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Z   m y š l e n e k  P.  J o s e f a  D o u b ra v y
kniha moZaika Života
(pokračování)

Řekni Kristu: Jsem tvůj.
A zůstaň v pokoře i svůj.
Kristus ti řekne: Jsi můj.

+ + + + + + + + + + 

Jsou slova, která lahodí,
jsou slova, která pohladí.
Jsou slova, která se líbí,
jsou slova, která posílí.

+ + + + + + + + + + 

Máš víru ryzí, nebo zrezivělou?
Nebezpečí pro víru: závislosti, deprese, agrese.

+ + + + + + + + + + 

Nechci
útok – to je násilí,
úskok – to je podlost,
útěk – to je zbabělost.

+ + + + + + + + + + 

Nikoli blahobyt, ale naděje přináší štěstí.
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Úvodník

tak prý Schwarzenberg slo-
ží funkci. A co teprve to soudní 
přelíčení s Věcmi veřejnými. 
Korupce ve vládě, na úřadech. 
Exekutoři řádí. Hrůza. Člověka 
to otráví. Raději o tom nevědět. 
Horší je zpráva o autobuse, kte-
rý ve Švýcarsku narazil do stěny 
tunelu a nehodu nepřežilo dvaadvacet dětí. Je mi 
líto rodičů. Oni i děti se těšili na výlet. Místo rado-
sti přišla tragédie. V Japonsku bylo další zemětře-
sení. K tomu zprávy o násilí v Sýrii či hned v ně-
kolika zemích Afriky. Fotky, rozhovory, filmové 
záběry, detaily, hodnocení. Během chvilky víme 
o všem, co se kde stane. Vkládáme-li do přímluv 
při mši svaté modlitby za moudrost a prozíravost 
politiků, za oběti válek, pro lidi bez domova, hla-
dovějící a trpící, nejsou to imaginární postavy 
a děje. Díky moderní technice můžeme sledovat 
konkrétní osudy a příběhy. Alespoň některé a ty 
nejkřiklavější. Znám to. Často čtu při bohosluž-
bě přímluvy a vždy se snažím vybavit konkrétní 
případ k té či oné prosbě se vztahující. Můžeme 
pomoci modlitbou matce, jejíž dítě zemřelo v tom 
autobuse. Poslat dárcovskou esemesku na pomoc 
hladovějícím dětem v Somálsku a podepsat petici 
na podporu demokratických změn v Bělorusku či 
odsoudit násilí v Čečensku. Svět ztratil své roz-
měry. Tuhle jsem šel nakoupit a potkal jednoho 
starého pána. Slepce. Žije jak poustevník na kraji 
obce. I když málokdo by jeho způsob přežívání na-
zval žitím. Ale zvykli jsme si. Na obchodě viselo 
parte. Zemřela paní z bytovky. Dlouho jsem ji ne-
viděl. Nevycházela. Kdo ví, jak si obstarávala ná-
kup či úklid. Jak jezdila k lékaři. Příbuzné neměla 
či se k ní nehlásili. Ani za týden na pohřbu moc 
lidí nebylo. Svět se zmenšil. Vidíme pod Vesuv, na 
rovník či na samý konec druhé polokoule. Slyšíme 
nářek trpících v Keni i smutek izraelských vdov. 
Ale pod nohy, tam už se už nějak zapomínáme 
podívat.

 
Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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Rok biřmování – slovo vikáře

voda – mocná a dravá
Děsivá, několikametrová vlna vody postupně se měnící v směs bahna, kalu a všeho mož-

ného odpadu, v ní osobní i nákladní auta, jako dětské hračky unášené a smýkané, velké 
i malé dopravní i osobní lodi a jachty hnány pod konstrukce mostů, lidi stojící na střechách 
budov v doufání, že právě ta jejich budova vydrží nápor vod. To jsou záběry, které jsme 
mohli v posledních letech shlédnout v te-
levizi vícekrát. Mnozí s nás mají osobní 
zkušenost se silou povodňové vlny a její-
mi ničivými následky. I toto je voda a její 
projev. Když symbolizujeme vodou Ducha 
svatého, je dobré vnímat i tuto stránku. 
Samozřejmě že není Duch svatý slepým 
živlem, ničícím bez rozmyslu vše, co mu 
přijde do cesty. Má však v sobě onu očis-
ťující sílu, která ničí vše hříšné, hříchem 
zasažené, z hříchu vyrůstající v našem ži-
votě. Vše, s čím si ve svém životě mnohdy 
sami nevíme rady. Pozvat Ducha sv. do na-
šeho života a dovolit mu projevit tuto sílu 
pro nás může být osvobozující a blahodár-
né. Moc Ducha sv. nad hříchem v našem 
životě, nad hříšnými sklony a závislostmi 
můžeme vnímat i v symbolu větru a ohně. 
Doba postní je zvlášť příhodná k tomu, 
abychom zvali moc Božího Ducha do na-
šeho života. P. Josef Sláčík, vikář

Duch Pravdy
Učiň z nás milence pravdy, 
pravdy plné a naprosté.
Spoutej nás objektivní pravdou 
a chraň nás pokušení sobecky ji ujařmit 
jako naše vlastnictví.
Naplň nás úctou k pravdě,
naplň nás starostí o čistotu 
a ryzost její.
Učiň z nás strážce bdělé, 
vždy znovu hledající, 
vždy znovu spějící k pravdě.
Znič všechno v nás, 
co je zdání a klam; 
klam totiž přebývá v nás, 
temnotu halí naše cesty k pravdě.
Zkruš naši samolibost, 
zachovej pevnost naší smlouvy s pravdou.
Propůjč nám odvahu,
aby jas pravdy zaháněl náš vkus, 
předsudky naše i tajná přání.
Nauč nás sytiti se pravdou otevřeně, 
pravdu si radostně přivlastnit.
Posil v nás horlivost být heroldy pravdy 
a vydávat jí svědectví.
Dej, ať v osobě Ježíše Krista 
uznáváme pravdu absolutní a nejvyšší.
Na cestě k pravdě spoj nás co nejblíže s tím, 
který řekl: „Já jsem Pravda.“

(podle Jean Galota, SJ –
Modlitby k Duchu svatému)
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křesťan a svět
Posláním křesťanů je zůstat ve světě a nepřestat být ve spojení s Bohem. Apoštol Pavel 

nabádá: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abys-
te mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ To je základna pro 
naše posvěcení: Nepřizpůsobujte se – proměňujte se – rozpoznávejte!

Ve křtu začal náš duchovní život. Duch Svatý zapůsobil a stále působí. Naše vůle a naše 
víra jsou jako stavidla, která otevírají nebo zahrazují příliv Boží milosti. Modlitba, Bible, 
Eucharistie, svátosti i skutky blíženské lásky jsou jako spojovací průplavy mezi Bohem 
a naší duší. Radostí a opravdovostí se má navenek projevit naše vnitřní posvěcení.

Bůh může a chce působit i skrze nás. Lhostejnost, nedůslednost, pochybovačnost a ne-
stálost jsou přehrady, které zabraňují průtoku milosti.

Přezkoumejme a přezkoušejme svůj vztah k Bohu i ke světu!
Kdysi jsem různým mladým lidem pokládal k zamyšlení otázku, proč věří či nevěří 

v Boha. Jedna z odpovědí: „S narůstajícím věkem a s narůstajícím počtem zkušeností se 
má víra prohlubuje a upevňuje. I když procházím mnoha zkouškami, které prožívá určitě 
každý, a občas mám i pochybnosti, nepřestávám mít naději, že vše, co je na světě, má ně-
jaký smysl. Víra mi dává, zejména v této době, sílu 
a odhodlanost.“

Víra je jako voda. Nepostradatelná, ži-
votodárná. Přirozená i nadpřirozená. Kde 
chybí voda, tam je poušť. Kde se ztrácí víra, 
tam je dusno a teskno. Lidé si přestávají 
věřit a začíná vládnout strach. Lidé zapo-
mínají na Boha, protože přestali věřit a žijí 
jako sirotci. Vyděšení, usoužení, neklidní. 
Jejich záhadný pohled i kolísavý postoj ke 
všemu, co je nebo co se děje, je toho dosta-
čujícím důkazem. Věřit nemůže, kdo je 
pyšný nebo zaujatý.

P. Dominik Doubrava, OPraem.

Homilie
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Z liturgického kalendáře

svatí cyril a metoděj: Doba příprav
První polovina dubna je nejposvátnějším obdobím celé-

ho roku. Květnou nedělí (1. 4.) začíná Svatý týden s vrcholy 
na Velký pátek (6. 4.) a o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
(8. 4.). Pak následuje velikonoční oktáv zakončený nedělí 
Božího milosrdenství (15. 4.).

Od 16. 4. pokračuje velikonoční doba všedními dny. Zno-
vu se slaví svátky svatých. Do konce měsíce jsou ale jen dva: 
23. 4. sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, a 25. 4. sv. Marka, 
evangelisty. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky 
církve, spolupatronky Evropy, letos slavit nebudeme, v jeho 
termínu (29. 4.) je 4. neděle velikonoční. V případě ostat-
ních světců jde jen o nezávazné památky. 

Vrátíme se k životním osudům svatých věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje, abychom se dobře připravili na oslavu výročí 
jejich příchodu do naší země. Opustili jsme je v roce 856, 
po palácovém převratu v Konstantinopoli, ve chvíli, kdy se 
oba sešli v klášteře na Olympu v Bithynii. Bylo to možná 
nejšťastnější období jejich života. Mohli se v klidu připravo-
vat na své budoucí poslání, i když ještě netušili, jaké přesně 

bude. V okolí kláštera se nacházelo několik enkláv hustě obydlených Slovany. Byli sem 
zavlečeni z Balkánu a byli to většinou pohané. V Konstantinově mysli začala pozvolna 
klíčit myšlenka na misijní působení mezi nimi. Nikdy nebude moci být užitečnější, než 
když nabídne všechny své schopnosti, nadání i rozsáhlé vzdělání hlásání Kristovy radostné 
zvěsti mezi Slovany! Když jim otevře přístup k víře a ke vzdělání! Začínal tušit, k čemu si 
ho Pán Bůh vyvolil.

Aby hlásání bylo účinné, musí mu lidé rozumět. Jinak je hlasatel jako němý mezi hlu-
chými. Pustil se proto do překladu textů, které bude k misijní práci potřebovat: bohoslu-
žebných knih, důležitých teologických spisů a (hlavně) úryvků Písma svatého (evangeliáře). 
Myšlenka překladu Písma svatého do národního jazyka nebyla na východě ničím neobvyk-
lým. Svůj vlastní měli Koptové (křesťanští potomci starých Egypťanů), Syřané, Arméni 
i četné další národy. Se Slovany však byla potíž: neměli písmo. To, co bylo v jejich jazyce 
třeba zapsat, se psalo řeckými písmeny. Ale pro některé zvuky slovanského jazyka žádné 
odpovídající písmeno nebylo. Písaři si pomáhali, jak mohli, každý jinak. Kolik písařů, tolik 
pravopisů. Výsledkem byl chaos.

Konstantin zvažoval dva způsoby řešení: Má doplnit chybějící znaky z nějaké jiné zná-
mé abecedy? Tak to dělali Koptové. Svůj jazyk zapisovali velkými řeckými písmeny, která 
doplnili o sedm znaků z původního egyptského démotického písma. Nebo má sestavit 
úplně nové písmo? Předpoklady pro to měl. Uměl perfektně několik jazyků a s nimi i ně-
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kolik abeced. Měl z čeho vycházet. Rozhodl se pro druhou možnost. Po pečlivém hledání 
a srovnávání vznikla „hlaholice“, první slovanská abeceda vůbec. Dovedla zachytit všechny 
zvukové odstíny slovanské řeči s takovou přesností, že to budí podiv odborníků ještě dnes. 
Byl vytvořen základní předpoklad nejen pro biblické překlady, ale i pro další rozvoj svébytné 
slovanské národní literatury. 

Metoděj také nezahálel. Shromáždil kolem sebe schopné spolupracovníky, oddané myš-
lence evangelizace Slovanů, a vychoval z nich dobře fungující misijní tým. Někteří byli 
pravděpodobně sami slovanského původu. Jménem známe Klimenta, Nauma, Angelára 
a Sávu.

