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Bůh je víc, než mohu pochopit.
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Pane, probouzej v nás
touhu po tobě!
++++++++++
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++++++++++
Mohu být plachý,
ale nemám být splašený.
++++++++++
Mít odvahu v srdci,
i když mám obavu v duši.
+++++++++
Kdo našel Boha, našel všechno,
kdo ztratil Boha, ztratil všechno.
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Ve Strunkovicích jsem byl
poprvé. A vlastně tak trochu
z donucení. Totiž pracovně.
Obecní úřad, rozpadlá fara,
vlastně bývalá fara, kostel, obchod. Prostě stejně jako jinde.
Tuctové a obyčejné městečko.
Nic, co by vás zvlášť zaujalo.
Ale pak jsem se opět nedobrovolně, tedy pracovně, musel zabývat tím, co je pod tou vnější
viditelnou skořápkou. Začal jsem rozlišovat jednotlivé domy, jednotlivé osoby a jejich osudy.
Vylezl jsem na kostelní věž, zašel na hřbitov i na
radnici. Postál na právě budované a vskutku prazvláštní křížové cestě. Povídal si s lidmi, četl kroniky, osobní zápisky a dopisy. Setkal se se stesky
nad minulostí i plány na časy příští. Zakoupil
jsem si dvě knihy o historii Strunkovic a prošel
životopisy několika lidí, stejně jako fotografie
z rodinného alba. Několik hodin strávil v archiívu. To už jsem nedělal z donucení, i když stále
pracovně. Hnala mě zvědavost. V tom, co jsem
viděl, bylo hodně bolesti, nenávisti a zla a ještě
více odhodlání, radosti, lásky a víry. Jako všude,
kde žijí lidé. A věděl jsem, že ve Strunkovicích
nejsem rozhodně naposled. Je tu ještě spousta
věcí a míst, která chci na vlastní oči vidět. Příběhy, které bych rád slyšel. A tak je to se vším,
co posuzujeme na první, často zbrklý pohled.
Rychle to přejedem očima, abychom nemuseli do
hloubky. Neboť poznání vyžaduje vztah a vztah
určité úsilí i čas. A je jedno, jestli jde o místa, lidi,
události, život. Jako když otevřete dveře chrámu
a z omlácené a šedivé omítky se na vás vyvalí
všechna ta barokní krása uvnitř. Jako když si
v kalendáři najdete datum velikonočního pondělí, tedy dne, kdy nemusíte do práce, a pak vám
někdo ukáže celé to bohatství liturgie a lidových
zvyků od masopustu po letnice.


Jaroslav Pulkrábek - šéfredaktor
3

Rok biřmování – slovo vikáře
Voda – nositelka života,
jako symbol Ducha svatého
Symbol nám pomáhá nejen uchopit a zobrazit jinak neuchopitelné – jako
třeba vlajka národ, zelená barva život a svěžest, modrá naději atd., ale též
hlouběji pochopit a proniknout symbolizované. Otevíráme-li symboly Ducha sv., pak nám pomáhají v obou rovinách. Zvláště však v té druhé. Dávají nám možnost
více proniknout nevyčerpatelné, mnohovrstevnaté a pestré roviny, v nichž se Duch sv.
v našem životě projevuje. To, že je Duch sv. zobrazován tolika symboly, poukazuje na skutečnost jeho nevyčerpatelné a přebohaté přítomnosti v našem životě. Je dobře nad každým
ze symbolů se trochu zastavit a popřemýšlet. Otevírá se nám tak možnost více pochopit
a hlouběji žít z jeho síly. Podobně jako když chceme pochopit, co nám sděluje věta, je třeba
vnímat všechna slova, která v ní stojí.
Minule jsme se jemně zastavili u symbolu holubice. Dnes bych se chtěl střípkovitě pozastavit nad symbolem vody. Sama o sobě je voda výmluvným a jasným symbolem – života
a očisty. Dnes se zaměřím na vodu jako symbol života. Oblast bez vody je oblastí pustou,
bez života – písečnou pouští. Naopak oblast, kde řeky nevysychají, je oblastí hojné a plodné vegetace, kam se stahují nejrůznější živočichové. Náš život je bytostně spojen s vodou.
Život před narozením se odehrává v plodové vodě, téměř dvě třetiny našeho těla je voda,
pitný režim je to první, na co jsme upozorňováni v horkém i chladném počasí, při nemocech i zvýšené tělesné námaze. Celý náš život je vázán na vodu a spojen s vodou. Může být
výmluvnější symbol pro Ducha sv.? Člověk nemůže žít bez Ducha sv. Člověk nemůže být
plně člověkem, není-li naplňován Božím Duchem. Kdo nemá Kristova Ducha, není Kristův.
Bez Božího Ducha jsme podobni lidem, kteří pochodují pouští bez vody. Jsou odkázáni ke
smrti, k nebytí. Z Kristova probodeného boku vytéká krev a voda. Z jeho srdce je nám do
našeho vyléván Duch sv. Ve křtu jsme naplněni tímto Životem. Ve křtu jsme se zrodili v síle
Ducha sv. skrze Krista, jeho smrt a zmrtvýchvstání. Ve křtu jsme byli naplněni Duchem
a začali žít nový vztah s Bohem jako jeho pravé děti; stali jsme se plně člověkem hodným
toho jména. On nás vnořil do Života – do Nejsvětější Trojice. Nejsvětější Trojice začala žít
nově v našem bytí. Stali jsme se živým svatostánkem.
Při biřmování je nám nově vylévána tato Voda – Duch do života. Ne už proto, aby se
prohluboval náš vztah k Bohu, ale abychom tuto Vodu přinášeli našim bratřím a sestrám.
Abychom touto Vodou sloužili druhým. Abychom, obdarováni Vodou, podávali číši Vody
druhým a hasili jejich žízeň po Bohu – Lásce a Životu. Na svatbě v Káně Kristus říká služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ I nám po biřmování, kdy v nás otevřel novým způsobem
pramen vody živé, přikazuje Ježíš: „Jdi a plň džbány životů svých bratří a sester vodou!
Zadarmo jsi dostal, zadarmo dávej!“ Biřmování nám nebylo uděleno, abychom se mohli
chlubit fotografiemi z obřadů, nějakým potvrzením, či jen proto, že se to tak patří, ale
proto, abychom se stali aktivními a platnými členy Boží rodiny. Abychom již nebyli jenom
miminky, ale stali se služebníky, učedníky, ba co víc – přáteli Kristovými, kterým leží na
srdci jeho věc – růst Božího království v tomto světě, v životě druhých lidí. Biřmováním
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jsme byli pověřeni službou a posláni do služby. Abychom tak jako náš Pán a Přítel, který
přišel ne, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a položil svůj život za všechny, i my sloužili.
Abychom nežili už sobě, ale žili pro něho, Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Každému
z nás dává své dary ke službě – charismata. Hřivny, které máme rozvíjet, a ne je zakopat.
Církev se v tomto obraze může vnímat jako ona řeka z Ezechielova vidění, která vytéká
z chrámu, a čím dále proudí, tím je hlubší. Protéká pouští a vlévá se do slaných vod a ty jsou
touto řekou uzdraveny. Na březích této řeky roste všeliké stromoví, které nese mnohokrát
za rok plody, a listí oněch stromů je lékem. Jako biřmovaní jsme součástí, kapkou této řeky.
Sami naplněni Duchem máme naplňovat, proměňovat a zplodňovat svět. Pokud nejsme
biřmovaní, nemůžeme plně dostát tomuto úkolu. Ze své síly toho nejsme schopni. „Beze
mne nemůžete činit nic,“ říká Ježíš. A pro tento životní úkol to platí dvojnásob. Abychom
mohli umřít sami sobě, nežili už tomuto světu, ale pro Krista, abychom nepodlehli pokušení zakořenit se v tomto světě a smysl života vidět v tom – mít více peněz, materiálních
hodnot, více vlastnit (podobni bláznu, kterému se hojně urodilo, a domnívajícímu se, že
tím je zajištěn jeho život), nehnali se za posty a mocí, kterou bychom chtěli ovládat druhé,
musíme přijmout a žít z biřmování. Pokud nežijeme z biřmování, pokud jsme si ani nikdy
nepoložili otázku – jakými charismaty jsme byli obdarováni, jak tyto hřivny používáme,
kalíme tuto řeku a lidem, kteří žízní, zabraňujeme najít a přijmout blahodárný, osvěžující
a oživující hlt vody. Biřmování není jenom nějaká nadstavba nebo zpestřující doplněk našeho duchovního života, ale bytostně základní a nutná skutečnost. I proto je ten, kdo přijímá
křest v dospělosti, ihned zároveň i biřmován. Pokud má být církev živá a oživovat svět,
potřebuje Vodu – Ducha, potřebuje biřmování. Nejenom ho přijmout, ale také z něj žít.
P. Josef Sláčík, vikář

Homilie
„…A za koho mě pokládáte vy?“

(Mk 8,29)
Kolikrát v životě jsme tuto Ježíšovu otázku slyšeli či četli. Většinou ji chápeme tak, že
je určena pouze tomu úzkému kruhu učedníků v oné konkrétní době, na cestě do Jeruzaléma, kdy stále ještě nerozuměli a ani nemohli plně rozumět smyslu Ježíšova poslání. Vždyť
i Jan Křtitel, který při křtu v Jordánu byl prvním svědkem vyhlášení Ježíšova synovského
vztahu k Bohu, po čase posílá z vězení své učedníky, aby se Ježíše přímo zeptali: „Jsi ten,
jenž má přijít, anebo máme čekat někoho jiného?“ My, kteří na rozdíl od Petra svoji víru
již opíráme o Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného, však máme dojem, jakoby pro nás byla
tato otázka již překonaná a odpověď na ni jaksi samozřejmá. Tím více proto oceňujeme
tehdejší Petrovo vyznání. Zásadní problém však většina z nás má s Ježíšovým kategorickým odsouzením Petrova naléhání, aby se Ježíš vyhnul předpovídanému (a v této době
již i očekávanému), lidsky tragickému konci své pozemské mise v Jeruzalémě. Když se
však pokusíme opustit „pohodlné“ stereotypy naší víry a vydáme se hledat vlastní osobní
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odpověď na Ježíšovu otázku, za koho jej pokládáme my (jednotlivě a osobně), pak možná
zjistíme, že právě Ježíšova výzva: „Jdi mi z očí, satane“, která je obranou proti pokušení
za strany ďábla, vysloveným skrze nechápajícího Petra, je podle mého klíčovým bodem
tohoto úryvku evangelia.
Ježíš Nazaretský jako vtělený Bůh byl současně pravým člověkem. Nikoliv Bohem, „oblečeným“ do lidského těla. Jeho identitu Syna Božího mu Otec sděloval ve výjimečném
vztahu, kdy Ježíš v modlitbě hovořil s Bohem Otcem přímo tváří v tvář, na rozdíl od Mojžíše, který za svého života s Bohem sice hovořil jako s přítelem, ale Bohu do tváře nikdy
pohlédnout nemohl. Ježíšovo mesiášské poslání, které mohl naplnit jedině jako pravý
člověk a pravý Bůh (sám sebe výhradně označuje jako Syna člověka), však bylo od počátku v zásadním střetu s tajemstvím popření Boží vůle skrze trojí návrh kladený duchem
Zla – ďáblem. S určitou „kazatelskou“ licencí si dovolím říci, že v situaci, kdy Ježíš kladl
apoštolům uvedenou otázku, jedině ďábel byl schopen správně odpovědět. Jedině on totiž
„dobře věděl“, že Izaiášův „služebník Jahve“, který vítězí skrze lidskou prohru (Iz 42,49),
se vztahuje na Ježíše.
Pokušení ducha Zla v kontextu působení dědičného hříchu totiž jde až tak daleko, že se
snaží přesvědčit člověka, že i oslava Boha nemusí být nutně založena na absolutním podřízení se Boží vůli, ale na lidských schopnostech a kritériích lidského úspěchu a slávy. Toto
pokušení rafinovaně kamufluje a v očích „světa“ „legitimizuje“ i projevy pýchy či touhy po
moci, kde místo podřízení se Boží vůli je skutečným cílem prosazení vůle člověka. Je dobře
si uvědomit, že tak jako v případě pokušení samotného Ježíše využívá ďábel obecně k zastření své vzpoury proti Bohu často i rafinovaných teologických manipulací. A to vysvětluje
i to, proč Bůh důsledně pro naplnění své vůle volí cestu, která podle lidských kritérií je
nepochopitelnou prohrou. Na cestě k oslavě Boží musí proto nejprve prohrát lidská pýcha
v nejrůznější, i „bohulibé“ podobě.
A v tomto již jasně cítíme, jak aktuální je Ježíšova otázka pro nás, stejně jako pro všechny minulé generace křesťanů.
„A víme přece, že po všechna staletí, i dnes, Pán musí křesťany znovu a znovu poučovat, že jeho
cesta v žádné generaci neznamená cestu pozemské moci a slávy, ale cestu kříže. Víme a vidíme, že
i dnes si křesťané berou Pána stranou a říkají mu: „Bůh uchovej, Pane. To se nesmí stát!“. A tak
Pán musí i nám znovu a znovu říkat: „Z cesty satane, za mne!“ V tomto smyslu zůstává celá scéna
neuvěřitelně současná.“ (J. Ratzinger, Ježíš Nazaretský).
A důležitý závěr pro nás. Cesta Ježíše Nazaretského až k jeho absolutnímu podřízení
se Boží vůli vede v trvalém napětí mezi vedením Boha Otce v osobní modlitbě na straně
jedné a pokušením ze strany ducha Zla na straně druhé. Můžeme si dovolit říci, že ani Syn
člověka by bez tohoto vedení nemohl splnit své spasitelské poslání. Nám, kteří za svého
života do Boží tváře pohledět nemůžeme, tak ale připravil ke spáse cestu, která spočívá
v Jeho konkrétním následování. Není to nějaká abstraktní teologie, ale velmi konkrétní
program. Dokonce se od nás ani nevyžaduje, abychom se pokoušeli proniknout lidským
rozumem tajemství Boží vůle. Bůh od nás očekává jediný rozhodující svobodný krok – odstranit vše, co brání tomu, aby mohl vstoupit do našeho srdce. A tak se držme především
Ježíšova doporučení: „Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho
bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14,23)
František Benda, jáhen
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Slovo ministrantům
Půst očí

