
Číslo 10 •  Červen 2012  
roČník 2011–2012

sv. Ja n 

Prachatický

nový svět

vikariátní 
měsíČník 
regionu 
sv. jana 
neumanna

Cena 20 kč



2

sv. jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
Za obsah odpovídá: P. Josef Sláčík; fotografie: Josef Hora
Redakce: Jaroslav Pulkrábek, tel. 607  516  025, e-mail: casopisjp@seznam.cz
Sazba a tisk: Jan Viener, viener@seznam.cz
Registrace: MKČR E 16235; ISBN 1801-4380
© Římskokatolická farnost Prachatice, Děkanská 31, 383 01 Prachatice
http://casopis.farnostprachatice.cz

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)

Miluješ? 
Buď trpělivý!
Jsi milován?
Buď radostný!
Bůh tě má rád.
Pravá láska blaží i bolí,
léčí i sílí.

Pozemský život žijeme 
z milosti Boží.
Nebeský život žijeme 
v milosti Boží.

Všichni jsme hříšníci.
Maria má výjimku:
milostiplná.
Všichni máme naději.
Maria má výsadu:
požehnaná.
Skrze Marii k Ježíši.

Máš-li volit mezi dvěma zly,
vol vždy to menší.
Máš-li volit mezi dvěma dobry,
vol vždy to větší.
Rozlišuj dobro skutečné
a dobro zdánlivé.
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Úvodník

Před několika lety jsem se 
procházel po jednom africkém 
tržišti a chtěl koupit něco domů. 
Na památku. Chodil jsem od 
prodejce k prodejci a zjistil, že 
vše, co zde mají, seženu i v Pra-
ze. Snad jen ty sušené chame-
leony bych asi sháněl poněkud 
hůře. Tak jsem si alespoň koupil zmrzlinu značky 
Algida, prohlížel reklamy na Persil, které se od 
těch našich lišily pouze tím, že místo písmen tam 
měly ony arabské klikyháky. Kolem stejná auta 
a lidi na nohách adidasky. Z krámku s ovocem, 
které koupíte jak v Grónsku, tak v Keni, vyhrávala 
ABBA z radiomagnetofonu Sony. Večer, když už 
nebylo takové horko, jsem se potloukal v uličkách 
starého přístavu. Uzounké uličky a v nich spous-
ta lidí. A pozoroval něco, co se zatím ještě úplně 
globalizovat nepodařilo. Lidi. Všímal jsem si, jak 
se chovají. K sobě, k druhým, ke zvířatům. Jak 
se baví a jak zahánějí nudu. Pomocí slůvek snad 
z pěti jazyků a s využitím všech končetin jsem si 
pak, sedíc na pobořené zídce, povídal s jedním do-
morodcem. O městě, o moři, o dětech. Nakonec 
jsem si v lodním pytli odvážel pár cizokrajných ši-
šek a kamínek z pobřeží. Od té doby, když někam 
přijedu, nezajímají mne ani tak hrady, katedrály 
či muzea, ale lidi. Usadím se někam stranou, na 
lavičku nebo na schody, a pozoruji to hemžení. 
Všímám si, jak lidé chvátají nebo nechvátají, jak 
se chovají k dětem, k cizím, k sousedům. Všímám 
si prodavačů i kupujících. Policistů i těch, co za-
metají chodníky. A mám pocit, že poznám onu 
zemi nebo ono město víc, než skrze památky či 
publikace. 

Blíží se doba prázdnin. Mnoho z vás zavítá do 
různých koutů světa. Zkuste si najít čas a podívat 
se pod pokličku toho všeho, co se na vás v první 
chvíli vyřítí. Stojí to za to. Hamburger si můžete 
koupit až doma

Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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Slovo vikáře k Roku biřmování

Svátost biřmování se uděluje vkládáním rukou a po-
mazáním. Mazání olejem je výmluvné, bohaté a krásné 
gesto. Ve svátosti účinné znamení – co naznačuje, to 
se skutečně děje v mém životě. Mazat olejem znamená 
nechat prolnout, vpít, promastit, prostoupit olej do mé 
kůže. Mazání olejem naznačuje, co Duch činí v mém živo-
tě. Prolne, prostoupí můj život, naplní sebou samotným 
mé mohutnosti.

Dovolím si na toto téma nabídnout krásné statě z ka-
techismu, které nás mohou vést k zamyšlení nad tím, co 
se s námi při biřmování děje, co v nás a s námi Duch Boží 
koná. 

Katechismus katolické církve (KKC) 1293, 1224:
V obřadu této svátosti je třeba vzít v úvahu znamení 

pomazání a to, co pomazání naznačuje a vtiskuje: duchov-
ní pečeť. Ve starodávné biblické symbolice má pomazání 
velké bohatství významů. Olej je znamením hojnosti a ra-
dosti, očišťuje (mazání před i po koupeli), dělá mrštným 
(mazání atletů a zápasníků); je znamením uzdravení, pro-

tože hojí pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle.
… Pomazání posvátným křižmem při biřmování je znamením zasvěcení. Prostřednic-

tvím biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání 
Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život 
šíří líbeznou vůni Kristovu.

