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Kátroval jsem hlínu. Z kom-

postu. Taková jarní kratochvíle.
Zetlelá tráva, předloňské listí
i zbytky z kuchyně. To vše proměněné v mazlavý, nevábný
a neuspořádaný humus letělo
na síto. Část proletěla na druhou stranu. Odtud na kolečko
a dál na záhon. Zúrodnit, zušlechtit další kousek
země. Zbytek neprošel. Skutálel se po sítu dolů,
a když ty kousky větví, kůry či kamínky překážely dalšímu kátrování, vyhodil jsem je. V lepším
případě zpátky na kompost, kde dostaly druhou
šanci tlít. V tom horším jsem hledal způsob, jak
se jich zbavit. Práce monotónní, ale na čerstvém
vzduchu a pěkně se u toho přemýšlelo o všem
možném. Třeba o kátrování.
Co lopata, to společenství lidí. Po některých
nezůstane nic. V tom lepším případě. V tom horším neužitečný a špatně zpracovatelný odpad.
Část však dozraje a přináší užitek dál, přestože
změní podobu a rozpadne se téměř na prach.
Samozřejmě záleží na okolních podmínkách, na
složení kompostu. I na tom, jak se o něj staráme.
Nikdy v něm netleje nic samo o sobě. Vždy společně a v závislosti na ostatním.
Při sepisování historie šumavských kostelů,
skládání životaběhu kléru prachatického a pátrání po osudech lidí se často setkávám s tím, co
prošlo oním sítem a zúrodňovalo a zušlechťovalo
tuto zem i po svém rozpadu. Opravený kostel, vystavěná boží muka, příspěvek na nový zvon. Otisk
v paměti lidí. To vše tu zůstalo a žije svým dalším
životem. Dalo by se říci, že utváří ono prostředí,
jež pomáhá dobře tlít. S tím špatným jsem se nesetkal. Buď po něm nic nezbylo a neužitečně se
rozpadlo, bylo vyhozeno, aby nepřekáželo, nebo
na ten kompost života vůbec nepřišlo. Vždyť žádný zahrádkář na svůj kompost, v kterém je skryt
úspěch jeho pěstitelského díla, nevyhodí starý
hrnec, cihlu či dokonce skleněný střep.
Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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Rok biřmování
Duch síly
Příchodem svým nám sílu Boží zjevuješ.
Sílu mravní nám dej, abychom splnili poslání své.
Sílu víry nám dej, pevně spojenou s Pánem, který je Pravda sama.
Sílu naděje nám dej v čekání s důvěrou na vítězství Pána nad světem.
Sílu lásky, která se nezalekne žádné překážky, nám dej,
jen aby dospěla k milovanému Pánu.
Trpělivosti sílu dej nám, jež všechna protivenství
bez nářku pro dobro nejvyšší překoná.
Upřímnosti čisté sílu nám dej, jež falše ni klamu nezná,
vždyť je ve službách Božího jasu.
Čistoty sílu nám dej, která pudy a vášně krotí
a lásku pokrmem ducha sytí.
I věrnosti sílu nám dej, která ve všech zápasech věrně se drží Pána.
(podle Jean Galota, SJ – Modlitby k Duchu svatému)

Poutě ve vikariátu v květnu a červnu:
Vlachovo Březí – Svatodušní pouť – ne 27. 5. v 9.00 hod.
Cudrovice – P. Marie Královny – so 16. 6. ve 14.00 hod. u památníku (česko-německá)
Zbytiny – sv. Víta – ne 17. 6. v 11.00 hod. (něm. – česká)
Horní Vltavice – kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Rodiny („jarní – rodáků“) – ne 20. 5.
v 10 hod. (něm.)
Vimperk – kostel Navštívení Panny Marie – ne 3. 6. v 9.30 hod.
Nové Hutě – kostel Nejsv. srdce Ježíšova – ne 17. 6. v 11 hod. – P.Bruno
Vimperk – hřbitovní „dolní“ kostel Nejsv. srdce Ježíšova – pá 15. 6. v18 hod.
Bořanovice – kaple Nejsv. srdce Ježíšova – ne 17. 6. ve 12 hod. – bs
Javorník – kaple sv. Antonína z Padovy – so 16. 6. v 10.15 hod.
Knížecí Pláně – hřbitov – Narození sv. Jana Křtitele – so 23. 6. v 10 hod. (něm).
Zdíkovec – kostel sv. Petra a Pavla – ne 24. 6. v 10.15 hod.
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Homilie
Prosme o Ducha svatého!
„Apoštolové, přestože je Ježíš po tři roky poučoval, ve strachu utekli před Kristovými nepřáteli. Nicméně po seslání Ducha svatého se nechali bičovat a věznit, a dokonce položili život jako
svědectví své víry.“ (sv. Josemaría Escrivá)
Snad máme také my všichni dostatek důvodů k tomu, abychom prožívali obavy a různé
strachy: z budoucnosti, z nemoci, z osudu našich blízkých, ze změn, které mají nastat, ze
svého selhání, z neúspěchu, ze zlých řečí, ze stáří, ze smrti, z nemocí či z celosvětového
konfliktu, z osamocení či úplné ztráty víry... Kdyby tomu tak nebylo, nepotřebovali bychom
Ducha svatého. Myslím, že právě jedním ze spolehlivých rozlišení vyvolení Kristem je potřeba, hluboká potřeba Ducha svatého. Blahoslavený, kdo si je vědom, že potřebuje Ducha
svatého. Blahoslavený, kdo si je vědom, že potřebuje P. Marii, aby mu pomohla z hloubi
jeho bytosti vyslovit: „Ať se mi stane podle tvého slova“, aby moc Nejvyššího mohla zastínit
jeho slabost a strach. Kéž tyto dny, které jsou zvláštním způsobem zasvěceny očekávání
a přijetí Ducha svatého, jsou dny přiznání si naší slabosti a přijetí Boží moci skrze důvěrné
odevzdání Božího dítěte.
Otec biskup Jiří nám často připomíná, že každá modlitba v nás začíná dotekem Ducha
svatého. Duch svatý v nás tedy probouzí touhu po modlitbě. Jak ale na tuto touhu odpovídáme? Proč se nemodlíme? Protože nás více láká televize, škola, práce, fitness, kroužky…
Ale když pochopíme, že je pro nás modlitba důležitá, potřebná, potom se snadno začneme
modlit. V modlitbě se stáváme pravými lidmi, naše srdce se stává opravdu lidským.
Modleme se v rodinách a naučme své děti modlitbě – ne jen textům modliteb, ale především praxi – uveďme rodinnou modlitbu opět do praxe. Panna Maria nám v tom zajisté
ráda pomůže. Vždyť rodinná modlitba je tím, o co Panna Maria ve svých poselstvích nejvíc
žádá. Potom se naše rodiny stanou malými večeřadly modlitby, přijde pokoj do našich
rodin, protože do našich srdcí bude přicházet Duch svatý, stejně jako o Letnicích v jeruzalémském večeřadle.
Co kdybychom začali přípravu na Seslání
Ducha svatého již dnes – každodenní večerní
rodinnou modlitbou desátku růžence „který
Ducha svatého seslal“? Když si uvědomíme,
že Panna Maria se modlí spolu s námi, že i my
jsme její milované děti a že již ona chvíle modlitby je znamením přítomnosti Ducha svatého
v našich srdcích, jak bychom potom mohli pochybovat o tom, že v den Letnic Duch svatý
naplní naše srdce v plnosti!
Panno Maria, snoubenko Ducha svatého
a naše Matko, oroduj za nás!
P. Jiří Kalaš
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Z liturgického kalendáře
Svatí Cyril a Metoděj: Mise k Chazarům
Zatímco duben měl svůj vrchol v liturgii
na začátku, v květnu je tomu naopak. Krok
za krokem vystupujeme ke slavnostem Nanebevstoupení Páně (17. respektive 20. 5.)
a Seslání Ducha svatého (27. 5.). Letošní
rok prožíváme v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum jako Rok biřmování
a těžiště spadá právě do těchto dnů velikonoční doby. Učíme se žít z bohatství svátosti biřmování, která nás „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha
svatého“, abychom byli schopni ještě více „šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“ (srov. Katechismus
katolické církve, odst. 1285). Vrcholem
Roku biřmování bude společná novéna před
slavností Seslání Ducha svatého.
Květen je také měsícem mariánským.
31. 5. budeme slavit Navštívení Panny Marie, adventní svátek, který následuje Zvěstování
Páně a předchází Narození sv. Jana Křtitele. 8. 5. je památka Panny Marie, Prostřednice
všech milostí, 13. 5. (na 6. neděli velikonoční) si připomeneme 95. výročí jejího zjevení ve
Fatimě v Portugalsku.
Z apoštolů (v tomto období se spolu s Pannou Marií připravovali na příchod Ducha
svatého) oslavíme tři: 3. 5. sv. Filipa a Jakuba a 14. 5. sv. Matěje.
Naše národní světce zastupují v květnu dvě osobnosti z doby vrcholného středověku:
sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník (16. 5.) a sv. Zdislava (30. 5.).
Z ostatních, kteří mají tento měsíc svátek, připomenu dva nejznámější: sv. Atanáše,
biskupa v Alexandrii ve 4. století, bojovníka proti arianismu, učitele církve (2. 5.) a sv.
Filipa Neriho, kněze z doby renesance (1515-1595), patrona mládeže a ochránce římské
chudiny (26. 5.).
Se soluňskými bratry jsme se rozloučili v Chersonu na Krymu, kde strávili několik zimních měsíců 860/861 na cestě k Chazarům. Konstantin věděl, že tam někde zemřel okolo
roku 101 sv. Klement, třetí nástupce sv. Petra na papežském stolci. Za císaře Trajána byl
vyhoštěn z Říma a odsouzen k nuceným pracím v nedalekých mramorových lomech. A protože i zde mezi trestanci pokračoval v apoštolské práci a v hlásání evangelia, vydali ho na
smrt. Zavěsili mu na krk kotvu a hodili ho do moře. Jeho hrob časem upadl do zapomnění.
Konstantin se vyptával znalců místních poměrů, ale nic určitého se nedověděl. Prosil proto
v modlitbě o Boží pomoc a osvícení. Prostudoval důkladně řeckou tradici o Klementově
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martyriu, pátral v knihovnách a archivech a pročítal zdejší kroniky. Ve starých spisech
vystopoval polohu dávného chrámu a našel i popis rakve s Klementovými ostatky. Jako
zkušený badatel všechen sebraný materiál systematicky utřídil a jednoho dne mohl pln
pokory a vděčnosti pokleknout, aby Bohu poděkoval. Už věděl, kde má hledat: na samém
jihu poloostrova, na ostrůvku, který byl za odlivu spojen s pevninou úzkou šíjí. Pozval biskupa-metropolitu, kněze i všechny obyvatele města a 30. ledna 861 časně ráno se za zpěvu
modliteb vydali na místo. „Nezapuzuj, Klimente, s hanbou nás, kteří s důvěrou poklekáme
k tvému hrobu, ale přijmi, světče, srdce služebníků přistupujících k posvátné schránce
tvých ostatků a prosících, aby se tvému stádci poštěstilo okusit blaženého a štědrého tvého
oleje, ježto Bůh dává na tvé přímluvy, slavný, uzdravení a odpuštění hříchů věřícím a velikou milost …“ Lidé nevěděli, že slova složil Konstantin. Z veliké pokory to tajil – stejně
jako autorství tří zpráv o této slavné události. V jedné z nich barvitě líčí všechno, co odkrytí
posvátné rakve provázelo: „My pak jsme byli smutni, poněvadž uplynulo mnoho hodin a nic
se neobjevilo. Měli jsme zajisté oči i rozum upřené hned k Bohu, hned k svaté té rakvi. Když
jsme zpívali šestou píseň, kde na jednom místě stálo: Chrání zajisté kosti spravedlivých, jak
zpívá David v žalmech, zaskvěla se nám svatá přeslavná hlava věhlasného Klimenta, kterou
když spatřil první ten, kdo zde o tom vypravuje, ihned blaženým hlasem zvolal: Radujte se,
otcové a bratři, v Pánu, opakuji, radujte se, neboť hle, hlava světcova jako jasné slunce z hlubin podsvětí se zaskvěla …“ A rozechvěle pokračuje: „… tu pojednou nám z hlubin zasvitly
jasné hvězdy, i ostatních údů zachované částky, samé totiž svaté ruce s blaženými stehny
a všechny celistvé údy, a jako na mystické obloze duševního nebe všechny se shromáždily a zdobily tváře věřících, kteří k nim důstojně přistupovali. Hned potom byla nalezena
i kotva, neuvěřitelně zachovaná, jen na několika místech nepatrně udrolená. Nikdo nemohl
pochybovat, že nalezené tělo patří svatému Klimentovi…“
Od toho dne úcta k svatému Klementovi provázela každou další činnost svatých bratří
a je pro cyrilometodějské dílo zejména u nás příznačná. Ostatky světce se staly paladiem
(záštitou) jejich misijní činnosti. Otevíraly jim dveře všude, kam je jejich poslání zavedlo.
Chazarský chán je přivítal slavnostní hostinou. Konstantina se zeptal: „Jaká je tvá hodnost, abychom tě posadili na patřičné čestné místo?“ On řekl: „Děda jsem měl velikého
a velmi slavného, stával blízko císaře, ale svévolně odvrhl slávu mu danou a byl vyhnán.
Odešel do cizí země a zchudl, a tam mě zplodil. Já tedy hledám někdejší hodnost dědovu
a jiné se mi nepovedlo získat. Jsem totiž vnuk Adamův.“ Všichni se podivili: „Mluvíš důstojně a správně, hosti.“ A od té chvíle počali mu prokazovat víc úcty.
Učené disputace s židovskými teology trvaly několik dní. Skončily Konstantinovým naprostým úspěchem. Chán napsal císaři list: „Poslals nám, pane, muže, který nám vysvětlil,
že křesťanská víra je učením i skutky svatá. Přesvědčili jsme se, že je to víra pravá. My
všichni jsme spojenci a přáteli tvého císařství a ochotni k tvé službě, kdykoli požádáš.“
Po návratu z chazarské mise (ve druhé polovině roku 861) žil unavený Konstantin v klidu a soustředění při kostele Dvanácti apoštolů v Cařihradě. Nevíme, zda se ještě vrátil
k přednáškám na univerzitě. Metodějovi nabídli arcibiskupskou hodnost, ale odmítl. Přijal
důstojnost opata (igumena) v klášteře Polychron na asijském břehu Marmarského moře.
Patřil ještě do skupiny olympských klášterů a mnichů v něm bylo více než sedmdesát.
P. Liška
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Boromejky
MATKA VOJTĚCHA HASMANDOVÁ
Velké duše jsou jako vysoké horské vrcholy.
Pere do nich vítr, halí je mračna,
ale člověku se na nich lépe a mocněji dýchá než kdekoliv jinde.
Jejich ovzduší má v sobě čistotu, která smývá ze srdce nános špíny.
A když se mračna rozptýlí,
obsáhneš odtud pohledem celé lidské pokolení.
(Rolland)
Letos 10. září uplyne 60 let ode dne, kdy byla v Neumanneu zatčena představená komunity sestra Vojtěcha. Představenou a současně vedoucí zaopatřovacího ústavu Charity se
stala 30. dubna 1950. Řeholní kněz Remigius Janča unikl náhodou likvidaci mužských klášterů. Tehdejší generální představená Matka Bohumila Langrová požádala sestru Vojtěchu,
zda by P. Janču přijala do domu i přes nebezpečí, které hrozí. Tento kněz pak dával duchovní
přednášky sestrám, které přijížděly do Neumannea na dovolenou. Civilním zaměstnancem
byla jeho činnost vyzrazena a celý objekt obklíčen příslušníky StB. Došlo k zatčení kněze,
sestry Vojtěchy a dalších dvou boromejek. Dům byl prohledán, hledal se materiál, který
by usvědčil zatčené z protistátní činnosti. Následovalo několik výslechů, které měly sestru
Vojtěchu usvědčit o tom, že věděla o protistátní činnosti generální představené Bohumily
Langrové, o jejím kontaktu s Vatikánem, o zprostředkovávání ilegálního tisku a písemného
styku s biskupem Hlouchem. Dále byla vyslýchána, proč ukrývala v domě kněze a protistátní tiskoviny, kterými pomáhala zvrátit politické poměry v tehdejší ČSR. Po výsleších byla
eskortována do věznice v Českých Budějovicích. V září 1953 byla s dalšími pěti řádovými
sestrami odsouzena za trestný čin velezrady. „Všichni obvinění se těžce provinili na našem
národě svou slepou poslušností Vatikánu, a tak se stali žoldnéři imperialismu. Přitom největší iniciativu vyvinula Hasmandová, která jednala pod vlivem špatné touhy zaujmout
prostřednictvím protistátní činnosti daleko vyšší hierarchické zařazení.“
Soud ji postihl dočasnou ztrátou občanských práv a k odnětí svobody na 8 let. Všem
odsouzeným se ukládala náhrada nákladů trestního řízení. Ve své výpovědi na dotaz, zda
se cítí vinna, odpověděla: „Chápu, že moje náboženská činnost v dnešním slova smyslu je protistátní. Od svých deseti let jsem toužila stát se řádovou sestrou a zasvětit svůj život výlučně
Bohu. Službu Bohu chápu jako službu lidem. Snažila jsem se o takovou službu ze všech sil. Myslím,
že jsem ve školách vychovávala mládež velmi dobře, moje výchova směřovala k poslušnosti Boha
a pro blaho bližních, a tak také stojím před svým svědomím.“
Vězení prožila převážně v Pardubicích. Sestry i ženy s ní vězněné svědčí o její heroické
víře, lásce a odpuštění. Přestože sama strádala, pomáhala všem. O této době hovořila jako
o době Boží milosti a výjimečně se zmiňovala o tom, co prožila ve vězení. Trpělivě snášela všechny zdravotní potíže. Trpěla chronickým zánětem ledvin a tuberkulózou plic. Po
stránce pracovní proto nebyla kladně hodnocena a také nebyla příliš oblíbena u vedení
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věznice, protože napsala dopis tehdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN,
aby dopomohl politickým vězňům
k nejzákladnějším právům člověka na
vyznání víry a aspoň minimálních náboženských potřeb. Dopis nikdy nebyl
odeslán, ani její další dopis, kde dál statečně hájí práva vězněných. Proto byla
vyřazena z amnestie v roce 1957. Presidentská amnestie jí byla udělena až v roce 1960. Byl
jí prominut zbytek trestu – 4 měsíce a jeden den.
V jejím posudku stálo: „K výkonu trestu neměla nikdy kladný poměr a několikrát byla
iniciátorkou různých vzpour. Je to náboženský fanatik, stavějící zájmy církevní nad zájmy státní. Proto musela být po dlouhou dobu izolována od ostatního kolektivu, neb na
něj svými názory zhoubně působila. V její převýchově nebylo dosaženo celkem žádných
výsledků.“
SM. Sebastiana SCB