Kdysi bylo v našich kostelích zvykem zakrývat po celou dobu postní fialovou látkou oltářní obrazy a kříže. Že se v postní době máme učit odříkat obrazů z televizních přijímačů
či počítačů, o tom můžeme slyšet v postních kázáních. Ale proč se měli tenkrát lidé přestat
dívat na zbožné obrazy?
Možná si zkus vybavit, jaké obrazy máte vlastně u vás v kostele. Nemůžeš si vzpomenout? Výzdobu kostela považujeme za tak samozřejmou, že už ji ani nevnímáme. Nepřemýšlíme o tom, kdo tam ten či onen obraz umístil a proč. Ale kdybychom jednou přišli do
kostela a stěny by byly prázdné, určitě bychom si říkali, co se stalo.
Obrazy byly tedy zakrývány proto, aby si lidé mohli znovu uvědomit jejich duchovní odkaz a náboženskou hodnotu. Aby je věřící, až se na ně znovu o Velikonocích podívají, viděli
nově, jako skutečný prostředek setkání s Bohem a jeho činy.
Ono zakrývání obrazů mělo křesťany upozornit na to, že Bůh je nezobrazitelný. Obraz
není podobou Boha ani předmětem úcty. Zakrytím obrazu se má znovu obnovit vědomí
toho, že Bůh přesahuje vše, co je smysly zachytitelné. Neviditelný Bůh se zviditelňuje tak,
jak on sám chce (a to nejvíce ve svém synu Ježíši Kristu). Člověk nemá právo podle vlastních přání a své fantazie určovat Bohu jeho podobu v tomto světě. Boj o to, zda mohou či
nemohou být v kostele obrazy, se rozhořel v 8. století a byl zakončen církevním sněmem.
Na něm bylo rozhodnuto, že ti, „kteří se dívají na obrazy, myslí na jejich předobrazy, získávají
k nim víc lásky a povzbuzují se projevovat
jim úctu polibkem a klaněním“.
Obraz je tedy symbolem, jakýmsi
mostem od neviditelného k viditelnému, od nevyslovitelného k vyslovitelnému. Symbol zároveň odkrývá
i zahaluje to, k čemu poukazuje. Proto
přichází ono časově omezené vnější
zahalení, aby se více zdůraznil vnitřní
obsah.
Obrazy jsou pouhým výtvorem člověka, výsledkem jeho tužeb a představ.
Postní doba má být dobou zapomínání
na vlastní lidské představy. Má být dobou prostoty a chudoby. Člověk má naplno zakusit, že je tvorem, který sám
není schopen dosáhnout absolutního
štěstí. Tvorem, který potřebuje víc než
jen zasytit své smysly. A do této chudoby člověka pak může vstoupit Bůh
se svým bohatstvím.
PH
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Z liturgického kalendáře
Svatý Metoděj
Březen je celý v postní době. Neslaví se žádné svátky, jen dva největší: sv. Josefa
(19. 3.) a Zvěstování Páně (z tradičního termínu 25. 3. se letos přesouvá na pondělí 26. 3.).
Oba dva jsou svým obsahem adventní.
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k letošní postní době vychází z úryvku listu Židům: „Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům.“ (Žid
10,24). Papež nás v něm povzbuzuje, abychom překonávali lhostejnost a nezájem, které
zakrývají sobectví a maskují se zdánlivým respektem k soukromí druhého, a navazovali
vztahy charakterizované vzájemnou péčí a pozorností vůči dobru druhého člověka, včetně
starosti o jeho duchovní dobro. Naši kněží nás s ním během postní doby jistě seznámí
podrobněji.
My budeme nyní pokračovat v cyrilometodějské tématice a představíme si (s malým
předstihem – úmrtním dnem je 6. duben) druhého z bratří-věrozvěstů – sv. Metoděje.
Narodil se v Soluni okolo roku 815. Byl o 12 let starší než Konstantin. O jeho dětství
a mládí mnoho nevíme. V matných pozůstatcích prastarého řeckého životopisu se v dětském věku nazývá Michal (řeholní jméno podle soudobého zvyku začínalo stejným písmenem jako jméno křestní, v tomto případě tedy „M“). Vynikal urostlou postavou a značným
nadáním ke studiu. Jako by byl předurčen pro vojenskou dráhu – stejně jako otec se hodlal
uplatnit ve státní správě. Když Konstantin začínal chodit do školy, on právě končil studia práv na cařihradské státní univerzitě. Patřil k nejlepším žákům a přičteme-li k tomu
fyzickou zdatnost a známosti jeho otce na císařském dvoře, není divu, že měl před sebou
všechny cesty otevřené. Už jako dvacetiletý (v roce 835) získal významné místo archonta
– tedy faktického vládce – jedné z byzantských provincií, obydlených převážně Slovany.
Rozkládala se v povodí řeky Strymon severně od Soluně.
Jazykově to pro něj nepředstavovalo problém. Soluň byla tehdy sice z větší části řecká, její okolí však bylo osídleno výhradně Slovany. Město bylo závislé na dodávkách zboží
ze slovanského venkova. Bylo přirozené, že zdejší obyvatelé už od dětství hovořili nejen
řecky, ale naprosto samozřejmě i slovanským nářečím. Metoděj ani Konstantin si vůbec
nevzpomínali, že by kdy jazykem místních Slovanů nemluvili nebo mu nerozuměli. V jejich
případě byla tato dvojjazyčnost o to přirozenější, že v slovanském nářečí jim šeptala první
slovíčka jejich života maminka, která byla pravděpodobně také Slovanka. Řeč makedonských Slovanů tak byla pro ně doslova jazykem mateřským. Stala se pro ně samozřejmostí
jako vzduch a voda.
V té době vypukla mezi makedonskými Slovany vzpoura. Byzantská říše je olupovala a odírala na daních, ale nebyla schopna ani ochotna jim zajistit základní bezpečnost
a ochranu před nepřáteli – především před nájezdy Bulharů. Vzpoura se šířila všemi směry
a neminula ani Metodějovo knížectví. Jako archont neměl na vybranou. Byl povinen bezvýhradně prosazovat politickou linii státu. Nebyl však jen státním úředníkem. Byl zároveň
i právníkem a nemohl se zbavit prostého smyslu pro spravedlnost. A co víc, byl hluboce
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věřícím křesťanem. Jeho instinkt mu říkal, že ti lidé se v podstatě bouří právem. Myšlenka, že by měl jejich povstání utopit v krvi, ho politicky zneklidňovala a lidsky pobuřovala.
Vždyť to byli právě oni, Byzantinci, kdo je svými bezohlednými kolonizátorskými metodami vehnali do této pasti. Má je trestat za své vlastní viny? Ne! Zvolna v něm začínalo klíčit
osudové rozhodnutí.
Také pro jeho otce Lva představovaly nájezdy Bulharů vážný problém. Jako vojenský
velitel musel v rámci svých pravomocí zasahovat. V jedné šarvátce byl těžce raněn. Ještě vyvedl své muže do bezpečí, ale pak ztratil vědomí. Vojáci ho dopravili do jeho domu v Soluni,
kde druhý den před svítáním zemřel. Pro oba bratry to byla těžká rána. Konstantinovi bylo
teprve čtrnáct a všechno, o čem snil se zdálo v nedohlednu.
Metoděj se kolem roku 842 zřekl archontie, aby unikl
nepříjemnostem, které z uvedených okolností pro něho
vyplývaly. V jedné z legend čteme, že „byl v tomto
životě svědkem početných a rozrušujících bouří“,
že však „nechtěl svou drahocennou duši poskvrnit věcmi, jež netrvají navěky, a proto, jakmile našel vhodnou chvíli, zbavil se vladařství
a odešel na Olymp“ v maloasijské Bithynii,
jižně od dnešního tureckého města Bursy.
Na svahu této hory, která je za jasného
počasí vidět až z Cařihradu, existovala
celá řada klášterů (dodnes se turecky
jmenuje Kešiš-Dág, mnišská hora).
Nevíme ovšem, do kterého z nich se
světec uchýlil. V každém případě „byl
postřižen, oděl se v černé roucho a setrvával v pokoře, dodržoval důsledně
úplnou mnišskou řeholi a věnoval se
knihám“.
Počátkem roku 856 došlo v Konstantinopoli k palácovému převratu.
Bratr císařovny Bardas zosnoval spiknutí proti logothetovi Theoktistovi, zajal
ho a v žaláři jej dal zavraždit. Sám se pak
s pomocí císaře Michaela III. zmocnil vlády
a císařovnu matku i s třemi dcerami přinutil
vstoupit do kláštera. Krutý osud Theoktistův
bolestně zasáhl Konstantina, který u něho měl
druhý domov. To bylo jednou z příčin, proč opustil město a hledal útulek u svého bratra v klášteře
olympském. Od té doby až do smrti se už nikdy od
něho neodloučil.
P. Pavel Liška
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Boromejky
Boromejky v Prachaticích
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.
20 let návratu Boromejek do Prachatic
Celá kongregace cítila bolest nad nuceným odchodem z milovaného Neumannea. Zde
se narodil sv. Jan Neumann, zde zemřel jeho otec Filip Neumann a zde působila a zemřela
Matka Karolína Neumannová. Dnes bych se s vámi chtěla podělit o začátcích v roce 1992,
když generální představená Matka Invioláta Krupková rozhodla, že zde po majetkové restituci obnovíme činnost. Ona sama zde strávila pár hezkých let v kanceláři Domova důchodců, proto jí byl tento dům tak drahý.
Psal se 21. leden 1992. Byl to úmrtní den naší Matky Vojtěchy Hasmandové, zesnulé
v pověsti svatosti. V říjnu uplyne 40 let od jejího zatčení do komunistického vězení v roce
1952. Věřily jsme, že se za nás přimlouvá v nelehkých začátcích. V mrazivém zimnín dnu
jsme dvě vlaštovky, SM. Bernarda Tůmová a já, vyjely ze Znojma a v Českých Budějovicích
jsme se zastavily za biskupem Antonínem Liškou pro požehnání. Jako redemptorista projevil velkou radost z návratu do rodného domu jejich světce. V Prachaticích nás k naší velké
radosti vítal u dveří pan děkan Jaroslav Havrda, který šel sloužit mši svatou pro obyvatele
do bývalé kaple našich sester. Byl tam stůl a pár židlí s několika obyvateli a farníky. Pár
mladých přišlo zpívat a hrát na kytaru. Dojalo nás srdečné přivítání i to, že začínáme bohoslužbou. Po ní nás mile přivítala také vedoucí Domova důchodců, paní Kotrchová. Pozvala
nás k občerstvení a pak dala k dispozici údržbáře, aby nám pomohli nosit nejdůležitější
věci do dvou uvolněných místností. Jednu místnost jsme hned proměnily na kapli. Přivezly
jsme si svatostánek, aby se Pán Ježíš mohl ubytovat s námi. V druhé místnosti jsme spaly,
vařily a odpočívaly. Musely jsme čekat, až se babičky postupně odstěhují z dalších pokojů.
Nebylo to lehké. WC jsme měly společné s obyvatelkami a sprchovat jsme se chodily do
sprchy údržbářů. Dalo mi hodně práce, než jsem ji celou vydrhla...
Ještě ten večer jsme byly pozvány na místní faru, kde probíhala přípravná schůze
k ustanovení farní rady, aby jedna z nás mohla být také členkou, a tak se zapojit do farnosti. Ve farnosti jsme byly brzy jako doma, protože hned další týden nastupoval pan děkan
do nemocnice a svěřil nám své ovečky. Když nebyla mše svatá, vykonávaly jsme bohoslužbu slova. Tak jsme brzy poznaly i kostely okolních vesnic. My samy jsme každý den ráno
jezdívaly do Bavorova na mši svatou. Otec František Hobizal nás velmi rád viděl, stal se
nadlouho naším zpovědníkem a duchovním vůdcem.
Radostně nás přijalo společenství mládeže při faře. Začali navštěvovat naši provizor10