V hlavním městě se mezitím seběhlo několik událostí, které tento plán zdánlivě zhatily 
(ve skutečnosti ho jen oddálily a dopřály mu čas dozrát). 1. Patriarcha Ignatios se ve své 
přímočarosti a nekompromisnosti dostal do otevřeného konfliktu s faktickým vládcem říše 
Bardasem, když ho prohlásil za veřejného hříšníka a odmítl mu podat svaté přijímání. Byl 
obviněn ze spiknutí proti císaři, poslán do vyhnanství a na jeho místo byl dosazen Fotios. 
2. Na obzoru byzantských dějin se vynořil nový velmi nebezpečný nepřítel – Rusové (Varja-
gové). V roce 860 přitáhli před Konstantinopol právě v době, kdy císař se svými hlavními 
vojenskými silami táhl proti Arabům, a oblehli ji na souši i na moři. Útok se s vypětím všech 
sil podařilo odrazit. Mohl se ale kdykoli opakovat. 

Na severovýchodním pobřeží Černého moře, ve stepích mezi Donem a Volhou, žil velký 
národ s byzantskou říší spřátelený: Chazaři. I jim hrozilo ze strany Rusů vážné nebezpečí. 
Dějinné okolnosti způsobily, že potřebovali Byzanc a Byzanc potřebovala je. Žádost o po-
moc odůvodnili nábožensky. Byli sice původně křesťany, ale pak na ně s velkým úspěchem 
zapůsobili muslimští a zejména židovští učitelé. Chán se odhodlal prosit o vyslání „nějaké-
ho učeného muže“. A sliboval: „Zvítězí-li v hádce nad židy a Saracény, přijmeme vaši víru!“ 
Samozřejmě doufal, že tím obnoví i vojenské spojenectví.

Fotios nemusel dlouho hledat. Hned si vzpomněl na svého bývalého žáka a kolegu Kon-
stantina Filosofa. To je muž, který to dokáže! Povolal ho ke dvoru a smířil s novými vládci 
země. Doufal, že mise potrvá několik let. Nechtěl mít ve své blízkosti člověka tak poctivého 
a čestného, který, ač přítel, hluboce nesouhlasil s jeho praktikami. Teď mohl „zabít dvě 
mouchy jednou ranou“. Poslat ho hodně daleko a zároveň tím prospět své vlasti. 

Do poselstva byl s mnoha jinými hodnostáři vybrán i Meto-
děj. Byl zkušeným politikem z terénu, dlouholetým vojenským 
velitelem (archontem). Předpokládalo se, že při jednání se bu-
dou otázky čistě politické prolínat s vojenskými a strategickými. 
Tam bude užitečná i jeho erudice právníka.

Bylo to poprvé, co soluňští bratři odcházeli na nějakou misi 
společně. Vydali se na cestu na podzim roku 860. Po několika 
týdnech dorazili do Chersonu na Krymu a přezimovali tam. Kon-
stantin využil těch několika měsíců ke studiu hebrejských a sa-
maritánských spisů, které se mu tam dostaly do ruky. Přeložil 
dokonce hebrejskou učebnici gramatiky do řečtiny. Čekaly ho 
polemiky se židy a předpokládal, že se mu to bude velmi hodit. 

P. Pavel Liška
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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.

Boromejky 

medaile in memoriam matce bohumile
Byla v ní zvláštní, překrásná duchovní a duševní pevnost.
Nejraději bych ji nazvala Laskavá tvrz – nebo Vždy připravená opora.

Nina Svobodová 

Ústav pro studium totalitních režimů již třetím rokem uděluje ke Dni boje za svobodu 
a demokracii pamětní medaile. Toto ocenění se uděluje osobnostem, které sehrály význač-
nou roli v boji za obnovu demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938-
1945) a komunistické totalitní moci (1948-1989). Slavnostní předání Ceny Václava Bendy 
a pamětních medailí se uskutečnilo 16. listopadu 2011. 

Pamětní medaile Za svobodu a demokracii byla in memoriam udělena SM. Bohumile 
Žofii Langrové – odpůrkyni totalitních režimů a politické vězeňkyni. 

Matka Bohumila se narodila 1. prosince 1896 ve Slatině u Brna. Po vstupu do Kongrega-
ce MSKB vystudovala učitelský institut a stala se z ní paní učitelka. Velmi zvažovala, zda má 
zůstat u boromejek, protože tehdy vedly kongregaci německé sestry a ona chtěla do české. 
Zpovědník jí radil, ať zůstane, že se jinak kongregace českou nikdy nestane. 15. srpna 1921 
řekla před Bohem své „ano“ na celý život. Později se stala ředitelkou školy v Úvoze a měla 
velkou zásluhu na jejím zkvalitnění a výchově žákyň, zvlášť řeholních kandidátek. Byla 
hluboce duchovní, vyrovnaná, moudrá, bez stínu nadřazenosti a pýchy. Své svěřené vedla 
k národnostní hrdosti. Když v roce 1943 skončila z úředního nařízení činnost řádových 
sester ve školách, byla přeložena do Prahy – Řep, kde pracovala v kanceláři Zemské trest-
nice. Ve styku s trestanými ženami se velmi laskavě snažila opravit jejich mylný názor na 
společnost a život.

V roce 1945 skupina lékařů v naší Nemocnici pod Petřínem zahájila tažení proti kon-
gregaci o vyvlastnění nemocnice tím, že vyženou sestry německé národnosti. Nepomohlo, 
že na úřady chodily české sestry. Bylo nutno zvolit úplně nové a české „nezkorumpované“ 
vedení. Nejblíže byla vzdělaná a moudrá sestra Bohumila. Z velké lásky ke kongregaci a pro 
její záchranu přijala se slzami v očích službu generální vikářky. Byla to velmi těžká doba. 
Kongregace se musela rozdělit na československou a rakouskou. Došlo k bolestnému od-
chodu německých sester ze všech komunit, tehdy i z Prachatic. Rozvážným postupem, 
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laskavým a trpělivým jednáním sestry Bohumily, 
proběhl odsun sester klidně a postupně. V nemoc-
nici vytvářela alespoň snesitelné prostředí mezi 
vedením, lékaři a řádovými sestrami. Když mohla 
být svolána v roce 1946 generální kapitula, stala 
se sestra Bohumila generální představenou. Začala 
navštěvovat komunity a pronikat do potřeb domů 
a zvlášť sester, pro které pořádala exercicie. V roce 
1947 mohla navštívit naši filiálku v římském Ne-
pomucenu a poznat Svaté město. Považovala to za 
nezaslouženou milost.

V roce 1948 došlo k zestátnění Nemocnice pod 
Petřínem, školy v Úvoze a mnohých dalších domů 
a zařízení. Matka Bohumila vytušila nebezpečí, 
které hrozí, a snažila se nesmlouvavě hájit spo-
lečenství sester na úřadech i tím, že nepřijímaly 
státní plat. Pro svou vlasteneckou a křesťanskou 
činnost, kterou se vyznamenala již za války, upou-
távala na sebe nutně veřejné správní orgány. Cítila, 
že se nad kongregací stahují černé mraky, a nene-
chaly na sebe dlouho čekat. V noci z 23. na 24. led-

na obklopila klášter tajná státní bezpečnost a konala se důkladná prohlídka celého domu, 
která skončila zatčením generální představené. Sestrám bylo dovoleno, aby se shromáždily 
a rozloučily se s ní. Ona tehdy řekla sestrám:

„Buďte statečné a neplačte, nejsem první boromejka, která půjde s policií. Vzpomeňte si 
na naše sestry při revoluci ve Francii. Modlete se, abych Boha nezradila, já na vás budu také 
v modlitbě pamatovat. Dokud to půjde, pracujte svědomitě každá na svém místě.“

Matka Bohumila sestrám požehnala, přijala svátostného Spasitele a odcházela do při-
praveného auta. Tušila, že se víc nevrátí? Její bratr zemřel v koncentračním táboře. Co 
očekávala ona? Na svátek sv. Antonína Paduánského 1952 byl vynesen rozsudek: 20 let za 
velezradu v rámci vykonstruovaného monstrprocesu „Mádr a spol“. Byla to pravda, neohro-
ženě poskytovala úkryt pronásledovaným kněžím – řeholníkům. Ve vězení se chovala velmi 
statečně. Spisovatelka a spoluvězeňkyně Nina Svobodová o ní napsala: „Její velkorysost 
nás povznášela, jasný intelekt osvěcoval, osobní dobrota natrvalo získávala, byla to žena 
velikého ducha, předobrého srdce a nejušlechtilejší povahy, byla v ní zvláštní, překrásná 
duchovní a duševní pevnost.“ Příbuzní (žila ještě její matka) a také spolusestry ji navště-
vovaly a informovaly o všem těžkém, co potkalo kongregaci. Velmi se snažila povzbuzovat 
sestry boromejky, které se dostaly do vězení, a při kratičkých setkáních povzbudila laska-
vým slovem nebo pohledem. Věděla, že byly sestry vyhnány z mateřince v Praze a mladé 
rozvezeny do trutnovských textilek na těžkou práci, a věděla také, že žádná nezradila své 
řeholní povolání.

Květnová amnestie 1960 vrátila mnohým svobodu a vrátila se také Matka Bohumila. 
Přivítal ji bývalý klášter křížovníků ve Znojmě – Hradišti, který dostaly sestry v dezolátním 
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stavu za mateřinec v Praze. Její zdraví bylo značně podlomeno, jednak prožitým utrpe-
ním a také operací, kterou podstoupila na Pankráci s následným neopatrným ozařováním 
zhoubného tumoru, které jí zanechalo těžké popáleniny. Pomalu se zotavovala a řízením 
Božím byla uznána státními úřady za generální představenou. Ujala se vedení kongregace 
a upřímně děkovala sestrám za jejich věrnost v tak těžké době. Opět objížděla komunity 
a její snaha směřovala k posílení víry sester a k prohloubení jejich duchovního života. Poli-
tická situace byla nepříznivá řeholním společenstvím, kněžím nebylo dovoleno navštěvovat 
sestry, a proto se jich duchovně ujímala co nejvíc sama. 

V roce 1969 mohla opět navštívit Řím, všechna památná místa, zúčastnit se obřadů Sva-
tého týdne se sv. Otcem Pavlem VI. a potěšila se návštěvou pražského arcibiskupa kardinála 
Berana, kterému bylo zabráněno vrátit se do vlasti. V Nepomucenu už v té době bylo málo 
českých sester, službu přebíraly boromejky z Vídně. Při zpáteční cestě navštívila vídeňský 
generalát a přispěla k utužení vzájemných sesterských vztahů, protože v mnohých byla 
velká bolest z násilného odsunu v roce 1945. 

Její zásluhou vyšlo v roce 1968 tiskem a česky Prozatímní Posvátné oficium – hlavní část 
kněžského oficia pro řeholnice, aby se sestry mohly modlit v celé kongregaci stejně, podle 
přání církve. Mnohá jiná společenství s touto modlitbou začala o několik let později.

S velkým úsilím chystala svolání generální kapituly volební i pracovní. Neúnavně psala 
obšírnou zprávu o činnosti kongregace za 25 let jejího vedení. V červenci 1970 ochotně 
složila úřad generální představené a předala jej své nástupkyni a spolutrpitelce ve vězení 
– Matce Vojtěše Hasmandové. S láskou jí pomáhala při zasedání pracovní kapituly a dále 
se věnovala archivování zpráv a protokolů, překládala nekrology a důležité věci z němčiny 
a všechno upravovala podle předpisů II. vatikánského koncilu. Tak ubíhal čas a její zdravot-
ní stav se pomalu a jistě horšil. Přestávala vidět a tím více času věnovala modlitbě, osobní 
a především společné. Všechny ujišťovala, že své utrpení obětuje za starosti kongregace, 
a stejný zájem měla také o dění v církvi. Poslední den svého života se začala se všemi do-
jemně loučit a za modliteb domácího kněze a spolusester tiše zemřela 10. května 1979 – ve 
výroční den svého propuštění z vězení v roce 1960. Boží milosrdná láska jí otevřela brány 
nebe, protože dostala velký podíl na utrpení Krista. Pohřební mši svatou vedl brněnský 
kapitulní vikář, prelát Ludvík Horký, koncelebrovalo 50 kněží, ti ji také doprovodili na 
místní hřbitov za účasti mnoha sester z našich komunit. V boji za práva církve a kongregace 
zůstala neohrožená a pevná – nic ji nezlomilo. 