Vikariátní dětská pouť a pouť rodin
„PER ASPERA AD ASTRA“ („Přes překážky ke hvězdám“)
Stožecká kaple - České Žleby - Soumarská rašeliniště
Termín: sobota 26. května 2012
Téma pouti: „PER ASPERA AD ASTRA“ („Přes překážky ke hvězdám“)
Cena: 70 Kč osoba/den
8,33hod. odjezd vlakem z Prachatic
9,40hod Stožec – od zastávky pěšky ke
kapli
11,15hod. Mše sv. u Stožecké kaple
13,00hod. odchod od kaple do Českých
Žlebů (po modré tur.značce)
po cestě dvě stanoviště s ekologickým tématem (Mgr. Dagmar Kozlová)
15,00hod. občerstvení v Č. Žlebech
15,30hod. společná modlitba u památníku (v místech kde stál kostel
sv. Anny), svědectví vojáka PS
16,30hod. odjezd autobusem na Soumarská rašeliniště
17,00hod. prohlídka naučné stezky „Soumarská rašeliniště“

cca 19hod. odjezd autobusem směr Volary
- Prachatice
Mokrá varianta:
8,33hod. odjezd vlakem z Prachatic
9,20hod. Volary, prohlídka kostela
10,00hod. mše sv. v kostele sv. Kateřiny
11,00hod. odjezd autobusem do Českých
Žlebů – zázemí na Lesní správě
v Č. Žlebech, ekologické stanoviště
– společná modlitba u památníku (v místech kde stál kostel
sv. Anny), svědectví vojáka PS
13,00hod. odjezd autobusem směr Volary
– Prachatice
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Domov Matky Vojtěchy
Proč
Domov Matky Vojtěchy
Každá radost totiž musí být vykupována bolestí.
Něčím, co člověka jistě dost stojí.
Ale jen tak jeden druhého obohacujeme.
(Rolland)
Když jsem začala přemýšlet o tomto článku
pro časopis JP, zeptala jsem se pana ředitele hospice PhDr. R. Huneše, jak přišel na nápad, aby se
dům pro nemocné jmenoval po Matce Vojtěše.
Přesně si nevzpomněl, kdy a jak to bylo, ale souvisí to s otevřením kauzy o jejím blahořečení a asi to bylo vnuknutí Boží, které dokázal uchopit a rozvíjet dál. Tak jako se realizace
hospice potýkala s mnohými těžkostmi, tak také Domov MV byl od začátku podroben
velkým zkouškám, které se musely překonat. Říká se, že co nic nestojí, za nic nestojí, a tak
pevně věřím, že i Domov MV bude co nejdříve sloužit svým pacientům. Toto specializované pracoviště se zvláštním režimem bude pro lidi s různými druhy demencí, především
s Alzheimerovou chorobou. Podle statistických údajů je těchto nemocných velmi mnoho
a lůžek v Jihočeském kraji je nedostatek. Tito lidé vyžadují neustálou péči jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám nemocných a je
jim zajištěna zdravotní péče.
Celkový rozpočet výstavby s vybavením Domova MV činí cca 47 milionů. Po přehodnocení tzv. 5. výzvy ROP Jihozápad namísto původně přislíbených 35 milionů činí dotace
necelých 27 milionů. Scházející peníze shání pan ředitel vlastním úsilím.
Po více jak ročním prodlení byly v červenci loňského roku obnoveny stavební práce a do
zimy stála budova pod střechou. Plné dokončení stavby se předpokládá v létě letošního
roku. Zahájení provozu se plánuje na 10. září t. r. Bude to den, kdy od uvěznění Matky
Vojtěchy uplyne 60 let. Tak bude název domova spojen s Matkou Vojtěchou ještě úžeji.
Věříme, že nám z nebe pomáhá svou přímluvou, aby toto dílo bylo dokončeno.
Její přímluvě svěřujeme také výběr příštích zaměstnanců a všechny nemocné, které
tento dům přijme. Modlíme se také za to, aby Domov Matky Vojtěchy našel místo pro Pána
Ježíše v Eucharistii. Matka Vojtěcha milovala eucharistického Pána. Dokazovala to celým
životem a také své svěřené učila lásce k Eucharistii:
„Važte si blízkosti svatostánku. Všechno ostatní je méně. Vždyť jen v Eucharistii máme
jistotu blízkosti – tak závratně krásné a skutečné – jistotu blízkosti samého Boha. Zůstávejte stále v jeho světle, neste jeho světlo, buďte jeho paprskem. Lidé se budou cítit v naší
blízkosti dobře, když z nás bude vyzařovat Pán, který se nám dává jako pokrm. Naše svatostánky jsou znamením živého Boha, přítomného mezi námi.“
SM. Sebastiana SCB
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Na návštěvě u
Ladislava Turka,