KKC 1302, 1303:
Ze slavení biřmování vyplývá, že účinkem této svátosti je zvláštní vylití Ducha svatého, 

jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic.
V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti:
•  hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství, jež nám dává právo volat: „Abba, Otče“ 

(Řím 8,15);
•  pevněji nás spojuje s Kristem;
•  rozmnožuje v nás dary Ducha svatého;
•  dokonaleji nás spojuje s církví;
•  poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i skut-

kem jako opravdoví Kristovi svědkové, abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a aby-
chom se nikdy nestyděli za kříž.

„Uvědom si, žes dostal duchovní pečeť, Ducha moudrosti a rozumu, Ducha rady a síly, 
Ducha poznání a zbožnosti, Ducha Boží bázně a uchovej si to, cos dostal. Bůh Otec tě 
poznamenal svým znamením, Kristus Pán tě utvrdil a vložil do tvého srdce Ducha jako 
záruku.“

P. Josef Sláčík, vikář
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Červen
Cudrovice – P. Marie Královny – so 16. 6. – 14 hod. (česko-německá)
Zbytiny – sv. Víta – ne 17. 6. – 11 hod. (německo-česká)
vimperk – hřbitovní „dolní“ kostel Nejsv. srdce Ježíšova – pá 15. 6. – 18 hod. 
Bořanovice – kaple Nejsv. srdce Ježíšova – ne 17. 6. – 12 hod. – bs
knížecí Pláně – hřbitov – Narození sv. Jana Křtitele – so 23. 6. – 10 hod. (německá)
Zdíkovec – kostel sv. Petra a Pavla – ne 24. 6. – 10.15 hod.

ČerveneC
nicov – kostel sv. Martina („letní – rodáků“) – čt 5. 7. – 10.30 hod. (německá)
vicemily – kaple sv. Cyrila a Metoděje – čt 5. 7. – 14 hod.
stachy – kostel Navštívení Panny Marie – ne 8. 7. – 10.15 hod.
Hliniště – kaple sv. Jáchyma a Anny – so 21. 7. – 16 hod. 
svatá maří – kostel sv. Maří Magdalény – ne 22. 7. – 10.15 hod.
Borová lada – kaple sv. Jáchyma a Anny („Annafest“) – so 28. 7. – 14 hod.
vitějovice – sv. Markéty – ne 15. 7. – 8 hod.
lhenice – sv. Jakuba – ne 29. 7. – 10 hod.
Dub – Rozeslání 12 apoštolů – ne 15. 7. – 10.30 hod.
křišťanov – Nejsv. jména Ježíš – ne 15. 7. – 11 hod. (německo – česká)
sv. magdaléna u Zbytin – sv. Marie Magdalény – ne 22. 7. – 11 hod. (česko-německá)
Pěkná – sv. Anny – so 28. 7. – 13 hod. (německá)
Želnava – sv. Jakub – ne 29. 7. – 14.30 hod.

srPen
strážný – kaple Panny Marie Královny – so 18. 8. – 16 hod.
vojslavice – kaple Panny Marie Královny – ne 26. 8. – 12 hod.
vimperk – hřbitovní „horní“ kostel sv. Bartoloměje – pá 24. 8. – 18 hod. 
Želnava – sv. Jakub – po 6. 8. – 9.30 hod. (německá)
stožecká kaple – Nanebevzetí P. Marie – ne 12. 8. – 15 hod. (česko-německá pod širým 
nebem)
České Žleby – sv. Anna – po 13. 8. – 14 hod. (německo-česká pod širým nebem 
u památníku)
rosenauerova kaple u schwarzenberského kanálu – Panny Marie Královny – 
so 25. 8. – 14 hod.

Poutě
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Z liturgického kalendáře

svatí Cyril a metoděj: na moravu
Červen bývá v liturgii nejpestřejším měsícem roku. Letos sice velikonoční doba skončila 

už v květnu, ale zbývá ještě oslavit tři slavnosti, které tvoří tečku či závěrečný akord za 
ní: Nejsvětější Trojice (3. 6.), Těla a Krve Páně (7. respektive 10. 6.) a Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova (15. 6.). Uvádějí nás hlouběji do tajemství Kristova bytí a jeho lásky k nám.

V současně probíhajícím cyklu adventních svátků přichází v červnu na řadu slavnost 
Narození sv. Jana Křtitele (24. 6.). Letos připadá na neděli, budeme ji moci prožít opravdu 
slavnostně.

Nejsou žádné mariánské svátky. Výjimkou je památka Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie (v sobotu 16. 6.), ale i ta bude v našem vikariátu zatlačena do pozadí; v Prachaticích 
se ten den koná tradiční pouť ke cti sv. Jana Nepomuka Neumanna.

