme i největší svátek této části roku – Stolce
svatého apoštola Petra – který jindy bývá právě 22. 2. Památka svatého biskupa a mučedníka Polykarpa (23. 2.) se změní na pouhou připomínku. Ještě předtím opomineme svatou
Agátu, pannu a mučednici (5. 2.), protože její památka letos připadá na neděli.
Zbývá nám tedy připomenout jen památku sv. Scholastiky, panny, rodné sestry sv. Benedikta (10. 2.), a památku japonských mučedníků sv. Pavla Mikiho a jeho druhů (6. 2.),
ukřižovaných v roce 1597 v Nagasaki.
Památka Panny Marie Lurdské (11. 2.) je nezávazná, ale je Světovým dnem modliteb
za nemocné.
Na samém začátku měsíce (2. 2.) se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný
Hromnice. Je to vánoční svátek, připomínáme si jím událost, která se stala čtyřicátý den po
Ježíšově narození. Je to svátek světla: oslavujeme Pána jako „světlo k osvícení pohanům“
(srv. Lk 2,29-32 – „Simeonův chvalozpěv“).
14. února 869 zemřel v Římě apoštol Slovanů svatý Cyril. Protože se právě připravujeme
na oslavu 1150. výročí příchodu obou bratří – věrozvěstů na Moravu – probíhá druhý rok
přípravného tříletí – můžeme využít příležitosti a přiblížit si hlavní milníky jeho života:
Jmenoval se Konstantin, řeholní jméno Cyril přijal až krátce před smrtí. Narodil se
jako nejmladší ze sedmi dětí okolo roku 827 v Soluni, druhém největším městě Byzantské říše. Soluň,
stará Thessaloniké, proslavená dvěma listy sv. Pavla, ležící v mořském zálivu při ústí obchodních cest,
bohatá a pyšná pevností svých hradeb a nádherou
svých chrámů, sídlo řeckých umění a věd, byla počátkem 9. století silně prostoupena živlem slovanským.
Oba rodiče pocházeli ze vznešeného rodu, otec Lev
byl vysokým vojenským hodnostářem. Rodina byla
řecká, ale děti se od malička učily též slovansky.
Konstantin záhy vynikl nevšedním nadáním ke
studiu. Na rozvoj jeho ducha mělo rozhodující vliv
poznání děl sv. Řehoře Naziánského, velkého teologa východní církve, která se učil nazpaměť. Legenda
vypráví, že se světci zasvětil zvláštním způsobem
tím, že si na stěnu svého pokoje, pod kříž, napsal
modlitbu, v níž ho vzýval jako svého ochránce a učitele.
Když ve čtrnácti letech ztratil otce, ujal se ho
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jeho příbuzný Theoktistos, logothetes (nejvyšší státní úředník),
který vládl s císařovnou – matkou Theodorou za nezletilého
císaře Michaela III. Tak se dostal k císařskému dvoru a získal
příležitost k vyššímu vzdělání
na konstantinopolské státní
univerzitě. Mezi jeho učiteli byl
i pozdější kontroverzní patriarcha Fotios, muž encyklopedických vědomostí, spřízněný s císařskou rodinou a zbožňovaný
svými žáky. Konstantin k němu
přilnul upřímným přátelstvím. To mu ale nebránilo vidět a odsoudit jeho chyby, zvláště
záludný způsob boje proti patriarchovi Ignatiovi a tragický rozkol s Římem.
Po skončení studia dostal nabídku na místo v byzantské státní správě. Odmítl však světskou kariéru a rozhodl se pro stav duchovní. Přijal jáhenské svěcení (okolo roku 850) a stal
se bibliotékářem v chrámu Boží Moudrosti a chartofylakem (patriarchovým sekretářem,
knihovníkem a archivářem v jedné osobě). S konzervativním patriarchou Ignatiem, který
pohrdal světským vzděláním, protože v jeho očích ohrožovalo ortodoxii, si však mladík,
patřící k největším vzdělancům své doby, vůbec nerozuměl. Tajně uprchl a skryl se v jednom
přímořském klášteře. Když byl po půl roce vypátrán, vrátil se sice do města, ale ne ke svému
dřívějšímu úřadu, nýbrž na univerzitu, kde se stal profesorem křesťanské filozofie. Během
svého krátkého působení se proslavil do té míry, že mu bylo dáno příjmení „Filozof“. To se
pak ve starých pramenech vždy spojuje s jeho jménem.
Profesoři císařské univerzity v té době působili také jako vládní poradci v důležitých
státních a církevních otázkách. Patřilo to k jejich povinnostem. Konstantin, který byl vychován a vzdělán na státní útraty, byl k takové službě zavázán dvojnásob. První veřejnou
disputaci z pověření císaře vedl s bývalým patriarchou Janem Grammatikem, předním
zastáncem ikonoklasmu (obrazoborectví), nauky, která byla církví odsouzena jako bludná.
V učené hádce skvěle obhájil uctívání svatých obrazů.
Tento úspěch způsobil, že brzy, pravděpodobně už v roce 851, byl pověřen novým, ještě
obtížnějším úkolem: na císařovu žádost se vypravil s poselstvím ke dvoru arabského kalifa
Mutawakkila, aby tam hájil učení o Nejsvětější Trojici proti námitkám islámu. I z tohoto
věroučného souboje vyšel vítězně. V konfrontaci s výkvětem arabského intelektuálního
světa zůstal nepřemožen. Vztahy mezi oběma zeměmi se sice nezlepšily, ale Byzanc, která
se předtím po desetiletí jen bránila arabské expanzi, postupně získávala převahu.
Po návratu se na nějaký čas uchýlil do ústraní v klášteře na hoře Olympu v maloasijské
Bithynii (nezaměňovat s Olympem – „sídlem bohů“ v Řecku!). Tam se setkal se svým starším bratrem Metodějem. Dalšími diplomatickými misemi pak byli pověřováni společně. Ale
o tom zas v některém z dalších čísel.
P. Pavel Liška
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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.
Sestry boromejky – hrdinky
Když redakce JP použila k mým článkům v č. 4 fotografii vyznamenané sestry boromejky, začala jsem pátrat, která sestra to je. V našem pražském archivu je záznam o mnoha
vyznamenaných sestrách z druhé světové války. Na fotografii je shodou okolností sestra
Sigibalda Fiktusová, která je pochována na prachatickém hřbitově v sesterských hrobech,
protože na stáří žila a zemřela v Neumanneu 31. března 1958. Narodila se v nedalekém
Zvíkově a byla dlouholetou představenou našeho domu a ženské věznice v Praze – Řepích.
Tam také získala válečné vyznamenání. Za co, toho se nemohu dopátrat, protože příběhy
sester nebyly tehdy napsány. V době německé okupace byl trest smrti i za to, když se našly
zásoby potravin pro provoz domu, a četla jsem příběh jedné sestry, která popisovala, jak
velké nebezpečí jim hrozilo, když přišla německá hlídka na udání, že jsou v domě potraviny
pro 350 sirotků na pražském Smíchově. Jen úpěnlivá modlitba dětí a sester zachránila život
představené domu, protože vojáci jako zázrakem obešli dveře do rozsáhlých sklepů, kde
opravdu potraviny byly. Ta sestra přilepila na dveře sklepa obrázek sv. Josefa, aby on sám
chránil prostory. Tehdy si sestry neuměly představit, jak by tolik dětí v době války uživily.
Když jim potraviny došly a nevědělo se, co dál, opět se sestry i sirotci modlili ke sv. Josefovi.
Jednoho večera prý přijelo velké nákladní auto a chlapci z něj velmi dlouho vynášeli balíky
s potravinami. Pomáhal jim řidič auta, velmi laskavě k nim promlouval, a když se sestra
představená zeptala, komu mají poděkovat, usmál se a řekl, ať poděkují sv. Josefovi. Sedl
za volant a odjížděl. Chlapci si všimli, že to auto nemělo poznávací značku a že ani nedojelo
na hlavní silnici, zmizelo v aleji stromů. Všem došlo, že to mohl být svatý Josef. I takové
příběhy se staly statečným boromejkám.
Mé pátrací úsilí mělo úspěšný výsledek, i co se týká sestry Maristelly Hojdekrové. Přečetla jsem si článek, jak jej popsal tehdejší prachatický tisk. Pro dokončení příběhu přikládám
aspoň pár řádek:
„Sestra Maristella pracovala v roce 1944 v jihlavském německém sirotčinci. Ač byla ve
zcela německém prostředí, zůstala Češkou a dokonce partyzánkou.
Jednoho dne šla se svěřenými dětmi na procházku a uviděla, že se snášejí k zemi padáky
s parašutisty. Jeden zůstal ležet zraněn nedaleko v křoví. Zavedla děti domů a vrátila se na
místo, kde doufala, že nalezne vojáka. Byl to ruský partyzán a mířil na ni bajonetem. Dala
mu znamení, že mu jde pomoci. Odvedla ho do sirotčince a schovala v kozím chlívku. Tam
8

mu nosila jídlo a v době náletu jej jako sanitní služba převedla do bezpečí k Rusům. Bylo
to velmi nebezpečné, protože do domu byli dáni němečtí vojáci. Ona měla naštěstí všude
volný přístup. Rozuměla, o čem mezi sebou vojáci hovoří, a donášela vzkazy partyzánům.
Díky její pomoci byl vyhozen do povětří vlak se střelivem pro frontu. Dokázala také poškozovat německá motorová vozidla. Odměnou za její statečnost jí byl slavnostně předán
partyzánský odznak a nádherná kytice růží za účasti kozácké jízdy a hudby.“
Jsem ráda, že se mi podařilo dopsat tento příběh statečné prachatické boromejky a že
jej mohu uveřejnit za všechny odvážné činy řádových sester boromejek, které vykonaly
za německé okupace. Daleko víc jich bylo vykonáno za komunistické totality. Jen z našeho Neumannea byly do komunistického vězení odvezeny tři sestry, z nichž největší trest
dostala tehdejší představená Matka Vojtěcha Hasmandová. Od jejího zatčení letos uplyne
60 let. Ale to je jiný příběh a ráda bych jej také napsala.
SM. Sebastiana SCB
Hospic sv. J. N. Neumanna Vás srdečně zve
17. 2. 2012 od 19.00 hod. do Národního domu v Prachaticích na

Hospicový ples

K tanci a poslechu zahraje známá skupina TopBand.
Vstupenky za 150 Kč je možné zakoupit v recepci hospice denně od 8:30 do 17:00 hod.
Výtěžek plesu bude využit ve prospěch nevyléčitelně nemocných
Na setkání se těší prachatičtí hospicáci
V rámci Národního týdne manželství zve Diecézní centrum pro rodinu českobudějovického biskupství manžele každého věku:
• v pondělí 13. 2. 2011 v 17 hod. do sálu Malé scény Metropolu v Českých Budějovicích na přednášku PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, PhD. s názvem
„Můžeme si porozumět?“
Společně s ním se budeme zamýšlet nad nikdy nekončícím tématem manželství.
Vstupné 50 Kč jednotlivec, 30 Kč manželský pár.
• ve středu 15. 2. v 18 hod. do společenského sálu Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích na přednášku manželů Poláčkových z DCR s názvem
„Mluvit spolu a navíc si porozumět“
Příležitost zamyslet se na téma komunikace. Koná se ve spolupráci s Pavlem Gerčákem,
koordinátorem Národního týdne manželství ve Strakonicích.
DCŹM Ktiš pořádá ve dnech 2. – 4. března 2012