organizátora prázdninových „chaloupek“
Narozen:
1. 12. 1973 v Prachaticích
Rodinný stav:   
ženatý
Děti:
tři kluci v pěstounské péči
Vzdělání:
Vyučen cukrářem, později nástavba s maturitou.
Současné působiště:  	Zaměstnanec Úřadu práce jako profesionální pěstoun.
Předchozí působiště: Na vojně jako kuchař. Poté jako cukrář, pak několik let pekař v Čechách
i v Německu, vedoucí Azylového domu pro muže, podílel jsem se na
založení Azylového domu sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích. Výrobna zmrzliny, obchod, finanční poradce.
Mohl byste nám nejdřív vysvětlit samotný pojem „chaloupka“?
Je to vlastně hnutí letních křesťanských táborů pořádaných v salesiánském duchu.
Kdy vzniklo a pro koho jsou „chaloupky“ určeny?
Křesťanské tábory byly pořádány už v 60. letech, ale ještě se jim tak neříkalo. Název
pochází z doby hluboké normalizace, kdy musely zůstat před komunistickou mocí utajené. Byla to vlastně dobrá krycí nálepka, aby mohlo salesiánské výchovné dílo s mládeží
pokračovat. Čímž se dostávám k otázce, pro jakou mládež byly chaloupky určeny: salesiáni
i sám Don Bosco pracovali od počátku výhradně pro mládež chlapeckou, takže i chaloupky
fungovaly původně jen pro chlapce. V posledních letech je situace jiná, i na naší chaloupce
v Hlásné Lhotě je společenství smíšené. V létě tu tráví část prázdnin kluci i holky ve věku
6-15 let, ti starší, 15 a více, jsou zapojeni do přípravy programu. Přes rok se o víkendech na
chaloupce schází právě ti, co vše na léto připravují. Každý, kdo na chaloupce cokoliv dělá,
to dělá zdarma a dobrovolně a myslím, že stále s nadšením pro dobrou věc.
Poprvé jste chaloupku zorganizoval hned po sametové revoluci. Zúčastnil jste se
nějaké ještě v době totality?
Já jsem se o existenci chaloupek dozvěděl v roce 1987, kdy na slavnou pouť k oslavě Jana
N. Neumanna přijelo do Prachatic nebývalé množství mladých lidí z celých Čech a Moravy.
Byl to pro mne velký zážitek, protože jsem předtím tolik mladých křesťanů, kteří se nadto
zcela otevřeně hlásili ke své víře, neviděl. Od nich jsem načerpal mnoho informací, kromě
jiného jsem dostal i pozvání zúčastnit se chaloupky u Svitav.
Předpokládám, že jste pozvání přijal.
Samozřejmě a rád. Ale musíte si představit, že tenkrát mi bylo pouhých 14 a poprvé
v životě jsem se vydal sám úplně do neznáma. Jel jsem vlakem a ještě teď si vybavuji šok
a paniku, která se mne zmocnila, když jsem vystoupil v Brně na hlavním nádraží. Zlaté
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prachatické nádraží – jedna kolej směrem tam, druhá na opačnou stranu. Tady jsem si
připadal naprosto ztracený. Už ani nevím, jak jsem našel autobusový spoj do Svitav, ale
nakonec se podařilo.
Vidím, že to bylo opravdu dobrodružné!
Bohužel, to nejhorší na mne ještě čekalo. Jak už jsem zmiňoval, musely tehdy chaloupky
probíhat v utajení. Zvláště poté, co byla v roce 1981 státní policií odhalena jedna chaloupka,
která byla uspořádána na faře v Prostiboři v Západních Čechách, se začalo jezdit výlučně
na skutečné chaloupky, které byly obvykle někde na samotě. To se týkalo i té chaloupky,
na kterou jsem měl tehdy namířeno. Ze Svitav už mi nic nejelo, takže dál jsem jel stopem.
Jenže mi zastavil místní rodák, řečný, zvědavý kam jedu, ke komu, na jak dlouho. Byl neodbytný svými otázkami, já zase nechtěl prozradit víc, než bylo nutné. Na tu cestu nezapomenu, v životě jsem nebyl tak zpocený. Nakonec se ukázalo, že to byl příbuzný majitelky
objektu, ve kterém se chaloupka konala, ale zřejmě nebyl do ničeho zasvěcen. Chaloupka
ale proběhla v klidu, stále na ni vzpomínám.
Co bylo pro Vás největší motivací začít organizovat chaloupky sám?
Hlavní pro mne bylo a je, že se mohu podílet na formování mladých lidí. Tyto pobyty
podle mne nestojí až tak na nabízeném programu, hlavní pro mne je vždy katecheze. Velmi
mě těší, že děti si svou víru utvrzují, celkově vyzrávají a snáze pak obstojí mezi častokrát
nevěřícími spolužáky. Důležitá je i síla, která se skrývá ve společenství.
Určitě však existuje nějaký osvědčený chaloupkový program?
Už cílem činnosti Dona Bosca bylo vychovávat „poctivé občany a dobré křesťany“. Takže
kromě prohloubení víry, což je nejdůležitější cíl, jsou chaloupky i místem, kde se pracuje
(chystání dříví, uklízení, vaření, kosení trávy…). Chaloupky jsou – jak jinak – i místem pro
plno her, zábavy a dobrodružství. Koneckonců hra má velkou vypovídací hodnotu, nej12

zřetelněji se při ní projeví dobré i ty horší vlastnosti dětí. Osvědčené a oblíbené jsou také
výlety, zvlášť u nás na Šumavě je z čeho vybírat. A chaloupka bez hudby a zpěvu by byla
taky nepředstavitelná. Večer se vždy končí modlitbou při svíčkách.
Co jsou to tak zvaná témátka?
V podstatě jsou to krátké katecheze na každý chaloupkový den. Vycházejí z Písma svatého. Jednou se zde probírá něco z Markova evangelia, jindy zase Skutky apoštolské, někdy
hřích a jindy svátost smíření. Já osobně při tom rád používám dramatické prvky s důrazem
na vnitřní prožitek. Tak třeba rád vzpomínám na to, jak se děti snažily prožít příběh z Knihy
Job a jak na nich bylo vidět, že víra je věcí srdce.
Organizace chaloupek je jistě náročná i finančně…
Je pravda, že v době po revoluci jsme dostávali příspěvky z českobudějovického biskupství. S postupně se zhoršující ekonomickou situací se začaly příspěvky snižovat. Nejhorší
je každoroční nejistota, zda, v jaké výši a kdy nějaký příspěvek dostaneme. Často se stává,
že peníze přijdou až po skončení chaloupky. Nikdy přesně nevíme, s čím můžeme počítat. Posledních několik let jsme museli chaloupku financovat téměř výhradně z příspěvků
účastníků. Tato nejistota bere člověku hodně sil i chuti.
Jaké máte plány na další roky?
Jak už jsem přiznal, být vedoucím a organizátorem jakéhokoli dětského tábora – a nemusí se jednat jen o chaloupky – je velmi vyčerpávající. I já se po tolika letech cítím už
unaven. Kdybych necítil, že moje práce a námaha nese nějaké ovoce, asi bych to už vzdal.
Takhle to však spíše odevzdávám do Božích rukou. Naději však vkládám do nových mladých vedoucích, kteří prožili na chaloupce dětství a chtějí tuto myšlenku předávat dál. To
mi dodává novou energii.
Připravila Marie Horová

Noc kostelů
v Horní Vltavici
Farní kostel Panny Marie, sv. Josefa
a sv. Jana Nepomuka – od 19.00 hodin.
Reprodukovaná duchovní hudba.
Výstava předkoncilních liturgických knih
a písemností.
Projekce starých fotografií zaniklých
šumavských kostelů spojená s přednáškou.
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Kostely vikariátu
Želnava
DUCHOVNÍ SPRÁVA
O tom, komu patří takzvané Želnavské vesnice, se přela Vyšehradská kapitula coby majitel
prachatického panství a zlatokorunský klášter, jenž
do této části doposud neobydleného hraničního hvozdu
vyslal někdy před rokem 1360 své lokátory. 14. května roku
1395 se před farou uskutečnilo předání vesnice zlatokorunskému klášteru a z tohoto roku také pochází první zmínka o zdejším
farním kostele. Fara zde však nebyla stále, a tak v letech 1463 až 1470 je kostel hornoplánskou filiálkou, mezi roky 1585 a 1600 zpět farním. Po Bílé Hoře duchovní uprchl a od roku
1624 do roku 1633 byl kostel opětovně filiálním. Konečně roku 1633 do Želnavy kníže
Johann Christian z Eggenberga vrátil samostatného faráře.
KOSTEL
Ke kostelu byla r. 1686 přistavěna sakristie a v letech 1708 – 12 byl rozšířen, prodělal
barokní úpravu a nově byla vystavěna hřbitovní zeď. 19. února 1713 byl pak krumlovským
prelátem Siegmundem Hübnerem opětovně vysvěcen. Navýšena byla v té době rovněž věž,
nicméně i tak byly prý zvony
špatně slyšet a v roce 1722
se proto zvedla ještě o dva
lokte. Další velkou rekonstrukci pak kostel prodělal
na sklonku století devatenáctého. Dnes má želnavský
svatý Jakub podobu barokního jednolodního kostela
s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií po jižní
straně a s hranolovitou věží
v západním průčelí. Vnějšek
je členěn lizenovými rámci
a rámováním obdélníkových oken s půlkruhovými
záklenky. Ve věži jsou úzká
pravoúhlá okénka. Podvěží
je zaklenuto valeně, presbytář valenou klenbou s výsečemi, sakriste křížově a loď
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má strop plochý se štukovým zrcadlem. Z původně podstatně užšího a nižšího středověkého kostela se tak s výjimkou dolní části věže a připojené čelní zdi nezachovalo již nic.
Z prostoru půdy lze na zdi věže pozorovat pozůstatky stavebních úprav.
INTERIÉR
Mobiliář je povětšinou barokní z doby kolem roku 1700. Nejcennější želnavská památka,
vzácná deska „Klanění králů ze Želnavska“ z roku 1420, je dnes umístěna v pražské Národní
galerii. Stejně tak mariánská socha z počátku 14. století a patřící mezi takzvané krásné
jihočeské Madony, byla po druhé světové válce uložena v depozitáři. První, co návštěvníka kostela upoutá, je bezesporu dvoupatrový,
uprostřed vypnutý dřevěný kůr z roku 1834.
Dřívější hlavní oltář byl pro své stáří a špatný stav nahrazen v roce 1724 novým, a to od
truhláře Josefa Širokého. Oltářní obraz nese
postavu sv. Jakuba. Přestože se v některé literatuře uvádí, že jde o obraz svatého Václava, který
sem nechal umístit P. Šimůnek, (jezdec na bílém
koni v knížecím oděvu s praporcem v ruce může
českého národního světce připomínat), jde bezesporu o sv. Jakuba. To dokládají jak postavy maurů, tak silueta kostela a zejména spona
na plášti ve tvaru mušle. Dnešní hlavní oltář zdobený rozvilinou má podobu z 2. poloviny
18. století a ze soch dvanácti apoštolů, které jej zdobily, zbyly pouze dvě, a to sv. Petra a sv. Pavla, které
jsou nyní umístěny na konzolách presbytáře. Dnes
zde stojící sochy P. Marie Lurdské a sv. Josefa nahradily kolem roku 1900 starší sochy sv. Jana křtitele
a Evangelisty.
Roku 1744 byl místo starého zchátralého bočního
oltáře pořízen nový oltář Čtrnácti svatých pomocníků a roku 1759 se zde uvádí oltář sv. Linharta.
V roce 1762 je zde uvedeno pět oltářů, a to Sv. Jakuba Většího s 12 soškami apoštolů, na straně evangelní v presbytáři oltář sv. Jana Nepomuckého, v lodi
pak protějškové oltáře P. Marie na straně evangelní,
sv. Anny na straně epištolní a u dveří již zmíněný
oltář 14. svatých pomocníků. Tento stav je uváděn
ještě v roce 1870. Někdy na počátku 19. století byl
pak posledně zmíněný oltář zrušen. Oltáře byly několikráte opravovány, vzácná socha z mariánského
oltáře byla uložena v depozitáři a nahrazena. Oltář
sv. Anny je tvořen čtveřicí soch. Uprostřed sv. Anna
(kdysi s Ježíškem), po stranách sv. Linhart a další
světec a nad nimi sv. Florian. V oltáři sv. Jana Nepo15