SM. Sebastiana SCB

Víkend pro maminky
z našeho vikariátu
se uskuteční ve dnech 27. - 29. dubna 2012 na Zadově 
(www.uvaldeckychzadov.cz).
Více informací u katechetky Lenky Hanžlové (mob. 603 859 190)
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ing. veroniky kralikové, varhanice
Narozena:  9. 3. 1966 
Rodinný stav: rozvedená  
Děti:  Klára, Kristýna, Roland
Sourozenci:  Antonie, Marie, Josef, Vojtěch, Anna, Alžběta, Václav, Ludmila, Jan, 

Eva a Adam, Bernadeta, Pavel, Petra, Michael.  
Tatínek Josef a maminka Anna. 

Vzdělání, povolání:  ČZU Praha, nyní inspektorka Pozemkového fondu ČR 

Na návštěvě u

Vyrostla jste v mnohočetné rodině, máte hodně sourozenců. Nezáviděla jste ně-
kdy kamarádkám, že mají svůj vlastní pokojíček, o němž Vy jste si jen mohla nechat 
zdát?

Jak jsem mohla závidět, když jsem to nezažila a ani si to neuměla představit? Měla jsem 
neustále lidi kolem sebe. A co víc si přát? Vždy bylo na koho se obrátit a požádat o pomoc 
nebo radu. A tak je tomu i v současnosti. Dodnes se scházíme, i když naše přírůstky nás 
přinutily hledat větší prostory, než je náš rodinný dům. Na našem posledním únorovém 
setkání nás přijelo celkem 49 a to byla zhruba polovina. Chyběli 4 sourozenci, především 
ti ze zámoří a jejich děti, někteří momentálně ochořelí. Bylo to krásné a spontánní. A ten 
vlastní pokojíček, který bych tenkrát možná mohla závidět, by nenahradil naši skvělou 
rodinu.

Čím – podle Vašeho názoru – může člověka naopak velká rodina nejvíc obohatit?
Absolutně vším. Každý z nás je jedinečná osobnost a v něčem výjimečná. V každém 

z nás je kus odvedené práce našich rodičů, především dar života, a já jim za tento výjimečný 
dar děkuji. Učili jsme se od rodičů, posléze jeden od druhého. Pomáhali jsme si ve studiu, 
v domácích pracích. Chodili spolu na tancovačky. Do hry na vybíjenou jsme nepotřebovali 
nikoho shánět. Téměř jsme si vystačili sami. Soutěžili jsme mezi sebou, vymýšleli hry. Když 
jsme přijeli na víkendy z kolejí a z internátů, sobota byla pracovní. Vše bylo rozděleno tak, 
jak určil tatínek. Bratři se podíleli na „chlapských“ pracích a úděl nás dívek byl v domác-
nosti. Tam tomu velela maminka. Peklo se, vařilo, pralo a uklízelo. A to vše samozřejmě ve 
velkém. A neděle patřila dopolední mši svaté a poté povětšinou společnému obědu, který 
tatínek vždy zahajoval společnou modlitbou. Dokonce o nás v 60. letech natočil dokument 
pan režisér Skalický a promítal se jako týdeník před filmem v kině. Tento dokument byl jako 
jeden z mnohých filmů tehdejší doby zakonzervován jako trezorový. Jakým překvapením 
pro nás pro všechny byla na předminulém rodinném setkání návštěva pana Skalického, kte-
rý tento dokument po celou dobu totality uchovával, a my jsme ho mohli všichni shlédnout. 
A nejen my sourozenci, ale i naše děti. Vzpomínky byly krásné. A věříte, že jsme navzájem 
hádali po těch letech, kdo je kdo? Vždyť mně v té době byly teprve 2 roky. 
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Většina návštěvníků bohoslužeb v Prachaticích a Husinci 
Vás sice při mši sv. nevidí, ale zcela určitě Vás slyší. Vzpomí-

náte si ještě, kdy jste poprvé v životě usedla za varhany?
Jak by ne! Přišlo to znenadání, prostě poselství „shůry“. 

A já ho přijala. Měla jsem sice v té době „pouze“ 9 let klavír-
ní školy u paní profesorky Pencové ve Vodňanech, ale hru 
na varhany jsem obdivovala už od dětství, kdy v kostele 
sv. Markéty ve Strakonicích hrávala Liduška Bernardů. 
Varhanní hra je naprosto odlišná od klavírní. Nejen tím, 
že se používají i tóny pomocí pedálů, ale je i jiná technika 

hraní, prstoklad, rejstříky a další jiná specifika.
Můj první a nejlepší učitel byl Pater Václav Hes, který 

spravoval v té době mimo jiných i farnost v Horní 
Vltavici, kde byla započata má varhan-

ní služba. A ta byla, věřte mi, zprvu 
všelijaká. Moje tréma se mnou cvičila 

při každé mši. Václav mně ale vždy 
poděkoval za hraní a nikdy nic 
nevytkl. Jeho shovívavost byla 
zpočátku pro mě nepochopitelná, 

až později jsem si uvědomila její význam. Byl to pro mě impuls k tomu, abych se hře na 
varhany věnovala více. Varhanní škola však nebyla v dosahu a při mých třech dětech bych 
těžko zvládala dojíždět někam daleko. V letech 1996-97 jsem absolvovala varhanní kurs 
v Táboře. A zbytek bylo samostudium. V týdnech před nastávající nedělní mší jsem usedala 
za varhany a zkoušela. V každém ročním období. A věřte mi, v zimě bývávala ve Vltavici 
v kostele taková zima, že nám zamrzla během mše i svěcená voda v sakristii. Mrzla jsem 
já i moje děti.

Díky Václavovu přístupu ke mně jako k varhaníkovi ze mě tréma při hraní spadla. Po 
čase jsem si mohla dovolit zahrát mši sv. i bez zkoušky, tzv. „z knoflíku“.

Na půlnoční mši v Prachaticích jste doprovázela na varhany chrámový sbor se só-
listy. Předvedená mše byla poměrně obtížná. Nacvičovali jste ji dlouho? Mohla byste 
nám krátce představit účinkující sólisty?

Pastýřskou mši, jak zní její název, jsem poprvé viděla u sestry Ester. Když jsem zjistila, 
že je psaná nejen pro varhany, ale i jiné hudební nástroje, napadlo mě do ní zapojit i moje 
blízké. Oslovila jsem svého bratra Adama a jeho děti, kteří léta hrají ve vimperské dechovce. 
A tak na příčnou flétnu zahrála moje 14letá neteř Anička a na klarinet její o rok mladší bratr 
Adam. Na housle hrála Šárka Hettnerová. Nebyl pro ně problém, aby sami věděli, kdy mají 
jaký tón zahrát. Pěveckou část tvořil náš chrámový sbor a sbor Přátelství paní Popielové. 
Byl to nelehký úkol, nacvičovali jsme od léta. Výsledek jste mohli posoudit sami.

Muzicírujete i v rodině? Podědil někdo z Vašich tří dětí po Vás nadání a vztah k hud-
bě?

Mým snem bylo, abych mohla jednou já sedět na koncertě na opačné straně a poslou-
chat, jak jablko nespadlo daleko od stromu. Hudební sluch mají všechny moje děti. Všechny 
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začínaly v ZUŠ dvouletou přípravkou na zobcovou flétnu. Na jednom žákovském koncertě 
mě dokonce překvapily společnou hrou, kterou tajily do poslední chvíle. A když paní uči-
telka oznámila, že nyní zahrají na flétnu a klavír společně jediní sourozenci, kteří tehdy 
ZUŠ navštěvovali, byla jsem v údivu, že to jsou MOJE děti. Splnily mi můj sen, aniž bych 
ho kdy vyřkla. U hraní dál zůstala prostřední dcera Kristýna. Pokračuje hrou na klavír, je 
absolventkou prvního cyklu, letos je prvním rokem v cyklu druhém. Sama složila skladby 
pro klavír a na závěrečném koncertě je předvedla. Jsem ráda, když doma usedne za klavír 
a domem se rozezní její tóny. Jednou za rok na Vánoce opráší také zobcovou flétnu syn 
Roland a zkouší zahrát koledy. Je to pro mě vždy kouzelná atmosféra. 

Na okolí působíte sebejistým dojmem. Míváte vůbec někdy při hraní trému? 
Pokaždé. Mimo jiné se i červenám, to ale naštěstí není za varhanami vidět. 
Kdo patří k Vašim oblíbeným skladatelům? 
J. S. Bach, A. Dvořák a B. Smetana. Jejich skladby si doma hraji dodnes, např. Smetanovu 

Vzpomínku na Plzeň nebo Jiřinkovou polku. Tu už nyní mohu slyšet i od své dcery. 
Na závěr z trochu jiného soudku – vím, že jste byla na hospicovém plese. Jak se Vám 

a Vašim blízkým, které jste přivedla s sebou, večer strávený s „hospicáky“ líbil?
Líbil se nám všem. Pojali jsme ho jako jednu z příležitostí se společně sejít v nevšední 

atmosféře. Při loučení jsme se domluvili, že toto byl náš „zahajovací ročník“ a v dalších 
ročnících navážeme hojnou účastí více sourozenců.

Jak se Vám daří skloubit péči o rodinu a domácnost s Vaší profesí?  Vaše současné 
zaměstnání  klade na Vás jistě nemalé nároky, a to nejen časové …. 

Bůh nám na naše bedra nakládá přesně tolik, kolik uneseme. A když mám někdy pocit, 
že to trochu přehání, a vzhlédnu k němu, vždy dostanu stejnou odpověď. Kdyby nevěděl, 
že to ustojím, nedal by mi tři ratolesti. Své děti jsem od malinka vedla k samostatnosti 
a k zodpovědnosti za vše, co vykonají. Mohu se na ně spolehnout, v mnohém mě zastanou. 
Díky tomu mohu vykonávat práci inspektorky. Ví ode mě, že jen na nich záleží, čím se 
rozhodnou, že v životě budou. A ať se rozhodnou jakkoliv, vždy budu stát při nich. Umíme 
společně odlišovat věci malicherné od důležitých a to důležité, co v rodině tvoří pohodu, 
nejsou naleštěné kachličky v koupelně. Jsou pro mě hnacím motorem a zároveň od nich 
čerpám energii. A že se jim nebo mně někdy něco v životě nepovede? To je přece zkušenost 
k nezaplacení, tím přece zrajeme. A proto začínám každý den s modlitbou: „Bože, dej mi klid 
mysli, abych přijala vše, co nemohu změnit, odvahu, abych změnila vše, co změnit mohu 
a moudrost, s níž rozeznám jedno od druhého.“ 

  Co Vám v poslední době udělalo radost a na co se těšíte? Pokud byste měla vyslovit 
své tajné přání, čeho by se týkalo?   

Umím se radovat z čehokoliv, co mě naplňuje.  A moje tajná přání? Ta jsou přece tajná. 
Připravila Marie Horová

ČKA Prachatice pořádá přednášku P. Ivo Prokopa, faráře z Borovan, 
na téma katolická cíRkev kontRa nacismus. 
Uskuteční se dne 26. dubna 2012 v 18.00 hod. v Pedagogické škole v Prachaticích.
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Kostely vikariátu

lhenice
kostel
V šedesátých letech 13. století daroval Pře-

mysl Otakar II. Lhenice klášteru ve Zlaté Koruně. 
V místě zřejmě již v té době stála kaple, která byla záhy 
přestavěna či nahrazena kostelem, a to nejpozději v roce 
1405. Původně gotická stavba se dochovala částečně v hlav-
ních zdech presbytáře, lodi a věže. Kostel byl roku 1560 poško-
zen bleskem a v letech 1734 -40 byla prodloužena loď a zaklenut 
presbytář. V roce 1783 byla zvýšena věž a konečně v roce 1904 prodloužen presbytář a za-
končen půlkruhovou apsidou. Přestavba v roce 1904 se uskutečnila díky závěti lhenického 
rodáka P. Františka Pintera, který zemřel v roce 1896 a kostelu odkázal 8 tisíc zlatých.

Výsledkem je jednolodní kostel s protaženým půlkruhově zakončeným presbytářem se 
sakristií po severní straně a novější kaplí po straně jižní. Na jižní straně se nachází i hrano-
lovitá věž se stanem a přilehlá předsíňka. Západní průčelí je zakončeno lichoběžníkovým 
štítem, členěným rámci v omítce, na boku věže je pak střílna s hlubokou špaletou. Jižní 
kaple s oratoří je opatřena křídlovým štítem.