Mezi svátky svatých zaujímá první místo slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla (29. 6.), 
následovaná památkou svatých prvomučedníků římských (30. 6.). 11. června oslavíme sv. 
Barnabáše, asi nejvýznamnějšího spolupracovníka apoštolů. To on měl odvahu ujmout se 
Šavla, když se ho ostatní báli, a uvést ho do společenství obce věřících v Jeruzalémě. Spolu 
pak vykonali velký kus misijní práce v Antiochii a na 1. apoštolské cestě v Malé Asii. 

Ve 2. století žili dva učenci, kteří svými díly významně přispěli k obraně víry a jejímu 
zpřístupnění vzdělancům z řad pohanů: sv. Justin, filosof (1. 6.) a sv. Irenej, biskup v Lyonu 
(28. 6.). Oba zemřeli mučednickou smrtí. 

Na začátku měsíce si připomeneme velké apoštoly Německa: 5. 6. sv. Bonifáce, biskupa 
a mučedníka († 754) a 6. 6. sv. Norberta, biskupa († 1134). V Itálii naproti tomu žili sv. 
Antonín z Padovy, kněz, učitel církve, († 1231 – 13. 6.) 
a sv. Alois Gonzaga († 1591 – 21. 6.). Anglickou církev 
zastupují mučedníci z doby panování krále Jindřicha 
VIII. – sv. biskup Jan Fisher a sv. Tomáš More. Oba byli 
popraveni v roce 1535, jejich památka se slaví 22. 6.

Našeho rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna 
(† 1860) si zvlášť představovat nemusíme. Dne 19. 6. 
 uplyne 35 let od jeho svatořečení. 

Po smrti císaře Karla Velikého († 814) se veliká Fran-
ská říše rozpadla. Synové jeho nástupce Ludvíka Pobož-
ného ji rozdělili verdunskou smlouvou z roku 843 na tři 
části. Prostřední díl (Burgundsko a Itálii) dostal Lothar 
(840–855) a po něm jeho syn Ludvík II. (855–875). Vý-
chodní část (dnešní Německo) spravoval Ludvík Němec 
(843–876) a po něm Karel Tlustý (876–887). Západní 
(jádro dnešní Francie) obdržel Karel Lysý (840–877). 
Vnitřní boje mezi nimi dávaly Slovanům ve střední Ev-
ropě příležitost, aby se zdarem bojovali za nezávislost 
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a zřizovali vlastní samostatné státy. Tak se osamostatnila i Morava. Přibližně v letech 830–
846 sjednotil kníže Mojmír moravské kmeny a odstranil nebo si podmanil menší knížata 
v zemi. Mezi jinými zapudil i nitranského Pribinu. Ten, ač sám ještě pohan, podporoval 
křesťanství. Postavil v Nitře kostel a roku 830 pozval salcburského arcibiskupa, aby jej 
posvětil. Tak si zabezpečil přízeň Němců. Možná, že právě tato samostatná politika byla 
příčinou, proč ho Mojmír v roce 835 napadl a vyhnal.

Němci se ze všech sil snažili, aby dosáhli nadvlády nad slovanskými knížaty. Tak sesadil 
král Ludvík Němec roku 846 mocného Mojmíra a dosadil Rostislava (846–869). I ten však 
využil vnitřních bojů v německé říši a svůj stát ještě více upevnil. V Nitře zatím vládl ve 
spojení s ním jeho synovec a pozdější nástupce (870–894) Svatopluk. 

Rostislav úspěšně odrážel německé útoky a dělal vše pro to, aby byla Morava nezávislá 
jak politicky, tak církevně. Žádal papeže Mikuláše I. o misijního biskupa, který by uspořádal 
církevní poměry v zemi v bezprostředním svazku s Římem, ale nezávisle na Němcích. Papež 
však vyhovět nemohl. Nechtěl rozbít křehké přátelství s Ludvíkem Němcem; potřeboval ho 
pro uskutečnění záměru, který byl v tu chvíli pro něj daleko důležitější: obrátit na křesťan-
ství Bulharskou říši a jejího chána Borise. O jurisdikci nad ní usiloval i byzantský patriarcha 
a to Mikuláš nechtěl dopustit. Pro Rostislava však spojenectví Němců s Bulhary znamenalo 
smrtelné nebezpečí: hrozilo, že se ocitne v kleštích. Obrátil se tedy na císaře Michaela III. 
Doufal, že se mu v Byzanci podaří získat potřebnou pomoc nejen na poli náboženském 
a kulturním, ale i na poli čistě politickém. Věděl, že nemůže očekávat přímou pomoc Řeků 
proti Frankům, ale kalkuloval s tím, že fransko-bulharské spojenectví je nebezpečím i pro 
Cařihrad. 