muka nahradil sochu světce kříž s Ukřižovaným, tak jako tomu bylo v dřívějších dobách.
Všechny stávající oltáře prodělaly během let množství úprav a renovací a z původní podoby
se dochovalo pramálo.
V roce 1723 dodal kameník Johann Plansker do kostela novou křtitelnici, truhlářské
práce doplnil Jiří Leyrer, sochařské Martin Lidenmayer.
NÁHROBNÍ KAMENY
V podlaze kostela se před bočním oltářem na straně epištolní nachází ošlapaný žulový
náhrobní kámen o rozměrech 70 x 130 cm z roku 1693, patřící zdejšímu faráři Bartoloměji
Janu Kernstockovi. Druhý se nachází v presbytáři u vchodu do sakristie pod lavicí a má
rozměry 75 x 150 cm. Nese nápis oznamující, že je zde od roku 1727 pochován Řehoř Reidinger, bývalý šafář v Červeném Dvoře a otec zdejšího faráře.
Třetí žulová plotna o rozměrech 182 x 92 cm se nachází před oltářem na evangelní straně
lodi a je špatně čitelná.
ZVONY A VARHANY
Autora varhan z roku 1727 neznáme. Daroval je sem želnavský rodák a v té době vimperský důchodní písař Ondřej Ignác Wagner. Ty současné jsou dílem Franze Jentschke
z roku 1811.
Nejstarší známý zvon a zároveň jediný, který se ve věži dochoval dodnes, je zvon ulitý
zřejmě v roce 1644. Na tomto zajímavém a velice cenném díle zvonař použil prastaré středověké formule a zakomponoval
je do nápisu. Horní nápis LAVDO
DEVM, VOCO CLERVM, CONVOCO PLEBEM, PELLO TONITRVA je variantou, resp. částí
tzv. sedmi ctností zvonu. Spodní nápis zní: OTTO HENRICUS
ABLEITNER CIVIS IBIDEM IM
IHAR MDCXXIIII TETRA GRAMMATON ADONAI GEGOSEN „Tetragrammaton adonai“ se používalo na nejstarších zvonech coby
tzv. apotropaická slova (odhánějící zlo). Tetragramaton – „slovo
o čtyřech písmenech“ pro židovského Boha (YHWH – Jahve),
adonai jako „Pán“. Nápis celý tedy
v překladu zní: CHVÁLÍM BOHA,
VOLÁM KNĚŽSTVO, SVOLÁVÁM LID, ZAHÁNÍM BLESKY.
1644 MNE VE MĚSTĚ PASOVSKÉM ULIL – nápis pokračuje na
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dolním – OTTO HEINRICH ABLEITNER, MĚŠŤAN TAMTÉŽ. ULIT V ROCE
1624. TETRAGRAMMATON ADONAI.
Z uvedených dvou letopočtů bude pravděpodobnější 1644. V druhém případě
zřejmě zvonař opomněl dvě desítky.
Ableitner z Pasova je víceméně příležitostný zvonař, pokračovatel pasovského zvonaře Dionysia Schulthesea.
Doložen je v letech 1634-1646. V Horním Rakousku se z jeho dílny dochoval jediný zvon,
a to z roku 1636. Mimo samotné nápisy je na zvonu bohatá výzdoba včetně čtyř reliéfů –
gotické monstrance s anděly, sv. Máří u kříže, Marie královny nebes a sv. Petra.
V roce 1730 byly vedle tohoto zvonu ve věži zavěšeny dva další. Prostřední (uvádí se
váha 1,2 centu) je označen jako starý a od srdce otlučený. Byl tedy otočen, avšak v roce 1745
praskl a téhož roku jej zvonař Silvia Creuze v Linci přelil. V roce 1756 praskl opět a byl o rok
později nahrazen novým, tentokráte od Petera Antona Jakominina z Pasova.
V roce 1917 jsou zde uváděny čtyři zvony. Onen z roku 1644, druhý od Pernera (240 kg)
z roku 1808, který byl r. 1906 přelit, třetí od Franze S. Hollederera z Lince z roku 1865
(179 kg) a čtvrtý sanktusníček, který pocházel ze dvora Mysletína a nahradil jiný, prasklý
v roce 1913.
První světovou válku přečkal pouze nejstarší z nich a v roce 1923 jej doplnila trojice
zvonů, jež byla za války sňata a velký Jakub zůstal opět ve věži osamocen.
Sanktusový zvonek ve věžičce je prakticky nepřístupný. Věžička samotná je zajímavá
svojí konstrukcí, neboť stojí pouze na dvou sloupech. Velký zvon ve věži zůstal na ruční
zvonění a ozvučuje rovněž věžní hodiny, sanktusový se nepoužívá.
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Přestože je kostel díky stáří a stavebnímu vývoji i vybavení památkou, která si zaslouží
pozornost, známější je želnavský hřbitov, kde se nachází sbírka litinových křížů svezených
sem ze širokého okolí. Navíc je dějištěm mnoha prastarých šumavských pověstí, jednu
z nich vám přinášíme na jiném místě tohoto čísla Jana Prachatického.
Jaroslav Pulkrábek
Literatura:
Jan Podhola: Prachaticko známé i zapomenuté
Stanislav Jagr: Historie rychty Želnava
Informace o zvonu poskytl Radek Lunga.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách časopisu či na facebooku Jan
Prachatický
Faráři:
V roce 1603 je zde zmiňován kněz Jan
Wildman a v roce 1624 je fara administrována z Horní Plané, a to knězem Janem Hauserem. Na želnavskou faru se kněz vrací až
o devět let později.
1663 – 1644 Štěpán Lang
1644 – 1647 František Josef Oydenbach
1647 – 1650 Vilém Fuger
1650 Vavřinec Mall
1650 – 1669 Jan Jiří Kögl
1669 – 1673 Jan Jakub Ferdinand Mayr
1673 – 1693 Bartoloměj Jan Kernstock
1693 – 1695 Valentin Josef Pernecker
1695 – 1705 Lukáš Alois Schmidt
1705 – 1725 Matouš Antonín Široký
1725 – 1727 Karel Reidinger
1727 – 1733 Jan Schmell
1733 – 1736 Josef Rosenberger
1736 – 1753 Matouš Huml
1753 – 1756 Ludvík Čížek
1756 – 1762 Filip Vlček
1762 – 1768 Augustin Fortin
1768 – 1778 Filip Heider
1779 – 1782 Antonín Gallin
1798 – 1806 Karel Reininger
1806 – 1809 Vojtěch Záhořanský
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1809 – 1835 Jakub Leckinger
1835 – 1852 František Lentes
1852 – 1853 Matyáš Mayer
1853 – 1872 Matěj Pátek
1872 – 1873 František Faschingbauer
1873 – 1887 František Čapko
1887 – 1897 J an Sazma
1897 – 1902 Jiří Pangerl
1902 – 1937 Václav Šimůnek
1937 – 1938 Václav Nápravník,
kaplan z Volar, adm.
1938 Jan Mikuška, adm.
1938 – 1945 Alois Kuschel
Po odsunu německých kněží byla Želnava
spravována excurrendo z Horní Plané, kde
byl od 1. 5. 1946 ustanoven Jan Hrubeš.
Přesné záznamy o tomto období chybí.
1949 – 1968 Václav Motejl, excurr. adm.
z Horní Plané
1968 – 1971 J aroslav Staněk, excurr. adm.
z Horní Plané
1971 – 1980 Václav Kovář, excurr. adm.
z Horní Plané
1980 – 2002 František Honsa, excurr.
adm. z Volar
2002 – 2010 Ján Quirín Barník OPraem.,
excurr. adm. z Horní Plané
2010 – dosud Jindřich Hybler, excurr.
adm. z Volar
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Představujeme
Společenství v Lažišti
Nad šálkem horkého čaje se scházíme na lažišťské faře každých čtrnáct dnů po skončení
čtvrteční bohoslužby. Čaj se stává nezbytným hlavně v zimních měsících, neboť místnost je
vytápěna pouze jedním přímotopem, takže někdy ani neodkládáme své bundy. Ale přesto
setrváme necelou hodinu v přemýšlení nad různými duchovními tématy, ve zpěvu písní
a v modlitbě. Čerpáme přitom z Bible, z různých knih i z vlastních zkušeností. Čas od času
zde také oslavíme něčí narozeniny. Při té příležitosti se vzpomíná na doby minulé, i na
kněze, kteří zde doposud působili.
Společenství zahrnuje široké věkové spektrum od nejmladších účastníků. Takové malé
dítě se sice ještě nemůže zapojit do diskuzí, ale o zpěv se už mnohdy pokouší, a především
nám může rozdávat radost. Přítomnost mladších generací je také povzbuzením, že snad se
Bůh postará o to, aby se i budoucí generace mohly podobně scházet se svým knězem.