Postní duchovní obnovu

Přihlášky do 26. 2. 2012 na e-mail dczm@bcb.cz
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Na návštěvě u
Ing. Františka Bendy, CSc.
7. 8. 1944
ženatý, manželka Věra, 4 žijící synové – František (39), Vojtěch (37),
Vít (34), Štěpán (23), /Jan (zemřel)/, 4 vnuci a 4 vnučky
Sourozenci:
sestra Marie
Vzdělání:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (1969), vědecká aspirantura na Katedře anorganické chemie (CSc. – 1972)
Jáhenské svěcení: 8. 12. 2011
Současné působiště: Prachatický vikariát
Narozen:
Rodinný stav:

Jste známý spíše ze světa vysoké politiky. Dne 8. prosince minulého roku jste přijal v klášterním kostele v Českých Budějovicích jáhenské svěcení – to bylo zřejmě pro mnoho lidí velkým
překvapením. S jakými reakcemi jste se ve svém okolí setkal?
Mé působení ve vrcholné politice je pro mne i pro mé blízké a známé již jen malou životní
epizodou, i když jsem Bohu vděčný za to, že jsem se mohl na prvních krocích budování našeho nového státu podílet. Naopak s církví jsem při vší pokoře pevně spojen od nejútlejšího
dětství až dodnes. Přesto však mé rozhodnutí většinu mých přátel překvapilo, ale současně
jsem pocítil jejich velkou podporu.
Jste otcem vícečetné rodiny. Jak na Vaše rozhodnutí reagovala manželka a Vaše dnes už dospělé děti? Máte jejich podporu?
Pro moji manželku bylo mé nynější rozhodnutí možná méně překvapivé než pro mne
samého. Ke svěcení jsem se totiž připravoval již dávno za totalitního režimu v různých
aktivitách skryté církve a manželka to se mnou po celou dobu našeho předmanželského
i manželského života prožívala. Proto bylo pro ni kdysi mnohem větším překvapením to,
že jsem v devadesátém roce upustil od tehdy již projednávané žádosti o vysvěcení k jáhenské službě a dal přednost účasti ve volbách na kandidátce KDS, a tak vstoupil aktivně do
politiky.
V mém rozhodnutí požádat nyní o vysvěcení k jáhenské službě mě manželka bezvýhradně podpořila, a tak mohu tuto službu pokládat za naši společnou věc, která, jak oba cítíme,
náš manželský život obohacuje.
Naše syny a jejich rodiny jsme o mém rozhodnutí pouze informovali a v duchu našich
„rodinných tradic“ jsme neočekávali a ani nepřipouštěli, že by do rozhodnutí rodičů jakkoliv
zasahovali. Myslím však, že i oni mě v mém novém povolání podporují.
Jako trvalý jáhen působíte od ledna v prachatické farnosti. Je to rozhodnutí českobudějovického biskupa nebo Vaše osobní volba?
Se žádostí o vysvěcení k jáhenské službě jsem se obrátil na svého biskupa, Otce Jiřího,
s tím, že jsem byl připraven přijmout jeho rozhodnutí jako potvrzení či nepotvrzení toho,
jedná-li se o skutečné a autentické povolání naším Pánem. Jeho rozhodnutím mě vysvětit
proto pro mne definitivně skončily jakékoliv osobní pochybnosti a tuto službu jsem při10