Presbytář i loď jsou zaklenuty valenou klenbou s výsečemi sbíhajícími se na přízední 
polopilíře. Na severní straně presbytáře se nachází sanktuář s trojbokým vimperkem vypl-
něným reliéfem s křížkem. Objeven byl při renovaci kostela v roce 1904.

Pod presbytářem se nachází klenutá 
hrobka s rakví faráře Karla Docenti. Přesto-
že je zazděná, a tedy nepřístupná, můžeme 
si o ní udělat představu díky popisu faráře 
P. Matěje Pužeje z roku 1904:

„Při přestavování hlavního oltáře přišli jsme 
na hrobku, do níž vedl vchod od stupně od ka-
zatelny. Jest asi čtyři metry dlouhá, tři metry 
široká a dva a půl metru vysoká. Sahá až do 
půl dveří u nové sakristie. Jest v ní pouze jedna 
rakev, černá s bílým křížem na víku a leží v ní 
podle této pamětní knihy důstojný pán Karel 
Dicento z řádu sv. Augustína z Borovan, který 
zde od roku 1694 až 1719 byl farářem. Hábit 
řádový na těle mrtvoly shledán hodně průsvit-
ný, jímž bylo vidět kosti jako hrubé piliny. Ob-
ličej taktéž zetlelý, jako by z hrubých pilin. Tak 
byly kosti zetlelé. Při dotknutí se na popel roz-
sypaly. Rakev jsme opět zetlelým víkem nuzně 
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uzavřeli a ven vystoupili, totiž já, velebný pan kaplan, 
zednický polír a jeden zedník. Pak jsem dal opět otvor 
v klenutí vylámaný zazdít.“

Zařízení kostela
Hlavní oltář je barokní z 18. století, se sochami 

světců a novodobým obrazem.
Po straně epištolní jsou umístěny sochy sv. Flo-

riána a sv. Pavla, na straně evangelní sv. Václava 
a sv. Petra. Nad oltářním obrazem na sloupech dva 
sedící andělé a oltář je ukončen obrazem sv. Trojice. 
Z téže doby je i kazatelna, upravená v 19. století, 
s dvěma novozákonními reliéfy. V lodi se nacházejí 
dva protějškové barokní boční oltáře: 

Panny Marie s točenými sloupy a původním ob-
razem korunování Panny Marie, který má nad ol-
tářem dvě sošky andělů a menší na dřevě malovaný 
obraz se světcem v kněžském rouchu s kohoutem 
u nohou.

Druhým oltářem je oltář sv. Anny s novodobým 
obrazem. Snad měl kdysi na tumbách řezané od-
znaky tkalcovského a obuvnického cechu z počátku 
18. století. Nicméně dnes již zde nejsou. Oltář je 
ukončen obrazem sv. Kryšpína.

V lodi na straně evangelní se nachází rokokový 
oltářík se sochou sv. Jana Nepomuckého a sochami sv. Linharta a sv. Františka. Ukončen je 
dvěma andělíčky a červeným jazykem s paprsky. Z téže doby je křtitelnice nesená figurou 
andílka a ozdobená reliéfy. Naproti tomuto oltáři je umístěna socha Pražského Jezulátka. 
Při vchodu do kostela je umístěn obraz Lhenic s výklenkem pro Madonu. Dříve zde bývala 
socha Madony, která v jedné ruce držela Ježíška a v druhé hrušku a jablko, tedy tzv. lhe-
nická Madona peckářská. Ta je z obavy ze zcizení umístěna jinde a nahradila ji madona 
z vizovického těsta.

Socha Panny Marie Bolestné, umístěná pod křížem, sem byla dopravena v roce 1924 
omylem, jelikož byla určena pro některý z klášterů. Avšak lheničtí ji zaplatili a ponechali si 
ji. Pražské Jezulátko se do Lhenic pak mělo dostat z odkazu v závěti jedné řádové sestry.

lhenické zvony
První zmínka o zvonu ve Lhenicích pochází až z roku 1555, a to v souvislosti s darem na 

jeho pořízení. Přesto je pravděpodobné, že věž nějakým zvonem byla osazena dávno před-
tím. Z roku 1560 pak pochází žádost Lhenických, směřovaná Vilémovi z Rožmberka, o po-
volení sbírky na nový zvon, neboť ten dosavadní byl poškozen bleskem. O ulití, dopravu 
a instalaci zvonu se měl postarat kovář Jošt z Českého Krumlova, avšak nedochoval se ani 
zvon, ani zpráva, zda k tomu opravdu došlo. První zvon, který je prokazatelně doložen a visí 
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ve věži dodnes, je sv. Jakub od zvonaře Brikcího 
z roku 1587. Zda byl v té době zvonem jediným 
či nikoli, nevíme, ale nezdá se to pravděpodobné. 
Po návratu katolického duchovního na lhenickou 
faru byl v roce 1625 pořízen další, tedy zřejmě 
druhý zvon s latinským mariánským nápisem. 
Více o něm známo není. Konečně třetím zvonem 
byl sv. Jan Nepomuk z roku 1872. 

Před rokem 1914 tedy ve věži visí tři zvony 
a to Velký o průměru 98 cm, šikmé výšky 73 cm, 
kolmé 90 cm a k tomu dvaceticentimetrová koru-
na. Na plášti pak nápis ANNO + DOMINI + 1625 
+ SANCTA + MARIA + ORA + PRO + NOBIS + 
TETRA + GRAMMATON + ADONAI +.

Prostřední Jakub, o průměru 82 cm, šikmé 
výšky 63 cm, kolmé 65 cm a 19 cm koruna. Na 
plášti dekorovaný reliéfy a akantovým listem. 
Na jedné straně nápis prozrazující, že zvon pro 
lhenický kostel sv. Jakuba ulil v roce 1587 zvonař 
Brikcí.

 LETA PANIE 1587 TENTO ZWON VDIELAL SLOWVTNY BRYCKY ZWONARZ 
Z CINPERKV NA NOWEM MESTIE PRAZSKEM DO LHENIC KOSTELV SWA:TE° YACVBA, 
PVWODEM A GEDNANIM CTIHOD:NEHO  KNIEZE KASSPARA NETOLICSKEHO PANA 
FARARZE U S° GILGI W STAREM MIESTE PRAZ: SKEM, WACZLAWA ZUBA, KLIMEN-
TA NETOLICSKE° TOHO CZASV PISARZE RADNIHONAKLADEM WSSECH OSADNICH 
K TEMVŽ KOSTELV NALEZIEGICICH.

Pod tímto nápisem byla dvojice evangelistů a mezi nimi meailonek s portrétem Brikcího. 
Na protilehlé straně byl novozákonní citát a soška sv. Jakuba. Pod tím vším pak opět dva 
evangelisté a uprostřed medailonek, tentokráte se znakem Cimperka, tedy ve štítu drak se 
zvonem, na přilbě rozevřené perutě se zvonem uprostřed a nad tím letopočet 1544. Tomuto 
zvonu se rovněž dle místa původu říkávalo „Pražák“.

Nejmenší, sv. Jan Nepomuk, měl průměr 50 cm, šikmou výšku 36 cm a kolmou 38 cm. 
Nahoře i dole dekorován ornamentem a na jedné straně nesl kříž s Kristem, sv. Janem 
a Pannou Marií a nápis Bůh žehná nás. Na druhé straně připomínající, že tento zvon ulil 
vídeňský dvorní zvonař Ignác Hilzer, a to v roce 1872.

V roce 1914 byl přelit největší zvon, který byl puklý, a jestliže původní vážil 714 kg, 
nově ulitý již jen 622 kg. Rovněž nejmenší 80 kg vážící zvon byl z věže sejmut a nahrazen 
novým o váze 154 kg.

Těchto prací se ujal českobudějovický zvonař Rudolf Perner a oba nové zvony byly vy-
svěceny a vyzdviženy na věž 12. října 1914. Visely zde však pouze dva roky a 19. října 1916 
byly zabaveny pro válečné účely a s nimi i dvacetikilový sanktusový zvonek. Na věži zůstal 
pouze zvon Jakub z roku 1587. V roce 1918 byl pořízen nový sanktusníček o váze 27 kg 
od firmy R. Manoušek v Brně a od téže firmy i nový ocelový zvon Václav, vážící 200 kg. 
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Ten sice do Lhenic připutoval již roku 1918, na věž byl však vyzdvižen až 5. června roku 
následujícího.

Zvony pořízené v roce 1918 byly o deset let později sejmuty a odvezeny do šrotu. Místo 
nich dodala firma Buřil a Rys z Kuklen u Hradce Králové trojici zvonů, a to největší sv. 
Jakub Apoštol o váze 645 kg a průměru 102 cm (ladění g1) a s nápisem „ Padesát let a zim, 
na zemi jako dým, já zvon jen věčnosti zním“ a s reliéfem sv. Jakuba. Prostřední sv. Jan 
Nepomucký (432 kg, průměr 91 cm, ladění a1) s nápisem „Jsem tu, abych mírem zazní-
val. Zachovej Bože, cos nám dal“ a vyobrazením Jana Nep., a nejmenší pětadvacetikilový 
sv. Antonín bez nápisu a ozdob (ladění d3) o průměru 34,5 cm.

Tyto tři zvony byly sejmuty 2. dubna 1942 a opět jako při předchozí válce zde osiřel 
zvon Brikcího sv. Jakub, a to až do roku 14. května 2000, kdy byl vysvěcen nový zvon sv. 
Jan z dílny Dytrychových v Brodku u Přerova. Přestavba kostela v roce 1904 má zajímavé 
pozadí.

varhany
Ve Lhenicích jsou zmiňovány varhany od neznámého mistra v roce 1763. A dle pamětní 

knihy městyse Lhenice v roce 1781 byly do kostela nainstalovány varhany od měšťanského 
varhanáře ze Sedlce Fridricha Semráda. Ty zde vydržely jedno století a podle farní pamětní 
knihy sem byly v roce 1877 umístěny varhany od pražského varhanáře Karla Vocelky. Sou-
časný nástroj pochází od kutnohorské firmy Organa z roku 1953. Ve Lhenicích se vypráví 
historka, že při vyhlášení měny obešel farář farníky a vybral tolik peněz na varhany, že by 
se daly pořídit dvoje.
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FaRáři:
před1655 – 1665 Jan Libertinus
1665 – 1681 Jan Nayburský
1681 – 1682 Šimon Massauer
1683 – 1685 Vít Josef Koch
1685 – 1690 Bernard Vaněk O. Cist.
1690 – 1694 Lukáš František Foytl
1694 – 1719 Karel Dicento
1719 – 1725 Tomáš Bárta
1725 – 1727 Václav Michal Pelikán
1727 – 1730 Václav Smrčka
1730 – 1756 Jan Fortini
1753 – 1758 František Fidler
1758 – 1780 František Schober
1780 – 1782 Linhart Stegbauer
1782 – 1798 Vojtěch Tomší
1798 – 1803 Karel Mertl
1803 – 1805 Antonín Sperling
1805 – 1806 Antonín Průša
1806 – 1814 Jakub Pek
1814 – 1820 Alois Žižka
1820 – 1821 Antonín Dvořák
1821 – 1835 Václav Accent
1835 – 1842 Josef Köppel
1842 – 1853 Jakub Schuster
1853 – 1855 Josef Kladrubský
1855 – 1874 Josef Vondra
1875 – 1893 Petr Havel
1894 – 1919 Matěj Pužej
1919 – 1920 Adolf Omáčka, adm.
1920 – 1933 František Kubata

1933 – 1936 František Kukačka, adm.
1936 – 1951 František Kukačka
1951 – 1960 Václav Klíma 
1960 – 1971 Štěpán Mandelíček
1971 – 1990 Xaver Josef Švanda
1990 – 2000 Jan Tampír
2001 – 2008 Piotr Pytel
2008 – 2009 Pavel Liška, excur. z Netolic
2009 – dosud Josef Dominik Doubrava, 

OPraem.