ní kapličku a mám radost, když je
všechny vidívám v kostele i s partnery a dětmi. Uvítat nás přišli také
členové nově vzniklého Spolku svatého Jana Neumanna a věnovali
nám obraz s kresbou zdejšího malíře
J. Sahuly. Spolek se zasloužil o umístnění pamětní desky na náš dům.
Dnes už jsou na věčnosti a dostávají
zaslouženou odměnu od Pána. Pan
Soumar, Ing. Francl, MUDr. David
aj., stateční muži. Jsem ráda, že
mám na ně osobní vzpomínky...
Během půl roku se nám podařilo
upravit sociální zázemí, další tři pokoje, a především vybudovat nový interiér kaple. Velmi nám byl nakloněn tehdejší přednosta okresu RNDr. Karel Škácha, díky němu jsme získaly do trvalého zapůjčení pro kapli
náš obraz světce Jana Neumanna, který vlastní muzeum a který byl v době stěhování v roce
1975 odcizen. Kaple nese jméno světce a byla slavnostně vysvěcena panem biskupem Antonínem Liškou 25. července 1992 za účasti sester z našich komunit a mnoha našich místních
dobrodinců. Byl nám přidělen také nový duchovní otec P. Josef Čichoň – redemptorista,
velmi oblíbený v Domově důchodců i ve farnostech, kde vypomáhal.
Pokračovala rekonstrukce. Musím s vděčností vzpomenout neúnavné přízně pana Jana
Tetoura, který nám ochotně a nezištně pomáhal. Uvolněný dům mohl sloužit k pobytu
našim mladým sestrám na dovolené. Určitý čas zde bydlela také studující věřící děvčata.
Dům ožíval.
Naši komunitu rozmnožila sestra Brigita. Obě jsme začaly vyučovat náboženství na
žádost otce Jana Tampíra ze Lhenic. Pomáhala nám tehdy Lenka Hanžlová a bylo to krásné
období. Začaly jsme jezdit na Teologickou fakultu JU, abychom si doplnily vzdělání. Postupně jsme pomáhaly vyučovat i v Prachaticích a v okolních vesnicích, dokonce jsme tři
roky jezdily vypomáhat otci Janu Hanžlovi do Zdíkova a Stachů. Tak jsme se trvale zapojily
do farnosti. Když přišla sestra Terezie, začaly jsme zpívat ve zdejším farním sboru. Tuto
tradici udržujeme dodnes.
Město si postavilo nový Domov Mistra Křišťana. Prázdný dům byl nabídnut nově vzniklému Občanského sdružení JNN, které v roce 2003 z iniciativy MUDr. Petra Koptíka začalo
usilovat o realizaci hospice. Tato bohulibá myšlenka se podařila. V roce 2005 začal provoz
hospice v čele s neúnavným a nadšeným „hospicákem“ ředitelem PhDr. Robertem Hunešem.
S provozem hospice se rozrostla také naše komunita. Dnes je naše činnost omezena na
službu v hospici a našim přestárlým nemocným sestrám. Každá z nás je svým způsobem
duchovně propojena se světcem Janem Neumannem a jeho rodným domem. Každé sestře,
která odejde, zůstane v srdci vděčná vzpomínka. Bohu díky.
SM. Sebastiana SCB (redakčně kráceno)
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Na návštěvě u
Mgr. Michaely Veselé,
ředitelky Farní charity Prachatice
3. 5. 1975 v Prachaticích
svobodná
nemám
SOUz Dub u Prachatic, obor chovatel hospodářských zvířat; TF JČU,
obor učitel náboženství a etiky
Povolání:
prodavačka potravin, poštovní doručovatelka, organizační pracovník,
programový sekretář, ředitelka
Současné působiště: ředitelka Farní charity Prachatice a vedoucí terénní služby
Most naděje
Předchozí působiště: YMCA Husinec, programový sekretář

Narozena:
Rodinný stav:
Děti:
Vzdělání:

Dnešní rozhovor začnu citací z Mladé fronty Dnes ze dne 21. ledna 2012: „Mezi
nejúspěšnějšími (koledníky letošní Tříkrálové sbírky) byli koledníci na Prachaticku,
kde vydala padesátka kasiček částku 234 862 korun. .… Výtěžek Prachatic je úctyhodný například ve srovnání s krajskými Českými Budějovicemi, kde středisko Diecézní
charity spolu s místní charitou vykoledovaly dohromady jen o necelých 40 tisíc více.“
Jistě Vás to velmi potěšilo. Čemu vděčíte za takový úspěch?
Úspěch by nebyl, kdybychom neměli tolik ochotných vedoucích kolednických skupinek
a samotných koledníků. V letošní sbírce nám pomáhalo 142 dobrovolníků, z toho 42 vedoucích a 100 dětí. Tak jsme se mohli dostat i do menších obcí na Prachaticku, na které
jsme dosud neměli sílu. Myslím, že celkový počet 41 vykoledovaných obcí a měst je opravdu
významný.
Setkávají se koledníci i s negativními reakcemi?
Musím přiznat, že koledníci se setkávají s nejrůznějšími reakcemi a vždy mne překvapí,
jak jsou koledníčci pohotoví. Vím, že v Netolicích se děti každoročně setkávají se zvláštním
pánem v červených trenýrkách a zlatým křížkem na krku, který je vždy rychle vyprovodí
od svého domu. Jsou samozřejmě i lidé, kteří s naší sbírkou nesympatizují a dávají to patřičně najevo. Na druhou stranu podobné negativní reakce několikanásobně vyváží reakce
seniorů nebo malých dětí. V menších vesničkách na nás už čekají a byli by velmi zklamáni,
kdybychom za nimi nepřišli.
Kam letos poputuje výtěžek sbírky?
Letošní záměr sbírky jsme rozdělili na 5 projektů. Svůj díl na provoz získá Hospic sv.
J. N. Neumanna. Zbytek bude rozdělen do sociálních služeb Farní charity Prachatice, konkrétně na Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, který sídlí v bývalých ka12