jal s tím, že ji budu naplňovat
v jednotě s ním a jím pověřenými představenými. Proto
jsem výběr místa ustanovení
neovlivňoval. Jmenování do
prachatického vikariátu jsem
přijal jako jeho rozhodnutí,
i když v něm možná sehrálo
roli doporučení Otce biskupa
Pavla, který zná mé kořeny
v tomto kraji. Jsem však připraven působit kdekoliv, kam
mě můj biskup pošle.
Ve kterých oblastech pastorační služby byste chtěl naší
farnosti nejvíce pomoci?
Přijetím jáhenské služby
jsem se definitivně rozešel
s mojí převažující celoživotní praxí plánovat si životní a existenční dráhu podle svých představ. Proto bych chtěl v této službě usilovat spíše
o hledání Boží vůle a tomu podle mé celoživotní zkušenosti velké plánování spíše škodí,
než pomáhá. Nemám proto žádné osobní ambice a jsem připraven v poslušnosti sloužit
tam, kam mě prostřednictvím církevních představených náš Pán postaví. Rád bych do této
služby vložil své zkušenosti z celé mé pestré životní dráhy, a to jak profesní, tak i zkušenosti
z manželského i otcovského života.
Brzy po revoluci jste se stal náměstkem primátora města České Budějovice. Mnozí z nás si Vás
ale pamatujeme spíše jako ministra životního prostředí, kterým jste byl mezi lety 1992 a 1996.
Co Vám dalo a co vzalo působení v nejvyšších patrech české politiky?
Do politiky jsem vstupoval v atmosféře vděčnosti za to, že jsem se mohl pádu komunismu dožít, a nikoliv s očekáváním nějaké „hvězdné“ dráhy. S odstupem času jsem však
poznal, že pro úspěch v politice je třeba silnějších motivací než jen pocit odpovědnosti,
především však příslušná profesionalita. Metodické postupy a návyky, které jsme si tehdy
do politiky přinesli my, kteří jsme se do té doby zabývali vědou, byly možná krátkodobě
výhodou, ale ve skutečné politice se s tím nedá vystačit.
Minulé volební období jste se vrátil do komunální politiky jako místostarosta obce Horská
Kvilda, byl jste tedy bezprostředním účastníkem dlouhotrvajících sporů o podobu Šumavy a Šumavského národního parku. Jaké stanovisko zastáváte Vy?
Můj téměř celý život je spojen se Šumavou. Kdysi jsem opustil dráhu vysokoškolského
učitele a odešel do Ústavu krajinné ekologie Čs. akademie věd v Č. Budějovicích právě
proto, abych se mohl vědecky věnovat Šumavě. Smysl založení národního parku jsem pak
viděl v tom, že se Šumava vrátí k linii staletého vývoje, založeného na prolínání kulturních,
duchovních a přírodních hodnot. Místo toho však pod záminkami fundamentalistických
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ideologií byla „úspěšně“ do značné míry nahrazena bývalá „železná opona“ oponou „zelenou“ a místo šetrného návratu ke kulturním a přírodním hodnotám, které byly vytvořeny
i chráněny našimi předky (mezi ně počítám i ty německy mluvící) se prosazuje experiment
tzv. divočiny, který mj. ohrožuje i základní funkce Šumavy především jako zásobárny vody
pro celé povodí Vltavy. Tisíce hektarů suchého lesa, který vznikl záměrným ponecháním
šumavských lesů napospas kůrovci, ztratily schopnost zadržovat vodu, která bude při deštích způsobovat povodně a v době sucha bude chybět.
Původním povoláním jste anorganický chemik, se zaměřením tak složitým, že se ho ani nepokusím našim čtenářům předložit. Dlouhá léta jste pracoval na Katedře anorganické chemie jako
odborný asistent. Bavilo Vás učit studenty nebo jste vždy tíhl spíše k vědecké práci?
Moje vědecké téma se týkalo studia funkcí některých kovových prvků v modelech biologických systémů a to jsem se snažil aplikovat i v ekologii. S odstupem času však poznávám,
že mojí profesní láskou byla především pedagogika a život mezi studenty.
Jde někdo z Vašich dětí v „otcových šlépějích“, tzn. věnuje se vědám chemickým, politickým
či teologickým?
Při výchově synů jsem se snažil vyvarovat toho, aby se cítili pod tlakem jakéhokoliv očekávání, že si zvolí dráhu podle mých představ. Za minulého režimu však šlo především o to,
abychom znesnadnili možnost zabránění ve studiu z politických důvodů tím, že budou mít
výborný prospěch. Naštěstí už i ten nejstarší nastupoval na vysokou školu po devadesátém
roce. Nejstarší je očním chirurgem a primářem jedné kliniky, druhý je hlavním ekonomem
jedné nadnárodní banky, třetí šel mojí dráhou a je klinickým biochemikem a čtvrtý studuje
ekonomii na univerzitě.
Co byste popřál nejen věřícím, ale všem občanům, kteří dnes hledí s obavami do budoucna a žijí
v pocitu deziluze a zklamání ze současné politiky?
Věřícím bych rád připomněl, že náš Pán od nás očekává, že budeme „solí“, „kvasem“ či
„světlem“ (a to nikoliv pod kbelíkem) a hlavně, že mu budeme svědky před lidmi, kteří často
ne vlastní vinou se s Ním dosud nesetkali. Jako Jeho učedníci (křtem jsme se jimi stali)
pak nemáme právo se vymlouvat na nepříznivé vnější okolnosti, což však neznamená, že
se s nimi máme smiřovat. K tomu je třeba si též přiznat, že církev v našich zemích požívá
takové svobody, jakou nepamatuje historie přinejmenším od dob Josefa II. Je jistě hodně
toho, co nejsme schopni ovlivnit, ale to nesmí být důvodem, abychom rezignovali na odpovědnost přiměřenou našim možnostem. Např. zoufalý stav politiky, jakožto veřejné služby,
je mj. i výsledkem toho, že jsme postupně tuto oblast „vyklidili“ a nechali volnou ruku těm,
kteří jsou často pouze nastrčenými loutkami různých mafií a jiných „zájmových“ skupin.
Avšak ani slabiny a nedostatky demokracie, které se nyní stále více projevují, by neměly
opodstatňovat „nostalgii“ po totalitním režimu.
Současná globální ekonomická krize, která je mj. i výsledkem obecného zbožnění konzumu, je však pro křesťany „bohaté“ části světa výzvou, aby svým příkladem ukazovali, že
jsou schopni se vzdát konzumního materialismu a vracet se k hodnotám sociální solidarity
a osobní skromnosti. Sociální učení církve k tomu poskytuje dostatečnou orientaci a nezapomínejme, že je pro nás závazné.
Zpracovala Marie Horová
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Slovo ministrantům
Pro současné věřící v naší zemi je velmi snadné účastnit se bohoslužby. Ovšem není
to až tak dávno, co jít na mši představovalo nebezpečí či přinášelo obtíže. Možná se na to
můžeš vyptat svých prarodičů. A tak si můžeme společně připomenout, jak může vypadat,
když se mše svatá slouží tajně, aby se o tom moc nevědělo. Existují svědectví mnohých
kněží, kteří svátost eucharistie museli slavit ve vězení, když byli na několik let zavření za
„protistátní činnost“.
„Můžete mi, prosím, poslat trochu vína jako lék proti žaludečním bolestem?“ napsal
takový kněz svým přátelům. Ti pochopili žádost a poslali malou láhev s etiketou: Lék proti
žaludečním bolestem. Nebo se našli spoluvězni, kteří si nechali poslat z domova hrozinky.
Ty se pak namočily do vody a tato tekutina se používala místo vína. Místo hostie postačil
kousek suché housky.
Pokud nebyl ve vězeňské cele stůl, sloužil za oltář slamník, na kterém se spalo. Kalichem
se stala třeba ampulka od léků, patenou čistý kapesník. Mše svatá se často odehrála v rychlosti za tmy, kněz odříkával text mše zpaměti.
Zvláštní přístup vůči slavení bohoslužby uvězněných kněží se objevoval například za války v pracovních táborech. Vedení tábora a dozorci se na jednu stranu chlubili místní kaplí
,a pokud přijela nějaká návštěva, ukazovala se kaple jako důkaz, že vězňům nic nechybí.
Na druhou stranu však dávali jasně najevo své opovržení vůči duchovenstvu. Bohoslužby
se musely konat za jejich dozoru. Dozorci vstupovali do kaple a vyžadovali přerušení mše
svaté a pozdrav od vězňů. Nahlas se bavili, kouřili i vulgárně nadávali. Svým hulvátským
chováním se snažili narušovat průběh bohoslužby.
V našich zemích už se naštěstí s takovými věcmi nesetkáváme, ale třeba v Číně mají
křesťané poměrně problémy hlásit se ke své
víře a prožívat ji prostřednictvím bohoslužeb. Scházejí se na tajných místech, přičemž
často není dána ani nějaká pevná pravidelná
hodina. Mše se slouží v domech, někdy na
polích a v lesích. Vláda se snaží získávat informace o těchto mších a bez varování je pak
rozhání. Kněžím a věřícím hrozí výslechy.
Můžeš tedy vnímat, jak velkým darem je
možnost bez problémů jít do kostela a společně se zde radovat z Boží blízkosti, bez
obav, že by člověk musel nést nějaké obtíže
kvůli tomu. Snad jen trochu toho posměchu
od spolužáků, kteří tě možná nazvou „pánbíčkářem“. Ale co je to proti těm, kteří jsou
psychicky či fyzicky týráni kvůli účasti na
bohoslužbě? PH
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Kostely vikariátu
STACHY
aneb
HOVADSKÝ KOSTEL
Když v představování kostelů našeho vikariátu
přišla řada na Stachy, říkal jsem si, že to zvládnu levou
zadní. Koneckonců i proto jsem si jeho zpracování nechal
na leden, kdy mám fofr. Snad největší kostel na okrese a zřejmě
i nejmladší. Postaven byl totiž až v polovině 19. století. Archiv
musí být plný informací, plánů, dokumentů. Jenže nic. A tak se mé
hledání podobalo pátrání Rychlých šípů po Janu Tleskačovi a ježku
v kleci.
V knize, po které sahám vždy ponejprv, tedy soupisu památek z počátku minulého
století, je mu věnováno jen pár řádků. Není tu ani plánek, ani fotka. Pro vydavatele to byla
nová, z historického hlediska nezajímavá stavba. Pokračoval jsem v archivu Ani tam se
mi nepodařilo mnoho získat. Spíše jen zmatek. Ze záznamu vyplynulo, že první církevní
stavba, kaple z roku 1781, byla zasvěcena Navštívení Panny Marie a mešní dotace byla
mimo jiné určena i pro tento svátek. Ale kostelík, dnes hřbitovní, je zasvěcen Panně Marii
Bolestné.
Sáhl jsem tedy po katastrální mapě, která je starší než velký kostel. Říkal jsem si, že
třeba chtěli toto zasvěcení nechat pro farní chrám a ten starý pak „přesvětili“. V katastru je
však u hřbitovního kostela napsáno Mater Dolorosa, tedy Matka Bolestná. Zároveň mapa
odpověděla na druhou otázku. V jedné knize věnované šumavským kostelům jsem totiž
nalezl poznámku, že nový farní kostel byl postaven na místě starší svatyně, a podobná
informace se opakovala ještě v jakémsi místním zpravodaji. Na mapě je však v místě budoucího kostela ničím nezastavěná plocha.
Vypravil jsem se na místo činu a navštívil obecní úřad. Koneckonců sídlí na bývalé faře.
Vzhledem k tomu, že na takovém úřadě není speciální oddělení pro historii kostela, zašel
jsem na matriku. Matrikářky totiž bývají velice milé, úslužné a vstřícné. A platilo to i zde.
Paní prolezla skříň, nechala mi ofotit text, zmiňující některé ze zdejších farářů, a věnovala
knihu o Staších, která byla vydána jen před pár měsíci. „Je vyhráno,“ říkal jsem si. Nebylo.
Na dvou stech čtyřiceti stránkách jsem našel jen jednu mimovolnou větu patřící kostelu,
a to, že mu říkali pro svoji nepatřičnou velikost „hovadský“. Pak dvě fotografie z rekvizice
zvonů, bez jakéhokoliv popisku či zmínky. Za odměnu jsem paní matrikářce omylem sbalil
propisovačku, čímž se tímto omlouvám a slibuji, že až pojedu kolem, zase ji vrátím. Na
Infocentru žádné info nebylo, zaměřil jsem se tedy na kostel samotný. Tedy nejdříve za
paní kostelnicí.
Paní Voldřichová (jak ostatně by se ve Staších mohla jmenovat) byla přes svůj pokročilý věk a nemoci velice milá a obětavá. Provedla mě kostelem, pustila na věž, pohostila
cukrovím a kávou a leccos zodpověděla. Prozradila mi například, že otec jejího švagra
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vozil s volským potahem kámen na
stavbu kostela, a od toho věděla,
že oltář je zde obráceně orientován
kvůli vlhku. Prolezl jsem kostel odshora dolů. Mohutná kostelní věž
zpočátku slibovala nebývalý luxus
v podobě metr širokého schodiště,
pak se sice trochu zúžilo, ale stále
nic proti rozviklaným žebříkům v jiných kostelích. Těsně nad otvorem,
který ústil na zvonové patro, vedl
prostředkem silný trám a jen taktak
jsem se protáhl. Marně jsem doma
manželce vysvětloval, jak se může
někdo takto zašpinit prohlížením
kostela.
Zašel jsem na hřbitov, prošel
obecní kroniku, ptal se tam i tady.
Pomohl i Mons. P. Kulhánek z českobudějovického biskupství a něco
se přeci jen podařilo dát dohromady. Nicméně stašský kostel pro
mne dál zůstává přes své mládí tak
trochu záhadou a já si slíbil, že se
k němu ještě jednou vrátím.
DUCHOVNÍ SPRÁVA
První písemná zmínka o obci, jež vznikla jako osada kolem tehdejší sklárny, pochází z roku 1578. Stachy byly coby jedna z osmi králováckých rychet přímo poddána králi
a v době vzniku obec spadala pod již existující faru ve Zdíkovci. Po roce 1620 byly společně
s farním obvodem Zdíkovec přifařeny k Vacovu. Avšak vzdálenost od farního kostela, značný rozsah rychty a v neposlední řadě i drsné horské klima neumožňovaly efektivní duchovní správu, a tak obec usilovala o postavení kaple. V roce 1779 byla pražské arcibiskupské
konsistoři zaslána žádost, kde jsou uváděny jak důvody, tak odhodlání postavit kapli na
vlastní náklady a přání, aby zde vacovský farář sloužil čtyři mše ročně - na prostřední svátky
vánoční, velikonoční a svatodušní a svátek Navštívení Panny Marie. Již následujícího roku
bylo žádosti vyhověno a v roce 1781 byla postavena kaple. Po zřízení lokálie ve Zdíkovci
roku 1782 docházel tamní lokalista do Stach a v důsledku josefínských reforem byla ve
Staších roku 1785 zřízena samostatná fara a 13. 12. 1786 jmenován prvním farářem Ignác
Lang, dosavadní kaplan v Hosíně. Na Stachy se pak přestěhoval 14. února následujícího
roku a od tohoto data jsou zde vedeny matriky. V letech 1842 - 1849 byl za financování náboženského fondu vystavěn na zdejší poměry monumentální nový farní kostel Navštívení
Panny Marie. Dosavadní farní kostel slouží od té doby jako hřbitovní. Od roku 2002 byla
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farnost spravována z Vacova a od roku 2002 pak z Vimperka, respektive z Bohumilic. Na
hřbitově lze najít několik hrobů zdejších farářů, včetně toho prvního. Deska s jeho jménem
a dalšími údaji stála na zdi vně kostela, kde je dodnes patrné místo a lze s obtížemi přečíst
i obtisklý text. Samotná deska pak byla umístěna uvnitř chrámu.
FARA
Zajímavou stavbou je i renesanční budova dřívější fary s mansardovou střechou a renesančním portálem s erby, snad přeneseným z Kašperských Hor. V budově dnes sídlí obecní
úřad.
KOSTEL
Tvrzení, že si ve Stachách postavili z důvodu malé kapacity nový větší farní kostel, tak trochu pokulhává. S rozměry 50 x 16 metrů jde totiž o stavbu přímo monumentální a zvláštností
jednolodní pozdně empírové stavby z let 1842 - 1849 je například i opačná orientace oltáře.
Stašský farní kostel má trojboce uzavřený uvnitř půlkruhový presbytář, věž v ose umístěnou
za presbytářem a boční výklenky v místech příčné lodi. Zaklenut je pak plackami na pásech.
INTERIÉR
Hlavní oltář je velice jednoduchý a vystrčen mírně do prostoru, takže jej lze pohodlně
obejít. Obraz znázorňující Navštívení Panny Marie má na zadní straně nápis, který prozrazuje, že jej kostelu věnovali manželé Voldříchovi, (po chalupě Hauských) z Jirkalova.
Oltář má po straně dva sloupy, nad nimi pak sochy Spasitele a dvou andělů. V presbyteriu
je na straně epištolní oltář Svaté Rodiny a naproti na straně evangelní pak oltář se sochou
Bolestné Panny Marie, která je uložena v prosklené skříni. Spolu s ní oltář zdobí dvojice
andělů. Čtvrtý oltář se čtyřmi sloupy se nachází v lodi na téže straně a je zasvěcen Panně
Marii Růžencové. Vedle hlavního mariánského obrazu jsou na něm umístěny ještě obrazy
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sv. Dominika, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sochy dvou andělů. Po levé straně presbytáře se vchází do sakristie a odtud na věž, v pravé straně se pak vcházelo do místnosti
s Božím hrobem. Poté zde byla vybudována kaple, která je nyní vzhledem k napadení dřevomorkou v rekonstrukci. Zařízení kostela je z doby stavby a vcelku není zvláště historicky
cenné, nikoli však nezajímavé. Podle jedné informace z archívu postavil varhany sušický
Jan Fišpera, nicméně z jiných zdrojů vyplývá, že jsou dílem pražského varhanáře Karla
Vocelky (1813 - 1876), který je zhotovil v roce 1852, a Fišpera je o několik let později pouze
opravoval.
ZVONY
Před první světovou válkou
byla v kostele zavěšena trojice
zvonů. Největší o průměru 60 cm
a výšce 50 cm pocházel z roku
1859 a byl odlit v Praze Karlem
Bellmanem. Kostelu jej daroval
majitel skelné hutě v Kůsově Josef Šmíd, jak dokládal německý
nápis na plášti zvonu.
Dle pozdějšího zápisu v pamětní knize vážil 160 kilogramů,
protokol při rekvizici však uvádí
váhu 176 kilogramů. V prosinci roku 1916 byl totiž z kostela sejmut šesticí vojínů a shozen
z okna na straně k Jirkovu, aniž by se rozbil. Jelikož z hřbitovního kostela byly odvezeny
oba zde umístěné zvony, byl tam jako náhrada převezen jeden zvon z farního kostela. Ten
byl zpět vrácen, když hřbitovní kostel získal v roce 1925 zvon nový.
Prostřední o průměru 52 cm a výšce 50 cm nesl na
plášti sousoší dvou světců, snad Kosmy a Damiána,
a nápis GABRIEL ALS GVTTHAETER. Na spodní obrubě pak I. G. K. (Kühner) IN PRAG A. 1781.
Nejmenší o průměru 36 cm a výšce 28 cm měl na
plášti reliéfy sv. Barbory, sv. Pavla a dalšího světce s mečem. Dole pak nápis I. G. K. 1780.
V roce 1925 po vyhlášené sbírce vyzval tehdejší farář
z každé osady dva muže a ti obcházeli dům od domu
a vybrali tak sumu potřebnou na nový zvon. 19. dubna roku 1925 byl vysvěcen nový, 180 kilogramů vážící
o průměru 67 cm a do Es 1 laděný zvon od zvonaře Rudolfa Pernera z Českých Budějovic. A opět přišla válka
a rekvizice.
28. září 1947 se poprvé nad starou králováckou rych17