Oslavy sv. Jana N. Neumanna Prachatice
sobota 16. června 2012
Poutní bohoslužba – od 10.00 hod. – kostel sv. Jakuba
Pohádka pro děti – od 11.30 hod. – Parkán
Program pro děti – od 13.00 hod. do cca 18.00 hod.- Parkán (zadní část)
(hry, soutěže, vyprávění – zajistí o.s. Demdaal, Prachatice)
Hudební vystoupení – od 13.00 hod. do cca18,30 hod. – podium na Parkáně
Z prachatických skupin vystoupí „Druhý dech“ a „Elaion“, z hostů např. „6strun“
z Hartmanic, „TWB“ z Českého Krumlova a další.
Během dne také možnost návštěvy rodného domu sv. Jana N. N. a Prachatického
muzea (stálá expozice Životní pouť sv. Jana N. Neumanna)
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Putování se sv. Jakubem
Návrat domů:
Ávila – Segovia – El Burgo de Osma
Vracíme se zpátky na sever. Míjíme Madrid –
to nás vůbec nemrzí. Pak míjíme odbočku na El
Escorial – to nás mrzí moc. Královský zámek El
Escorial patří k nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším kulturním památkám Španělska.
Nechal ho v letech 1563-1584 postavit král Filip II., panovník „říše, nad kterou slunce nikdy
nezapadlo“, jako výraz své moci a bohatství. Zasvětil ho sv. Vavřinci – půdorys připomíná rošt,
na kterém byl světec umučen. Tvoří ho profánní
i sakrální stavby: královský palác, klášter, kostel,
mauzoleum (hrobka), knihovna a muzeum. Rádi
bychom ho navštívili, ale nikdy nelze stihnout
všechno najednou. Teď putujeme po stopách svatých. Dá-li Pán Bůh, podíváme se tam jindy.
Blížíme se k Ávile, rodišti sv. Terezie od Ježíše.
Zajíždíme nejprve na vyhlídku Los Cuatro Postes
(Čtyř sloupů). Odtud je prý na ni nejkrásnější pohled. Skutečně: mohutné městské hradby, postavené na konci 11. století, jsou nejlépe zachovanými středověkými hradbami v Evropě. Měří přes
dva kilometry, jsou až čtrnáct metrů vysoké a tři
Konvent sv. Terezie v Ávile
metry silné a jsou zpevněny 88 polokruhovými
baštami. Na několika místech se terén pod nimi prudce svažuje
dolů a to činí město téměř nedobytným. Ne nadarmo se Ávila
pyšní titulem „de los Caballeros“ (Rytířská). Leží ve výšce 1131
metrů nad mořem a podnebí je tu dost drsné: v zimě fičí studený
vítr a vytváří sněhové závěje, v létě slunce nemilosrdně spaluje
řídký porost vyrůstající z kamenité půdy. Pro nás je ta vyhlídka
památná ještě z jednoho důvodu: až sem došla sedmiletá Terezie, když ve svatém nadšení stát se mučednicí pro Krista utíkala
se svým bratrem Rodrigem z domova „do země Maurů“. Tady je
zastavil strýc Don Francisco Alvarez de Cepeda, který se právě
vracel do města, a odvedl je domů. A tak jediné, co museli vytrpět,
byl pořádný výprask.
Necháváme auto na parkovišti před hradbami a jednou z devíti
bran vcházíme dovnitř. Navštěvujeme nejprve katedrálu. Je to
ponurá raně gotická stavba s malými okny, zabudovaná do hra24

deb. Ve středověku měla i obrannou funkci. V apsidě obdivujeme krásný alabastrový náhrobek biskupa z 15. století, který byl pro svou tmavou pleť nazýván El Tostado – Opálený.
Zastavujeme se ve farním kostele sv. Jana. Modlíme se před křtitelnicí, u které byla
4. dubna 1515 Terezie de Cepeda y Ahumada naroubována na Krista. A pak už přicházíme
ke konventu, zřízenému v roce 1636 na místě jejího rodného domu. Rodná světnice je
přestavěna na kapli s krásnou barokní výzdobou. Terezie se narodila 28. března 1515 – ve
stejný den, jako náš sv. Jan Nepomuk Neumann, jen o bezmála tři sta let dříve. Za domem
je ještě zahrádka, ve které si po nezdaru své výpravy do země Maurů jako sedmiletá začala
stavět poustevny po vzoru sv. Marie Egyptské, o jejíž hrdinné kajícnosti jí vyprávěli nádherně hrůzostrašné historky.
Při odjezdu z města míjíme klášter Vtělení, ve kterém přes dvacet let žila, získala své
první mystické zkušenosti a dozrála k rozhodnutí zasvětit život reformě karmelitánského
řádu.
Asi po hodině jízdy přijíždíme do Segovie. Je to jedno z nejkrásnějších měst ve Španělsku. Jeho historická část leží vysoko na skalnatém ostrohu obtékaném řekami Eresma
a Clamores. Bývá přirovnávána k lodi, jejíž příď tvoří Alcázar na ostrém útesu, věže katedrály vystupují jako stěžně a akvadukt za ní je jako kormidlo. Pohled z údolí při západu
slunce je úžasný.
Přijeli jsme tam po poledni, v době největší dopravní špičky. V celém městě nebylo ani
místečko k zaparkování. Našli jsme jediné, na druhé straně akvaduktu, před velkou sochou
sv. Antonína Maria Clareta. Evidentně se tam stát nesmělo. Stálo tam však mnoho jiných,
tak jsme tam zastavili také. O svatém Antonínovi jsem toho předtím moc nevěděl. Byl
současníkem sv. Jana Neumanna, lidovým misionářem, založil kongregaci Synů Neposkvrněného Srdce Mariina – klaretinů. V 50. letech 19. století byl arcibiskupem v Santiagu
na Kubě a po návratu do Evropy duchovním správcem El Escorialu. Zemřel v roce 1870
ve Francii cestou na I. vatikánský koncil. Jako
malí ministranti jsme si dělali legraci a říkali
jsme mu klarinet místo Claret. Prosil jsem ho,
aby nás chránil před pokutou nebo dokonce odtažením. Když jsme se tam po třech hodinách
vrátili, všichni kolem nás měli nasazenou botičku, jenom my ne. Asi to bylo proto, že jsme
byli jedinými cizinci mezi všemi ostatními – ale
stejně jsem dodnes sv. Antonínovi vděčný!
Akvadukt postavili Římané na začátku
2. století, když na rozkaz císaře Trajána změnili
město na vojenskou základnu. Je dlouhý přes
700 metrů, dvouposchoďový, má 119 oblouků
a je krásně zachovaný.
Alcázar na skále na druhé straně města byl
dokončen v 1. polovině 15. století. S množstvím sedlových střech, věžiček a cimbuří je
přímo prototypem pohádkového hradu. Však Katedrála v Segovii
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ho také dobře známe: ateliéry Walta Disneye užívají
jeho obrázek jako své logo.
Nejvíc času jsme strávili v katedrále. Je nádherná,
pozdně gotická, vznikla za Karla V. po roce 1525 na
místě staré, zničené při povstání kastilských měst
v roce 1520. Nazývají ji Dámou španělských katedrál.
Věž měřila 104 metrů a byla nejvyšší ve Španělsku.
Po zásahu bleskem však musela být redukována na
dnešních 88 metrů.
Městečko El Burgo de Osma je vzdáleno také jen
hodinu jízdy. Je už večer, ale máme štěstí. V katedrále se modlí nešpory, smíme nahlédnout. Je to jedno
z nejstarších biskupských sídel ve Španělsku, bylo založeno už ve vizigótské epoše. Zde byl jako mladý kněz
členem katedrální kapituly sv. Dominik Guzmán. Pocházel z nedaleké Caleruegy. V roce 1203 doprovázel
svého biskupa na cestě do severní Evropy. Přitom
v jižní Francii v okolí Toulouse narazil na valdenské
a albigenské katary. Usadil se tam, kázal, vysvětloval,
pokorným a chudým způsobem života si získával jejich srdce a mnoho jich přivedl zpět ke
katolické víře. Aby činnost mohla úspěšně pokračovat, založil v roce 1215 Řád kazatelů
(dominikánů). 
P. Pavel Liška

NOC KOSTELŮ 1. 6. 2012
Prachatice - kostel sv. Jakuba
Předběžný program (možnost změn):
16.30 – 17.30 komentovaná prohlídka pro rodiče s dětmi po kostele, okolo kostela
17.30 – 18.30 Pošumavská komorní filharmonie
18.30 – 19.30 komentovaná prohlídka na věž kostela sv. Jakuba s pantomimou v krovu
kostela, hudba v lodi – flétna
18.30 – 19.30 v kapli sv. J. N. Neumanna – přednáška P. Lišky na téma sv. J. N. Neumann
a jeho odkaz
19.30 – 20.00 pantomima v kostele sv. Jakuba
20.00 – 20.45 přednáška P. Lišky – téma sv. J. N. Neumann
20.45 – 21.30 komentovaná prohlídka kostela pro dospělé, prohlídka věže kostela sv. Jakuba s pantomimou v krovu
21.30 – 22.00 pantomima
22.00 – 23.00 hudební skupina – „Druhý dech“
23.00 – 24.00 mše svatá
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Příběhy starých časů
Dnes se za starými příběhy vypravíme do Želnavy, ke kostelu svatého Jakuba, kterým vás
rovněž v tomto čísle našeho časopisu provedeme. A až se sem někdy sami vypravíte a budete si
třeba moci zatahat za provaz zvonu, kterým zvonil kostelník Baier, projít se po hřbitově, kde je
pochován onen želnavský farář a někde v rohu snad i lakotný Stuil, vzpomeňte na všechny ty lidičky, kteří zde žili, radovali se, plakali, milovali i nenáviděli a hlavně kamen po kameni vystavěli
tento kraj.
Sedlák Stuil z Bělé, která patřívala pod želnavskou rychtu, byl zářným příkladem dávné
pravdy, že majetek či plná truhla zlaťáků nemusejí být zárukou šťastného a spokojeného
života. Stuil zdědil po rodičích pěkné hospodářství, kus lesa a nějaké to políčko a louky.
V chlévě pak měl tucet kravek, dva páry volů a dokonce i dvojici statných valachů. Jenže
mu to nestačilo. Škudlil, přikupoval další pozemky, někde louku, jinde les, až to sám nebyl
schopen za jeden den obejít. A to byla příčina jeho konce. Hamižný sedlák totiž žil neustále
v podezření, že se na něj chystá nějaká levota. Nejraději by vyházel veškerou chasu a vše si
dělal sám. Jenže když byl u dobytka či na poli, trnul hrůzou, že mu někdo posouvá v lese
hraniční kameny. Když vyrazil na obhlídku svého majetku, aby každý mezník překontroloval, panikařil, že mu pod rukou prodávají jeho seno či okrádají o vejce a oves. Prostě
hrůza. Běhal z lesa do stodoly, ze stodoly na louku, z louky do maštale. Nakonec se z toho
všeho pomátl, vzal konopný provaz a jednoho dne ho našel hajný oběšeného na starém
javoru, co rostl hned u nejvzdálenějšího mezníku, vyznačujícího hranici Stuilova majetku.
A protože se z lakoty ani neoženil a o statek se nepřihlásil žádný dědic, připadl jako odúmrť
želnavské faře. A tím by mohl smutný, ale poučný příběh skončit. Jenže neskončil. Stuil
byl tak posedlý hraničními kameny, že ani po smrti nenašel klid. V noci vstával z hrobu,
obcházel jeden kámen za druhým, aby je ze země vytahoval a usazoval hlouběji do pozemků
svých bývalých sousedů. Ani za života nebyl žádným krasavcem, jenže teď to byl doslova
děs. Obličej černý jako noc, bezzubá ústa, z nichž šlehal plamen, a oči zářící studeným zeleným světlem. Přesouváním patníků však jeho zlovolnosti zdaleka nekončily. Kostelník,
starý Baier, musel zvonit klekání o dobré dvě hodiny dříve, neboť v příslušnou dobu se
mu nebožtík věšel na zvony a znemožňoval zvonění. Farář, kterému Stuil vyčítal kde co,
nejvíce však to, že církev získala bezplatně jeho jmění, se ho marně pokoušel zahnat do
hrobu a nepomáhaly ani modlitby, ani svěcená voda. Jednoho dne, krátce po svatodušních
svátcích, však sedlákovo řádění naráz ustalo. Nikdo nevěděl proč a jak, ale protože bláznivý
umrlec nikomu nechyběl, přestali se o celou záležitost v Želnavě i okolí starat. Pravda o celé
záležitosti vyšla najevo až o mnoho desítek let později, když ji na smrtelné posteli vyjevil
volarský děkan, jenž kdysi zaopatřoval želnavského faráře. Právě toho, s kterým se Stuil
tak dlouho přel. A od svého spolubratra se dozvěděl, jak to celé vlastně tenkrát skončilo.
Jednou se totiž farář s umrlcem setkali na hřbitově a ten mu jako vždy vyčítal jeho hříchy.
„Však já dobře vím, že jsi vlastní matce ukradl vejce,“ vyštěkl na faráře nazlobený Stuil. Pater
sklopil oči a nesměle poznamenal, že si za to vejce tenkrát koupil papír a inkoust a na papír
napsal slovo Bůh. To Stuila zdolalo a byl na sto let vypovězen na samý vrcholek Plechého,
kde pak podle svědectví lesního personálu obcházel hranice a kontroloval mezníky, oddělující od sebe trojí království.
(jp)
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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.