sárnách, kde bychom se chtěli pokusit upravit zahradu a vstupní
prostor zařízení. Druhý azylový dům, sv. Petra v Záblatí, který
je určen pro muže, svůj díl využije na zkvalitnění bytových
prostor zařízení. Terénní program Most naděje svou částí ze
sbírky zkvalitní službu o materiální pomoc rodinám s dětmi
v hmotné nouzi. Posledním projektem je vytvoření materiálně – technického zázemí pro mimořádné události, jako
jsou požáry, povodně apod., zde na Prachaticku. Chceme mít
pro tyto případy k dispozici základní hygienický a úklidový
materiál, abychom mohli rychle a účinně pomoci
potřebným.
Přivítala byste pro příští rok ještě
více dobrovolníků z řad dětí nebo dospělých? Jak a odkud vlastně koledníky získáváte?
Koledníků není nikdy dost a já
budu jen ráda, když se přihlásí další,
ať už děti nebo dospělí. Zbývá nám
totiž ještě několik obcí, kde jsme ještě nekoledovali, a také v Prachaticích se do některých
ulic koledníci nedostali. Většinou nám totiž schází vedoucí kolednické skupinky, kteří jsou
za skupinku odpovědní a na vše v terénu musí dohlédnout, což není vždy lehké. Už máme
určitý okruh lidí, kteří nám tradičně pomáhají, pak nám také dorůstají naši bývalí koledníčci do věku, kdy mohou samostatně vést skupinku a pak se nám také přihlašují noví
dobrovolníci, ochotní pomoci. Všichni mají můj obdiv a velmi jim děkuji. Musím říci, že
máme ty nejlepší kolednické skupinky (ale nepochybuji, že podobně by to vyjádřili i ostatní
organizátoři Tříkrálové sbírky).
Vystudovala jste teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Vyrůstala jste ve věřící rodině?
Pocházím z nevěřící rodiny. Uvěřila jsem ve svých 18 letech, kdy mne můj bratr přivedl
do sboru Církve bratrské v Husinci, který je mou velkou rodinou. Na teologickou fakultu
jsem se přihlásila na podnět mé kamarádky, se kterou jsem spolupracovala v YMCA. Musím
se přiznat k tomu, že než jsem vstoupila na půdu fakulty, nedokázala jsem si představit
spolupráci s katolíky. Byla jsem tehdy dost protikatolická, to byl důsledek mé neznalosti.
Na fakultě jsem poznala mnoho významných a úžasných lidí, kteří můj postoj postupně
proměňovali, a věřím, že má cesta, se zastávkou na fakultě, byla Božím vedením. Dnes jsem
ráda za společenství a přátelství, která mám s některými katolíky, a musím přiznat, že se
od nich mnohému učím. (Ale ctnosti trpělivosti a tichosti jsem se zatím nenaučila.)
Hlavní činností charitních organizací je pomoc potřebným. Váš terénní program
nese název Most naděje. Pro koho je určen?
Most naděje je určen především lidem v tíživé situaci, se kterou si nevědí sami rady nebo
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ji sami nezvládnou. Převážně se věnujeme cílové skupině tzv. sociálně vyloučených osob,
ale pod tím si můžeme představit kohokoliv. Na pracovnících je, aby posoudili, zda mohou
pomoci sami či mají zprostředkovat nějakou specializovanou službu. Věnují se rodinám
i jednotlivcům. Původně byl mým záměrem projekt, který by mírnil sociální dopady u lidí,
kteří odcházejí z azylových domů nebo podobných zařízení. Dnes se věnujeme prakticky
všem lidem v hmotné nouzi, lidem ohroženým ztrátou bytu, ztrátou zaměstnání, osobám
zadluženým atd.
Přibývá podle Vašich zkušeností lidí, kteří se ocitli v nouzi, nebo je jejich počet
víceméně stabilní? Kde vidíte nejčastější příčiny toho, že se lidé do takové situace
vůbec dostávají?
Podle našich statistik nám lidí v nouzi přibývá. Přispívají k tomu velkou měrou legislativní změny, ale i samotné klima ve společnosti. V historii se vždy společnost členila na
lidi samostatné a soběstačné a lidi, kteří svůj život moc nezvládali. Problémem dnešní
společnosti je určitá lhostejnost vůči druhému člověku, která se projevuje ve všech oblastech života. Setkáváme se ve větší míře s neochotou a určitou neschopností vychovávat
své děti k odpovědnosti a svědomitosti, která se projevuje ve škole a následně i v dalším
životě dítěte. Ve společnosti chybí prezentace kladných vzorů, naopak násilí a nepoctivost
se mnohdy opěvuje jako ctnost. To vše přispívá k nestabilitě rodiny, což se promítá do
fungování společnosti. Věčný koloběh, který vidíme ve všech našich službách, nestabilní
rodinné zázemí, ve kterém se předávají špatné vzory chování, nám vytváří další generaci
našich klientů.
Asi nikdo nepochybuje o náročnosti Vašeho zaměstnání. Daří se Vám nenosit si
problémy z práce domů? Máte koníčky, při kterých relaxujete?
Neumím se vypnout jako rádio nebo televize. Velmi často si domů přináším podněty. Je
však pravda, že mám mnoho aktivit, které mne naplňují a u kterých si mohu odpočinout.
Mám některé úkoly v naší církvi, ať už je to vedení dorostu (skupinka sborových dětí ve
věku 10 – 15 let), na kterém se podílím s dvěma dalšími vedoucími, nebo příprava sborového časopisu (my máme jen občasník s názvem Echo 2000). Ráda čtu nebo sleduji dobrý
film. Energii mi dodává i procházka v přírodě. Pro rodinu a přátele ráda vařím a peču,
v současnosti se zaměřuji na kuchyni našich babiček a prababiček. A ještě mnoho a mnoho
dalšího.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Tak to bychom tu strávily mnoho času. V profesní rovině bych chtěla docílit toho,
aby služby Farní charity Prachatice sloužily jako příklad dobré praxe pro jiné organizace.
V osobní rovině bych chtěla dopracovat svou diplomovou práci a vydat ji jako samostatnou publikaci. Možná bych chtěla ještě začít studovat další VŠ obor. No, a když jsme začali
Tříkrálovou sbírkou, tak bych si přála, aby v příštích letech výtěžek sbírky narůstal a aby
zvěst, kterou naši malí koledníčci prostřednictvím této akce nesou, zazněla v srdcích lidí
v blízkém i dalekém okolí.
Připravila Marie Horová
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Kostely vikariátu
Strunkovice
nad Blanicí
Strunkovičtí vystavěli kostel, vystavěli věž, ale
když došlo na hodiny, vzpomněli si, že by měli spořit. Udělali tedy ciferník jen ve stranu, kde bydlil
pan farář a pan půlmistr. Za to vyznamenání chtěl se
půlmistr spoluobčanům a chrámu Páně odměnit. Myslil, že
závaží kamenná mají na kostelních hodinách po celém světě
a že Strunkovice musejí mít něco zvláštního. Věnoval tedy hodinám závaží tvarohová, na něž musily dvě hubené jeho kravky dojiti
přes půl roku. Zato však bylo každé závaží jako mlýnské kolo. Hodiny šly
nějaký čas, ale potom se pozdily a pozdily, až nemohly z místa. Vypravena na věž komise, aby
vypátrala, proč se hodiny zastavily. Komise seznala, že vrabci závaží sezobali, takže z nich nezbylo ani na syreček. Pan půlmistr cítil, že je na něm, aby věc napravil, a to co nejdříve, neboť už
počali Strunkováci mřít hlady, protože hodiny po několik dní neukazovaly na zlatou chvíli oběda.
Pan půlmistr usoudil tak: postavil pod věž obecního serbusa, dal mu do ruky dlouhou tyč a tyčí
serbus rafiky postrkoval. (Ladislav Stehlík: Země zamyšlená)
Duchovní správa
Strunkovice nad Blanicí (18 kilometrů severozápadně leží Strunkovice nad Volyňkou)
se v písemných materiálech objevují poprvé v roce 1228, a to mezi statky ženského kláštera
u sv. Jiří na pražských Hradčanech. Kněz je zde poprvé zmiňován v roce 1359, tedy zároveň
s plebánií, a to v souvislosti s dosazením kněze do Vlachova Březí. S prvním konkrétním
jménem se však setkáváme až v roce 1376, kdy se píše o smrti kněze Jana a instalaci kněze
Beneše Odolenova z Jesenic, kterého stejně jako jeho nástupce do funkce dosazují Rožmberkové. Ti pak, konkrétně Jan a Petr
v roce 1369, strunkovické faře věnují les
a plat tři a půl kopy. K tomu v roce 1396
přidává strunkovický měšťan Blahut více
než dvaaosmdesát jiter polí a dva domy,
z jejichž prodeje měl být vydržován
kaplan. Kaplanství, jehož fundace byla
potvrzena v roce 1397, bylo několikrát
finančně polepšeno a zaniklo v souvislosti s husitskými válkami. V roce 1574
je zde zmiňován katolický kněz Benedikt
Habrensis, v roce 1616 oproti tomu je do
Strunkovic konsistoří podobojí potvrzen
kněz Martin Rotari Prachatický. Po roce
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1620, kdy odešel poslední nekatolický kněz, je fara opuštěna a spravována prachatickým děkanem. Po obsazení
fary v Bavorově je připojena sem a opětovně obnovena až
v roce 1744, kdy se duchovní správy ujímá alumnus pražského semináře Arnošt Norbert Trochopaeus. V roce 1816
byla založena kaplanská nadace, kterou posléze polepšili
Schwarzenberkové, a prvním fundačním kaplanem se stal
Jan Mácha. Do farního obvodu Strunkovic již od jeho obnovení v roce 1744 spadaly Strunkovice a Žichovec, který
dříve patřil pod Bavorov. Z farnosti vyšlo několik kněží, ať
již bratři Jan a Josef Hanžlovi, bratři Josef a František Pernegrovi a jejich synovec František Pernegr. Strunkovickým
rodákem byl i P. Karel Krbeček, nejvěrnější přítel sv. Jana
N. Neumanna. P. Krbeček byl v samotných Strunkovicích
osmnáct let kaplanem. Na počátku 18. století bylo při kostele zřízeno Bratrstvo sv. růžence (s tím souvisí vybudování
růženeckého oltáře). Před rokem 1736 bratrstvo literátů.
Kostel
Na spočítání kostelů, které jsou u nás zasvěceny sv. Dominikovi, by nám rozhodně stačily prsty jedné ruky a to je navíc asi ani neupotřebíme všechny. Ten ve Strunkovicích
nad Blanicí byl v raně gotickém slohu vystavěn ve druhé polovině 13. století za stavební
účasti mistra ze Zdíkova a z Písku. V letech 1836
– 1840 byla prodloužena loď o čtyři sáhy západním směrem a vrchní část věže prodloužena
o jeden sáh. Dnes má kostel podobu jednolodní stavby s pětiboce uzavřeným presbytářem se
sakristií po severní straně, s věží rovněž na téže
straně a s předsíňkou na straně jižní. V ní býval
umístěn Boží hrob a ještě dříve zde byl původní
vstup do kostela. To, že jde o nejstarší část kostela, dosvědčuje i velice cenný půlkruhový žulový portál. Z doby stavby kostela se zachovalo
i okno s trojitou kružbou, zazděné okno v závěru presbytáře a úzké hrotité okno na východní
straně sakristie. Presbytář, nejstarší část kostela, je zaklenutý polem křížové klenby, žebra
klenby mají na vrcholu pětilistou růži, symbol
rožmberského rodu, což dokládá, že právě Rožmberkové stáli za založením kostela. Kněžiště
je uzavřeno třemi stranami osmiúhelníka, v čele
má tři opěrné pilíře.
V levé stěně presbytáře je umístěno sanktu16

árium s kamenným rámem
s trojbokým štítem, ve kterém je vytesán kříž. Z nejstarších dob se ve východní
části lodi zachovaly v podřímsí dva nárožníky, na nichž
jsou vytesány lilie a list javoru. Loď s plochým stropem je
15,3 metrů dlouhá a 8 metrů
široká. Presbytář má rozměry 4,7 x 8,65. Kůr pro zpěváky byl vystavěn před rokem
1736.
Inventář
Nejstarší část vybavení tvoří gotický sloupek na almužny v sakristii a kamenná křtitelnice. Ta má tvar kalicha, výšku 87 a šířku 64 centimetrů. Po obvodu jsou umístěny
čtyři znaky, a to Jana Rožmberka,
jeho matky Kateřiny z Vartenberka,
manželky Elišky z Halsu a její matky. Jak sloupek, tak křtitelnice pocházejí z roku 1389. Oltářní obraz
sv. Dominika pochází z roku 1876.
Novogotický hlavní oltář zdobí vedle obrazu sochy čtyř českých světců.
Dle Maříka byl původní oltář v roce
1907 nahrazen současným. Boční
oltáře sv. Linharta a Panny Marie
Růžencové v lodi pocházejí z roku
1757, obraz na mariánském oltáři
byl však namalován již v roce 1714. Z doby pořízení oltářů je i kazatelna. Jak dokládají
účetní záznamy, hodiny na věži byly již minimálně v roce 1749. V roce 1816 zhotovil strunkovický zámečník Pinert čtyři nové ciferníky.
Hřbitov
Původní ke kostelu přiléhající hřbitov byl zřízen současně s kostelem a několikrát zmenšen v souvislosti s rozšiřováním ulic. V roce 1832 se zde přestalo pohřbívat a v důsledku
epidemie cholery bylo nařízeno použít nepoužívaný nový, v roce 1808 vyměřený a doposud
neohraničený hřbitov. Ten byl opatřen zdí až v roce 1847. Jestliže posledním pohřbeným na
starém hřbitově byl Šimon Špiroch, první, kdo spočinul v požehnané půdě nového pohřebiště, byla jeho ovdovělá manželka Majdaléna, která zemřela o pouhý týden později. Starý
hřbitov je dnes pietně upraven a ze starých rozbitých křížů je zde zřízena zajímavá křížová
cesta. Ve zdi kostela jsou navíc umístěny dva staré náhrobní kameny zdejších farářů.
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Faráři:
1359 – první zmínka o strunkovickém
faráři
1376 – první známé jméno. Umírá kněz
Jan
1376 – 1383 Beneš Odolenův z Jesenic
1383 – 1388 Bartoloměj
1388 – 1407 Jan
1407 – 1418 Heřman
1418 – Osvald
1574 zmíněn farář Benedikt Habrensis
1616 potvrzen Martin Rotari Prachatický
(podobojí)
1617 zmíněn farář Daniel Ambrosii Pasovský
1619 Florián Kaleph Přerovský (zabit
vojáky)
1620 nekatolický farář odchází a fara je
opuštěna
1624 fara spravována z Prachatic, později
z Bavarova
1744 – fara ve Strunkovicích obnovena
1744 – 1754 Arnošt Norbert Trochopaeus
z Loun
1754 – František Pohl
1754 – 1776 Jan Josef Všetička
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1777 – 1790 Jan Buzek
1791 – 1799 Václav Rokoš
1800 – 1803 František Leeder
1804 – 1829 Jan Kursa
1829 – 1838 Prokop Kuliš
1838 – 1849 August Accent
1850 – 1874 František Chum
1878 – 1892 Josef Mařík
1892 – 1900 Jakub Sládek
1901 – 1935 Václav Dvořák
1935 – 1936 Jan Pelikán (adm. z Bavorova)
1936 – 1963 Jan Bruderhans
1964 – Karel Dvořák (adm. z Dubu)
1964 – 1970 Karel Rendl (adm. z Netolic)
1970 – 1993 Antonín Vobr (adm. z Netolic)
1993 – 2002 Josef Sláčík (adm. z Netolic)
2002 – 2003 František Hroznata Janoušek
2003 – 2004 Josef Sláčík (adm. z Netolic)
2004 – 2006 Mariusz Ratyński (adm.
z Bavorova)
2006 – 2009 Pavel Benda (adm. in mater.)
2009 – dosud Josef Sláčík (adm. in spir.
z Prachatic)
2009 – dosud Josef Capůrka (adm. in
mater.)
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Představujeme
Motto: Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.