P. Matěj Pužej

Duchovní správa
Kněze ke kostelu, který byl vystavěn zřejmě již ve 14. století, dosazoval opat kláštera 

ve Zlaté Koruně. A přestože lze spolehlivě doložit, že zde v roce 1405 působil kněz (ze 
zlatokorunského kláštera) Petr, další známé jméno pochází až z roku 1575, kdy farnost 
spravoval nekatolický kněz Mikuláš a v roce 1582 byl zdejším farářem Jeroným Pražský. 
Ten vedl spor s primátorem Václavem Zubem, jehož jméno je uvedeno na zvonu sv. Jakub. 
Nekatolický kněz Adam Táborský byl vypuzen v roce 1621 a až roku 1624 byl administrá-
torem ustanoven Kašpar Olitor z Brlohu. Kdy přesně se vrátil do Netolic farář, nevíme, ale 
stalo se tak někdy před rokem 1655, jelikož toho roku je zde již kněz připomínán. JP
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Představujeme

naše vikariátní 
společenství

V současné době máme 13 členů, z Prachatic, 
Vimperku, Bohumilic, Netolic, Strunkovic, Vo-
lar, Klenovic, Žernovic, Volyně.

Máme mezi sebou úžasného kněze, učitelky, 
ošetřovatelky hospice, lékařku, teology. Jsme 
společenství lidiček vážně nemocných a jinak ži-
votem zkoušených. Scházíme se už 13 let vždy 
1x za 14 dní na faře či doma u někoho z nás – dle 
aktuální situace. 

Společně Boha velebíme, jej prosíme, rádi 
mu zpíváme, modlíme se – to se mi zde líbí, že 
naše modlitby mají konkrétní obsah podle mo-
mentálních potřeb našich členů. Rozjímáme nad 
aktuálními kapitolami z Písma, kdy každý si ote-
vřeně a bez obav řekne svůj názor bez ohledu 
na různou vyspělost ve věcech víry. Hledáme 
poučení pro současnost, to, co je nám blízké pro 
náš život. Jeden druhého se snažíme pochopit 
a podpořit. Pomáháme si, když se někomu z nás něco děje. 

Také oslavujeme, když je co, jsme spolu rádi a jsme rádi veselí. Troufám si tvrdit, že jsme 
dobří přátelé, i poté, co se rozejdeme do svých domovů.

Slávka Tomešová
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návrat domů:  guadalupe – toledo 
Vydáváme se na jih, do země „za řekou Duero“, do země „extrémně tvrdé“, „obzvlášť drs-

né“ – všechny tyto významy v sobě skrývá název provincie Extremadura. Nejde to přímo: 
horská pásma se tady táhnou přibližně ve směru východ-západ a silnice je prostě obcházejí. 
Cesta ubíhá jen pomalu. Míjíme Trujillo, rodiště Francisca Pizarra, dobyvatele říše Inků. 
Hernán Cortés, dobyvatel říše Aztéků, se narodil jen o pár kilometrů dál, v Medellínu. 
I řada dalších conquistadorů pochází právě odtud. Drsná země rodí drsné chlapy. 

Šplháme serpentinami do kopců pohoří Altamira. A náhle se před námi otvírá úchvatný 
pohled na asi třítisícové městečko s obrovským klášterem uprostřed, jedno z nejposvát-
nějších míst hispanidad (španělsky mluvící a španělskou kulturou ovlivněné části světa), 
Guadalupe. 

Přicházíme na náměstí. Jmenuje se Plaza Mayor (Velké náměstí), ale působí titěrně 
v porovnání s monumentálním průčelím kláštera, které zaujímá celou jeho horní stranu 
a několikanásobně převyšuje okolní zástavbu. Klášter má pohnutou historii: byl založen 
v roce 1340 na příkaz kastilského krále Alfonsa XI., který v okolních lesích rád lovil, na 
místě původního kostelíka zasvěceného Panně Marii. Během staletí prošel řadou přesta-
veb, takže dnes obsahuje prvky mudéjarské (maurské), gotické, renesanční i barokní ar-
chitektury sladěné do jednoho nádherného celku. Od roku 1389 zde pod královskou zá-
štitou žili a působili jeronymité, řeholníci zachovávající augustiniánskou řeholi s doplňky 
ze spisů sv. Jeronýma, kterého považují za svého zakladatele. Založili tu školy vyučující 
gramatiku a medicínu, tři nemocnice, významnou lékárnu, jednu z největších knihoven ve 
Španělsku a samozřejmě také špitál pro poutníky. V době objevení Nového světa se místo 

těšilo velké úctě. Dobyvatelé Ameriky (mnoho 
jich pocházelo z blízkého okolí) sem přicháze-
li prosit o požehnání na cestu. Roku 1496 tu 
Kryštof Kolumbus nechal pokřtít několik prv-
ních indiánů, které přivezl ze zámoří. V roce 
1808 vyrabovala klášter napoleonská vojska 
a v roce 1835 (v průběhu sekularizace) byl úpl-
ně zrušen. Španělský stát ho sice prohlásil ná-
rodní kulturní památkou, ale náboženský život 
v něm nepovolil. Až v roce 1908 (100 let po 
napoleonském vpádu) se ho ujali františkáni 
a obnovili jeho zašlou slávu. 

Po širokém schodišti vstupujeme do ba-
ziliky. Jejím srdcem je camarín – „světnička“ 
Panny Marie, nazývaná také „předpokoj nebe“. 
Vysoko na oltáři trůní nádherně oděná socha 
Panny Marie. Prastará legenda vypráví, že ji vy-

Putování se sv. Jakubem

Guadalupe - průčelí baziliky
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řezal sám evangelista sv. Lukáš. Byla uložena v jeho hrobě 
v Achaji a v polovině 4. století přenesena s jeho ostatky do 
Konstantinopole. Tam ji v roce 582 získal pozdější papež 
sv. Řehoř I. Veliký, který tam v té době působil jako papež-
ský legát. Vzal ji s sebou do Říma, uložil ve své soukromé 
oratoři a velmi ji ctil. V prvním roce svého pontifikátu 
(590) se k ní úpěnlivě modlil za odvrácení moru zuřícího ve 
městě. Uspořádal prosebné procesí a nesl ji v čele. Lid vzdá-
val Matce Boží hold. Když procházeli kolem Hadriánova 
mauzolea, zjevil se na jeho vrcholu archanděl Michael a na 
znamení vyslyšení prosby zasunul meč do pochvy. Sbor an-
dělů při tom zpíval: „Raduj se, královno nebeská, aleluja!“ 
Od té doby se tomu mauzoleu říká Andělský hrad. Ještě 
před rokem 600 ji Řehoř daroval svému příteli, se kterým 
se seznámil v Konstantinopoli, sevillskému biskupu sv. 
Leandrovi. Ten v té době horlivě usiloval o obrácení ariánských Vizigótů a jejich návrat do 
katolické církve a naléhavě potřeboval nadpřirozenou pomoc. Po něm ji zdědil jeho bratr 
a nástupce sv. Isidor. Když v roce 711 vtrhli do země Mauři, kněží ji ukryli v horách na 
severu, aby ji uchránili před zneuctěním. Časem upadla do zapomnění. Až v roce 1326 tam 
pasáček z Cáceres (pozdější tradice mu dala jméno Gil Cordero) hledal zatoulanou krávu. 
Našel ji, ale myslel, že je mrtvá. Chtěl z ní aspoň stáhnout kůži, aby nepřišla úplně nazmar. 
A tu se za ním ozval hlas nějaké paní: „Neboj se! Já jsem Matka Boha, Spasitele lidského 
pokolení. Odveď krávu zpět ke stádu a pak jdi do města a řekni kněžím, ať kopou na místě, 
kde ležela. Objeví mou podobiznu. Ať ji nikam neodnášejí, protože chci být uctívána na 
tomto místě. Přijde čas, kdy tu vyroste veliký kostel a mnoho jiných vznešených budov.“ 
Co následovalo, už víme.  

Uctili jsme Matku Boží a prohlédli si baziliku. Nádherná mříž, oddělující presbytář od 
hlavní lodi, je z větší části ukována z řetězů osvobozených otroků. Překrásná je také barokní 
sakristie vyzdobená množstvím Zurbaránových obrazů. Prý se jí přezdívá „španělská Six-
tinská kaple“ (totéž jsme ovšem slyšeli i o královské hrobce v kostele sv. Isidora v Leónu!). 
Velký dojem na nás udělalo muzeum výšivky, plné různých šatiček oblékaných Panně Marii 
a jiných liturgických rouch. 

Ubytovali jsme se v malém hotýlku. Ani se k němu v úzkých strmých uličkách nedalo 
zajet autem. Ale večerní posezení u skleničky vína před nádherně osvětleným portálem 
světoznámé baziliky stálo za to. 

Ráno nás čekalo víc než 150 kilometrů přes hory a doly do jednoho z nejpamátnějších 
a historicky nejvýznamnějších měst celého Španělska, Toleda. Leží na strategickém místě: 
přímo uprostřed poloostrova, na kopci obtékaném ze tří stran řekou Tajo. Bylo osídleno 
už v prehistorických dobách. Kolem roku 200 před Kristem ho obsadili a nově opevnili 
Římané. Poloha mu dopomohla k tomu, že se brzy stalo obchodní křižovatkou. Blízkost 
zdrojů nerostných surovin umožnila rozvoj výroby železa. Nabylo výsostného postavení 
a udrželo si ho víc než tisíc let. Během stěhování národů tudy prošlo několik etnických 
skupin. Nejvýznamnější z nich – Vizigóti – učinili v 6. století z Toleda centrum své rozsáhlé 
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říše. V té době se formovala i církevní správa země a zároveň vrcholilo úsilí o návrat národa 
z ariánství zpět do lůna katolické církve. Velkou roli při tom sehrála – jak už bylo několikrát 
řečeno – horlivost svatých biskupů Leandra a Isidora. K úplné konverzi došlo právě zde na 
koncilu v roce 589. Později se tu sešlo ještě několik synodů, nejvýznamnější v roce 633 pod 
vedením sv. Isidora. Toledský arcibiskup je i dnes považován za prvního mezi biskupy své 
země, je španělským primasem. 

V roce 712 dobyli město Arabové a ovládali ho až do roku 1085, kdy ho během recon-
quisty získal zpět kastilský král Alfonso VI. Ustanovil ho hlavním městem a postaral se 
o jeho rozkvět. Ve středověku bylo multikulturní metropolí (s podobným významem, jaký 
dnes mají New York, Londýn nebo Paříž). V pokojném duchu tu vedle sebe žili a pracovali 
křesťané, muslimové i židé. Z jejich vzájemné spolupráce město těžilo jak po kulturní, tak 
po hospodářské stránce. Teprve po úplném sjednocení země za vlády „Katolických králů“ 
Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské začalo upadat. V roce 1561 přenesl Filip II. 
sídlo dvora do Madridu.

I zde měla sv. Terezie z Avily jeden ze svých reformních klášterů. Založila ho v roce 1569 
a zasvětila ho svému nejoblíbenějšímu světci, sv. Josefovi.  

A ještě jeden člověk proslavil Toledo po celém světě: malíř Doménikos Theotokópulos, 
známý pod přezdívkou El Greco. Pocházel z Kréty, sem přišel v roce 1577 z Itálie. Město 
ho doslova okouzlilo. Usadil se tu a žil tu až do smrti v roce 1614. Jeho styl je zcela ojedi-
nělý a nezaměnitelný: na první pohled rozeznáme jeho vytáhlé postavy, hledící zásadně 
vzhůru, jeho syté a nezvyklé barvy i jeho vášnivé ponoření se do tématu, umělecký zápal 
a energii. 

Nás zajímala hlavně katedrála. Základní kámen byl položen v roce 1226 za vlády Ferdi-
nanda III., práce skončily v roce 1493. Je gotická, ale najdeme v ní – především v interiéru 
– i celou řadu prvků mudéjarského a platereskního umění, typického pro Španělsko. Stěny 
a strop jsou zdobeny dekorativními prvky ze štuku, malované fajánse, emailových destiček 
a filigránu. Nádherný oltářní retábl se scénami ze života Krista a Panny Marie vytvořilo se-
dmadvacet španělských umělců pod vedením Cisnerovým. Kapitulní sál je ozdoben obrazy 
takových mistrů, jakými byli El Greco, Velásquez, Tizian, Raffael, van Dyck, Goya a Carava-
ggio. V klenotnici můžeme vidět monstranci, zhotovenou z prvního zlata, které Kolumbus 
přivezl z Ameriky. Dodnes se používá při procesí o svátku Božího těla. 