tou rozezněly dva nové zvony, Vojtěch a Panna Maria,
aby nahradily ty z válečných důvodů zabavené. Oba byly
ulity toho roku v Suchém Vrbném u Českých Budějovic,
a to péčí stachovského rodáka v Americe P. Frühaufa
a díky sbírce mezi farníky. Menší zvon, stošedesátikilový Vojtěch, byl opatřen nápisem:
SV. VOJTĚŠE, ČESKÝ PATRONE, ORODUJ ZA
NÁS
Z vděčnosti k umučeným a padlým českým hrdinům věnují vděční farníci stachovští.
Ulit L. P. v Suchém Vrbném u Českých Budějovic.
Větší pojmenovaný Panna Maria nesl nápis: SV. PANNO MARIA, ORODUJ ZA NÁS
Živé k Bohu volám, mrtvé oplakávám.
Děkujeme armádám za osvobození. Věnují vděční farníci stachovští.
Ulit L. P. v Suchém Vrbném u Českých Budějovic.
Dnes jsou v kostelní věži umístěny opět tři zvony. Vedle výše zmíněného Vojtěcha a Marie ještě jeden malý umíráček.
Jaroslav Pulkrábek

DUCHOVENSTVO
1787–1795 Ignác Lang
1795–1806 František Schulbach
1806–1830 Karel Zannbauer, 1806 adm.
1830–1850 Ignác Hermann
1850–1851 Václav Nachbar, adm.
1851–1863 František Vinický
1863–1869 Jan Lavička
1869–1881 Václav Tomášek
1881–1882 Heřman Kamarýt, adm.
1882–1897 Vojtěch Ludvík
1897–1898 Jindřich Šíp, adm.
1898–1904 Josef Škopek
1904–1908 František Lang
1908–1909 Jan Pátek, adm.
1909–1921 Matěj Novák
1921 Václav Brůžek,
adm., kaplan z Dobrše
1921–1937 František Čech
1937–1938 František Hanus, adm.
1938–1945 Frantisek Hanus
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1945–1946 František Procházka, adm.
1946–1950 František Zika
1950–1952 Martin Šmíd,
adm. ze Zdíkovce
1952 Václav Košek, adm. ze Zdíkovce
1950–1961 Antonín Vobr,
adm. ze Zdíkovce
1961–1968 Václav Kaše
1968–1977 Antonín Sedláček, adm.
1977 Vojtěch Kohout, adm.
1977–1979 Emanuel Kolář, adm
1979–1985 František Štribl, adm
1985–1996 Jan Hanžl
1996–1997 Edward Kabat, adm.
1997–2002 Dominik Holický, adm.
2002–dosud Jan Bláha, pastorační asistent, adm. in materialibus (z Bohumilic)
2002–2009 Robert Paruszewski, adm. in
spiritualibus excurrendo z Vacova
2009–dosud Michal Pulec, adm. in spiritualibus excurrendo z Vimperka
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Představujeme
Společenství farnosti Záblatí
„Nebudete-li jako děti, do nebeského království nevejdete,“ řekl kdysi Ježíš, a tak se
snažíme jeho slovy nechat inspirovat. Proto jsme rádi, když nás při našich pravidelných
setkáváních v Hlásné Lhotě učí děti modlit se. Jejich bezprostřednost a prostota nás vede
k podobné snaze. Je úžasné, za co všechno takové dítě je schopno Bohu poděkovat, na co
by si dospělý vůbec nevzpomněl.
Naše setkávání zahajujeme společným zpěvem ze zpěvníku Koinonie za doprovodu
houslí. A pak otevíráme knihu Písma svatého a společně se zamýšlíme nad jednotlivými
biblickými úryvky. Mnohdy zjišťujeme, jak je obtížné najít v určitém textu jeho odkaz pro
dnešní dny, jindy naopak jsme schopni ihned rozpoznat, co je nám sděleno do našich životů. Občas se také stane, že se společnou debatou nad textem dostaneme k tématu, které ani
s úryvkem nesouvisí. Ale to nevadí, protože pokud je pro někoho určitá záležitost důležitá,
pak je možno na chvíli odbočit a pokusit se hledat odpovědi.
Je velkým darem Božím, že i v malé farnosti, jako je Záblatí, existuje možnost takto se
setkávat, třebaže nás není mnoho. Ale vlastně statisticky je počet účastníků velký: je to
plná třetina pravidelných návštěvníků bohoslužby. Takže můžeme být hrdi na to, že se nás
schází tolik. A třeba se k nám ještě někdo přidá.
Turkovi