Občanské sdružení DEMDAAL o. s.
Vzniklo v roce 2010 z lidí, kteří doposud organizovali letní tábory farnosti Netolice. Navazuje na dlouholetou táborovou tradici, v níž chce i nadále pokračovat a nově se orientovat
na další akce pro děti a mládež během roku. Za tradiční lze označit dvanáctidenní Letní
setkání dětí a mládeže s duchovně – herním programem, které se loni neslo na křídlech
daru svobody, svobodného rozhodování a zodpovědnosti. Obrovský díl práce odvedli členové lukostřeleckého klubu, kterým se podařilo společně s dalšími organizacemi připravit
celorepublikový prestižní turnaj postavený nejen na skvělých výsledcích, ale zejména na
pilíři pohody. V loňském roce byl založen Kulturní klub, jehož cílem je společně podnikat
rozličné aktivity směřující k obohacení duchovní a duševní sféry osobnosti a k podpoře
vzájemného společenství. Podařilo se založit tradici projekce Ozvěny ekofilmu promítanou
ve strunkovickém kině a realizovat vícegenerační taneční kurzy zakončené plesem. Dětský
den, dětská pouť i výtvarná soutěž byly cennou zkušeností a přinesly hodnotné podněty
a vazby.
Zajímavým počinem bylo setkání s válečným letcem z 2. světové války a v adventu potěšením otevřít Andělskou dílnu pod vedením Jáchyma Tesárka, v čase Vánoc pak zajišťovat
umělecké ztvárnění betlémské události pod taktovkou Mikoláše Troupa.
Za přínos pokládáme společný komunitní projekt „Křížení, aneb zachraňte
pamětní kříže“, který blíže představíme
v příštím čísle JP. Spolupracujeme s Římskokatolickými farnostmi Netolice, Prachatice a Strunkovice nad Blanicí a usilujeme o to, aby veškerá naše činnost byla
provázena a nesena modlitbou. Většina
z nás prošla táborovým společenstvím
postupně jako děti, rádcové, vedoucí,
kuchaři, technici... Neseme si v sobě
nezapomenutelné okamžiky radosti,
nadšení, dobrodružství, přátelství... Nechceme si je nechávat jen pro sebe, ale
chceme je rozdávat dál. Zveme ke spolupráci všechny přátele, budeme vděčni
za jakoukoli podporu a pomoc. Chceme
společně drobnými, nepatrnými střípky
skládat mozaiku velikého Božího díla. 
Více na www.demdaal.cz.
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In memoriam
In memoriam
V úterý 31. ledna 2012 zemřel Anthony Joseph kardinál Bevilacqua, emeritní arcibiskup
filadelfský, sedmý nástupce sv. Jana Nepomuka
Neumanna na biskupském stolci ve Philadelphii.
Mnozí z nás měli tu čest se s ním osobně setkat –
v atmosféře blížící se svobody – při památné pouti
v Prachaticích v červnu 1989. Jistě si zaslouží malou vzpomínku i na stránkách našeho časopisu:
Narodil se 17. června 1923 v New Yorku. Jeho
rodiče, jihoitalští přistěhovalci, měli 11 dětí. Všem
se snažili umožnit nejvyšší dosažitelné vzdělání. Anthony již záhy pocítil povolání ke kněžství.
Vstoupil do semináře v Huntingtonu a 11. června 1949 přijal v katedrále sv. Jakuba v Brooklynu
kněžské svěcení. Po tříletém působení ve farnostech brooklynské diecéze byl vyslán na další
studia do Říma. V roce 1956 dosáhl doktorátu kanonického práva na papežské Gregoriánské univerzitě. Pak vystudoval politickou vědu na Columbia University v New Yorku a stal
se magistrem společenských věd. V roce 1975 získal i titul doktora občanského práva na
univerzitě v Queensu.
V roce 1971 byl jmenován ředitelem diecézního úřadu pro migranty a uprchlíky a v roce
1976 kancléřem diecéze Brooklyn. V obou funkcích setrval až do roku 1983. Kromě toho
přednášel kanonické právo v kněžském semináři v Huntingtonu. 24. listopadu 1980 byl
vysvěcen na biskupa a ustanoven pomocným biskupem brooklynské diecéze.
Papež bl. Jan Pavel II. ho 7. října 1983 jmenoval biskupem v Pittsburghu a 8. prosince
1987 filadelfským arcibiskupem. Do hodnosti kardinála byl povýšen 28. června 1991.
V čele arcidiecéze stál 15 let. V rámci přípravy na Velké jubileum roku 2000 zahájil
proces obnovy nazvaný Katolická víra a život 2000. Pozval nepraktikující katolíky k návratu
do plného společenství církve. Každý týden se obracel k věřícím prostřednictvím živého
rozhlasového vysílání a jednou měsíčně též v připraveném pořadu „Hlas vašeho pastýře“.
Pravidelně konal pastorační návštěvy farností, škol, pečovatelských domů a jiných zařízení
po celé arcidiecézi. Hovořil s lidmi všech vyznání při návštěvách nemocnic a vězení i při
ekumenických a mezináboženských setkáních.
V lednu 1998 byl nucen čelit výbuchu rasového napětí v předměstských čtvrtích Philadephie. Vydal pastýřský list „Uzdravení skrze víru a pravdu“, jeden z nejdůležitějších dokumentů svého funkčního období. „Rasismus je zlo plynoucí ze samé podstaty zla. Je to
morální neduh a je velmi nakažlivý. Vzdaluje a odděluje nás od Boha …“ Vyzval katolíky
a všechny lidi dobré vůle, aby se naléhavě modlili za odvrácení tohoto zla.
Se službou filadelfského arcibiskupa se rozloučil při mši svaté 12. července 2003. Věřícím poděkoval: „Děkuji vám za lásku, kterou jste mi prokazovali po celá ta léta a za vaši ak24

tivní účast na životě církve. Byli jste mou velkou radostí
a darem od Pána Boha.“
Poslední léta života prožil v ústraní v kněžském semináři sv. Karla Boromejského. Tam také 31. ledna 2012
pozdě večer zemřel. Pohřben byl v kryptě katedrály sv.
Petra a Pavla ve Philadelphii 7. února 2012.
Svatý otec Benedikt XVI. zaslal jeho současnému nástupci Mons. Charlesi Chaputovi soustrastný telegram,
ve kterém připomněl, že zesnulý kardinál dlouhodobě
usiloval o sociální spravedlnost, věnoval zvláštní pastorační péči přistěhovalcům a po 2. vatikánském koncilu
přispěl svým odborným posudkem k revizi kanonického
práva.
Po jmenování arcibiskupa Bevilacquy kardinálem
v létě roku 1991 mu Klub přátel prachatického rodáka
sv. Jana Nepomuka Neumanna, zastoupený nedávno
zesnulým dr. Josefem Davidem, zaslal jménem všech
věřících prachatické farnosti blahopřejný dopis, ve kterém mu ještě jednou poděkoval za návštěvu Prachatic
a popřál vše dobré pro jeho službu. Kardinál odpověděl
vlastnoručně psaným krátkým dopisem, ve kterém děkuje za povzbuzení a vyprošuje Boží požehnání všem farníkům i jejich přátelům.
„Odpočinutí věčné dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.“
P. Pavel Liška