         P. Pavel Liška
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Slovo ministrantům

liber evangeliorum
Doba velikonoční se prožívá nejslavnostněji z celého liturgického roku. Proto má být 

bohoslužba doprovázena různými vnějšími symboly, které zdůrazňují její vznešený a ra-
dostný charakter. Ministranti přinášejí k oltáři kadidlo a svíce a kněz pozdvihuje v průvodu 
evangeliář. A právě u této knihy bych se rád zastavil blíže. 

Tato kniha větších rozměrů obsahuje čtyři evangelia rozepsaná podle jednotlivých nedě-
lí i svátků. Texty Matouše, Marka (toho slavíme v dubnu), Lukáše i Jana nejenom zaznívají, 
ale můžeme vnímat i jejich vizuální podobu, nesenou v jedné knize. 

Evangeliář je chápán jako „velikonoční dílo spásy v hlásaném slovu oslaveného Pána“. 
Proto byla vždy kniha evangelií (Liber evangeliorum) vyrobena a vyzdobena s větší pečli-
vostí a držena v ještě větší úctě než ostatní knihy s biblickými čteními.

Evangeliář je tedy přinesen a položen na oltář (obětní stůl). Naznačuje se, že Boží slovo 
se obětuje pro člověka. Neboli jinak řečeno: Bůh se ve svém slovu přibližuje lidské mluvě. 
Bůh používá řeč, jakou hovoří lidé. Bohu je možno naslouchat a skrze toto naslouchání 
získávat mnohou duchovní posilu. 

Před čtením evangelia přináší jáhen nebo kněz slavnostně (se svícemi a kadidlem) evan-
geliář k ambonu. Ambon je místem vyvýšeným, aby byl hlasatel evangelia dobře vidět. 
Nejde samozřejmě o jeho osobu, ale o to, že on se v tu chvíli stává zprostředkovatelem 
tak vzácného daru, jakým je radostná zvěst evangelia. Do středu farnosti, do společenství 
věřících vstupuje sám Pán. 

Význam evangelia by mohl být zesílen i jeho zazpíváním, jak je obvyklé ve východních 
církvích. Po doznění úryvku se jáhen nebo kněz sklání ke knize a líbá ji na znamení úcty. 
Poté by měl být evangeliář umístěn na důstojné a dobře viditelné místo. Kniha má po celou 
dobu bohoslužby ležet před očima křesťanů jako zdůraznění toho, že Boží slovo je vždy 
spjato s nějakou jeho aktivitou, činností.

Tentýž Ježíš, který k nám promlou-
val, k nám přeci následně přichází v eu-
charistii. Význam evangeliáře má jako 
znamení podobný význam jako eucha-
ristické způsoby chleba a vína. Poža-
duje se po nás stejná víra v přítomnost 
Boha ve slově jako v přítomnost v jídle 
a pití. Používání evangeliáře v liturgii 
má tedy připravit ovzduší, v němž Boží 
slovo zapůsobí v srdcích a dokáže vy-
volat odpověď v činech. Evangeliář je 
knihou, zasluhující si stejné pozornos-
ti, s jakou se díváme na pozdviženou 
hostii a kalich. 

PH
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Pater emil hübsch
Pater Josef Kautsch byl literární postavou, kte-

ré kněz, spisovatel a milovník Šumavy P. František 
Hobizal přisoudil roli posledního faráře malé hor-
ské vísky Cudrovice, nacházející se nedaleko Volar. 
Je jisté, že jde o postavu smyšlenou, která měla do-
kreslit tragiku doby poválečné a následný odsun ně-
meckých usedlíků. Ale když se podíváme na životní 
osudy skutečného posledního cudrovického faráře, 
nejsou o nic méně dramatické a dokládají, že P. Ho-
bizal cudrovické reálie důvěrně znal. 

P. Emil Hübsch se narodil 12. ledna 1887 
v Hostimicích nad Labem a kněžské svěcení 
přijal ve Vídni 24. července 1910. Do Cudrovic 
přišel v roce 1939, a když v červnu 1946 obec 
opustili poslední němečtí starousedlíci a farní 
hospodyně ze strachu, že by v Čechách nedostá-
vala důchod, odešla do Rakouska, dostal život P. Hübsche podobu poustevníka. Na mléko si 
držel dvě kozy a několik slepic jej zásobovalo vejci. Obědy zdarma dostával v závodní jídelně 
pily na Blanickém mlýně, kam docházel s trakařem, na který cestou sbíral starý papír, sklo, 
dřevo a další zužitkovatelné věci.

V květnu roku 1951 se úřady rozhodly přesunout Patera Hübsche do ústavu Neuman-
neum v Prachaticích a jako důvod uvedla zpráva církevního oddělení ONV Prachatice, že 
„jest nebezpečí využití dotyčného faráře k poskytování úkrytu přecházejících z řad naší emigrace 
a záškodníků na naše území. Jmenovaná osada je vysídlena, a tudíž bez dozoru, a tito záškodníci 
se nejraději zdržují na této straně v okolí Boubína“. 

Cudrovický farář byl však do večera zpět a druhého dne se sám dostavil na úřad s tím, že 
do ústavu nepůjde, ale je ochoten se přestěhovat do Libínského Sedla, dosídleného rumun-
skými reemigranty a Volyňskými Čechy. Tam však vydržel pouze čtrnáct dní. Oni nerozu-
měli jemu a on jim. Když to nešlo po dobrém, přistoupila státní moc k osvědčenému triku. 
To už se psal rok 1952. Večer jej navštíví člověk a poprosí o nocleh. Druhý den jej zatknou za 

Z dějin kléru Prachaticka

Předlouhý je seznam kléru vikariátu svatého Jana Prachatického, a přestože světce 
vydal tento kraj prozatím pouze jednoho, je zde dlouhá řada těch, kteří pro víru Kristovu 
učinili mnohé. Ať již svým příkladným životem, pílí či břemenem, jež na jejich bedra na-
ložil běh dějin. Chceme vám tedy postupně představit několik kněžských osobností, které 
se v našem vikariátě narodily nebo zde po část svého života působily a během let zapadly 
více či méně v zapomnění. 
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pomoc špionovi. Byl však varován jedním z pří-
slušníků bezpečnosti, a tak raději přespával celý 
týden v lese. Komunisté se nevzdávali. 6. čer-
vence 1952 jej násilím vtlačili do auta a převez-
li do domova pro přestárlé kněze ve Frýdlantu 
u Ostravy. I odtud utekl a snažil se dostat zpět 
do Cudrovic. Byl však chycen a vrácen do Frýd-
lantu. 28. července 1952 se znova objevuje na 
ONV v Prachaticích s tím, že obdržel pozvání od 
příbuzných z Rakouska spojené s návrhem o vy-
stěhování. Tři dny nato byl naposled spatřen na 
prachatickém nádraží s cestovním kufrem. Lze 
se tedy domnívat, že toho dne opustil republiku. 
Poslední cudrovický farář P. Emil Hübsch zemřel 
v rakouském Spanberku 
18. března 1967 a na 
tamním hřbitově je 
i pochován. 5. června 
roku 1959 byl cud-
rovický kostel zbo-

řen a místo dnes připomíná jen vztyčený kříž, dvě výklenkové 
kapličky a nedaleký, dnes pietně upravený hřbitov. A Schreiner-
ské kořeny Františka Hobizala. JP

Dovoluji si vás upozornit a také pozvat na sérii tří charitativních koncer-
tů na podporu potravinové pomoci dětem v Azylovém domě sv. Dominika 
Savia v Prachaticích.

První koncert se uskuteční 15. května 2012 v 19.00 v sále Muzea loutek 
a cirkusu, zde zahrají Kateřina a Jakub Weissovi, Ivan Studený a přátelé, 
zazpívá Maraveja.

Druhý koncert si vzala za své Pošumavská komorní filharmonie Pra-
chatice, nyní hledáme vhodný termín a prostory.

třetí koncert je v jednání, ale na dobré cestě, zahraje naše chrámová 
skupina Elaion + hosté, koncert se uskuteční v kostele sv. Jakuba v Pracha-
ticích někdy na přelomu května a června.

Podrobnosti ke druhému a třetímu koncertu budou včas zveřejněny.
Slávka Tomešová
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na kořenném 
Od těch minule navštívených bo-

žích muk k těm dnešním nás cesta 
povede přes hřeben Žlíbského vrchu, 
přes bývalou Adlerovu huť a  jen kou-
síček pod zříceninou hradu Kunžvart. 
Vzdušnou čarou něco přes půl čtvrté-
ho kilometru, po cestách o fous více. 
Trochu do kopce, pak zas sešup dolů, 
ale nádherná procházka, vhodná i pro 
cyklisty. Boží muka na Kořenném ne-
jsou nějak extra vysoká. Tedy alespoň 
v porovnání s těmi poleckými. Měří 
přesně metr a půl. Na obrázku ve vý-
klenku, v němž dnes již schází mříž-
ka, je vyobrazena Panna Maria, které  
u  nohou leží srpek měsíce.  Hned na 
první pohled je zřejmé, že malíř se 
neinspiroval u žádného klasického 
vzoru.  Vlastně jen ten srpek měsíce 
napovídá, že jde o Matku Boží. Mírně 
barokní postava, červený šat se zele-
ným pláštěm a zrzavé vlasy. Jakoby 
z oka vypadla Alžbětě, co tu v chalupě mezi Kušwardou a Kořenným  kdysi dávno žila. 

Vysoko v horách byla vždy nouze o píci pro již tak pohublý dobytek a luk bylo poskrovnu. Není 
divu, že místní horalé vyžínali každou loučku a mýtinu, pangejty u cest nevyjímaje. I Alžběta kaž-
dého rána vyrazila s nůší do lesa, aby pro svou kravku a dvě kozy sehnala nějakou tu trávu na při-
lepšenou. Nůši měla pořádnou, srp nabroušený a tak jediné, co scházelo, bylo patřičné povolení od 
knížecího hajného. No a jednou se stalo, co se stát muselo. Od jara do podzimku stálo při Alžbětě 
štěstí a hajný si to pokaždé vyšlapoval po jiných pěšinách než ona. Však se také vždy nenápadně vy-
ptávala dřevorubců a ženských, co sázely smrčky, kde se bude ten den co dít, a pak vždy zamířila na 
druhý konec revíru. Té soboty, kdy už v povětří poletoval první sníh, šla Alžběta s nůší toho roku na-
posled. Tráva již ke krmení nebyla, ale na podestýlku byla dobrá ažaž. Nažala poctivou míru a vra-
cela se k domovu. K chalupě to měla sotva půl míle, když se v zákrutu cesty objevil hajný. Jindy by 
ho nějaká ta nůše trávy nerozházela a jen tak z povinnosti by spustil pár nadávek a nechal by celou 
záležitost být. Jenže k Alžbětině smůle ráno našel upytlačenou srnu a to mu jaksepatří hnulo žlučí. 
No prostě, když viděl Alžbětu s nůší, vylil si na ní veškerý nahromaděný vztek a neodpustil jí ani 
stébélko. Ani to by nebylo tak zlé. Hajný byl sice pruďas, ale vcelku duše dobrá, a kdyby ho nechala 
Alžběta vykřičet a kdyby alespoň trochu provinile sklopila zrak, nechal by ji i s nůší jít. Jenže to 

Boží muka
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by nesmělo jít o Alžbětu. Sotva hajný domluvil, spustila zas ona a tak tam proti sobě stáli jak dva 
jeleni v říji. Když už se zdálo, že ta poněkud prudká výměna názorů nebude mít konce, otočila 
se Alžběta k hajnému zády, vyhrnula si sukni a vystrčila na něj holou zadnici. No to už bylo na 
hajného moc. Strhl z ramene flintu a práskla rána. Možná to ani tak nemyslel či jednal v pomatení 
smyslů, avšak co platno, to ubohé děvče s příliš prořízlou pusou padlo mrtvé k zemi. Těžko dnes 
zjistit, co a jak bylo s hajným dál a jakou měla celá záležitost dohru u soudu, nicméně zůstává 
pravdou, že se na ta místa často vracel a pro klid duše tam pak nechal umístit onen svatý obrázek.
 JP

Stojí za přečtení 

vlastivědný sborník
muzea Šumavy posedmé

Po předlouhé desetileté odmlce obnovilo Muzeum Šumavy v Sušici v pořadí sedmým 
svazkem vydávání Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy. Oděný do nového hávu nava-
zuje nadpoloviční většinou svého obsahu na tradici zveřejňování příspěvků, věnovaných 
církevním dějinám nebo sakrálním památkám.