PATER STAROSTA
Ferdinand Mathe, syn dolnovltavického učitele, se narodil 26. července 1876 v dnes již zaniklém Ondřejově. Jeho
cesta do kněžského semináře vedla přes klášterní gymnázium v hornorakouském Zwettlu a gymnázia v Českém
Krumlově a v Českých Budějovicích. Po kněžském svěcení
v roce 1900 působil jako kaplan v Záblatí a Volarech a již se
začátkem školního roku 1903/04 nastoupil coby katecheta
ve Vimperku. A nutno říci, že město pod Boubínem se jeho
domovem stalo natolik, že odmítl povýšení na profesora
regionalistiky, neboť by to znamenalo přeložení z milovaného Vimperka. Pater Ferdinand Mathe byl otevřený
a oduševnělý člověk. Aktivní a mnoha případech i přední
člen mnoha spolků. Váženým a oblíbeným partnerem při
diskuzích a jednáních, zároveň člověkem, kterému rozhodně nebyl cizí humor a na jeho
dobrosrdečnost vzpomínaly mnohé generace školáků. Zúčastňoval se plesů, což u vážených
mužů s šestým křížkem na krku nebylo až tak samozřejmé, a byl i oblíbeným návštěvníkem
tzv. „Stammtisch“ (stálých spolků u hostinských stolů). V roce 1931 se stal starostou tehdy
pětitisícového Vimperka. V té době měl již za sebou zkušenost z práce městského radního,
referenta pro zdravotnictví i zástupce starosty. V čele Vimperka stál
v době, kdy eskalovaly
národnostní
poměry
a vrcholila hospodářská
krize. Jeho osmileté působení na radnici nebylo
zrovna lehké a ne vždy je
lehké jej v kontextu doby
hodnotit. Avšak přes vešOndřejov
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Ve sboru vimperského gymnázia r. 1925 (stojící druhý zprava)
keré potíže se snažil brzdit radikalismus a mírnit napětí. Bylo veřejným tajemstvím, že
chudým pomáhal z vlastních prostředků a úspěšně využíval svých osobních kontaktů pro
zajištění charitativních peněz a věcných darů od svých blahobytných přátel. Do doby jeho
úřadování spadá zřízení památníku obětem první války na městské zvonici a instalace pamětní desky na rodném domě zakladatele vimperského knihtisku Johanna Steinbrenera.
Z iniciativy starosty Ferdinanda Mathe bylo rovněž průmyslníku Rupertu Steinbrenerovi
staršímu uděleno všemi hlasy městskou radou čestné občanství města. Exstarosta a biskupský notář Ferdinand Mathe neunikl poválečnému odsunu. Nadále žil ve Vilhshofenu
u Pasova u svých sester, často navštěvován rodáky. Po celý život nebyl vážně nemocen, až
5. ledna 1962, tedy ve věku více než pětaosmdesáti let, podlehl chřipkovému onemocnění.

Duchovní cvičení
Šedé sestry III. řádu sv. Františka srdečně zvou
dívky ve věku 16 – 35 let
na duchovní cvičení v klášteře na Lomci
pod vedením P. Bohuslava Richtera
5. – 10. srpna 2012.
Začátek je v neděli kolem 18. hodiny, ukončení
v pátek dopoledne. Cena je dobrovolná.
Bližší informace a možné přihlášení:
tel.: 383 382 703, e-mail: kongregace@lomec.cz.
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Kniha
Kniha
Kniha o druhém českobudějovickém
biskupovi
Téměř přesně po dvou letech od vydání monografie o prvním
českobudějovickém biskupovi Janu Prokopu Schaaffgotschem sepsal její autor ThDr. Rudolf Svoboda, Th. D., odborný asistent na
katedře církevních dějin Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích, knihu o jeho bezprostředním nástupci Arnoštu Konstantinu
Růžičkovi (1761 – 1845; v čele diecéze 1815/6 – 1845) pod názvem
Arnošt Konstantin Růžička. Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci. Vnější vzhled i vnitřní úprava obou zmíněných publikací
nahrávají domněnce, že stojí na počátku řady, která bude věnována
životu a působení jednotlivých českobudějovických biskupů.
Novou knížku uvozuje stručný přehled dosavadní literatury
o probírané osobnosti a obšírné popsání dobového myšlenkověspolečenského, teologického a církevně-politického jeviště. Na
jejích stránkách se dále odvíjejí životní osudy rodáka z Tloskova
u Neveklova ve středních Čechách, syna ředitele tamního panství,
jehož Prozřetelnost krok po krůčku dovedla až na českobudějovický biskupský stolec.
Schopný student pražského semináře se ve dvou posledních letech formace ke kněžství
vypracoval na studijního prefekta a korepetitora. Cesta odtud však nevedla na vinici Páně
ani za profesorskou katedru, nýbrž teprve krátce po přijetí kněžského svěcení (1785) přijal
výzvu pokračovat ve výchově kněžského dorostu jako vicerektor a následně i rektor latinského generálního semináře v haličském Lvově. Po zrušení semináře byl r. 1791 povolán do
Vídně. Rozhodnutím panovníka, který ho r. 1794 jmenoval kanovníkem českobudějovické
kapituly, se těžiště jeho životního poslání na více než polovinu století přeneslo do jihočeské
metropole. Přes dvě desítky let se podílel na řízení diecéze nejprve jako přísedící biskupské konsistoře (1794), poté jako generální vikář (1797) a po úmrtí jejího prvního biskupa
(1813) tři roky jako vikář kapitulní. Další nabídky ho neodlákaly od zacílení na českobudějovický biskupský stolec. Publikace dobře zachycuje proces jeho jmenování a ustanovení.
Biskup Růžička svěřenou diecézi vedl bezmála tři desetiletí. Autor knihy vyzdvihl jeho
péči o kněžský seminář, který tehdy mj. dostal nová statuta a jehož prostory prošly rozsáhlou přestavbou. Stručně přiblížil situaci světského i řeholního kléru a také vyšších vzdělávacích zařízení na území diecéze. Nevynechal ani biskupovu účast na veřejném životě, o níž
vypovídá jeho členství v naukových, podpůrných a charitativních společenstvích. Stručně
zmínil též důležité společenské události, na nichž se biskup podílel svou účastí, převážně
v sídelním městě, ale i mimo ně. Vylíčení závěru jeho života plynule přechází v zamyšlení se
nad jeho odkazem a v porovnání použité dokumentace jeho žití i díla s jeho obrazem, jak ho
zaznamenaly dobové oslavné spisky, vzpomínky současníků, či jak jej hodnotí literatura.
Autor, podobně jako ve své předchozí práci o biskupu Schaaffgotschem, prokázal, jak
bývá někdy až ošidné spoléhat se pouze na tvrzení obsažená v literatuře. Pro vytvoření věc30

ně spolehlivého historického díla je nezbytné obrátit se k pramenům a dobře se obeznámit
s dějištěm. Zasluhuje si ocenění, s jakou vervou se odvážně pustil do bádání o biskupu Růžičkovi, který – spolu se svým nástupcem J. O. Lindauerem – stojí v jakémsi stínu výrazných
osobností pastýřů českobudějovické diecéze – J. P. Schaaffgotscheho a J. V. Jirsíka, a jehož
biskupské působení se téměř krylo s dusným a badatelsky nepříliš přitažlivým obdobím
metternichovského absolutismu, pod jehož pokličkou, jak i tady vysvítá, nepřestal pulsovat
život.
Sp.

Stojí za přečtení
Gabriele Amorth, Roberto Italo Zanini
Mocnější než zlo
Kniha má také podtitulek: „Jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu.“
Tato slova dobře vystihují to, co nám oba autoři chtějí sdělit. Pokud jsou zde uvedeny příběhy posedlých lidí, pak ne proto, aby nám to nahnalo strach nebo uspokojilo naši zvědavost. Spíše nás to má přivést k tomu, abychom se nad uvedenými skutečnostmi zamysleli
a brali je vážně, abychom nebrali na lehkou váhu určité tendence, které nás odvádějí od
Boha a mohou nás přivést do pořádného průšvihu. Patří k nim špatně chápaná tolerance,
která vyústí až v sekularismus. Z veřejného života jsou záměrně odstraňovány náboženské symboly, hlásit se veřejně ke křesťanství se považuje za politicky nekorektní. Zato se
dává prostor esoterice. Kdo nehledá Boha, často upadá do léček zlého ducha. Spiritismus,
magie, okultismus to jasně potvrzují. Tyto praktiky se představují jako neškodná zábava,
jako hra, jenže takový přístup vede k deformaci svědomí – lidé přestávají rozlišovat mezi
dobrem a zlem a žádný hřích není pro ně dost závažný. Opouštějí Boha a slouží modlám.
Obracejí se k čarodějům a čtou horoskopy. Otázka „v jakém znamení ses narodil?“ je stále
častější mezi těmi, kdo se poprvé setkávají. Také domněle dětská slavnost Halloween není
tak nevinná, jak se nám to předkládá. Jde o protikřesťanskou záležitost, v jejímž pozadí je
okultismus. Jak říká G. Amorth: „Slavnost Halloween je vyvyšováním ďábla, který, když se
mu někdo klaní byť jen jedinou noc, nabývá dojmu, jako by měl na dotyčnou osobu právo…
Halloween je ve své podstatě spiritistická seance, která se skoro vždy představuje jako nevinná zábava… Prostřednictvím hry se děti zasvěcují do dovedností zla, aniž by si přitom
uvědomovaly závažnost celé věci.“ Spiritismus a okultismus jsou dveře dokořán otevřené
ďáblovi. Vzývání mrtvých za účelem odpovědi na nějakou otázku představuje bohužel velmi častou praktiku. Člověk věří, že hovoří se zesnulým, ve skutečnosti je to ďábel, s kým
rozmlouvá a kdo ho vtahuje do svých sítí.
Je třeba se rozhodnout: buďto Bůh, anebo ďábel. V tomto boji neexistuje území nikoho.
Nelze míchat Ježíše Krista s pověrami. On nám ukazuje bezpečnou cestu, je to jeho vlastní
cesta k vítězství nad zlem.
Romana Bilderová
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Slovo ministrantům
O modlitbě