Pozvánka pro děti a mládež
Připravujeme velikonoční trh pro potřeby katecheze a akcí s dětmi ve vikariátu:
Velikonoční dílna: pro děti i dospělé na faře v Prachaticích pod vedením Mgr. Bohdany
Zámečníkové proběhne v pondělí 26. března a ve středu 28. března vždy od 15.30 hod. do
17.30 hod.
Velikonoční trh: pro potřeby katecheze a akcí s dětmi ve vikariátu proběhne na Květnou
neděli, tj. 1. dubna, v Prachaticích a ve Lhenicích po ranní mši.
Svatý týden v kostele sv. Jakuba v Prachaticích:
Květná neděle 1. 4. od 9.15 hod. „dětská“ mše, průvod s ratolestmi,
sraz v 9,10 hod. před farou
Velký pátek 6. 4. od 9.00 hod. možnost svátosti smíření
Velký pátek 6. 4. od 9.30 hod. modlitba křížové cesty
Více k bohoslužbám na www.farnostprachatice.cz
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Putování se sv. Jakubem
Návrat domů: Salamanca – Alba de Tormes
Poklekli jsme před hrobem sv. Jakuba, našeho patrona. Svěřili jsme mu svůj život a prosili ho, aby nás jím doprovázel. Jako byl dávným rytířům oporou v bojích za svobodu
a národní suverenitu, tak ať posiluje i nás v našich zápasech o dobro, spravedlnost, víru,
šťastnou budoucnost. I my musíme „pít kalich, který pil Kristus“ (srv. Mk 10,39-45) – to
je úděl učedníka – ale on nás ujišťuje o tom, že je to dobrá cesta.
Naše pouť však nekončí. Ještě musíme „sestoupit s hory“ (srv. Mk 9,2-13) – to znamená vrátit se domů. Někteří poutníci pokračují ze Santiaga dalších pár desítek kilometrů,
„až na konec světa“, na Cabo Fisterra. Je to pusté a odlehlé pobřeží. Během staletí se tam
mnoho lodí ztratilo v bouři nebo rozbilo o skaliska ve vichřici. Ale na kamenném ostrohu
nad nebezpečnými vlnami tohoto „Pobřeží smrti (Cabo da morte)“ je vztyčen kříž. Je to
dobré znamení, že na konci Evropy, v místě, kam po tisíciletí lidé doprovázeli duše svých
zemřelých, stojí kříž, znamení Kristovy lásky a vítězství nad smrtí!
Když jsem v létě 2002 konal tuto pouť se svými přáteli já, už jsme neměli čas jet až tam.
Končila nám dovolená a museli jsme chvátat domů. Cestou jsme se přesto zastavili na
několika místech, která jsou pro nás křesťany významná. Dovolím si vám o nich vyprávět.
Do prázdnin vyjdou ještě čtyři čísla našeho časopisu, vybral jsem tedy čtyři dvojice: Salamanca – Alba de Tormes, Guadalupe – Toledo, Avila – Segovia-El Burgo de Osma a Zaragoza
– Montserrat.
Vrátili jsme se do Kastílie. Minuli jsme starobylou Zamoru, známou z příběhů o El Cidovi, a přijeli do Salamanky. Je to prastaré město. Existovalo už před příchodem Římanů
na Pyrenejský poloostrov. V roce 217 před Kristem ho dobyl kartaginský vojevůdce Hannibal při svém památném tažení proti Římu během 2. punské války (výkřik „Hannibal ante
portas – Hannibal před branami“ se stal symbolickým vyjádřením zděšení nad blížící se
katastrofou). Většího významu však nabylo teprve kolem roku 1200, kdy si ho král Alfonso
IX. vybral za sídlo svého dvora a založil tam univerzitu, jednu ze čtyř nejvýznamnějších
v tehdejší Evropě.
Pyšní se dvěma katedrálami. Jsou postaveny tak blízko sebe, že z dálky vypadají jako
jedna. Stará katedrála (Catedral Vieja) budí dojem, že je kaplí Nové – ani do ní nelze vejít
jinudy. Je zasvěcená Panně Marii (Santa María de la Sede). Se stavbou se začalo kolem
roku 1100 za biskupa Jeronýma. Nejvýraznějším stavebním prvkem je románská dvouvrstvá
centrální lucerna, postavená podle vzoru chrámu Boží Moudrosti (Hagia Sofia) v Cařihradě.
Mistrovským dílem interiéru je nádherný oltář
z 15. století, složený z 53 desek, který zářivými
barvami vymaloval Ital Nicolás Florentino. Tvoří důstojný rámec pro byzantskou sochu Panny
Marie (Virgen de la Vega), patronky SalamanDvojitá katedrála v Salamance
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ky, s očima z perel. V kapli svaté Barbory
(z roku 1340) stojí naproti hrobu biskupa Lucera prázdná lavice, kde v noci před
zkouškou, která se konávala právě tam,
měli adepti doktorského titulu možnost
rozjímat. Vypráví se, že při zkoušce seděl
kandidát tak, aby se mohl bosýma nohama
opírat o chodidla biskupovy sochy, aby tak
do něj přešla biskupova moudrost.
Nová katedrála (Catedral Nueva) vznikla v letech 1513 – 1733. Nenahradila sta- Alba de Tormes
rou, jak to bývalo zvykem – obyvatelům
Salamanky bylo líto ji zbořit – ale byla postavena těsně vedle. Má překrásné platereskní
průčelí, bohatě zdobené sochami a erbovními symboly. Jako mnoho jiných budov ve městě je i ono vystavěno ze žlutého přírodního kamene, těženého v lomech u Villamayor. Při
západu slunce září jako ze zlata.
Těsně vedle katedrály stojí nejstarší univerzitní budova – Colegio Anaya. Dnes v ní sídlí
filologická fakulta. Její knihovna je nejstarší univerzitní knihovnou na světě. Uchovává na
13 000 vzácných rukopisů a prvotisků.
Uličkami starého města přijdeme na Plaza Mayor. Říká se, že je to nejkrásnější náměstí
ve Španělsku. Nechal ho vybudovat Filip V. v polovině 18. století. Celé je postaveno z teplého okrového pískovce, který v odpoledním slunci nádherně zlátne. Má dvě dominanty:
Královský pavilon, odkud dění na něm sledovala královská rodina, a ozdobnou barokní
radnici na protější straně. Dříve prý sloužilo i jako aréna pro býčí zápasy. Dnes je místem
procházek a odpočinku.
Asi 25 kilometrů na jihovýchod od Salamanky se na březích řeky Tormes rozkládá městečko Alba de Tormes. V historii sehrálo významnou roli díky vévodům z Alby. Z jejich
hradu dnes stojí už jen jediná věž, Torre de la Armería. V roce 1571 tu svatá Terezie z Avily
založila jeden ze svých malých reformních klášterů – klášter Zvěstování (viz: Kniha o zakládání, kapitola dvacátá). Zde také při jedné ze svých častých návštěv v noci ze 4. na 15. říjen
1582 zemřela. (Právě se prováděla reforma kalendáře z tehdejšího juliánského na dnešní
gregoriánský; při ní vypadlo oněch 10 dní!) Nad hlavním oltářem kostela, mezi ním a horním oratoriem sester, odpočívá tělo světice ve stříbrné, mramorem obložené, schránce. Její
levé rámě a srdce jsou však uloženy na jiném místě, v kapli po levé straně kostela. Bývají
totiž zapůjčovány k uctění i do jiných klášterů. V kostele je pohřbena také rodná sestra
svaté Terezie Jana de Ahumada, její manžel Jan de Ovalle a jejich syn Gonzalvo.
Ubytovali jsme se v noclehárně vedle kostela. Nebyl to žádný luxus, ale strávili jsme noc
v blízkosti (10-15 metrů vzdušnou čarou) hrobu světice. A to byl nezapomenutelný zážitek.
Ráno jsme šli na mši svatou, při které sestry (které jsme neviděli, jen slyšeli – do klauzury
karmelitek nemá nikdo přístup) krásně zpívaly. Pak jsme se trochu najedli a pokračovali
v cestě.
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 Hanžl, CSsR
Narodil se 20. prosince 1931 v obci Protivec nedaleko Strunkovic nad Blanicí. V roce
1945 nastoupil na soukromé gymnázium redemptoristů v Libějovicích u Vodňan. Na stejné
škole studoval bratr Jan, který se stal později rovněž redemptoristou, i pozdější biskup
Antonín Liška. Rodinným prokletím byla tuberkulóza, se kterou po celý život zápolili jak
rodiče, tak sourozenci a nevyhnula se ani Josefovi.
V roce 1949 je „juvenát“ v Libějovicích zrušen a studenti převedeni na Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích. Klášter, kde byl Josef ubytován, je 13. dubna 1950 přepaden
vojáky, bezpečností a milicí a Josef je vzhledem ke své nemoci internován v ozdravovně
v Semilech. Ale spíše než o zdravotnické zařízení jde o internační tábor.
„Lékař i sestry nás směli ošetřit jen za doprovodu STB. Nesměli sami za námi přijít.
Oddělení bylo uzavřeno hlavními dveřmi na chodbě a klíče měla STB a ti po zazvonění šli
otevřít a zase zamkli. Celkem asi půl roku jsme se nedostali ven do parku a pak jen s doprovodem hlídačů,“ vzpomínal na Semily Josef Hanžl. Zakázány byly návštěvy a prvního
půl roku i pošta. „Jednou se mě pokusili navštívit, ale nedovolili jim mne ani vidět. Jen
mně někdo upozornil, že venku stojí nějací lidé a koukají do oken. Když jsem se podíval
oknem, poznal jsem sestru a snad i tetu. Ale nebylo možné je ani pozdravit,“ pokračoval
ve vzpomínce P. Josef.
V červnu 1952 je propuštěn. Bez vysvětlení, bez soudu, bez omluvy. Uprostřed léta,
v hubertusu, ve kterém byl zatčen. Těžce
nemocen, bez vzdělání či možnosti se dál
vzdělávat.
Dlouho hledá práci. Nepochodí v prachatické spořitelně ani u ČSAD. Uhelné
sklady se bojí, že by kradl uhlí, mlékárny
mléko. Až na jatkách, kde narazí na bývalého prvorepublikového vojáka, je přijat.
I když ani to není bez problémů. Propuštěn je za dva roky. Nastupuje v lese, nejdříve v pěstební činnosti a pak s partou
dřevorubců v těžbě. Poté pracuje v JZD,
jezdí i s traktorem. Když se uvolní v Ba28