Tentokrát rovnou pěticí článků do sborníku přispěl emeritní prachatický archivář 
PhDr. Václav Starý. Některé z nich však čekaly na své otištění kolem zmíněné desítky let. 
Do příběhu o pořízení nového hlavního oltáře pro děkanský kostel zakomponoval vývoj 
církevní správy v Prachaticích ve druhé polovině 16. a v první polovině 17. století. Ze zá-
pisů o zasedání městské rady mj. vyčetl, že současný hlavní oltář zhotovil a v srpnu 1642 
v chrámu sv. Jakuba postavil řezbář Kašpar Jung ze Sušice, čímž vynesl na světlo doposud 
neznámé informace. Vznik téhož oltáře se prozatím datoval podle postranního nápisu, 
svědčícího o tom, že byl r. 1653 malován nákladem měšťana Matěje Ubermessera a jeho 
manželky Doroty, jak se přepsáno uvádí ve farní pamětní knize (Mareš – Sedláček v Sou-
pise památek bohužel nepřesně). Samotná dřevěná struktura oltáře je tedy oproti údajům 
v literatuře o 11 let starší.

Stejný autor objasnil také počátky kaple sv. Jana Nepomuckého u prachatické Dolní 
brány (podstavec k soše pořízen r. 1715, kaple vysvěcena r. 1767). Samostatně pojednal 
o dějinách kostela a církevní správy ve Vacově včetně odtud v minulosti obstarávaného 
okolí (Zdíkovec, Stachy). Dále se věnoval životu a dílu barokního řezbáře Jindřicha Webera, 
jehož některé práce lze dodnes spatřit v Netolicích a v Prachaticích. Jeho pátý článek se 
týká národní slavnosti na Javorníku roku 1914.

Pozornost si zasluhují rovněž příspěvky ze západočeské strany Šumavy, např. vylíčení 
osudů barokní kaple sv. Barbory v Podlesí (dříve Vogelsang) u Kašperských Hor a jejího 
stavebníka S. F. Gerla, přehled drobných sakrálních památek na okraji nebo v blízkém oko-
lí města Kašperských Hor, dějiny tamního městského archivu nebo pojednání o muzejní 
činnosti v Sušici. Sborník si lze pořídit u vydavatele. Sp.
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Velikonoční bohoslužby
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1. dubna 5. dubna 6. dubna 7. dubna 8. dubna 9. dubna

Vimperk 8.30 18.00 18.00 bs 21.00 8.30 8.30
Stachy 10.30 - 16.30 bs - 10.30 10.30 bs
Svatá Maří 12.00 - 16.30 bs - 12.00 bs 12.00
Šumavské Hoštice 12.00 bs - - - 12.00 12.00 bs
Zdíkovec - 16.30 - - 10.30 bs -
Zdíkovec (Zdíkov) - - - - - 10.30
Horní Vltavice 16.00 bs - - - 16.00 bs -
Nové Hutě 14.00 bs - - - 14.00 bs -
Prachatice 
*Křížová cesta  
na Patriarch

13.30* 19.00 19.00 22.00
9.15

18.00
11.00 

hřbitov

Husinec   8.00 17.00 17.00 20.00 8.00 8.00
Strunkovice n. Bl. 11.00 17.00 17.00 20.00 11.00 11.00
Lažiště   9.30 19.00 19.00 22.00 9.30 9.30
Vlachovo Březí 8.00 18.00 18.00 19.30 8.00 8.00
Záblatí 11.00 11.00
Frantoly 11.00
Chroboly 11.00
Vitějovice 8.00 17.00 17.00 20.00 8.00 8.00
Netolice
* kříž. cesta, ** adorace

9.30 18.00
9.00* 
18.00

9.00**
20.00

9.30 9.30

Němčice 7.30 16.00 7.45
Strýčice 7.45
Sedlec 11.30 11.15
Volary 9.00 17.00 17.00 20.00 9.00 9.00
Zbytiny 11.30 11.30
Želnava 14.30 14.30 14.30
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Malý slovníček velikonočních pojmů 

Velikonoce trvají 50 dní. Začínají Nedělí 
Zmrtvýchvstání a končí nedělí o Svatodušních 
svátcích. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Boží 
hod velikonoční) je prvním dnem Velikonoc a po-
sledním dnem tzv. velikonočního tridua, tří dnů, 
v nichž si připomínáme nejdůležitější velikonoč-
ní události. Toto třídenní období začíná večerní 
eucharistií na Zelený čtvrtek a končí nešporami 
neděle Zmrtvýchvstání.

Pondělí velikonoční – je 
druhým dnem Velikonoc a vr-
cholí v něm lidové oslavy. Ko-
ledníci chodí s pomlázkou a do-
stávají za to vajíčka – malovaná, 
barvená nebo čokoládová. Po-
mlázka je svazek spletených vr-
bových proutků, kterými jsou 
šlehány ženy a dívky, aby podle 
tradice zůstaly zdravé a pilné 
po celý rok.

týden bílých rouch – je 
prvním velikonočním týdnem. 
Byl pojmenován podle bílých 
rouch, která tento týden nosili 
novokřtěnci. Bílé roucho jako 
symbol vzkříšení a neposkvr-
něnosti hříchem oblékali po-
prvé při velikonoční vigilii, kdy 
bývali pokřtěni.

bílá neděle – tak je nazý-
vána druhá neděle velikonoční, 
při které dříve chodívali novo-
křtěnci naposledy v bílých rou-
chách.

slavnost nanebevstoupení Páně – slaví se 40 dní po Božím hodu velikonočním na 
památku Ježíšova vstoupení na nebesa.

JP
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Čtení na pokračování

hana Pinknerová 
hořká ČokoláDa

velikonoční příběh
O prázdninách jsme s manželem a dětmi podnikli výlet do 

Mikulova. Na zámku jsme stihli vyslechnout jeden komorní 
koncert, na náměstí jsme si dali v malebné restauraci oběd 
a rozhlíželi jsme se, co ještě podniknout. Vyhlídková věž byla 
zavřená a další prohlídka majestátní hrobky začínala až za 
hodinu. Z nevelké dálky za městem se na nás lákavě usmíval 
kulatý Svatý kopeček. „Odtamtud musí být krásný výhled,“ 
poznamenal muž a bylo rozhodnuto. Vyrazili jsme na kope-
ček.

Potkávali jsme skupinky turistů, rodiny s dětmi, milenecké 
páry. Někteří posedávali na lavičkách nebo velkých kamenech 
a jedli svačiny, jiní zkoumali polorozbité otřískané kapličky 
s výjevy z posledních hodin Kristova pozemského života.

Některé ty stavbičky vypadaly ještě docela obstojně a neby-
lo tak těžké rozpoznat, jaký z výjevů křížové cesty tyhle plastiky znázorňují. Některé už zub 
času ohryzal a vandalové tak poničili, že tu zůstala skoro jen prázdná prostora. Mohli jsme 
se jen ze souvislostí dohadovat, jestli tu statečná a soucitná Veronika držela zkrvavenou 
roušku nebo vojáci táhli vyděšeného Šimona ze zástupu, aby pomohl s nesením kříže.

Pozvolna jsme stoupali vyšlapanou cestou k vrcholu kopce, a jak jsme si s dětmi opako-
vali podle zastavení křížové cesty jednotlivé události, ten pašijový příběh před námi ožíval. 
Jako bychom se prodírali tísnícími se zástupy za zesláblým zraněným Kristem, doprová-
zeným pomocníkem z donucení a drsnými vojáky. Jako bychom míjeli hlasitě plačící ženy, 
potkali nešťastnou matku Marii a klopýtali o tytéž kameny jako zbičovaný odsouzenec.

Vrcholek kopce už nebyl ničím zarostlý. Sluníčko se nám opíralo do zad a my jsme opa-
trně našlapovali po vyleštěných kamenech. Hledali jsme nejschůdnější cestu k vrcholu. 
Od kapličky ke kapličce po stopách tisíců lidí, kteří tudy šli někdy před námi. Z náznaků 
vybledlé malby jsme rozeznali scénu losování o Kristův oděv. Holčičky byly celé zamlklé, 
už šlo do tuhého. Další obraz byl rozbitý a zcela nečitelný, jenže my jsme ten příběh stejně 
znali. Doklopýtali jsme až k ukřižování.

Tady byl největší shluk lidí. Asi jako pod opravdovým křížem. Někteří koukali na nahá 
těla na křížích, někteří se otočili zády a rozhlíželi se po kraji. Možná to tak bylo i tehdy. Lidi 
se fotili u paty kříže, opírali se o odrolené zdi kaple, aby měli kompletní snímečky – sebe 
v turistickém s ukřižovaným za zády. Na důkaz, že tu byli. Vyšplhali kopec až nahoru. Prošli 
celou tou křížovou cestou až na konec. Uspokojeně dopíjeli své limonády z plastových lah-
ví, odhazovali papírky od čokolád, pokuřovali zasloužené cigaretky a chystali se k návratu 
dolů do města.
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Čekali jsme, až odejdou. Chtěli jsme si ten příběh nerušené dopovídat do konce. Posa-
dili jsme se kousek opodál do trávy a muž dcerám líčil poslední chvíle tragického příběhu 
ukřižování. Když jsem ho občas něčím doplnila, chvěl se mi hlas. Holčičky tam vedle nás 
seděly jako hromádky neštěstí.

„Ale ten příběh tady nekončí,“ prohlásil táta tajemně. Všichni jsme vyskočili. „Třeba jsou 
tu ještě další kapličky!“ Rychle jsme sebrali batůžky a vydali jsme se prozkoumat vrchol 
kopce.

Za ukřižováním stála větší kaple, vlastně spíš kostelík, ale jeho dveře byly pevně uza-
mčené a průhled škvírou ke hlavnímu oltáři napověděl, že tahle budova s křížovou cestou 
nesouvisí. O kousek dál za několika stromy se bělaly zdi ještě jedné kapličky. Rozběhli jsme 
se k ní. Dovnitř nebylo možné vstoupit, ale ozdobnou mříží jsme zřetelně viděli. Rozbité 
lavice, zbytky lešení, zvadlé květiny po zemi a na čelní stěně ozdobné písmeno M. „Co to 
znamená?“ ptaly se holčičky zmateně. Trochu bezradně jsme po sobě s mužem koukli. Ale 
mně to došlo: „No přece, když Ježíšovo tělo sundali z kříže, položili ho na klín jeho mamin-
ce. Tak tohle je její symbol a památka na tu chvíli.“ I když byl horký letní den, jakoby nás 
ovanul chlad. Tohle přece ještě nemůže být konec…

Rozhlíželi jsme se po kopci, v těchto místech už zase zarostlém, a hledali jsme pokra-
čování příběhu. Mezi vysokými stromy vyčnívala nějaká věžička. Dostat se k ní nebylo tak 
úplně jednoduché. Cesta tu hodně zpustla, kamenné schody se drolily, jejich velké kameny 
se kývaly, bylo zapotřebí se prodrat přerostlými keři. Sem asi mnoho lidí nechodí. Potkali 
jsme jen jednoho tatínka s chlapečkem.

Věžička zdobila malou kapličku, podobnou té mariánské. Uvnitř ale byla tma. Opatrně 
jsme přesto vešli. Napadlo nás posvítit si mobilem. Stěny prázdné, na podlaze nános pra-
chu, písku, kamínků a pár cihel. Nějaké odpadky. Ovšem v místě oltáře až úplně dole u pod-
lahy zel velký pravidelný obdélníkový otvor. Bylo třeba se úplně sklonit, aby bylo možno 
nahlédnout dovnitř. Tatínek to udělal jako první. Se svítícím mobilem v ruce se natáhl do 
otvoru. „Skloňte se, pojďte se taky podívat,“ vyzval nás rozechvělým hlasem. Neviděli jsme 
moc dobře, ale bylo jasné, na co hledíme. Na zemi jako na podlaze jeskyně spočívala socha 
ležícího mrtvého těla. „Ježíšův hrob,“ vydechl muž. Tohle byl skutečně sugestivní zážitek. 
Temnota stísněného prostoru, podivný pach a socha mrtvého těla v matném světle. Hol-
čičky se nás chytly za ruce a vyšli jsme ven.