Žádost byla formulována diplomaticky: „Náš lid se zřekl pohanství a drží se křesťanské-
ho zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil 
v našem jazyku, aby též jiné kraje (a tím bylo míněno právě Bulharsko!), vidouce to, nás 
napodobily. Nuže, pošli nám, pane, takového biskupa a učitele, neboť od vás se vždy dobrý 
zákon šíří do všech krajů.“ 

Bardas i Fotios byli natolik zkušení, aby hned pochopili, oč Rostislavovi opravdu jde. 
Chce biskupa! Všechno ostatní je jen „omáčka“. Vyslání biskupa však v tu chvíli nepřichá-
zelo v úvahu. Nechtěli provokovat papeže – nebylo by to v jejich zájmu. Ale vyslat učence, 
to bylo něco jiného. I císař souhlasil. Povolal Konstantina a řekl: „Vím, filosofe, žes unaven, 
ale je třeba, abys tam šel, neboť tuto věc nemůže nikdo vykonat tak jako ty.“ Konstantin 
měl za sebou už několik diplomaticko-náboženských misí. Zhostil se jich skvěle, přestože 
to byla jednání daleko složitější a nebezpečnější, než jaká se dala očekávat na Moravě. 
Mluvil perfektně slovanským jazykem a problematikou šíření a prohlubování křesťanské 
víry mezi Slovany se systematicky zabýval už léta. S Metodějem vychovali na Olympu sku-
pinu oddaných a stejně zapálených žáků. V celé Byzantské říši nebylo pro tento úkol muže 
povolanějšího. A císař dodal: „Bůh ti pomůže, jako pomáhá všem, kdo ho o to prosí bez 
pochybování!“ Filosof odpověděl: „Ač jsem unaven a tělesně churav, půjdu tam s radostí.“

Na konci léta 863 byly všechny přípravy dokončeny. Protože obě strany, moravská i by-
zantská, měly eminentní zájem na tom, aby mise dorazila k cíli co nejdříve, vydala se 
početná výprava ihned na cestu.

P. Pavel Liška
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Boromejky 

Viděli jsme srdce strávené láskou,
po celý život ztracené v lásce k Bohu a bližnímu –
svítilo jako plamen…
V následujících dílech bych se chtěla věnovat Matce Vojtěše Hasman-
dové – zvlášť jejím dopisům z vězení, které se zachovaly. Omlouvám 
se, že se v začátku budu trošku opakovat, co se týká jejího zatčení 
z prachatického Neumannea. Budu čerpat z textů připravované ži-
votopisné knihy.

v síti boží lásky
Představenou Neumannea byla sestra Vojtěcha krátkou dobu. Jedna sestra z tehdej-

ší komunity napsala, že se všechny slunily v její lásce, velmi jí záleželo na tom, jaký vedou 
svůj duchovní život. Nabádala je, aby se nebály usilovat o svatost, ale měly si uvědomit, 
že toto úsilí něco stojí, zvlášť ve snášení těžkostí všedních dní a obtíží společného života. 
Udělila jí radu, jak se stát svatou:

„Člověk je to, co chce, chtějte být svatou a budete! Ale svatost musí něco stát, jen nato-
lik jí dosáhnete… (už to sezení bez vnitřního stýskání, klečení, které je vám snad dlouhé, 
obtíže při stole… všude… vším, každým okamžikem). Ať nepatříte sobě, nikomu a ničemu, 
jen Pánu!“

Jednou si sestru Vojtěchu Matka Bohumila povolala do Prahy. Sestry v komunitě se 
mezi sebou vesele dohadovaly, proč tam jela. Nemohly přijít na pravou příčinu, a tak se 
domnívaly, že některá z nich třeba bude přeložena jinam…

V tu chvíli klečela sestra Vojtěcha před Matkou Bohumilou a po tváři jí tekly slzy… Také 
Matka byla dojatá, když se jí vážně tázala, zda přijme do komunity v Prachaticích tajně 
kněze, který náhodou unikl internaci a mohl by dávat sestrám exercicie. Bude ale v sázce 
občanská svoboda a možná také vězení a to podezření, že žije v komunitě mladý muž… 
Dlouho si ty dvě statečné ženy hleděly do očí, pak sestra Vojtěcha zašeptala: „Uznáte-li mě 
za hodnou této oběti, přijímám ráda.“ Poslední sesterské objetí, požehnání a sestra Vojtě-
cha dostává do ruky malý obrázek s větou: „Věrná až k smrti!“

Doma byla sestra Vojtěcha netrpělivě očekávána. Když vysvětlila sestrám, o co jde, bylo 
napjaté ticho. Všechny sestry chápaly závažnost situace. Přesto se radovaly z možnosti, že 
si budou moci vykonat exercicie a že budou přijíždět i sestry z jiných komunit. V milovaném 
Neumanneu stráví týden usebranosti a odpočinku. Jak je Boží láska vynalézavá… Sestra 
Vojtěcha byla ve svém živlu, její obětavost neznala meze…

Sestra Doloris pracovala se sestrou Vojtěchou v kanceláři domova. Ten osudný den 10. 
září 1952 popsala ve svém svědectví takto:

„Otevřela jsem na zaklepání a ve dveřích kanceláře stáli čtyři muži, ptali se po Antonii 
Hasmandové. Řekla jsem, že ji půjdu zavolat. Když jsem viděla, že jdou těsně za mnou, po-
chopila jsem, co se děje a u dveří klausury jsem zazvonila smluveným znamením. Pak jsem 
zamířila do druhého poschodí k oratoři, abych upozornila duchovního otce. Ti muži šli stále 
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za mnou, jeden z nich dal ruku do dveří, ale já jsem je 
přibouchla. Však jsem za to dostala půl roku trestu 
navíc. Začala jsem křičet, aby kněz mohl utéci zadním 
vchodem k lesu, netušila jsem, že už je celý dům obklí-
čen členy StB. Otec byl chycen a také sestru Vojtěchu 
dlouho vyslýchali. Proběhla prohlídka celého domu. 
My sestry jsme se semkly a chtěly jsme naši matinku 
vidět a rozloučit se s ní. Přišli také někteří obyvatelé 
domova a začali naříkat a plakat. Proto se muži StB 
rozhodli, že zavedou sestru Vojtěchu do kaple. Tam jí 
podal místní duchovní otec Praxl svaté přijímání a ona začala neohroženým hlasem zpívat: 
Matičko Boží obětuj… My ostatní jsme pro pláč nemohly zpívat. Sestra Vojtěcha pochopila, 
že to bude zlé, zaslechla větu, že už toho kněze mají…

Poslední přibouchnutí dveří auta nám ranilo srdce… Nejvíc naříkala její rodná sestra 
Emilie, která toho času byla v Neumanneu na dovolené. Mohla tak podat informace dalším 
sestrám a příbuzným. Sestra Vojtěcha jí ještě stačila pošeptat při loučení, že si přijdou ještě 
pro sestru Edignu a pro mě.“

Když se sestra Vojtěcha dostala po vstupních formalitách do své cely, kde strávila určitou 
dobu samovazby, poklekla na zem a její duše vzdávala Bohu čest chvalozpěvem Te Deum. 
Byla silná, duševně vyrovnaná, i když chatrné a křehké konstituce. O duševních útrapách 
nechtěla později mluvit, říkávala, že to odevzdala Pánu Bohu. Přiznala, že fyzicky mučeny 
nebyly, ale zakusily hodně ponižování a duševních útrap, také zimy a nedostatku jídla. 
Den byl přerušován pouze výslechy, rámusem při donášení stravy v plechovém šálku, ob-
čas někdo špehýrkou výsměšně nebo zvědavě nahlédl do cely. Byla šťastná, že zaslechla 
o zatčení otce Janči a mohla se přiznat. Protože to bylo málo přečinů a nemohlo se na ni 
nic najít, byla vymyšlena další „umělá velezrada“. Měla se přiznat k tomu, že předala dopis 
pro Vatikán od Matky Bohumily Langrové přes francouzské velvyslanectví. Při výslechu 
jí byla předložena listina, kde se Matka Bohumila přiznává k tomuto činu a také podpis 
souhlasil. Nervy pracují, a tak sestra Vojtěcha pochopila, že se má přiznat, vzít vinu na 
sebe, a tak chránit Matku Bohumilu a další… Tentokrát si vyšetřovatel mnul ruce, měl 
úspěch. Jaké však to bylo překvapení, když se po vynesení rozsudku setkala v Pardubicích 
s Matkou Bohumilou a ta se jí tázala, co to mělo být s tím francouzským velvyslanectvím, 
že ona o tom nic neví….

Uběhl téměř rok od zatčení sestry Vojtěchy, proto byla její rodná sestra Emílie jednou 
vyslána, aby ji navštívila a něco se dověděla. Dostala se až k samému prokurátorovi…, co 
by sesterská láska nedokázala. Ten jí vyhrožoval zatčením a na adresu sestry Vojtěchy se 
vysmíval, že se má dobře ta svéhlavá, ať se modlí, je si tím vším sama vinna… Když viděl 
vyděšené oči sestry Emílie, přece jen se slitoval a řekl, že soud bude už brzy. Telegramem 
pak došla zpráva, že se soud bude konat 19. září 1953 v soudní budově v Písku. 

K soudu se příbuzní dostavili ve velkém počtu a nestačili se divit – jejich Tonečka, ten 
anděl – a velezrada… Brzy jim bylo jasno a odjížděli z Písku s pocitem hrdosti, protože to 
byla jejich Tonečka, která je dovedla utěšit, povzbudit a přesvědčit, že utrpení pro věc Boží 
se nesou jako čest a vyznamenání. SM. Sebastiana SCB
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Homilie

Je před námi čas slavnosti Těla a Krve Páně, velký plod Kristovy lásky, o které můžeme 
rozjímat při slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to také doba, kdy některé z našich 
dětí poprvé přistoupí ke stolu Páně. Možná, že v tomto období i někteří z nás vzpomenou, 
jak prožili první setkání s Ježíšem v Eucharistii. Proto vnímám tuto dobu vhodnou ke kra-
tičkému pozastavení nad tajemstvím Posvěceného chleba. Vhodnou k jednomu z dalších 
krůčků našeho poodhalování tohoto neproniknutelného tajemství.