23

Myšlenky
Myšlenky z exercicií
s otcem Anthonym – listopad 2011
Ve dnech 13. až 19. listopadu 2011 se uskutečnila duchovní cvičení s indickým knězem
Anthonym Saji VC (34 let) ve Starých Splavech u Prahy. Ačkoliv je otec Anthony mladý
věkem, získal již bohatou životní zkušenost. Za svůj život prošel mnohým utrpením: zažil
chudobu, hlad a těžkou práci (od 12 let musel pět let živit rodinu, neboť jeho otec přišel
o dosavadní práci a díky svému handicapu nemohl jinou získat), prožil odmítání a pochybnosti o svém povolání, ozbrojená přepadení, nehody, otravu, těžkou nemoc své matky a jiné
zkoušky. Přes to všechno vyzařuje otec Anthony radost a lásku Krista a názorně ukazuje,
jak šťastný může být člověk s Ježíšem již zde na zemi. Každý den duchovních cvičení začínal
adorací, potom následovaly čtyři přednášky a večer pak byla slavena mše svatá. Na úplný
závěr sloužil pro účastníky exercicií mši svatou litoměřický biskup Jan Baxant v Doksech.
Více o otci Anthonym naleznete také na internetu: www.frbill.net/cz/
Hodnota člověka
Všichni lidé jsou dobří! V každém je něco dobrého. I když se někdo chová špatně k nám,
určitě se k nějakému člověku chová dobře. Ale nestačí být dobrý. Cílem křesťana by mělo
být: být svatý.
Jaký je rozdíl mezi stokorunou a listem papíru? Obě věci jsou papír, ale za bankovku si
můžeme něco koupit a za list papíru ne. Proč ne? Protože stokoruna má hodnotu, kterou
jí dal stát. Vláda se zaručuje za to, že tu hodnotu má. I když je zmuchlaná, špinavá, pošlapaná – stále má stejnou hodnotu.
I každý člověk má svou hodnotu. Proč? Protože nás stvořil Bůh. On nám dal naši hodnotu, hodnotu Božích dětí, kterou nám nemůže nikdo jiný vzít. A i když jsme se ve svém
životě vzdálili od Lásky, jsme zmačkaní a zašpinění jako ta stokoruna, máme stále svoji
hodnotu. Jsme stále užiteční. Naše důstojnost je stejná jako důstojnost Stvořitele. A to
potřebujeme znovu a znovu objevovat…
Lidské srdce patří Bohu
Církev říká: „Vraťte se ke zdroji.“ To je: k tomu, kdo nás stvořil, abychom mohli obnovit
svůj život. V Africe se lidé starají především, aby vůbec měli co jíst, nějaké šaty a obydlí.
V Evropě jsou potřeby jiné… To, co lidé ve vyspělých zemích potřebují, ale často to nemají:
Dobrý spánek v noci, život beze strachu a pokojné srdce
I kdybychom měli stamiliony, ale nemohli spát – co je nám to platné. O tyto 3 věci bychom se měli modlit především. Tyto základní věci nám může dát Pán. Když budu dobře
spát, mohu pak dobře pracovat, vytvářet hodnoty pro druhé, starat se o lidi apod. My jsme
užiteční v očích Božích.
Když Bůh stvořil oči – stvořil také přírodu, když stvořil břicho – stvořil také jídlo, a když
stvořil srdce – stvořil také lásku. A naplnit to srdce láskou – to dokáže jen Stvořitel. Dokud
budeme mít srdce, potřebujeme Boha (potřebujeme lásku). Naplnit naše srdce láskou, na
to má monopol jedině Stvořitel.
V Africe se misionáři porouchal Renault. Jel do servisu, ale protože to byl moderní
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vůz řízený elektronicky, opravář s ním nemohl nic udělat.
Ani ve městě v servisu, kde měli počítač, ho nemohli opravit, protože neměli přístupové heslo. Museli zavolat do
Francie, do automobilky, kde jim sdělili přístupové heslo
k motoru auta. Pak bylo snadné opravit motor. Monopol
k přístupu má jen automobilka Renault. A něco podobného se děje v našem srdci. Bůh stvořil naše srdce. Jedině
On ho naplňuje láskou. On má k němu monopol. Jedině
On dokáže opravit naše srdce, zhojit naše rány, uzdravit
naše zranění. Nikdo a nic jiného. Srdce člověka je stvořeno
pro lásku.
„Se mnou můžete dělat všechno.“
Ovládejme svou mysl – na základě poselství evangelia.
Nedovolme mysli, aby řídila nás. Filosof Platón přirovnává
mysl k vozkovi, který řídí spřežení 2 koní. Řídí je, aby šli, kam on chce, aby šli společně,
ne každý jinam. Jako vozka řídí koně, člověk řídí svou mysl. Měl by však vědět, kam chce
dojet. A cíl, ten určuje Ježíš. Mysl nemá moc nás vést a dovést do cíle!
Ježíš Kristus na rozdíl od Platóna je dobrý filosof, ale také je dobrý pastýř. Ježíš Kristus
je víc než filosof. A také my se v životě máme ptát: Kam jedu? Musíme vést svou mysl na
základě hodnot evangelia. Protože i sv. Pavel říká, že naše svědomí se může mýlit. Nedovolte, aby vás vaše mysl vedla.
Plňme naši mysl dobrými věcmi!
Náš život musí být hluboce zakořeněn v Bohu. Ježíš nechce, abychom se ztratili. Proto je
dnes s námi – prostřednictvím svátostí, Božího slova apod. Musíme kontrolovat svoji mysl.
Mysl stále pracuje! Plňme naši mysl tím, co má rád náš Stvořitel. Obraťme se k Němu!
Plňme naši mysl dobrými věcmi – jako mlýn dobrou pšenicí – pak přinese užitek. Pokud
do mlýna nasypeme kameny, pak se zadře, vyhoří. Podobné je to s naší myslí. Ta je stvořena
pro dobro – pro dobré knihy, pro dobré rozjímání. Naše mysl pracuje i v noci – je určena pro
to, abychom měli také více radosti. Ale když mysl budeme plnit odpadem, nebude dobře
fungovat, protože pro to nebyla stvořena.
Spolupracujme s Boží milostí! Ježíš nám říká: „Následuj mne!“ Když Ho neposloucháme,
ztrácíme se v životě. Cokoliv se pokazilo v naší minulosti, Ježíš to může opravit. Máme
naději!!! Všechno má řešení!!! Ať jsme přišli o cokoliv, můžeme to získat zpátky.
Ježíš říká: „Učte se ode mne – jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29). Ježíš může
působit jen v pokorném, prostém a jednoduchém (nekomplikovaném) srdci, neboť Ježíš
je pokorný…
Je třeba naše úsilí (spolupráce) zdola a milost shůry – pak nastává změna. Ježíš může
skutečně nahradit naše kamenné srdce srdcem plným lásky…
Máme mocné Boží slovo – naplňme jím naši mysl – odpočívejme s Pánem – modleme
se s Pánem.
Chceme-li spolupracovat s Pánem, ztišme se a prosme o milost.
V tichu srdce hovoří Bůh!
Iva a Pavel Bendovi
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Putování se sv. Jakubem
Santiago
Když se přibližuje cíl, rozhostí se v duši poutníka dvojí pocit – radost i smutek. Pěkně
o tom vypráví námi už mnohokrát citovaný dr. Zdeněk Susa: „Od hranic Galicie je stezka
lépe značená a na patnících označených poutnickou mušlí se po půlkilometru odpočítává
vzdálenost do Santiaga. Nezneklidňuje nás to, dokud je stokilometrová a větší. Ale když
patníky označují padesátý, čtyřicátý, třicátý kilometr, roste v nás nepokoj. Copak do Santiaga může být blízko? Může takový cíl být najednou dosažitelný?
Připravovali jsme se na slavnostní pocit, ale teď cítíme smutek a prázdnotu – tohle je
konec! A začínáme rozumět básníkovi, který napsal, že sny umírají, když se uskuteční.
Říká se, že na cestě do Compostely každý potká svou smrt. Nechápali jsme to, mysleli
jsme, že je to jen poetický pokus přiblížit se rozpoložení středověkého poutníka. Teď už
tomu rozumíme. Dlouhotrvající pouť je natolik obrazem života, že dojít k cíli znamená
setkat se se smrtí. Závdavek toho jsme pocítili pokaždé, když jsme končili etapu. Ať byla
jakkoli dlouhá a namáhavá, toužili jsme jít dál, nechtělo se nám končit. Držela nás naděje,
že příště – snad – budeme pokračovat, půjdeme dál. Teď je tahle naděje u konce; pouť už
dál pokračovat nemůže. Čeká nás to nejtěžší z celé cesty – budeme se muset srovnat s tou
radostí a zvláště s tím smutkem, že jsme dosáhli cíle.
Říká se, že v našem století člověk poprvé začal naplňovat svoje životní tužby. Ale současně se začal soustřeďovat na svůj život natolik, že se mu ztratily souvislosti. Život bez
souvislostí, omezený narozením a smrtí, je však chudší a nakonec bez naděje. Těžko najdeme smysl svých životů, budeme-li se vztahovat pouze ke svému omezenému času. Život
je prostě potřebí žít v souvislostech – pod zorným úhlem věčnosti. Také naděje, má-li být
vždycky platná, musí být založena mimo nás. Masaryk to kdysi vyjádřil lapidárně: ´Můžeme viset buď na Kristu nebo na hřebíku!´
Zdoláváme poslední kilometry, máme před sebou holý pahorek Monxoi – Monte del
Gozo (z latinského Mons Gaudii – Hora radosti). Odtud totiž poutník poprvé zahlédl vytoužené město. Jeho útrapy na cestě měly smysl. Dosáhl cíle.
Hora radosti byla svědkem mnohého radostného pláče a poutníci z ní sestupovali k městu zalití slzami. Ale bývali také dost zadýchaní a zalití potem, protože výstup byl spojen
ještě s jedním poutnickým zvykem: v Lavacolle, vesničce, jejíž jméno vzniklo z latinského
Lavamentula, se poutníci umyli a vyprali si šaty. Očištění a v čistém oděvu se vydali všichni najednou na poslední čtyři kilometry
k cíli. Spěchali, běželi, klopýtali, protože
kdo uviděl věže katedrály toho dne jako
první, stal se poutnickým ´králem´. Tento titul si mohl připojit ke svému jménu
a honosit se jím celý život!
Dnes na Monte del Gozo stojí velký
moderní památník, připomínající papeCelkový pohled na Santiago
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že Jana Pavla II. a Světové dny mládeže v roce 1989. Stráně
jsou poseté obřími kempingy a ubytovnami, dole hučí provoz na dálniční křižovatce a za ní, na pahorcích i mezi nimi,
vyrůstají moderní předměstí. Katedrálu vidět není, zakrývá
ji eukalyptový hájek.“
Po Rúa de San Pedro a bránou Puerta del Camino vcházíme do starého města. Rázem nás pohlcuje jeho kouzlo.
Uličky, paláce, měšťanské domy s podloubími, trhy, obchůdky. Nespočitatelné moře kostelů. Snad jen hospod je
víc. Málokteré město na světě si zachovalo tak neporušené
historické jádro. Procházíme kolem Casas Reales, kaple nebohých duší, po ulici Azabachería, kde se místní černé polodrahokamy zpracovávají na šperky. U severního portálu
katedrály nacházíme kašnu, u které se poutníci mohli ještě
jednou umýt a převléknout. Staré šaty pak spálili na střeše Katedrála v Santiagu
kostela na takzvaném ´hadrářském kříži´.
Konečně přicházíme na náměstí před katedrálou – Plaza do Obradoiro. Je odtud majestátní pohled na barokní průčelí jedné z nejvěhlasnějších svatyní křesťanského světa,
lemované dvěma 74 metrů vysokými věžemi, se sochou sv. Jakuba uprostřed. Současná
budova pochází z 11. – 13. století a stojí na místě baziliky z 9. století, kterou nechal postavit
král Alfonso II. Vcházíme dovnitř a zůstáváme v úžasu stát před další fasádou, portálem
Mistra Matea z roku 1188, nazývaným Pórtico da Gloria – Portál slávy. Je to mistrovské
dílo románského slohu, bohatě zdobené desítkami soch, které se ani v době překotného
barokního přestavování nikdo neodvážil strhnout, ať už z důvodů uměleckých či statických.
Na prostředním sloupu stojí ušlechtilá socha apoštola Jakuba. Podle staré tradice poutníci
vkládají prsty pravé ruky do pěti prohlubenin v rostlinném ornamentu pod svatým Jakubem, pak skloní hlavu a třikrát jí udeří do patky sloupu.
Interiér katedrály je nepřebernou směsicí různých stylů, jak to odpovídá její dlouhé
stavební historii. Zvláštní atrakcí je obrovská kadidelnice, zvaná ´botafumeiro´, zavěšená
na mohutné konstrukci u stropu. Při slavnostních bohoslužbách ji rozhoupává osm k tomu
určených mužů. Létá sem tam třiašedesát metrů dlouhou příčnou lodí a plní chrám vonným
dýmem. Slouží i jako desinfekce a osvěžovač vzduchu.
Ale nepřišli jsme sem obdivovat architekturu a kochat se krásou uměleckých děl. Přišli
jsme se poklonit jednomu z nejdůvěrnějších Kristových přátel a vstoupit do společenství
s ním. Pomalu vystupujeme po schůdkách za hlavním oltářem k veliké stříbrné pozlacené
soše apoštola. V souladu s prastarou tradicí ji zezadu objímáme. Tím vzdáváme svatému Jakubovi hold, vyjadřujeme úctu a svěřujeme se do jeho ochrany. Pak sestupujeme do krypty
k vlastnímu cíli naší pouti. Poklekáme před hrobem světce, modlíme se apoštolské vyznání
víry a přijímáme od něho poslání, které uslyšel z úst samotného Krista: „Je mi dána veškerá
moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já
jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,18-20).
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. Josef Jílek – kněz mučedník
Hrával na harmoniku a taneční zábavy i veselá společnost
pro něj nebyly žádným tabu. A pak přišlo rozhodování, co dál.
Na vysokoškolská studia doma nebyly peníze. Sám hledal další
uplatnění kdesi v Praze na úřadě, což ale nevyšlo. A nakonec,
tak trochu z nezbytí, vstupuje do kněžského semináře. Zachovala se vzpomínka na jeho prožitek obřadu před jáhenským
svěcením – ve chvíli, kdy s ostatními bohoslovci ležel na zemi
a ještě mohl odejít, měl tak silné pokušení vstát a sbalit si své
věci, že úpěnlivě prosil Pannu Marii a všechny svaté, aby mu
vyprosili sílu Ducha Svatého zvítězit nad tímto pokušením.
Nevstal. Ta nejtěžší zkouška však měla teprve přijít. Ale od začátku.
Narodil se v obci Výheň, ležící vzdušnou čarou šest kilometrů přibližně severním směrem od jihočeské Kaplice 19. října 1908. Otec František Jílek, matka Marie, rozená Ročná,
a pět sourozenců. Vystudoval Jirsíkovo gymnázium, poté českobudějovický kněžský seminář a 5. června roku 1932 jej biskup Šimon Bárta vysvětil na kněze. Prvním kaplanským
místem se staly Prachatice, kde působil více než tři léta, a poté se stal postupně administrátorem farností Kunžak a Katovice. V létě roku 1942 byl ustanoven farářem v Česticích.
Mužný kněz, jehož charakterizovala citlivá ohleduplnost, diskrétnost a umění jednat
s druhými, křesťany i nevěřícími. Ramenatý, s vlasy česanými na pěšinku, výrazným nosem
a ostrou bradou, sympatický na první pohled. Jílkovo kněžství se neodehrávalo na žádné
zabedněné faře, ale uprostřed lidí. Dynamická pastorace, pravidelné návštěvy nemocných,
materiální pomoc chudým. Jílka vystihují i zdánlivě okrajové epizody – třeba jak jako vášnivý motocyklista několikrát zavezl chlapce ze své obce na rande za milou. Když pana faráře
upozorňovali, že zase pomohl někomu, kdo nechodí do kostela, Jílek opáčil: „To se nedává
za to, že chodí do kostela, ale proto, že to potřebuje.“ Nejen v tom připomíná pastorační
práci jiného mučedníka, P. Josefa Toufara. Být lidem nablízku, hovořit s nimi jejich řečí,
mluvit skutky.
Přišla okupace a s ní druhé osudové rozhodnutí. Ihned v roce 1939 se zapojuje do odboje a je navázán na síť ÚVOD pod krycím jménem Jouzinek. Vystavuje falešné rodné
listy, pomáhá falšovat přihlášky a odhlášky pobytu. Shání potraviny a potravinové lístky
a zřejmě ukrývá pronásledované. Gestapo dlouho marně pátralo, až nastrčená ošetřova28