Kolem zrovna procházel ten tatínek s chlapečkem, co jsme ho potkali prve. Usmál se na 
nás a oznámil nám: „Dál už nic není, tohle byl konec.“ Stáli jsme tam ve stínu pod hustými 
větvemi stromů a možná jsme zažívali hořkou příchuť zklamání učedníků, když opustili 
Ježíšovo mrtvé tělo v hrobě. Co teď? Co dál? My přece víme, že takhle to neskončilo!

Vedeni bláhovou nadějí, že tohle není konec, že takhle to přece nemohlo dopadnout, 
jsme putovali dál a vlastně jsme skoro sestupovali z kopce na opačnou stranu. Brodili jsme 
se vysokou trávou, tudy určitě už dlouho nikdo nešel. Není to nesmysl? Neměli bychom se 
vrátit a sejít zase zpátky do města? Já jsem už pomalu obracela, holčičky začínaly pofňuká-
vat, že je bolí nožičky, ale náš táta byl na stopě. Šel rychle, jakoby věděl, kam má jít. Nám 
váhajícím se ztratil z očí. Loudavě jsme ho následovaly tou vyšlapanou cestičkou ve vysoké 
trávě, kudy se ubíral on. Za chvíli jsme to spatřily.

Další stavba. Stejná jako ta předchozí, s mohutným visacím zámkem na dveřích. Všich-
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ni jsme tiskli oči ke škvírkám mezi prkny. „Vidíte něco? Vidíte něco?“ vzrušeně štěbetaly 
holčičky, které úplně zapomněly na to, že je bolí nohy.

Oba s mužem jsme se narovnali a hleděli na sebe. Museli jsme si to srovnat v hlavě. 
„Nic. Vůbec nic. Ta kaple je úplně prázdná,“ konstatoval on. Holčičky na nás visely pohledy 
a netrpělivě poskakovaly: „No a? Co to znamená?“ Vykulila jsem oči úžasem a někde v mém 
břiše začala klokotat prudká radost, protože mi to došlo. „To je přece jasné!“ vykřikla jsem, 
„je to prázdné, musí to být prázdné, vždyť on vstal z mrtvých!“

Holky radostí tancovaly a muž fotil tu prázdnou oprýskanou kapličku.
Teprve později jsem pochopila, jak hluboce symbolický byl tento náš výstup na Svatý 

kopeček. Ke kříži jsme šli v zástupu. Tam také pro většinu lidí pouť skončila. Došli ke kříži, 
kde Bůh vyřešil jejich minulost. Odpustil hříchy. Co dál? Dál nic, potřebovali jsme pomoct 
s tísnivou minulostí. Svou přítomnost si chceme řídit sami. Ke vzkříšení už dojde málo-
kdo. Uznat, že Kristus je stále živý a má na nás nějaké nároky, je nepohodlné. Vzkříšený 
živý Ježíš je vtíravou připomínkou budoucnosti, kdy znovu přijde. Vrátí se, aby dokončil 
spasení. Vrátí se pro ty, kdo pod křížem nechali své hříchy a v hrobě své touhy, plány a zá-
měry. Vrátí se pro ty, kdo pak celoživotním procesem posvěcování došli až na konec času, 
aby je oslavil.

Teprve se vzkříšením je ten příběh celý. Teprve se vzkříšením dává náš život smysl.

Pouť u sv. Vojtěcha ve Lštění  
Neděle 29. dubna v 10.30 h. –
hlavní pouť
Celebruje P. Jan Mikeš, 
farní vikář v Březnici, 
rodák z farnosti Čkyně
 
Sobota 28. dubna –
pěší pouť 
Společný odchod poutníků z Pracha-
tic v 7.30 h. od kostela, 
v 9.15 h. ze Dvorů, 
v 9.45 h. z Lažiště.
Mše sv. u sv. Vojtěcha ve Lštění 
po příchodu poutníků kolem 13. h., 
návrat do Prachatic autobusem.
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Life update

Facebook
Také jste propadli moderní sociální síti Facebook? Možná si to zatím ani neuvědomujete. Můj 

názor na Facebook:
V USA je Facebook skoro jako občanský průkaz a nemít ho je společenská sebevražda. 

Mnohde se tam Facebook účet používá jako ID (např. pro studentský průkaz), takže je jeho 
vlastnictví doslova povinnost. Doufám, že u nás se jeho obliba tak daleko nedostane. Face-
book zase není tak špatná věc, můžete být zdarma v kontaktu se svými přáteli, kamarády. 
Můžete s nimi komunikovat přes chat nebo přes videohovory. Na Facebook se nemusíte 
dostat jenom přes počítač, ale většina chytrých telefonů už má aplikaci MobileFacebook 
v sobě, takže se můžete připojit i přes mobil. Problémem Facebooku ale je, že se na něm 
snadno stanete závislými. Nejhorší je, když si myslíte, že Facebook vám při kontrole ak-
tualizací přátel zabere jenom pár minut nebo i méně. Tento nevinný čas vám pak dovoluje 
kontrolu provádět pokaždé, když se dostanete k počítači připojenému k internetu. Pokud 
pak jste však u počítače delší dobu, snadno se přistihnete, že na Facebook nakukujete kaž-
dou chvíli. Sečteno podtrženo, Facebook sebere nechutně velké množství času. Nechutně 
velké množství času? Pouhým čtením novinek přátel (a jejich psaním) opravdu vyhodíte 
hodně času, nicméně možná jsem použil silné slovo. Nechutně velkým množstvím se stane 
až tehdy, když začnete používat nic neříkající aplikace, budete vyplňovat stupidní kvízy 
a hrát hry, jejichž účel je jediný – zabít čas. To se jim samozřejmě díky prvkům z RPG her 
(především zlepšování své herní postavy) velmi dobře daří a člověka tato honba za ničím, 
jako např. ve hře Mafia Wars, začne rychle bavit. Přidejte možnost soupeřit s přáteli a člo-
věk je lapen.

Také bych rád apeloval na nebezpečí sociálních sítí a vlastně celého internetu. Dnes 
a denně se setkáváme s únosy dětí a sexuálním obtěžováním. Vaše dítě si právě přes Face-
book může psát s osobou, která má nekalé úmysly a dítě se může dostat do nebezpečí.

Jak se tedy snažit udělat internet bezpečnější?
• Mějte počítač v místnosti, kde trávíte čas společně, třeba v obýváku. Praktikovat 

to lze spíše u menších dětí. 
• Nezakazujte profily na Facebooku či jiné sociální sítě. Snažte se je s dítětem 

nastavit společně a získejte tak přehled o tom, co ho na internetu zajímá.
• Tak jako potomka učíte fungovat v reálném světě, upozorněte ho na nebezpečí 

v tom virtuálním.
• Je třeba mít přehled, na jakou akci či schůzku vaše ratolest jde.
• Dítě by nemělo nikam zadávat údaje, kde bydlí, tel. číslo, uvádět celé své jméno 

a posílat intimní fotografie.
Další podrobnosti k této problematice nabízejí servery:
www.saferinternet.cz, www.bezpecnyinternet.cz, www.e-bezpeci.cz

Martin Vanáč
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Vypravili jsme se

církev bratrská v husinci 
Do sboru Církve bratrské jsme se vypravili s mládeží na akci nazvanou „Pečení chleba“. Milé 

přijetí, útulné prostředí, dobrý chléb vlastní výroby a požehnané společenství s bratry a sestrami 
v Kristu, tím vším jsme byli obdarováni. A navíc i poznáním, že přes všechny rozdíly ve věrouce 
či ve vnímání Večeře Páně a Eucharistie jsme si blízcí a že je Ježíš jeden a má nás všechny rád. 
Děkujeme Míše Veselé z Církve bratrské za přípravu programu a za následující řádky o sboru 
v Husinci.   -lh- 

Sbor Církve bratrské v Husinci je mezi ostatními sbory výjimečný už svým počátkem. 
Obyčejně totiž všecko začíná tak, že nějaký člověk uslyší evangelium a, je-li jím osloven, 
uvěří a rozhodne se celým svým životem sloužit Pánu Ježíši Kristu. Další lidé pak jsou 
osloveni jak změnou v jeho životě, kterou vidí, tak i slovy jeho svědectví. Také oni uvěří 
a začnou se společně modlit, číst si Bibli a přemýšlet o ní. Když se jich pak začne scházet 
čím dál tím více a už se nikam nevejdou, začnou uvažovat o koupi nebo stavbě vhodného 
místa pro své shromažďování. V Husinci tomu ovšem bylo naopak. Nikoliv nejprve lidé 
a pak modlitebna, ale nejprve modlitebna a až pak lidé. 

To bylo tak: Na jaře roku 1892 přijíždí do Husince z Prahy kazatelé Svobodné reformova-
né církve (dnes Církev bratrská) Alois Adlof a Pavel A. F. Zelinka. Když při návštěvě Husova 
domku zjistí, že je na prodej přilehlá stodola se zahradou, nadchne je myšlenka vybudovat 
na tomto místě modlitebnu církve, ve které by se mohlo kázat a zvěstovat evangelium v Hu-
sově duchu. Něco takového totiž v Husinci a celém přilehlém okolí od dob Bílé hory (1620) 
nebylo. Jmenovitě Pavel Zelinka se rozhodl dát se do služby této myšlence. Opravdu se mu 
podařilo získat potřebné prostředky, zakoupit stodolu, takže o dva roky později se v bývalé 
stodole konají první bohoslužby. Nezůstalo jen u modlitebny. Jeho práce se dařila a začali 
přicházet lidé nejen z Husince, ale i z okolí. Prachatic, Vimperku, Bavorova, Strunkovic 
i Vodňan. Tak vznikl sbor Církve bratrské v Husinci.

Sbor přečkal počáteční pronásledování za dob Rakouska-Uherska i pozdější útlak v době 
komunistického režimu. Po mnohých nesnadných jednáních a nuceném odprodeji části 
pozemku, se díky Bohu přece jen podařilo získat povolení od státního dozoru nad církvemi 
pro přestavbu modlitebny, která začala v roce 1983 a o dva roky později byla slavnostně 
otevřena nová, navazující část.

Aktuální počet členů sboru se pohybuje okolo 75 osob a dalších 20 dětí. Sborová práce je 
věnována dětem v nedělní besídce a v dorostu, mládeži, ale i mladým rodinám. Významná 
je služba smíšeného pěveckého sboru, který vystupuje i mimo naši modlitebnu. Od roku 
1993 pracuje v Husinci také mládežnická organizace YMCA Husinec, pořádající nejrůznější 
volnočasové aktivity pro děti a mládež, z nichž nejznámější je English camp. V letošním 
roce se sbor zavázal i k misijní činnosti na Ukrajině a v Ugandě. Rovněž bude podporována 
práce OM (Operace mobilizace – misijní organizace). 

Foto na zadní straně obálky, více na: http://cb.cz/husinec
recepty na irský, italský a český chléb na webu časopisu JP
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Stalo se

Duchovní obnova podle 
janových pašijí j. s. bacha

Otec Michal pořádal ve Vim-
perku obnovu. Začala v pátek 9. 3. 
hned po mši. Sešlo se nás asi 20 
a usadili jsme se pěkně ve farním 
sále v teplíčku. 

Nejprve nám otec vyprávěl o ži-
votě J. S. Bacha a taky jak sklad-
ba vznikala. Pak vždy vysvětlil 
a pustil kousek hudby. Postupně 
jsme vstupovali do velikonočních 
událostí. Do utrpení Ježíše Krista 
a taky do lásky, kterou má ke kaž-
dému z nás.

Najednou jako bych stála upro-
střed děje a celý příběh dramaticky běžel. Otec nás vyzval, ať si v něm někam stoupneme. 
V hudbě je nesmírná síla. Když jsem vyšla z fary, trochu jsem si oddechla, vzduch už voní 
jarem. No, ale pak mi došlo, ona ta situace je vlastně pořád přítomná. VP

Duchovní obnovu
prožili společně kněží prachatického a strakonického vikariátu v úterý 6. března v Pra-

chaticích. Začátek byl mší sv. s ranními chválami v hospicové kapli, duchovní cvičení dával 
otec Bohumil Richter, který v promluvě nabádal k pravdivosti. Pokračovalo se na faře na 
téma autorita a biřmování se vstupem Ducha Svatého do života biřmovanců. Také vybízel, 
ať mluvíme jazykem okolních lidí a překládáme pravdy víry do běžné řeči. Po obědě pro-
běhla ještě adorace před Boží tváří a křížová cesta. VP
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