Část mše svaté, kdy vystupujeme z lavic a přicházíme před oltář, abychom se setkali se 
svátostným Kristem, jsme zvyklí nazývat svaté přijímání. Což může lehce přivést k před-
stavě, že jsme to především my, kdo je v té chvíli aktivní. Vycházíme z lavic, přicházíme 
dopředu, přijímáme Krista. Ale ten, kdo je první činný, je Ježíš. On si vyvolil nás a my jen 
odpovídáme na jeho oslovení. On si nás zamiloval jako první a přijal nás dříve, než jsme 
byli počati pod srdcem své matky. On se nám jako první vydal, a to až do krajnosti. Při 
přijímání nejenom my přijímáme Krista, ale také a především Kristus přijímá nás. My ho 
můžeme přijmout, protože se nám daroval. Což však znamená, že také my se mu musíme 
darovat, aby nás mohl přijmout. V této souvislosti si můžeme znovu připomenout sv. Pavla, 
který říká, že manželství je velká svátost, protože je obrazem vztahu Krista a církve (Krista 
a mě samotného). V manželském slibu říká muž své ženě – odevzdávám se ti a přijímám 
tě. Ve svatém přijímání se uskutečňuje tento slib v láskyplném objetí Krista a nás. A zde je 
také příležitost si položit otázky. Nakolik skutečně přijímám Krista a odevzdávám se mu? 
Jeho učení o odpuštění, lásce nejenom k přátelům, ale i k nepřátelům (nemám ve svém 
životě ty, kterým nejsem ochoten podat ruku)? Jak přijímám jeho učení o časných statcích 
a zabezpečení života, které není v plných stodolách, ale v poznání a přijetí jeho Ducha (ne-
mám čas na četbu bible, na modlitební společenství atd., protože musím „rozšiřovat své 
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stodoly“)? Jak přijímám jeho náročná slova o tom, že ten, kdo se chtivě dívá na ženu, už 
s ní cizoloží ve svém srdci (neuchovávám pornografické časopisy v šuplíku, či soubory na 
počítači)? Věřím skutečně ve vzkříšení, nebo vyznávám reinkarnaci (jsem ochoten Kristu 
odevzdat své svévolné představy o budoucím věku a přijmout jej jako pravého učitele)? Při 
svatém přijímání znovu ratifikujeme křestní smlouvu. Vždyť při křtu jsme se odřekli všeho 
zlého a zvolili Krista svým jediným a výhradním Pánem. A On v bibli říká, že je též žárlivý 
na cizí božstva a modly. Kde hledáme pomoc, posilu, pochopení, své uzdravení – u věštců, 
mágů, čarodějů, vykladačů karet, léčitelů (neplést s bylinkáři), v homeopatikách, v reiki atd. 
nebo u svého Pána a Boha? Jsem ochoten mu odevzdat své plány a představy i své strachy 
a obavy a přijímat jeho nárok i pokoj a sílu? A mohli bychom vypočítávat dále. 

V latině se část, kdy se nám Kristus dává pod způsobou chleba, nazývá communio – 
společenství. Což nám dává možnost znovu si uvědomovat další rozměr Eucharistie. On 
z nás chce vytvářet společenství. Při communio nejenom přijímám Krista, ale i ty, kteří 
k Němu patří, které on nese ve svém srdci. Při přijímání nepřijímám jenom Krista, ale svým 
způsobem i ono společenství – církev a zároveň ostatní jsou vedeni k tomu, aby přijímali 
i mne. A to ve své síle i slabosti. Když se po svatém přijímání vracím do lavice, neznamená 
to, že se schoulím se svým Pánem a už mě nikdo jiný nezajímá. Jsme naopak vedeni k tomu, 
abychom společným zpěvem vyjadřovali onu pravdu communia – že vytváříme společen-
ství. Až poté, ve chvíli ticha, která má po přijímání následovat, se mi nabízí možnost, abych 
spočinul v osobním hovoru se svým Mistrem.

Je to jen dílčí a kratičké zamyšlení nad tímto ohromným tajemstvím. Rozhodně by bylo 
dobře, abychom jej čas od času hlouběji promýšleli a také uváděli do života. Nabízím vám 
jen namátkou několik zdrojů, které nám k tomu mohou posloužit.

Odkazy na literaturu: 
Raniero Cantalamessa: „Eucharistie – naše posvěcení“
Vojtěch Cikrle: „Eucharistie“
Elias Vella: „Síla eucharistie“ 
Ignacio Larranaga: „Ukaž mi svou tvář“
Odkaz na internet: 
www.vojtechkodet.cz – sekce – přednášky (Eucharistie z 14. 1. 2012) 