telka v nemocnici zachytila stopu, a přestože byl Pater Josef
narychlo přestěhován z Katovic
do Čestic, smyčka se stáhla. 5.
července 1942 si pro něj na faru
přišlo gestapo.
Po krutém vyslýchání, bití
a týrání byl 14. září převezen do
cely číslo 276 plzeňské věznice
na Borech. Odtud byl převezen
k soudu do Drážďan a v bývalém
ženském klášteře Matylda, přeměněném na věznici, strávil pět měsíců v samovazbě. Při soudu přiznal vystavení jednadvaceti falešných křesních listů, za což byl odsouzen ke třem letům káznice. Na tehdejší
dobu heydrichiády trest poměrně mírný. Avšak již po třech měsících byl převezen do Berlína a znova souzen. Po dvouhodinovém přelíčení byl původní rozsudek zrušen. Pater Josef
Jílek byl odsouzen k trestu smrti. V poutech putuje do věznice v Brandenburgu, kde má
být po obvyklé devadesátidenní čekací lhůtě popraven.
Přichází září, Vánoce, Velikonoce a kat si pro otce Josefa nepřichází. Vězeňská cela se
stává jeho novým působištěm a na smrt připravuje mnoho spolutrpitelů. Zde nachází nejenom Krista bolestného, ale i Krista útěchy a přispívá zde k obrácení mnoha lidí.
Až 20. dubna 1945 přichází eskorta a podle slov svědků jde „brandenburský farář“ Josef
Jílek na smrt pokorně, hrdě, vnitřně vyrovnán, bez nenávisti v srdci. V pátek, krátce po
třetí hodině odpoledne ukončí gilotina křížovou cestu vlasteneckého kněze – mučedníka.
O pouhý týden později brandenburskou věznici osvobozuje Rudá armáda. V roce 1995
udělil P. Josefu Jílkovi prezident Václav Havel medaili Za zásluhy I. stupně.
Již v roce 1947 vyšla drobná knížka Václava
Chalupského Cesta českého kněze pod sekeru. V roce 2001 natočil režisér Milan Kazda
dokumentární film Statečný kněz. Podstatný
vhled do Jílkova života, duchovního zrání,
odbojové činnosti, zatčení, kriminálního vláčení, pastorace ve stínu sekery a posledních
týdnů života před popravou přinesla obsáhlá
monografie Aby národ žil (Arca Jimfa, 1996),
kterou připravil premonstrátský kněz Hroznata F. Janoušek za přispění F. Peřky a Jílkova
spoluvězně J. Čížka.
(JP)
zpracováno podle: webové stránky českobudějovického biskupství
Katolický týdeník, Příl. Perspektivy 40/2008 –
Miloš Doležal: Aby nikdo nescházel
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Boží muka
Boží muka ve Slatinské zatáčce
Ten, kdo jede autem, je lehce přehlédne. Přestože jsou krásně viditelná. Úzká silnice se tu totiž ostře stáčí a navíc je v ní autobusová zastávka a odbočka na Polku. A protože zde většinou
jezdím právě autem a sám, nejednou jsem díky
nim skončil málem ve škarpě. Avšak na druhou
stranu jsou kousek hned dvě parkoviště s odpočívadly, jedno hezčí než druhé. A tak boží muka,
čnící se nad mladou Vltavou, mohou být pro
vás pozváním a vstupní branou do nádherného
údolí vltavských lad. Najdete je vpravo od silnice
Horní Vltavice – Borová Lada, v místě, kde odbočuje silnice k bývalé obci Polka. Tam, kde se na
silnici napojovala stará původní cesta k Annenskému dvoru. Nově upravená, s novou mřížkou
a obrazem Nanebevzetí Panny Marie. Štíhlá, dva
metry deset vysoká, zakončená jablkem s křížkem. Bez nápisu, bez datace. Jen s vypáleným
kalíškem svíčky, dokazujícím, že přestože okolní
vesnice zanikly, víra nikoli.
Bláznivá Nána. Tak říkávali staré cikánce, která
se od jara do podzimku potulovala po lesích, přes
zimu přespávala v seníku a byl-li mráz obzvlášť krutý, tak u některého ze sedláků v osadách rozsetých
po vltavském údolí. Přestože pro Bláznivou Nánu
měl každý v kraji jen slova opovržení a posměchu,
vždy se nakonec našel někdo, kdo jí poskytl přístřeší ve stodole či chlévě a semtam se pro ni našel
i kousek toho žvance. Snad ze soucitu nebo spíš možná pro babské povídačky, podle kterých se
nemoci a jiné pohromy s Bláznivou Nánou pod jednou střechou nesnesly.
Toho roku jako by se počasí nemohlo rozhodnout, má-li být zima či nikoli, a jestliže jeden týden
od rána do večera chumelilo, tak hned poté se slunko vyhouplo na oblohu a snažilo se všechno
to bílé nadělení rozpustit do Vltavy. Jindy mírná říčka se během okamžiku proměnila v dračici
a spláchla kdeco. Kluci z Polky, Březových Lad i Slatiny pobíhali přes důrazný zákaz rodičů po
břehu a do rozvodněné Vltavy házeli lodičky v podobě klacků či se pokoušeli zasáhnout plavidlo
svých kamarádů.
Sotva šestiletý Wencl z chalupy pod lesem, kterému starší bratr přikázal postát u smrku, dobré
dva tucty kroků od břehu natahoval krk, aby alespoň mrknutím oka zahlédl zápolení starších
kamarádů, a byl by se tuze rád těch hrátek účastnil, avšak přísný pohled bratra jej vždy přikoval
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k místu jak nejsilnější řetěz. Jenže ani sto řetězů neudrží klukovskou zvědavost, a když kdosi zvolal, že proud
unáší srnu, Wencl uháněl k řece, aby tam byl dříve, než
jej bratr zarazí. Nu bratr měl oči jen pro srnu, která se
zoufale snažila zachránit ze zajetí řeky, a na Wencla zapomněl. A tak neviděl ani jeho zběsilý úprk k řece, ani
uklouznutí na zmrzlém břehu, ani pád do vody a pro hučení řeky nikdo z chlapců ani nezaznamenal žbluňknutí
a následné volání o pomoc.
Sotva pár desítek metrů odtud dolů po proudu pozorovala činění omladiny Bláznivá Nána. Schovaná se
za zákrutem smála či spíše šklebila a po vzoru kluků
semtam hodila do proudu to, co zrovna našla u nohou.
Ona jediná si všimla, že řeka unáší nejenom srnku, ale
i Wencla, který již přestal volat o pomoc a jen zoufale
plácal rukama. Nána skočila do vody a špinavá potrhaná
sukně kolem ní na hladině utvořila kruh. Wencl drapl po
sukni a proud je unášel oba. Náně se podařilo zachytit
větve a po chvíli se oba vyškrábali na břeh.
Zachráněn byl však Wencl jen zpolovic. Prochladlé tělo zachvátila nemoc a z postele jej pustili
až na jaře. Bláznivou Nánu od té doby již nikdo nikdy nespatřil. Jen na místě, kde vytáhla kluka
z vody, vyrostl jak zázrakem jalovec, a přestože opět začal padat sníh, překrásně rozkvetl. A tak si
všichni od těch dob ve vsi říkávali, že si Bláznivou Nánu za ten čin vzal Pán Bůh přímo do nebe.
Jaroslav Pulkrábek
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Tříkrálová sbírka
Přišli čtyři koledníci…
Kašpar, Melichar, Baltazar a já – jako hudební doprovod, a také nějaký
dospělák jako vedoucí skupinky, takže vlastně bylo nás pět,
… zpívali a vyhrávali…
neúnavně a do nekonečna „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví
vinšujeme vám,“
… dohráli a pak se ptali, kdo co dá:
asi je jasné, že mám na mysli koledníky Tříkrálové sbírky 2012
s kasičkami podle určených pravidel, kdy výtěžek bude rozdělen mezi Hospic JNN, Charitní domov sv. Dominika Savia – azylový dům pro matky s dětmi
v Prachaticích, Dům sv. Petra v Záblatí – azylový dům pro muže, Most naděje
– terénní program, a provoz Charitního šatníku, také na projekt Mimořádné události na Prachaticku – materiální pomoc poškozeným či povodních či
požárech.
Celá akce v Prachaticích začala v pondělí 2. ledna 2012 mší sv. a požehnáním koledníkům, neboť kde pan farář požehná, tam se dílo podaří. Následující den se skupinky koledníků vydaly za svým posláním. Celého úkolu se děti ujaly s obdivuhodným nasazením
a entusiasmem.
Nezapomenu na očička malé Aničky upřené na dveře vždy po zazvonění. Děti byly velice
ukázněné a s radostí se naučily i sloku písně, kterou jsem připsala jako poděkování lidem,
kteří do kasičky přispěli.
Úžasným zážitkem pro mě byla návštěva tří králů v DD Mistra Křišťana v Prachaticích,
kdy ve všech odděleních už na nás čekali obyvatelé domova. Králové se jim představili, rozdali dárečky – cukříky a kalendáříky. Kluci odrecitovali své královské požehnání a při zpěvu
„My vás pěkně pozdravujeme, za koledičky děkujeme,“ šli a všem babičkám a dědečkům
podali ruce na rozloučenou (toto ve scénáři nebylo, to kluci sami od sebe a s nestrojenou
upřímností a s královskou noblesou). Nebylo nikoho, kdo by si od nich nenechal na futra
dveří od pokoje napsat ono: K + M + B + 2012. Řekla bych, že si děti se staroušky pěkně
porozuměly, jsem ráda, že jsem mohla být při tom a celé toto na vlastní oči sledovat.
Týden uplynul a akce skončila – tedy alespoň pro koledníky. Zástupkyně Charity a naší
farnosti jim jako poděkování připravily příjemné odpoledne na prachatické faře, kde jsem
s kytarou ani já nechyběla. Zpívali jsme koledy, vyprávěli si zážitky z koledování, kdy někoho počůral pes, jiní museli tlačit auto,
atd. Děti malovaly, soutěžily, ochutnaly připravené občerstvení, naučily
se písničku o tom, jak „Šel medvěd
po cestě…“
Do svých domovů jsme odešli se
společným slibem, že se napřesrok
určitě zase sejdeme.
Ing. Stanislava Tomešová
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Malý slovníček církevních pojmů
Reformace
Náboženské hnutí 16. stol, směřující k „reformě církve“. Jeho počátek lze datovat
31. říjnem 1517, kdy augustiniánský mnich Martin Luther uveřejnil ve Wittenberku 95
tezí o odpustcích. Dalo se tak do pohybu rozsáhlé hnutí, ve kterém se spojily v opozici proti
římské papežské církvi nejrůznější skupiny (knížata, šlechta, měšťané, rytíři, rolníci). První
období reformy (1517-1525) bylo pod vlivem silné osobnosti M. Luthera, který na základě
svého studia Bible dospěl k názoru, že Bůh spasí člověka zadarmo, ze zásluh Kristovy oběti,
nezávisle na skutcích člověka. Vedl také rozsáhlé útoky na katolické učení o svátostech
(např. kritika odmítání podávat podobojí). Kromě toho obžaloval
církev z mravního úpadku a zpochybňoval papežský primát. V roce 1520 byl papežem Lvem X. exkomunikován.
Druhá fáze reformace (1525-1550) se odehrála ve znamení
rozpracování a upevnění Lutherových tezí. Reformační teologie byla uceleně formulována na sněmu v Augsburku r.
1530 v tzv. Augsburském vyznání, které sepsal Lutherův
žák, německý teolog Melanchton. V Augsburku byl o 25 let
později ujednán mezi Karlem V. a protestanty náboženský
smír, který v podstatě znamenal uznání lutheránského
vyznání a v jeho důsledku i náboženské rozdělení Německa na protestanský sever a katolický jih. Postupně
se reformace rozšířila i do severní Evropy.
Regina Coeli
V překladu z latiny to znamená „Královna nebe“. Je to mariánská velikonoční antifona.
Autor je neznámý, bývá však připisována papeži Řehoři V. Během velikonočního období
nahrazuje modlitbu Anděl Páně.
Rocheta
Název pochází ze středověké latiny, kde rocchetum znamenalo zdrobnělinu od roccus,
„oblek“. Je to bílé lněné roucho s krajkou a dlouhými rukávy. Nosí ji papež, kardinálové,
biskupové a preláti, někdy i kanovníci a faráři. Je to jistý druh zkrácené alby. Krajka rukávu
překrývá bílé, červené nebo fialové hedvábí, podle hodnosti toho, kdo ji na sebe obléká.