vorově místo lesního technika, nastupuje tam.
Pod podmínkou, že vystuduje mistrovskou
školu na lesnickém učilišti ve Vimperku. V roce
1968 za pomoci věřících pedagogů složí maturitu na pedagogické škole v Prachaticích. Když
v roce 1970 nastupuje do bohosloveckého semináře v Litoměřicích, je z toho poprask. „Jak to,
že mu bylo umožněno odmaturovat?“
21. června 1975 ve svatovítské katedrále
v Praze přijal od kardinála Tomáška kněžské
svěcení a nastupuje jako kaplan do Pelhřimova.
Primici slaví doma ve Strunkovicích.
„Kázal P. František Novák, bývalý ředitel juvenátu v Libějovicích. Dostal souhlas od
církevních tajemníků. Byli tam Jaroš, Král, Daňha, Liška, Prágr, Vlk a další. Koncelebroval se mnou bratr Jan a místní farář P. Vobr. Pohoštění mně zakázali tři dny před primicí
v Prachaticích, takže pak bylo v Netolicích. Tehdy bylo velké horko a lidé se tísnili v malém
kostele. Venku to nedovolili. Dokonce mně nesměl ani přijít naproti P. Vobr coby farář, ale
musel zůstat mezi dveřmi kostela a já, bez nějakého slavnostního průvodu, jen s matkou
a sourozenci, jsem přicházel k slavení mše svaté,“ zavzpomínal P. Josef
Jestliže dosavadní život P. Josefa Hanžla je plný zvratů, život kněžský již tak pestrý není.
I když je vyplněn nesmírnou pílí na vinici Páně. Později se stává v Pelhřimově duchovním
správcem a vikářem. Třiatřicet let sloužil na tomto místě a za jeho dílo jej radnice odměnila cenou Za mimořádné zásluhy o rozvoj města. Mimo Pelhřimov spravuje i Křemešník,
Zachotín, Vyskytnou, Červenou Řečici a Chvojnov. Na faru v nedalekém Chvojnově se pak
přestěhuje v závěru života. K nebeskému oltáři byl Josef Hanžl, který se stal knězem tak
říkajíc navzdory osudu, povolán právě před rokem. Skonal 24. března 2011 a jeho tělo
bylo uloženo do kněžského hrobu v Pelhřimově. Samotný pohřeb se pak díky hojné účasti
proměnil v opravdové a upřímné poděkování a vzdání díků za celoživotní dílo.
JP
V pátek 17. února se
v prachatickém Národním
domě uskutečnil Hospicový
ples se skupinou TopBand,
jehož výtěžek bude použit
ve prospěch nevyléčitelně
nemocných. Pořadatelé všem
děkují za podporu a pomoc,
jak s přípravou, tak s dary do
tomboly a další podporou.
JP
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Boží muka
Boží muka na Polce
Chtělo by se napsat: „projdete-li osadou Polka“, jenže
to není úplně tak pravda. Přestože na obou stranách obce
najdete příslušné cedule označující její začátek i konec,
samotnou Polku dnes tvoří pouhopouhý jeden dům.
Ale zato je pěkně opravený a nabídne jak ubytování,
tak příjemné občerstvení. Nicméně my si zde vezmeme
kelímek se svařákem či zmrzlinu, to podle ročního období, a pokračujeme dále směrem na Žďárecké sedýlko
a Knížecí Pláně. Po nějakých dvou stech metrech, takže nestačíte ani zmrzlinu dolízat, vás před vstupem do
lesa pozdraví vysoká a nádherně zachovalá boží muka.
Nebýt na nich vedle monogramu AB letopočet 1800,
asi byste se rozhlíželi po kameníkovi, který musel jen
před chvilinkou od svého díla odejít. Boží muka na Polce
jsou o dvacet centimetrů vyšší, než ty v zatáčce, vzdálené odtud asi půl kilometru. Měří tedy dva metry třicet
a i podstavec mají o malinko širší. Za mřížkou se na vás
dívá Jan Nepomuk. Snad že pár desítek metrů odtud
je brod přes Polecký potok. Jan Nepomuk je tu docela
štramák. Mladý muž s ostře řezanými rysy a přistřiženým černým vousem. A samozřejmě
nechybí kříž a hvězdy kolem hlavy. Škoda, že je schovaný za mřížkou. A když budete mít
štěstí na pěkné počasí, sedněte si na stráň vedle božích muk a zkuste si představit dobu
před půl stoletím, kdy zde bučely krávy, pobíhaly děti, sem tam projel vůz tažený koňmi
a z komínů chalup podél cesty i rozesetých v lukách se kouřilo.
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Advent toho roku
začal obzvláště brzo,
a přestože krajinu
uzavřel mráz, po sněhu nebylo ani památky. Dříví, které padlo
při poslední fujavici,
bylo třeba dostat
z hor dřív, než je přikryje sněhová peřina,
a není divu, že v lese
bylo rušno od rána do
večera. Přestože hajní
dřevaře a kočí nijak
nešetřili a využívali
každého okamžiku
čím dál kratšího dne,
v neděli vše utichlo,
aby se ku prospěchu všech světil den Páně.
Nad údolím dozněla ozvěna vltavických zvonů a téměř veškeré osazenstvo Polky již posedávalo v kostelních lavicích. Mlha jen umocňovala sváteční ticho, které nemělo nic rušit. Ale rušilo.
Ráno, když se sousedi vypravovali na adventní mši, vyrážel Albrecht se svým valachem na svah
Poleckého vrchu. Nikdo mu nic nevyčítal a kdo ho míjel, raději sklopil zraky. Před rokem zemřela
Albrechtovi při porodu žena i se synem, který se měl stát prvorozeným. Srdce do té doby zbožného
a přívětivého horala ztvrdlo na kámen. Ze strachu před blížícími se Vánocemi, které měl prožít
v osamění, nešetřil sebe ani koně, jen aby nemusel myslet na to, co jej potkalo.
V poleckých světnicích hořela první adventní svíce a pomalu se blížil soumrak. Albrecht se s koněm vracel domů. Zaopatřit valacha, zatopit a ohřát trochu té polévky ze včerejška. A pak přežít
samotu, než jej z ní vysvobodí žitná a spánek. Večerů se bál Albrecht ze všeho nejvíce.
Když později na ten večer vzpomínal, nikdy nepřišel na to, jak se mohlo stát, že na téměř rovné
cestě upadl a navíc se praštil do hlavy tak, že ztratil vědomí. Avšak to, co se mu pak prohánělo
hlavou, nezapomněl do smrti. K ležícímu Albrechtovi se sklonila jakási postava. Spíš cítil její
přítomnost, než aby ji vnímal pohledem. Pomohla Albrechtovi na nohy a pomalu a mlčky spolu
kráčeli k Albrechtovu stavení. A přestože ani jeden z nich nepronesl slova, v myšlenkách spolu
vážně a důvěrně rozmlouvali. O adventu, o smrti a vzkříšení, o vině a odpuštění, o rozchodu
a shledání, o smyslu smrti a života.
V pondělí ráno Albrecht do práce nenastoupil, zato se hned za úsvitu vypravil na vltavickou
faru a vrátil se až navečer. Zašel na hrob ženy i synka a dlouho seděl v prázdném kostele. A přestože se domů vrátil za tmy, uvnitř byl plný světla.
Ke štědrovečernímu stolu opět zbožného a přívětivého Albrechta pozvali sousedé, a když se rok
sešel s rokem, měl už ve stavení novou ženu, rovněž vdovu i s pětiletým synkem. A na místě, kde
se mu díky pořádné ráně do kebule v mysli opět rozsvítilo, nechal vystavět kamenná boží muka
i s vyobrazením toho, kdo mu pomohl vrátit se zpátky na cestu.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2012
11, 41, 42, 49, 97, 30  120 a 234  862. To jsou čísla, která nás
letošní sbírkou vynesla na špičku všech sběrných míst v diecézi.
Jedenáctým rokem pořádaná sbírka v letošním roce navštívila
41 obcí na Prachaticku, kde 42 vedoucích skupinek dohlíželo na
97 králů a královen. Kolednické skupinky vybíraly do 49 zapečetěných kasiček, do kterých dokázaly vykoledovat o celých 30  120 Kč
více než v loňském roce. Konečný výsledek za naši Farní charitu
tedy činí 234  862 Kč. Počty jsou to opravdu úctyhodné, a přestože
jsme se v letošním roce vydali do 19 obcí, kam jsme se v minulém
roce nedostali, zůstávají nám zde stále další obce, ulice a domy,
kde se nám ani letos nepodařilo koledovat. Věříme, že se nám to
podaří v příštím roce.
Podrobné informace o celém průběhu jste se mohli dočíst
v novinách, ale i na webových stránkách Farní charity Prachatice
(http://prachatice.charita.cz), kde jsou uveřejněny i výsledky jednotlivých kolednických skupinek.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem mým kolegům a kolegyním, organizátorům sbírky. Děkuji i všem vedoucím skupinek za
jejich velkou zodpovědnost a obětování svého volného času. Dík
patří také všem malým i větším koledníkům, kteří zpívali a zpívali
a zpívali… Poděkovat se patří i vikáři Josefu Sláčíkovi, který nás na
tuto cestu vyzbrojil vyprošením požehnání. I dárcům chci vyjádřit
svůj dík, protože neváhali přispět na dobré dílo a otevřeli tak své
srdce pro druhé. Na posledním místě, ale o to více se srdce děkuji Pánu Bohu, který nám
všem daroval to nejcennější, svou lásku, která šla až za hranice našeho chápání.
Kéž by v nás ten krásný pocit užitečnosti, který jsme mohli v úvodu letošního roku
prožít, zůstával po celý rok. Tříkrálová sbírka na Prachaticku byla i letos velikým dílem, na
kterém se podílelo mnoho lidí. Bohu za to chvála a díky.
Michaela Veselá, ředitelka Farní charity Prachatice
V příštím čísle, které vyjde v neděli 1. dubna, vás pozveme:
• na návštěvu k prachatické varhanici Veronice Kralikové
• do kostela ve Lhenicích, který prozkoumáme od hrobky po zvonici
• do Strunkovic, kde vám představíme komunitní projekt „Křížení, aneb zachraňte
pamětní kříže“
• Chybět samozřejmě nebude Putování za sv. Jakubem, liturgický kalendář, další
z příběhů Božích muk, čtení na pokračování a další více či méně pravidelné rubriky.
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Malý slovníček církevních pojmů
Saduceové
Potomci Sadoka, kteří až do doby Makabejců zastávali velekněžský úřad. Tvořili konzervativní stranu raného judaismu, sestávající z kněží a příslušníků vysoce postavených rodin.
Věřili jen v tóru, popírali vzkříšení a anděly. K Ježíšovi chovali nepřátelství a spolu s farizeji se proti němu spikli. Zanikli po zkáze Jeruzaléma v r. 70 po Kr.
Septuaginta
Doslovně „sedmdesát“ (LXX), nejstarší překlad Starého Zákona do řečtiny. Vznikl v egyptské Alexandrii (proto také „Alexandrijský překlad“) za Ptolemaia II. kolem roku 250 př. Kr. Dokončený byl pravděpodobně kolem roku 150 př. Kr. Název pochází
z legendy, podle které překlad provedlo 72 Židů (6 z každého kmene
Izraele) za 72 dnů. Překlad byl určen pro Židy v diaspoře, kteří už
původnímu hebrejskému textu nerozuměli.
Skutky milosrdenství
Jde o projevy křesťanské lásky k bližnímu, jimiž křesťan naplňuje
Ježíšovo učení „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Skutky
milosrdenství se dělí na tělesné a duchovní. K prvním patří sytit hladové, napojit žíznící, obléci nahé, dát nocleh pocestným, navštěvovat
nemocné a vězněné a pohřbívat mrtvé. K duchovním skutkům milosrdenství patří poučovat neznalé, radit nerozhodným, utěšovat zarmoucené, napomínat
hříšníky, odpouštět urážky, snášet trpělivě obtížné osoby a modlit se k Bohu za živé i zemřelé.
Sedes
Z latiny sedes „sedadlo“. Místo vyhrazené celebrujícímu knězi při mši během obřadu.