Nejen při každé mši svaté, ale i jindy je pokřtěný člověk zván vyslovovat různé modlitby.
Mohou to být modlitby oficiální, předepsané, z nichž mnohé umíš už odříkat zpaměti. Jsou
i modlitby vlastními slovy: to co tě napadá, říkáš Bohu. Ale proč se vlastně máme modlit,
když Pán Bůh všechno o nás ví? Ještě dříve, než vyslovím nějakou svou prosbu nebo poděkování, on ví, co budu říkat.
Je to něco podobného, jako když rodičům říkáš: mám tě rád(a). Oni to přece dobře ví, ale
jsou rádi, když jim to takhle řekneme. I Bohu můžeš říci, že je pro tebe někým důležitým.
Že se o něho zajímáš a jsi šťastný(á), že On má takový zájem o tebe.
Také víme, jak se nám uleví, když sebereme všechnu odvahu a přiznáme se rodičům:
„Provedl(a) jsem něco hloupého a je mi to líto.“ Když víš, že jsi zhřešil(a), řekni Bohu:
„Můžeš mi odpustit?“
A podobně jako děkujeme kamarádovi třeba za to, že nám pomohl s učením, poděkujeme
i Bohu, když vnímáme, že nám chce pomoci.
A za co se máme modlit? Ráno – za nový den, který nám Bůh přichystal. Aby se nám
ani našim blízkým nic zlého nestalo: Již jsem vstal ze svého lože, díky vzdávám tobě, Bože,
žes mi přispěl svou pomocí, nade mnou bděl této noci. Zachovej mne také dále, stůj dnes při mně
neustále!
Ve škole – za to, aby nám učitelé vše dobře vysvětlovali a aby se nám to dobře pamatovalo: Dobrý Bože, děkuji Ti, že jsi i ve škole se mnou.
Jsem rád(a), že tam nejsem sám(sama). Pomoz mi, abych všechno zvládl(a).
Při jídle – že máme co jíst. (Mnoho dětí ve světě umírá hlady.) Že se můžeme setkat
u jednoho stolu. (Mnoho lidí je opuštěných.): Bože, děkujeme ti, že na nás stále pamatuješ
a dáváš nám vše potřebné k životu. Požehnej, prosíme, tyto dary a posiluj nás na cestě víry, která
vede do tvého království.
Večer – za vše, co jsme prožili. Za odpuštění toho, co jsme pokazili: Dříve než k spánku
ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen,
veleben za vše, co dals mi tento den. Jestli jsem v něčem pochybil, prosím, abys mi odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mne stát.
V nemoci – aby mi Bůh dal brzké uzdravení:
Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, s láskou ses
ujímal nemocných, těšil jsi je a uzdravoval. Ty víš,
jak je pro nás těžké prožívat trpělivě dlouhé dny
nemoci: vlij nám do duše sílu a trpělivost.
V těžké životní situaci – abys měl(a) sílu a odvahu ji zvládnout: Pane Ježíši Kriste, do tvých rukou poroučím svoje tělo, svoji duši, svoje srdce a svůj
rozum a celou svoji rodinu. Miluji Tě z celého srdce, z celé svojí duše a z celé svojí mysli.
Za co se ještě chceš modlit?
PH
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Life update
Život za život
Nedávno mě zaujal zajímavý článek z Rádia Vatikán.
Biskupové v Americe protestují proti zákonu, který
nařizuje všem zdravotním zařízením a všem lékařům
(včetně katolíků) provádět na žádost interrupci či předepisovat antikoncepci. Není prostor pro osobní názor
či morální postoj.
Vzápětí jsem náhodou narazil na článek o Aničce Zelíkové. Anička Zelíková se na Zelený čtvrtek 14. dubna
1938 dozvěděla, že jsou prováděny umělé potraty a zabíjeni tak malí človíčkové. Touto zprávou byla natolik
šokována, že se následně rozhodla obětovat svůj život
Ježíši, aby tak odčinila vinu rodičů, kteří umělý potrat
podstupují. Druhý den, na Velký pátek, svůj návrh znovu zopakovala v rozhovoru s Kristem před svatostánkem. Ježíš její návrh vyslyšel. Náhle začala kašlat krev
a lékaři jí poté diagnostikovali tuberkulózu. V 17 letech Anička 14 hodin před smrtí.
zemřela, nyní probíhá proces její beatifikace.
Je smutné, že žijeme v době, kdy se v médiích dozvídáme, že při teroristickém útoku
šílence v Norsku zahynulo skoro 80 lidí, že v Afghánistánu teroristé zabili další desítky
lidí, ale o každodenní smrti stovek maličkých se nemluví. V našem světě není potřeba
válek, přírodních katastrof nebo teroristických útoků, aby se lidé zabíjeli. Stačí přijmout
zákon a několik miliónů dětí může zemřít. Jen tak. Zvláštní – vrazi sedí ve vězení, ale život
některých rodičů jde dál. Bez dětí. Stačí jen jedno – schválit zabití nechtěného dítěte. Je
smutné, že žijeme v době, kdy už základní právo na život neplatí. – Tedy platí, ale jen pro
někoho…
Příkladem pro nás může být Anička Zelíková. Nemusíme se stát obětí, jen můžeme něco
udělat, aby obětí bylo míň. Možná naše pomoc může začít modlitbou…
Tip na web: www.anickazelikova.cz, www.modlitbyzanejmensi.cz
Petr Šrámek

Rok Mons. Josefa Hloucha,
biskupa budějovického:
mše svatá k příležitosti 40. výročí úmrtí
sobota 9. června 2012 od 10.00 hod.
v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích,
Piaristické náměstí
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
Co Bůh šeptá maminkám
Svátek matek
U nás doma se Svátek matek neslavil. Tak nějak povinně
jsme s bráchou popřáli mamince a babičce na MDŽ, předali
jsme dárečky vyrobené ve škole a maminka nás za to vzala
do cukrárny. Vcelku nám stačilo, že má maminka svátek
a že se jde na zákusky nebo na pohár. Žádný hlubší význam
jsme nehledali. Když jsem se sama stala maminkou, MDŽ
se už neslavilo. Zato se v květnu začaly na květinářstvích
a cukrárnách objevovat poutače na Svátek matek. Což o to,
každá příležitost k oslavám dobrá, řekla jsem si, ale jak to
přednést doma? Co když si toho nevšimnou, že mám svátek? Jak si udělat reklamu, aby jediné dárečky, které dostanu, nebyly ty, které s dětmi vyrobím. Pořád se mi tak trochu
nepříjemně připomínalo to MDŽ.
Jsme my matky opravdu tak důležité, abychom měly oficiální svátek? Ode mne je to pouze řečnická otázka. Kdyby
to bylo na mně, byl by v kalendáři měsíc maminek. Toho by si určitě všichni všimli. A těch
kytek a čokolád, co bychom za 30 dní dostaly... Ale stejně se mi ta otázka pořád vtírala:
Jak jsme důležité? Jsme pro naše rodiny důležité? Jak nás vidí ti, pro něž denně vaříme,
pečeme, smažíme, pereme, žehlíme, uklízíme? Které objímáme, pusinkujeme, hladíme?
Které hubujeme, peskujeme, někdy pohlavkujeme, prostě vychováváme?
Nechala jsem si v rádiu udělat anketu. Je pěkná, dojemná. Různí lidé říkají, jaká je nebo
jaká byla jejich maminka. Všichni se shodli na tom, že maminka je člověk hodný, užitečný,
obětavý, někdy trochu zapomnětlivý a zmatený, ale v podstatě neškodný.
Když jsem si ji přehrávala, došlo mi, že stejně nejvíc záleží na tom, abychom si své důležitosti byly vědomy my, maminky. Našim dětem to patrně dojde, až budou mít vlastní
rodiny, a je úplně možné, že nám to nikdy nestačí říct. Jako my našim maminkám. Znáte to:
teprve po několika nocích probdělých se řvoucím kojencem v náručí doceníme péči vlastní
matky. Dřív jsme o tom neuvažovali. Proč taky? Ale když my budeme o sobě smýšlet jako
o nesmírně důležitých osobách pro všechny v naší rodině, zaručuje nám to, že svou práci
doma nebudeme flákat.
Ono to totiž jen zvenku tak vypadá, jakože vaříme, pečeme, smažíme, pereme, žehlíme,
uklízíme a pak taky hubujeme, peskujeme, vychováváme. Ve skutečnosti tvoříme domov.
Budujeme a udržujeme útočiště, bezpečný přístav pro celou rodinu. Obklopujeme své milé
láskou vyjadřovanou buchtami, čistými ponožkami, vyžehlenými halenkami, svačinami do
školy, pofoukanými odřenými koleny, ale taky hodinami, kdy musíme vyslechnout neko34