Městské muzeum a galerie Vodňany
zve na přednášku Mgr. Pavla Sekyrky z Písku

Izrael: návštěva Svaté země

ve čtvrtek 9. února 2012 od 19 hod. (nám. Svobody, 2. patro radnice – výtah).
Vstupné 10 Kč
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
Hořká čokoláda
Svatý Valentýn
Jak mi v bytě opadalo jehličí a uklidila jsem i poslední zbytky
vánoční výzdoby, rozhlédla jsem se po kalendáři, co bychom tak teď
mohli slavit. Do Velikonoc je ještě daleko… Možná jsem se ani nemusela dívat do kalendáře. Stačilo by kouknout se do výloh obchodů. Ty by mě navigovaly celkem jistě. Jasným povánočním hitem
obchodníků je svatý Valentýn.
Jedním z mých celoživotních hesel je slavit cokoli, jen když najdu
proč. Proti valentýnskému svátku v podstatě nic nemám, klidně
bych slavila, ale nevím, co se vlastně slaví. Romantická milenecká
láska? Něco jako Romeo a Julie? Co o tom Valentýnovi říkají legendy? Je jich víc, ale mně se líbila tahle: Ve zlých dobách císaře Claudia II. bylo zakázáno oddávat snoubence, protože ženatí muži byli prý špatní válečníci. A císař potřeboval kvalitní
armádu. Ovšem Valentýn si zřejmě uvědomoval, kam to povede.
Pamatuju si ještě, jaké to bylo, když jsem se zamilovala a můj milovaný po mně toužil.
Bylo to jako oheň. Nemohla jsem myslet na nic jiného než na to, jak zase budeme spolu.
V noci jsem nemohla usnout, dokud jsem si ve vzpomínkách nepřehrála všechny momenty
našeho dnešního setkání a v představách neprožila znovu a znovu každé objetí, pohlazení
nebo polibek. Každé slovo, každý pohled, úsměv nebo dotek měly zvláštní význam, jemuž
jsme rozuměli jen my dva. Bylo tak těžké se loučit, byť jen na několik hodin do příštího
setkání. Jak bolestně jsem se vzdalovala jeho něžným rukám. Jak byl život krásný a bohatý, protože v něm byl on. Všechno se mi dařilo, všechno jsem dělala s větší chutí než dřív,
protože každým splněným úkolem jsem byla blíž budoucnosti. Budoucnosti s tím, koho
jsem tak vášnivě milovala. Nemohli jsme se dočkat, až budeme dokonale svoji, dokonale
jedno, až budeme nerozlučně jako muž a žena. Když jsme se nemohli vzít, bylo nám to
jedno. Naši spalující vášeň nic nemohlo zastavit. Zhřešili jsme. Není divu, tehdy jsme ještě
neznali Krista, nerozuměli jsme svatosti manželství a mysleli jsme si, že když to spolu
myslíme vážně, že to stačí. Nestačí. Způsobili jsme si tím hodně bolesti a trápení. Později
jsme se vzali a své tehdejší sliby věrnosti jsme nikdy neporušili, ale stejně jsme start svého
společného života pokazili.
Valentýn zřejmě tato rizika znal. Nejspíš věděl, že hříchem si člověk nejen působí bolest
na zemi, ale taky věčnou ztrátu nebe, což je mnohem horší. A tak přes císařský zákaz oddával snoubence, aby nehřešili. Ale přišlo se na to a pak ho za trest popravili.
Jestliže o tomhle je svátek svatého Valentýna, to beru. Tomu totiž z vlastní zkušenosti
rozumím. Valentýn byl borec. Teď už jen zbývá vymyslet, jak to oslavit. Trochu jsem postudovala, a tak něco vím. Od 14. století se pořádaly hostiny pro celou rodinu – totiž všechny
milované (kteří – dodávám já – by bez manželství možná nebyli). To se mi líbí, hostina může
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být. Od 16. století si milovaní dávali malé dárečky. Třeba anonymní milostné lístky, sladkosti, šperky, květiny. To se mi taky líbí. Skočím koupit čokoládu. Co jsem nikde nečetla, ale
co po hostině a dárečcích musí nutně následovat, je jasné – vášnivá manželská noc.
Ten svátek není o romantické lásce. Je o manželství. Krásného Valentýna.
Těším se na jaro
Postávala jsem u okna s prachovkou v ruce. Právě jsem ji z okna vytřepala a oproti svému
zvyku jsem rychle spěchala okno zavřít. Venku totiž byla třeskutá zima. Nevlídná městská
ulice za oknem ladila se zaprášenými okenními tabulkami. Jak je to dlouho, co jsem ta okna
umývala? Všechno bylo takové zaprášené. Jakoby všichni venku jen vytřepávali prachovky.
Šedí holubi se naštvaně choulili na římsách protějších domů, holé větve stromů se černě
rýsovaly proti šedivému nebi. V opadaných keřích se držely papírky a vedle uvízlo pár hnědých listů, které tam zafoukal vítr. Na chodnících se daly rozpoznat skoro nepatrné zbytky
sněhu se zřetelnými stopami po venčení psů. Všude bezútěšná špína. Lidé spěchali po ulici
zachumlaní do kabátů a šál, nezastavovali se, neusmívali, nemluvili spolu. Brrr, nevlídný,
špinavý a studený je ten svět.
To v létě to vypadalo jinak! Vysoké košaté stromy rozkládaly své bohaté koruny nad
silnicí, ukrývaly hnízda ptáků, kteří zrána a navečer zpívali z plných hrdélek. Různé odstíny
zelené a živé barvy drobných kvítků na keřích podél chodníku přímo lákaly k pozastavení.
Po ulici se často procházely maminky s kočárky nebo s mrňaty za ručičku, větší děti na
tříkolkách a koloběžkách, pánové či paničky se svými psíky. Před mýma očima vyvstala
vzpomínka na obraz příjemné pohody, jak jsem si jej zapamatovala z léta. Jak mi bylo
tehdy dobře…
Teď se cítím dost mizerně. Myslím, že uvnitř mého srdce to vypadá jako na té zimní
ulici. Dlouho jsem už nečerpala a připadám si vyprahlá. Nehořím, jsem studená jako nepoužívaná kamna. Zaprášená jako to okno. Plná smetí jako ta ulice.
Zkoušela jsem si ráno číst z Písma, ale v posledních dnech, co dnech – už to budou týdny,
mě to nějak nenaplňuje. Jako bych při čtení v ústech cítila polystyrén. Tak mi tam Boží
slovo vždycky zaskřípe a zůstane to suché. Jen starý známý text. Ale ještě v létě to bylo jiné!
Stačilo mi přečíst třeba jen jeden verš a měla jsem dojem, že ty řádky na mne ze stránky
úplně vyskakují, že září jako neony. Kolikrát jsem žasla, vždyť tuhle kapitolu už jsem četla
snad stokrát, jak to, že jsem si nikdy nevšimla tady toho výroku? Boží slovo mluvilo úplně
přesně do mých situací. Někdy jsem se ani nemusela ptát. Bůh mluvil do mých myšlenek.
Co jsem četla, bylo o mně. Taky modlit se bylo tak snadné. Cítila jsem, že Bůh je se mnou.
Viděla jsem své prosby naplněné. Zato teď… Kdybych měla popsat můj vztah s Bohem,
řekla bych, že je na bodu mrazu.
Nevesele jsem se oháněla prachovkou a podařilo se mi shodit vázičku se sušenými květy hortenzií. Naštěstí se nepošramotily moc, do jara vydrží a pak je nahradím čerstvými
květinami. Aranžovala jsem hortenzie zpátky do vázičky a zkoušela jsem skrýt, že se jich
část odrolila na koberec. Jak já se těším na jaro! Na zahrádce budou čerstvé květiny. Ulice
se zase zazelená…
Zastavila jsem se náhle uprostřed práce: Třeba i můj vztah s Bohem se znovu zazelená
a rozkvete. Třeba mě Bůh tak zkouší. Třeba chce vědět, jestli o něj fakt stojím. I v zimě. Za
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každého počasí. Jestli mu budu věrná, i když se mnou nemluví. Jestli ho nevyměním. Jestli
mu neujedu někam k moři. Tak takhle ono to nějak asi bude.
Rázně jsem vysávala drobky suchých listů na koberci a pevně jsem se rozhodla: Vydržím.
I kdyby byla zima sebedelší, krutá a třeskutá, jaro musí jednou přijít. Vždycky nakonec
přišlo. Vydržím. Počkám do jara. Budu očekávat ve vzájemných vztazích oteplení.
Doluxovala jsem a vyběhla jsem na ulici vynést koš. Bylo pořád zataženo, mrzlo a pofukoval jedovatý větřík, ale skoro jsem měla dojem, jako bych ucítila ve vzduchu lehký závan
jara. Jasně, jaro to ještě nemůže být, ale možná, že tak nějak voní naděje.