P. Josef Sláčík, vikář

rok mons. josefa Hloucha,
biskupa budějovického:
Jste pamětníci? Setkali jste se s biskupem Hlouchem? Přijali 
jste z jeho rukou svátost biřmování? 
Podělte se s námi o svou vzpomínku a zašlete ji na adresu naše-
ho časopisu (casopisjp@seznam.cz). Můžete také zanést osobně 
na faru v Prachaticích. Fotografie vítány. Děkujeme. JP 
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Františka jančíka
František Jančík – klavírista, varhaník a skladatel je Prachatičanům známý nejen 
díky zkomponování Kantáty Svatý Jan Nepomuk Neumann, ale i z děl složených pro 
místní klarinetové kvarteto nebo pro komorní sbor Maraveja. Narodil se ve Vizovicích 
na Moravě v hudební rodině, kde se díky svému strýci, významnému českému sklada-
teli, Aloisovi Hábovi začal intenzivně věnovat hudbě, hře na housle, klavír a varhany. 
Jakožto hudebník, skladatel a vedoucí souborů navštívil mnohé kouty světa, později 
působil na pražské konzervatoři a zasloužená léta odpočinku se hlavně díky své man-
želce rozhodl strávit v Prachaticích, kde jak říkají, si připadají jako v lázních. Letos 
1. srpna oslaví 77. narozeniny, větší oslavu ale prý tentokrát neplánuje… 

Jak vzpomínáte na své dětství na Moravě a na své hudební začátky?
Tatínek byl varhaníkem, ale k hudbě mě přivedl hlavně můj strýc Alois Hába, který 

byl profesorem na konzervatoři a který přinesl do české hudby čtvrttónovou soustavu, 
typickou pro východ. Ještě měl bratra, který byl houslista a pedagog, a bratrance, který 
učil hudební výchovu a zpěv na gymnáziu v Uherském Brodě. Strýček, když jezdil k nám 
na návštěvu do Vizovic, hrál nám a mně se to moc líbilo, vždycky jsem pozorně poslouchal, 
a tak se rozhodl, že mě bude v Uherském Brodě učit hrát. 

Bylo pro vás hraní něco, k čemu vás rodiče museli tak trochu postrkovat, nebo jste 
se už v dětství věnoval hudbě víc než vaši vrstevníci?

Tatínek byl varhaníkem ve Vizovicích a měl doma spoustu not, které jsem si sám bral 
a zkoušel jsem je hrát kromě normálních úkolů. Takže přemlouvání nebo přesvědčování 
u mě nehrozilo. Já jsem také vždycky v budoucnu tvrdil, že kdo k hraní nemá doslova vášeň, 
ten v ní nedosáhne velkých výsledků.

Jak jste dál rozvíjel svůj hudební talent?
Chodil jsem na gymnázium v Uherském Brodě, tam jsem v 11 letech začal hrát na varha-

ny a na piano, no a po maturitě jsem udělal zkoušky na konzervatoř. Po konzervatoři při-
šel Vojenský umělecký soubor kvůli splnění vojenské povinnosti. Tam jsme museli rychle 
nastudovat program a začali jsme hned jezdit. Celé ty dva roky byly samé představení. Po 
vojně jsem pak vedl Státní soubor písní a tanců v Praze, kde jsem také hrál na cimbál.

Nestýskalo se vám po Moravě?
V Souboru písní a tanců bylo Moravy celkem dost, byl tam folklór a také jsme absolvo-

vali spoustu zájezdů. Ale já jsem měl vždycky alespoň dvě tři zaměstnání. V 61. roce jsem 
se třeba dostal do Laterny Magiky do zájezdového programu, s kterým jsme vystupovali 
v Baku, tedy v Ázerbájdžánu, což byla velmi zajímavá zkušenost.

Co se vám tam nejvíc líbilo?
Byli jsme mladí, takže děvčata (smích). Ale vyžívali jsme se tam i sportovně, pak jsme 

se tam pochopitelně seznámili s místními muzikanty, s kterými jsme si (já spolu s Rudou 
Roklanem) zahráli a oni nás také pozvali na jejich koncerty. Díky tomu jsme se dostali 

Na návštěvě u
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do rodin a učili jsme je tančit 
charleston, takže to bylo vel-
mi pestré. 

Pak mimo jiné následova-
lo 8 let u Pavla Šmoka v bale-
tu a další zájezdy po vlastech 
českých a při jednom tako-
vém zájezdu jsem se také 
seznámil v Prachaticích se 
svou ženou. Potom, také pro-
to, abych finančně zabezpečil 
rodinu, jsem si našel stálé za-
městnání a začal jsem učit na 
pražské konzervatoři.

Nestýská se vám teď po 
profesorském, bohatém 
uměleckém a společenském 
životě?

Ne, víte, on musí člověk umět v pravý čas přestat. Navíc manželka nechtěla do Prahy, 
nakonec se sice nechala přemluvit, abych mohl dělat práci, která mě bavila, takže jsem jí 
splnil přání alespoň teď.

Působil jste také někde jako varhaník?
Zaskakoval jsem v Brodě už v patnácti, ve Vizovicích mě tatínek nechával hrát, když jsem 

přijel na prázdniny. V Praze jsem hrál v metodistickém kostele (všechny pražské katolické 
kostely byly tehdy obsazené). Pak mě také nechával hrát manželčin tatínek tady v Pra-
chaticích (pozn.: Otec paní Jančíkové, Čeněk Šíp, byl dlouholetým varhaníkem v prachatickém 
kostele.) A potom, když jsme se sem přistěhovali, seznámil jsem se s Bohoušem Tetourem, 
ten vždycky odehrál liturgii a na závěr jsem hrál já, jak říkal pan Vácha, „proháněl jsem tam 
varhany“, improvizoval jsem.