nečné popisy různých zážitků, strastí a běd. Samozřejmě započítávám i ty nervy při cvičení
na hudební nástroj a všechny nudné večírky v hudební škole, které jsem musela absolvovat,
abych projevila podporu tomu mému umělci. Zvenku to vypadá jen jako normální běžný
život. Ve skutečnosti plníme úkoly našeho tajného poslání – obklopit láskou každého člena
rodiny, jen co se přiblíží na dosah.
A tak soudím, že Svátek matek je báječná příležitost k pořádné oslavě. Jak se bude slavit,
záleží na mně. Naskýtá se mi vzácná možnost vytvořit vlastní tradici. Musím naučit rodinu
slavit tak, aby se mi to líbilo. Už jen při plánování se dá zažít spousta legrace.
Můžu vyhlásit malířskou soutěž o nejlepší maminčin portrét. Mohla bych si přát divadelní představení ať už s živými herci nebo s hračkami jako loutkami. Co když se v tátovi
skrývá herec nebo režisér? A kdo tvrdí, že slavnostní hostinu musí zase připravovat maminka? Láká mě ochutnat nová jídla, jaká už pravděpodobně nikdy později v životě znovu
neokusím. Mohu si přát jít někam, kam chodíme všichni rádi, nebo naopak někam, kde
jsme ještě nikdy nebyli.
Proč ne? Mám přece svátek. (A jsem velmi důležitá osoba.)
S kým budu chodit na procházky
Minulý víkend jely naše holky na výlet. Od pátku odpoledne do neděle večer byly pryč.
Doma zůstalo pusto. V pátek jsme oba s mužem vyprovodili naše krásky a radostně jsme
využili ten čas. Zalezli jsme do svých koutů a pracovali jsme. Muž si dělal přípravy pro
lekce svých žáků, já jsem zpracovávala nějaké nápady do scénářů. Večeřeli jsme sice spolu,
ale s lehce nepřítomným pohledem, každý v myšlenkách u svého rozpracovaného díla.
Já jsem šla spát kolem dvanácté, kdy můj muž, ani nevím. Ráno jsem samozřejmé vstala
dříve. Kdyby byly holky doma, asi bych běžela pro čerstvé rohlíky, ale můj muž má raději
ovesnou kaši. Tak jsem namočila misku vloček, nakrájela do nich jablíčko a banán. Pak
jsem si uvařila svou ranní kávu a přinesla jsem si ze schránky noviny. Po utěšené hodince
nad denním tiskem jsem se potichu oblékla a vyrazila jsem na procházku. Doma mě nikdo
nebude postrádat, muž ještě spí, snídani má nachystanou, mám volno. Procházím se po
místech, kudy obvykle chodívám s dětmi. Je to jiné. Napadá mne, jaké to bude, až se mnou
moje děti už chodit nebudou. Třeba až budou chodit s někým jiným. Asi mi bude smutno.
Co já vlastně budu dělat, až nebudou doma? S kým budu chodit na procházky?
Pomalu mířím k domovu. Mám docela hlad. Doma už miláček vstal, posnídal, pocvičil
zádové svalstvo a už se zase chystá zalézt do své pracovny. Včera mu to tak šlo, škoda
nepokračovat. Mažu si chleba, vařím čaj a taky zapadám k počítači. Čas letí, práce člověka
úplně pohltí. Jsem v nejlepším, když se vynoří můj drahý s otázkou, zda by někdy nemohl
být oběd. „Ty máš hlad?“ ptám se nesmyslně, abych získala čas. Musím se s tou myšlenkou
vyrovnat. Ted se mi opravdu vůbec nechce jít chystat něco k jídlu. Odvážím se navrhnout,
aby si šel něco vzít sám? To ne. Zdvihám se a jdu do kuchyně. Těžko se soustředím na vaření,
mé myšlenky setrvávají u počítače. Rychle něco připravuji, obědváme.
„Tak co, jak ti to jde?“ ptám se. „Docela dobře, chceš si poslechnout, co jsem udělal?“
Poslouchám výsledky dopolední práce a líbí se mi to. „Dáme si spolu ještě kávu?“ Sedíme
a pijeme kávu, mlsáme sušenky a povídáme si, jak nám to jde. Dávám mu přečíst svůj fejeton a taky se mu to líbí. Mám radost. Je skvělý, že si tak rozumíme. Člověka zahřeje, když
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si může s někým opravdu blízkým popovídat úplně otevřeně o čemkoli. Můj muž je vlastně
můj nejdůvěrnější přítel. Je mi s ním moc dobře. Kdybych si mohla vybrat svého životního
partnera znovu, zase bych si vybrala jeho.
Tak mě napadá, že se vlastně můžu začít těšit, až děti odrostou a odejdou z domova.
Tak to v životě chodí. Já ale sama nezůstanu. Naopak, budeme mít víc času pro sebe s tím,
s kým jsem nejraději.
„A miláčku, nemysli si, že budeš večer zase ponocovat,“ lehce varovným tónem vyprovázím svého milého na odchodu do pracovny, „dneska si budeme užívat.“ Otočí se ke mně
ode dveří a s šibalskými jiskřičkami v očích odpovídá: „Už se těším.“

Malý slovníček církevních pojmů
Šalom
Hebr. mír. Dodnes je používáno jako pozdrav a přání. V obecném smyslu označuje klid, požehnání a blahobyt, a také období, kdy není žádná válka. V náboženském kontextu znamená přátelství s Bohem.
Škapulíř
Z lat. skapulare. Široký pruh látky splývající přes
hrudník i záda, který nosí příslušníci mnišských řádů.
Původně to byl svrchní pracovní šat benediktinských
mnichů. I laici, patřící ke třetím řádům a bratrstvům,
nosí na těle pod oblečením zmenšený škapulíř sestávající ze dvou obdélníků látky, splývající přes hruď a přes
záda a spojených dvěma stuhami. Pius X. povolil členům bratrstev nosit místo škapulíře medailonek se
svatým obrázkem.
Štola
Z lat. stola, které je z řeckého stole, „oděv“. Je to odznak kněžského svěcení, který si oblékají biskupové,
kněží a jáhnové při liturgických obřadech. Jde o pruh
tkaniny stejné barvy, jako mají liturgická bohoslužebná roucha. Jáhni ji nosí šikmo přes levé rameno,
sepnutou pod pravou paží. Kněží ji nosí volně visící
na krku
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Vypravili jsme se
Strunkovické Křížení
31. března 2012, v sobotu před Květnou nedělí, vysvětil
ve Strunkovicích nad Blanicí P. Josef Sláčík křížovou cestu. Při této příležitosti vystoupil Slávek Klecandr a skupina
Oboroh s hudebním pásmem žalmů. Bylo tak slavnostně
zakončeno dílo projektu „Křížení aneb zachraňte pamětní
kříže“, který byl z převážné části hrazen z prostředků Nadace VIA a dále dofinancován díky podpoře sponzorů (STS
Prachatice, a.s., Těšovice, SMV, s.r.o., stavební obchodní společnost Vimperk, Domus Prachatice, s.r.o.). Svou prací se na
něm nezištně podílelo mnoho dobrovolníků.
Na počátku projektu stála myšlenka důstojného umístění
starých litěných křížů. Křížů, které dosloužily svému původnímu účelu, křížů nepotřebných, odložených, křížů přenášených z místa na místo. Křížů, které ale nikdo nevyhodil,
zcela nezlikvidoval, které jako by čekaly, až se jich někdo
ujme. Naším cílem nebyla ryze profesionální rekonstrukce,
ale jejich zachování místu, odkud pochází.
9. června 2011 se uskutečnilo setkání dobrovolníků DEMDAAL o.s. a zájemců z řad veřejnosti za účasti starosty městyse Ing. Karla Matějky, vikáře P. Josefa Sláčíka a stavebních
a památkových odborníků. Komunitní projekt byl představen a byla prodiskutována jeho
základní koncepce, ke které se vyjádřili všichni zúčastnění. Z nastíněných variant provedení byla nakonec vybrána realizace křížové cesty gradující ve svém závěru pozitivní nadějnou
vizí. Cesty, která odráží životní pouť každého jednotlivce bez ohledu na jeho zaměření, vyznání či víru, cesty, která je individuální a současně společná všem. Je pokračováním života
generací, je stále aktuální a vypovídající v čase. A právě myšlenka pokračování, předávání
a propojování cest byla pojata coby ústřední motiv. Využili jsme původních křížů jako odkazu našich předků a symbolu přesahujícího život a navázali na ně vlastním dílem
(keramické kachle).
Tři čtvrtě roku probíhaly intenzivní
práce a poničeným, odloženým křížům se
dostalo důstojného osazení do novodobě
pojatého uskupení. Na kostelní zahradě
tak vznikla kompozice netradiční křížové
cesty představující reálnou cestu života.
Života darovaného, života předávaného,
života směřujícího k naplnění. Očištěné
a zakonzervované kříže a jejich fragmenty, které se dochovaly, jsou doplněny ke37

ramickými kachli a osazeny
na dřevěných konstrukcích
do čtrnácti zastavení. Patnácté zastavení pak představuje nadějnou vizi Vzkříšení.
Na realizaci se podíleli dobrovolníci DEMDAAL o.s. a obyvatelé Strunkovic i okolních
osad.
Autorkou projektu je
Mgr. Iva Bukačová, která
byla zároveň lektorkou keramického tvoření. Zpracovala
základní osnovu díla a současně ponechala prostor všem, kteří se chtěli zapojit, takže každý se pak stával spolutvůrcem díla. Ing. Václav Kozler se ujal odborného vedení, všestranného zajišťování a vlastní
realizace práce.
Projekt byl živý, vyvíjel se a několikrát měnil svou koncepci. Probíhal ve třech etapách.
První, nejdelší etapa, byla převážně technického rázu, byla fyzicky náročná a bylo při ní
zapotřebí zejména mužské síly (příprava dřevěných dílců, železných patek konstrukcí, terénní úpravy). Druhou etapou bylo několik setkání keramické tvorby – keramické kachle
představující výjevy jednotlivých zastavení křížové cesty jsou vícegeneračním dílem rodin
a rodů a tvůrci do nich zakomponovali svou vlastní představu vnímání současnosti. V této
etapě se pod vedením asistentů zapojily také nevidomé sestry Šímovy, které i přes handicap
zraku dokázaly reliéf z hlíny citlivě vymodelovat. Závěrečnou etapu představovala konečná
kompletace každého zastavení.
Na Velký pátek, 6. dubna 2012, jsme s panem jáhnem
Františkem Bendou prošli křížovou cestu v modlitbě.
Bylo nevlídné, deštivé počasí a rozblácený terén nedovolil obejít jednotlivá venkovní zastavení na zahradě.
Rozjímání nad křížem, nad smyslem žití, bolesti a utrpení v prostorách kostela sv. Dominika otevřelo pohled
na neproniknutelné tajemství a podstatu života.
Křížová cesta ve Strunkovicích nad Blanicí nese osobní otisk každého, kdo se na jejím budování jakkoli podílel.
Nese otisk nejen konkrétní práce, ale také niterného poselství, které není možné spatřit, ale jehož síla je obrovská. Vede dál přes čtrnácté zastavení, nezůstává ve tmě
hrobu a smrti, ale pokračuje skrze událost Veliké noci do
plnosti světla. Věříme, že může být inspirací, zastavením
a povzbuzením pro každého, kdo vnímá život jako výzvu
a přes mnohá trápení si uchovává v srdci naději.
Dobrovolníci DEMDAAL o.s.
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Stalo se

První svátost smíření dětí
O víkendu 23.–25. března jsme na Ktiši přijali poprvé svátost smíření. Také jsme to
pořádně oslavili. Zveme vás na naši slavnost 1. svatého přijímání v Prachaticích v kostele
sv. Jakuba v neděli 17. června 2012 od 9.15 hod.
Vojta, Jakub, Helenka, David, Honzík, David, Jan, Anička, Honzík, Terezka, Vojtík, Lucka,
Beruška, Denča, Lukáš, Terka
Velikonoční dílna a trh pro potřeby katecheze a akcí s dětmi
ve vikariátu
Děkuji mnohým z vás za účast a podporu. Výtěžek z trhu v Prachaticích činil 4  489 Kč a ve Lhenicích 1  370 Kč. Peníze budou použity na
zaplacení autobusu při Vikariátní dětské pouti a pouti rodin v sobotu
26. května.
Katechezi můžete finančně podpořit také zasláním daru na číslo
účtu: 660 097 389/0800, VS 11.
Lenka Hanžlová, katechetka
Schola Gregoriana Pragensis
opět ve Vimperku
Schola Gregoriana Pragensis předvedla ve
středu 18. dubna ve vimperském farním kostele
krásu velikonoční liturgie. Koncert, který pod
názvem Padesát dní Velikonoc připravilo Městské kulturní středisko ve spolupráci s Římskokatolickou farností, navazoval na obdobný koncert,
který se konal o Vánocích.
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Strunkovické Křížení
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