Stojí za přečtení
Elias Vella
Síla eucharistie
Známý autor, pocházející z Malty, nám po vydání jeho
úžasných knih, jako jsou např. Ježíš, lékař duše i těla, Svatost
je pro každého, nebo Uzdrav mě, Pane, nabízí další krásnou
i poučnou knihu, která vyšla na sklonku loňského roku.
Kniha obsahuje nejen popis některých eucharistických zázraků ve světě, ale hlavně chce ukázat eucharistii jako zdroj
našeho uzdravení a vnitřní proměny. Při četbě této knihy jsem prožíval nejen velikou
radost, ale také vděčnost za tak velký dar, který jsme všichni dostali. Uvědomění, že po
dva tisíce let nenastal jediný okamžik, kdy by Ježíš s námi nezůstal živý v eucharistii,
a toho, že Pán chce naše trvalé štěstí, je prostě úžasné. Je to nejnádhernější projev Jeho
přátelství k nám.
Všechny, kteří znají eucharistii jen povrchně, chce tato kniha zavést na hlubinu. Ukázat,
že nestačí se jen uklonit před oltářem, ale že je také nutné umět se sklonit před svým bratrem či sestrou. Dovolit Pánu „prořezávku“ ve vlastním životě, formaci a čištění, protože
strom, který má nést ovoce, zkrátka potřebuje láskyplnou ruku sadaře.
Autor zde hovoří o eucharistii jako o největším daru Božím pro lidstvo, který má moc
každého člověka nejen uzdravit, nebo osvobodit od zla, ale také usmířit a proměnit. Nabádá všechny své čtenáře, aby co nejvíce využívali té ohromné milosti chodit co nejčastěji
(nejlépe denně) ke svatému přijímání a stávat se tak eucharistickým člověkem.
„Znamená to žít eucharistii skrze posvěcení, podřízení se, službu, společenství, oběť a adoraci.
Znamená to stávat se eucharistií, díkuvzdáním Bohu. Eucharistický člověk myslí jako Ježíš, jedná
jako Ježíš, miluje jako Ježíš a stává se tak darem pro druhé.“ (str. 140)
V knize je i spousta krásných modliteb, které Elias Vella nabízí k zintenzivnění setkání
s naším Pánem. Vřele všem doporučuji.
Petr Juhaňák
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Life update
Děti v kostele
Minulý článek v naší rubrice rozpoutal na redakční radě časopisu velmi zajímavou diskuzi.
V článku bylo uvedeno několik otázek, které však zůstaly nezodpovězeny. Autor článku – a nejen
on, ale i mnoho dalších – se mohou ptát na následující:
Chodí děti do kostela pravidelně? Na dětské mši je dětí dost, ale proč další neděli je tam dětí jen
zlomek? Proč se tedy děti připravují ke svátostem? Mnozí se připravují na první svaté přijímání,
ale poté již do kostela nechodí – kde je chyba? Má být udělena svátost křtu a svatého přijímání
dětem, které pak jdou do kostela párkrát do roka?
Tyto otázky jsou závažného charakteru, proto je potřeba, aby byly zodpovězeny, a to především lidmi, kteří k tomu mají co říct nejvíc – našimi katechety. Zeptali jsme se proto prachatické
katechetky Lenky Hanžlové, jak by na nadhozené otázky reagovala.
									
-pšKaždou první neděli v měsíci je v Prachaticích od 9.15 hod. tzv. „dětská“ mše svatá.
Je radostné, že se jí účastní mnoho dětí, předškolních i školáků. (Dokonce na Štědrý den
v podvečer je právě „dětská“ mše nejnavštěvovanější bohoslužbou v roce.) Stále více si
uvědomuji, že se stáváme spádovou farností pro rodiny s dětmi. Často přijíždí z okolních
farností vikariátu i vikariátů sousedních. Rodiče z menších farností si uvědomují, jak je
pro dítě důležité, aby mělo v kostele kamarády, vrstevníky. Do kostela chodí mladší děti
pravidelně, pokud je pravidelně doprovází rodiče či prarodiče. Osobně obdivuji děti, které
v neděli ráno samy vstanou a jediné z rodiny jdou na bohoslužbu, protože vědí, že jsou tam
spolužáci a katecheta. Bohu díky, že je to třeba jen jednou za měsíc.
Ve farnosti Prachatice a farnostech z Prachatic spravovaných se ke svátostem mohou
připravovat školní děti, které chodí alespoň dva roky pravidelně na náboženství a ve školním roce, kdy svátosti mají přijmout, navštěvují navíc hodiny tzv. „Přípravy do uvedení
života ze svátostí“. Na úvodní schůzce s rodiči se rodina dozví přesné datum všech setkání, především nedělních, včetně víkendového pobytu v DCžM na Ktiši. Zde děti přijímají
v postní době poprvé svátost smíření. Jednou z podmínek přípravy je i pravidelná nedělní
bohoslužba. V současnosti má o svátosti zájem stále více dětí, jejichž rodiče nezažili náboženskou výchovu a jsou často také nepokřtěni. Máme proto dětem zavřít cestu ke svátostem, když po nich touží?! Kdo se zaručí za dítě z takové rodiny a bude mu
příkladem života z víry? Kde sehnat
pro dítě kmotra pokřtěného a biřmovaného? V rodině dítěte často nejsou.
Myslím, že ve farní rodině by se dobří
kmotři našli. Tímto je oslovuji a zároveň prosím naše farní společenství
o modlitbu za děti a mladé rodiny.
katechetka Lenka
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Vypravili jsme se
Je neděle 1. ledna 2012. Nový rok. Deset hodin dopoledne. Zatímco valná většina lidí
vyspává či se probouzí s kocovinou po bezduchých oslavách, my, celkem svěží, vyrážíme do
Chrobol. Je přece svátek Panny Marie, a kde jinde ho oslavit, nežli v chrámu právě Jí zasvěceném. Již během uplynulého týdne jsme zde byli, abychom pomohli s výzdobou našemu
milému bratru a příteli Petru Juhaňákovi, který se o toto Boží místo celý rok, s podporou
své rodiny, stará.
U kostela jsme celkem brzy, ale již zde obchází první věřící. Vcházíme dovnitř. Po pravé
straně, hned za vchodem, se na nás z krásného lidového betlému z papíru usmívá Boží
syn. „Ach Pane, dej, ať se vše podaří.“ Celý kostel již září svícemi, všechny jsou zapálené od
pečlivě uschovaného betlémského světla, stromeček u oltáře je krásně ozdoben a rozsvícen,
všude přenádherná výzdoba a uprostřed toho všeho Panna Maria Chrobolská, oděná do
slavnostní bílé, koupající se ve zlaté záři.
Konáme poslední přípravy a čekáme. Již se blíží jedna hodina po poledni a v kostele je
zatím jen pár věřících z Chrobol a okolí. Máme trochu obavy. Ó my malověrní! Najednou
vchází dav lidí, poutníci z Prachatic, mládež z centra ve Ktiši, kteří přišli pěšky, ale také
věřící ze Lhenic, Netolic, Záblatí a kdoví ještě odkud. Během chvíle se kostel zaplňuje. Jako
poslední vchází otec Roman Dvořák s úsměvem na tváři. To se nám ulevilo. Může se začít.
Mše probíhá krásně a důstojně, každý cítíme Boží přítomnost, a tak zpíváme a oslavujeme
Pána a jeho Matku z plných sil. Nakonec ještě každý dostává malý dárek, všichni se usmívají, přejí si vše nejlepší do Nového roku, vzduch přímo vibruje dobrou náladou a Boží láskou.
Za kostelem, u kaple P. Marie Lurdské, se podle svědectví jedné z našich sester dokonce
ukázala v tento den překrásná duha. Povedlo se. S radostí v srdcích odcházíme domů. Ano,
tak má vypadat oslava.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou a činností zasloužili o tak
nádhernou slavnost. Pán Bůh vám všem zaplať a doufáme, že se zde všichni opět za rok
shledáme v počtu ještě větším a hlavně ve zdraví. Panna Maria nám k tomu jistě dopomůže.
Tak šťastný nový rok a ať vám všem Bůh žehná.
Pavel a Ivanka Beranovi
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Ekumenické setkání
Ekumenické setkání se uskutečnilo
ve sboru Církve bratrské v Husinci ve
středu 11. ledna. Pod vedením místního
kazatele bratra Pavla Féra jsme přednášeli Bohu své díky a prosby a zpívali ze
sborového zpěvníku. Byl přečten biblický úryvek ze třetí kapitoly knihy Zjevení
a host – kněz P. Hovorka – na něj přednesl svou úvahu o problémech, které by v jednotlivých
církvích a sborech mohly být překážkou autentickému křesťanskému životu, a tím i překážkou jednotě mezi věřícími. Po společné modlitbě se členové Církve bratrské ujali role
hostitelů také v oblasti občerstvení těla a při pití čaje a ochutnávání domácích koláčů jsme
ještě chvíli setrvali v družném rozhovoru.

2. taneční ples DEMDAAL
V sobotu 14. ledna 2012 se ve strunkovickém kulturním domě konal taneční ples, který
byl vyvrcholením tanečních kurzů. Ty začínaly
na podzim loňského roku a pod vedením tanečních mistrů Radky Karvánkové a Tomáše
Ondráška jimi úspěšně prošlo 22 tanečních
párů. Závěrečný ples byl pak nádhernou přehlídkou tanečního umění a zároveň inspirací
a pozvánkou pro všechny zájemce, kteří by se
chtěli tanci naučit nebo se v něm zdokonalit.
V případě zájmu bychom na podzim taneční kurzy opět otevřeli. Letošní i loňská zkušenost ukazuje, že věková různorodost tanečníků na parketě není překážkou, naopak, přispívá k vzájemnému obohacování a toleranci. V brzké době se už bude možné do
kurzů přihlašovat na www.demdaal.cz.
Vzkazy od účastníků:
Děkujeme za nádherný závěr tanečních
– za překrásný ples. V úžasně vyzdobeném
sále za doprovodu profi kapely jsme si hezky zatančili a příjemně se pobavili. Vstupy
Radky a Tomáše byly vskutku ozdobou. Díky Radce
a Tomášovi i všem, bez nichž by kurzy nebyly, za všechno, co pro nás
udělali.
Těšíme se na další pokračování – tancovat je super!
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