Duchovní obnova podle Janových pašijí J. S. Bacha
pátek 9. 3. - 19 hodin až sobota 10. 3. 2012 - 17 hodin – fara Vimperk
pátek 16. 3. - 19 hodin až sobota 17. 3. 2012 - 17 hodin – fara Prachatice
- Krátké uvedení do života skladatele a vzniku skladby
- Duchovní výklad biblického textu Janových pašijí
- Navazující poslech jednotlivých částí díla (sbory, chorály, árie…) s překladem textu
- Rozjímání při poslechu
- Setkání s věřící duší v hudbě
- Možnost sledování obrazového záznamu provedení díla v katedrále v Grazu z r. 1985
Obnovu vede P. Michal Pulec
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
O SVĚTLE
„Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry,
sestupuje od Otce nebeských světel.
U něho není proměny ani střídání světla a stínu.“
(list Jakubův 1,17)
Člověk je málokdy spokojen s tím, co má. V zimě reptá na zimu, v létě
hubuje kvůli horku. Když prší, je moc mokro, když neprší, trápí ho sucho.
Ve věku dvaceti let je na všechno ještě moc mladý, ve čtyřiceti už zase
starý. Mladičké dívky se líčí, aby vypadaly starší, ty starší dámy se malují,
aby pro změnu vypadaly mladší. Dává to smysl?
Proč si v zimě kupujeme předražené nedozrálé broskve nebo bleďoučká rychlená rajčata,
která stejně nemají žádnou chuť? Proč na jaře lámeme větve a strkáme je doma do vody, aby
nám rychleji vyrašily? V létě zase sháníme první nové brambory, přestože jejich přirozený
čas přichází až na podzim. Kam pořád spěcháme? Proč nám žádný čas není dost dobrý?
Chceme mít to, co právě mít nemůžeme. Natahujeme se, abychom urvali to, co teprve má
přijít. Jako bychom se nedokázali smířit se skutečností, že určité věci v určité době nemůžeme mít.
V noci všude svítíme a před sluníčkem se chráníme černými skly slunečních brýlí. Přitom
ale v noci má být tma. Proč chceme všechno naopak?
V čase štěstí sýčkujeme, že nebude trvat dlouho, a pověrčivě zaťukáváme na dřevo každé
vyjádření o tom, že se máme dobře. V čase neštěstí bědujeme, jako by nás něco lepšího už
nikdy nemělo potkat.
Jsme nevděční. Nechce se nám přemýšlet o smyslu nedostatku nebo temnoty. Je nám
zatěžko ptát se Nejvyššího na jeho plány, záměry a cíle, jež stanovil našemu životu. Obtížně
přijímáme běh pozemských věcí, plynutí času a střídání světla a temnoty. Ale právě v tom
se můžeme nejvíc dozvědět o sobě samých i o Bohu.
Bůh používá tmu, stárnutí, zimu i nezdary jako prostředky k našemu růstu. Je pro nás
dobré všechno hned nemít, protože můžeme prosit. Svědčí nám být v úzkých, protože k Němu
můžeme volat. Prospívá nám i temnota, protože musíme hledat a nacházet světlo.
„Ve tmách vzchází přímým světlo.“
(Žalm 112,4)
Slavnostní atmosféra rozzářeného sálu jiskřila očekáváním silného zážitku. Na programu
byla náročná hudba plná vznešených myšlenek a velkých dynamických kontrastů.
Konečně interpreti nastoupili na pódium. Pánové doladili nástroje, zavrtěli se na židlích
a znehybněli v soustředění. Jen violoncellista pořád nebyl s něčím spokojen. Mračil se, vrtěl
hlavou a nakonec povstal a do sálu vyslal otázku: „Mohl by někdo zhasnout tu zářivku, co
drnčí?“
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Sálem proběhla vlna šumu. I moje přítelkyně se ke mně naklonila: „Ty něco slyšíš?“ V tu
chvíli vrčení, které jsem do té doby nevnímala, ustalo. „Jo, teď to přestalo.“ Ona udiveně
zakroutila hlavou, ale to už začali hrát a všichni jsme se ponořili do té krásy.
Po cestě domů se mi však vynořila v paměti zase ta zářivka. Většina lidí si vrčení vůbec
neuvědomovala. Možná, že jim přišla violoncellistova žádost jako přepjatý výmysl divného umělce. Neslyšeli zvuk, který znehodnocoval hudební zážitek. Přece všichni netrpěli
poruchou sluchu?
Kráčela jsem ulicí, poprchávalo a temnou noc prozařovaly světelné reklamy z výloh. Nechtěla jsem si jich všímat, ale bylo to těžké. Svítily odevšad, hrály všemi barvami a dovedly
upoutat pozornost. Málem jsem nepostřehla červené světlo na přechodu. V tom množství
světel jsem to výstražné znamení málem přehlédla! Že by to bylo jako s tou zářivkou?
Jsme tak zmámení vším tím hlukem kolem, že si tichého vrčení vůbec nevšímáme.
Možná jsme tak zahlcení pokřikem reklam, diktátem módy a rámusem politických debat,
že nám snadno unikne tiché nabádání.
Nejspíš je potřeba vyhledávat chvíle úplného ticha, aby člověk dokázal zaslechnout,
nevrčí-li něco rušivého a nekazí poslech té krásy, kterou k nám mluví Bůh.
„… protože jsem byl oslepen jasem toho světla…“
(Skutky 22,11)
Jeli jsme autem na návštěvu k babičce. Zimní jiskřivé dopoledne slibovalo příjemnou
cestu. Bylo namrzlo, ale slunečno. Seděla jsem na sedadle spolujezdce a opravdu jsem si
užívala překrásného výhledu. Při mrazu bývá jasno. Opustili jsme město a vyjeli na rovnou
výpadovku. Jeli jsme na jih, přímo proti sluníčku.
Nevzala jsem si sluneční brýle, je přece zima a mrzne! Ale ostrý sluneční svit jsem nemohla vydržet. Oči se mi rozslzely, takže jsem neviděla. No nic, budu je muset zavřít.
Zaklonila jsem hlavu a položila jsem si ji na opěrku. Takhle uvolněně jsem včera spočívala
na sedadle v koncertním sále. Hudba se mi zdála tak neuvěřitelně krásná, že jsem musela
zavřít oči, abych už nevnímala nic jiného. Nebyla bych to snesla. Může to nějak souviset?
Jakou dávku světla nebo krásy je člověk schopen vstřebat, aniž by došel újmy? Co sneseme? Co snesu já? Čím se to dá ovlivnit?
Jestliže Bůh je světlo a je psáno, že v něm není žádné tmy, pak lépe chápu, že každý z pozemšťanů, který se s ním setkal, padl tváří k zemi a zakryl si oči. Nemohl snést prudké světlo Boží přítomnosti, oslňující zář Boží svatosti a nekonečný lesk jeho milosti. Stejně i při
setkání s krásou, milostí a ušlechtilostí sneseme jen určité množství, jen malou míru.
V nás, lidech na zemi, je toho všeho málo. Zřejmě tedy nedostatek svatosti i milosti
a neuvyklost Boží přítomnosti způsobují, že moc světla nesneseme. Jsme prach a v prach
se obrátíme.
Ale jednou, až budeme tam v nebi, jemu tváří v tvář, tak tehdy sneseme i světlo jeho
obličeje. Budeme totiž zcela svatí, naprosto očištění a úplně jeho.
Pak nebudeme potřebovat žádné sluneční brýle, slunečníky, rolety, clony ani záclony.
Budeme mu hledět do tváře a možná ještě jen trochu přivřeme oči. Budeme totiž jako on.
Nemůžu se toho dočkat.
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Stojí za přečtení
Raudy Alcorn
Proč chránit
nenarozený život
Na otázku obsaženou v názvu knihy dává její
autor jasnou odpověď a předkládá argumenty vycházející z medicíny a spolehlivých psychologických
studií. Tyto zdroje by měly být hodnověrné pro křesťany i pro nevěřící. Pokud si řekneme, že tato kniha
není pro nás křesťany, ale pro lidi mimo církev, kteří
jsou pro potraty, pak nás zarazí zde uvedené vysoké procento křesťanek podstupujících potraty. Jedná se o údaje ze Spojených států, ale obávám se, že
ani u nás nepůjde zrovna o malé číslo. Potěšitelný je
vzrůstající počet mladých lidí stavících se na stranu
nenarozeného života.
Propotratové hnutí se skrývá za vznešeně znějící
slova o svobodě volby. Obhájci nenarozeného života
by pak vypadali jako lidé stavící se proti svobodnému rozhodování. Je ovšem absurdní hájit
nějakou volbu jen proto, že je to volba. Mám právo se rozhodnout, co budu jíst, kde budu
bydlet a v mnoha dalších záležitostech, kde jde o vkus. Ale asi bychom nehájili svobodu
druhého nás napadnout nebo okrást. A co právo oběti? Miminka si nevybírají potrat, právě
tak jako si černoši nevybírali otroctví. Je známo, že právě otrokáři se oháněli svobodou
volby a zastánce zrušení otroctví napadali, že svou morálku vnucují druhým.
Poslední kapitola knihy poskytuje náměty pro naši činnost ve prospěch nenarozeného
života. Můžeme si z nich vybrat, co nejlépe odpovídá našemu obdarování a možnostem.
Musíme vzdorovat představě, že nic nezmůžeme.
Romana Bilderová
Letošní zimy si účastníci bohoslužeb užily do sytosti. A když už
bylo nejhůř a během několika minut
zamrzala voda v konvičce a varhaník nemihl ani ohnout ztuhlé prsty
přestěhovali se v Horní Vltavici na
příjemně vytopenou faru. Kostelník
měl jen strach, že příště už do kostela
nikoho nedostane.
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Life update
Napomenutí bližního
„Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům.“ (Žid 10,24)
- Uvedený citát z listu Židům si vybral papež Benedikt XVI. pro své poselství k postní
době v tomto liturgickém roce. Při čtení tohoto poselství mne zejména zaujala pasáž, ve
které se Svatý otec zaměřuje na bratrské pokárání.
Papež nám připomíná, že starat se o druhého zahrnuje také starost o jeho duchovní
dobro. Upozorňuje, že v současné době upadl v zapomnění důležitý aspekt křesťanského
života – bratrské napomenutí, které bylo však vlastní prvotní církvi a je také aplikováno
v živých společenstvích, kde si nejsou lidé lhostejní. V Písmu čteme: „Pokárej moudrého,
bude tě mít rád. Dávej moudrému: zmoudří ještě víc.“ (Přísl 9, 8-9) Kristus nás nabádá,
abychom pokárali bratra, který hřeší, církevní tradice zahrnuje napomínání hříšníků mezi
skutky milosrdenství. Proto nás Svatý otec nabádá: „Je důležité znovu získat tento rozměr
křesťanské lásky. Při uskutečňování zla se nesmí mlčet. Mám zde na mysli postoj těch křesťanů,
kteří se z lidských ohledů nebo prostě z pohodlnosti přizpůsobují běžné mentalitě, místo aby bratry varovali před takovými způsoby myšlení a jednání, které jsou v protikladu k pravdě a nevedou
po dobré cestě.“
Jenže tato slova by mnoho z nás mohla nabádat ke stálé kritice svých bližních, neustálému napomínání a zdůrazňování toho, co dělají špatně, kdybychom si neuvědomili další následující papežova slova: „Křesťanské napomenutí však nikdy není vedeno duchem odsuzování
nebo obviňování, ale vždy je uváděno do pohybu láskou a milosrdenstvím a pramení z opravdové
péče o bratrovo dobro. Apoštol Pavel prohlašuje: ‘Kdyby někdo byl náhle stržen k nějakému poklesku, uveďte ho na správnou cestu v duchu mírnosti; jste přece lidé duchovní! Jen si dávej pozor
každý sám na sebe, aby ses nedostal do pokušení i ty.‘ (Gal 6, 1).“
Z papežových slov bychom si tedy měli uvědomit, že je zapotřebí zabránit lhostejnosti
a pohodlnosti mezi námi a své bližní s láskou a péčí k nim napomenout, pokud se vydali
špatnou cestou. Nikdy však při tom nesmíme zapomínat dávat si pozor sami na sebe.
Na závěr bych uvedl papežova slova, která jsou
obzvláště důležitá i povzbudivá: „Dokonce i ‘spravedlivý sedmkrát padne‘ (Přísl 24, 16), jak říká Písmo,
a my všichni jsme slabí a chybující. Je tedy velkou pomocí, když pomáháme druhým a necháváme pomáhat
i sobě, abychom poznávali sami sebe v pravdě, abychom
zlepšovali svůj život a kráčeli po Pánově cestě příměji.
Vždy je zapotřebí pohledu, který miluje a opravuje, který poznává a uznává, rozlišuje a odpouští (srov. Lk 22,
61), jako to činil a činí Pán s každým z nás.“
Petr Šrámek, zdroj:
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době
2012, RadioVaticana.cz
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Vypravili jsme se
Do bavorské obce s krkolomným názvem
Mitterfirmiansreut dojedete z Čech za pár
minut. Tedy když k cestě zvolíte hraniční přechod Strážný. Když si ono jméno přeložíte do
češtiny, tak zas tak hrozné není. Zjistíte z něj,
že tuto horskou ves založil kníže Leopold
Ernst kardinál von Firmian, což se stalo v roce
1764. Slovíčko „reut“ napoví, že byla založena
uprostřed lesa, a to na vypálené pasece, tedy
něco jako české Žár, a konečně že jde o „střední“ Firmiansreut. Ale kvůli názvu jsme sem
nejeli. Ves položená v nadmořské výšce 1100
metrů byla chudá a v té bídě nepřicházelo
v úvahu, aby si postavili vlastní kostel. Jenže
do Mauthu je daleko. Zvláště v zimě. Proto
v roce 1907 svolal kněz z Mauthu shromáždění do budovy školy a čtyřiatřicet přítomných
založilo spolek pro výstavbu kostela. Jenže na
založení expozitury chybí prostředky, a tak se zrodí nápad, jak upozornit na bídu tamního
lidu a jeho touhu po vlastním svatostánku. Za tuhé zimy roku 1911 si ze sněhových kvádrů
postaví chrám ledový. Čtrnáct metrů dlouhý, sedm široký a sedm vysoký je zmenšeninou
dómu v Pasově. Fotografie kostela obletí celý svět a rozjede se sbírka, která nakonec umožní
stavbu kostela kamenného, který vyrostl právě v místě, kde stál jeho ledový předchůdce.
Po sto letech si místní tento legendární čin zopakují a tentokráte má podpořit cestovní
ruch. Stavba vyšla na 90 tisíc eur a denní návštěvnost dosahuje dvou tisíc platících, přičemž
poměrně velká část jich přijíždí z Čech. Kostel byl otevřen 28. prosince, a to s ohledem na
nepřízeň počasí, a navštívit jej můžete do 29. března. Vstupenka vyjde na 5 eur.
JP
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Stalo se
Na budově děkanství v Netolicích
byla odhalena pamětní deska, jako
připomínka návštěvy Jana Nepomuka Neumanna na cestě z Vatikánu
do svého rodného města Prachatic
v zimě roku 1855. V Netolicích žil
určitou dobu jeho otec, rodák z bavorského Obernburgu. Byl netolickým měšťanem předtím, než odešel do Prachatic, kde založil rodinu.
Odhalení pamětní desky se mimo
P. Pavla Lišky, jáhna ing. Františka Bendy, CSc. a starosty Netolic Oldřicha Petráška zúčastnil i starosta Prachatic Martin Malý a senátor Tomáš Jirsa. Při odhalení zazpívalo Literátské bratrstvo pod vedením
MgA. Jiřího Churáčka.
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Ledový kostel
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