Celý život se pohybujete ve světě hudby. Myslíte si, že se za ta léta nějak změnil 
vztah společnosti k muzice?

Za posledních 20 let určitě. Například mnoho lidí už nejde studovat hudbu, protože 
nemají vyhlídky a uplatnění. Bylo zrušeno mnoho orchestrů. Lidi sice poslouchají hudbu, 
protože technika jim to umožňuje, ale na koncerty chodí míň. Zvláště ve vážné hudbě, to 
je problém.

Jaký styl vám je nejbližší v hudbě?
Člověk se mění, takže v mládí to byl hodně romantismus – Chopin pro mě byl základ, 

a potom se to odvíjelo od možnosti poznat cizí literaturu. Dnes je mým životním vzorem 
Beethoven. Pak mě také zaujal impresionismus – Debussy, Ravel, což už byl vlastně vstup 
do moderního umění.

Které z duchovních děl vás nejvíce oslovuje?
Toho je strašně moc, ale třeba z té starší hudby Bach a jeho Pašije nebo Goldbergovy 

variace, ale i Händel a každý rok si přehrávám Stabat mater od Dvořáka.
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V jednom rozhovoru jste uvedl, že komponování hudby je pro vás převážně práce 
u psacího stolu, ale přeci jenom, odkud přicházívá inspirace?

Tak třeba jednou ráno, ještě těsně předtím, než jsem se probudil, v noci, jsem slyšel mu-
ziku, takovou violoncellovou záležitost, ale pak přijde ta dílčí práce, která se musí udělat, 
rozpracovat to harmonicky, vymyslet k tomu doprovod.

Jiná inspirace přišla, když jsme tady s ženou seděli 14. února, dívali jsme se na televizi 
a najednou to zhaslo. Takže byla tma a dlouho to nenaskakovalo, tak jsem si sedl tady 
k pianu potmě a improvizoval jsem. Manželce se to líbilo, no a během čtrnácti dnů jsem 
udělal Valentýnské vyznání, tajně jsem se to naučil nazpaměť a na koncertě 29. dubna jsem 
ho ženě věnoval. 

Mimo jiné jste složil i Kantátu Svatý Jan Nepomuk Neumann, jak k tomu došlo?
To bylo dílo, které jsem psal s určitým záměrem. Sháněl jsem nějaký text a po konzultaci 

s panem vikářem jsem sáhl k písni, která se zpívá v kostele. Takže tady ta inspirace přišla 
z textu.

Proč jste se rozhodl složit právě toto dílo?
Jednak proto, že jsme z Prachatic, pak proto, že měl výročí, a hlavně mám sv. Jana rád. 

To je opravdu vzor, který člověk musí obdivovat v jeho sociálním cítění, v tom, jak dokázal 
žít a obětovat se pro druhé lidi.

Máte spočítáno, kolik děl jste v životě složil? A která z nich vám jsou nejbližší?
Mám vydáno 40 děl a pak věcí, které mám na papíře a můžu je považovat za skladby, tak 

těch je asi 140. A ty nejmilejší? Z těch duchovních určitě Kantáta a pak jsem měl rád taky 
ty skladby s cimbálem, když jsem hrál folklór.

Od roku 2006 pobýváte tady v Prachaticích, jak trávíte svůj čas? Spíš pracovně, 
nebo odpočinkem?

Moje žena tvrdí, že jsme tady jako v lázních. Prachatice jsou krásné. Od prvního oka-
mžiku, kdy jsem sem začal jezdit v 69. roce, jsem to tu měl rád, hory, houbaření… Všude 
jsme chodili na houby, na Libín, do Chrobol. Takže trávíme tu čas spíše odpočinkem, ráno 
po snídani hrajeme se ženou karty.

Paní Jančíková: Pak já musím zmizet, po kartách, a manžel usedá pravidelně ke svému 
pracovnímu stolu v kuchyni a do oběda kreslí „kuličky“ a odpoledne chodíme na procház-
ky.

Takže stále ještě tvoříte. Na co se tedy můžeme v nejbližší době od vás těšit?
Tvořím už jen takové drobnosti, například pro pedagogickou školu jsem teď rozpraco-

vával jednu lidovou píseň, takže už jen tak občas něco pro zábavu. I když musím říct, že 
jsem svou práci vždycky dělal rád a bral jsem to všechno jako vzácnou příležitost. Ale co 
se skládání týče, slíbil jsem ženě, že už s tím skončím, takže poslední věc byl ten koncert 
(29. dubna v prachatickém divadle) k mým 77. narozeninám, který jsem udělal trochu před-
časně, také proto, abych mohl zapojit hudebníky, kteří budou o prázdninách pryč.

A na co se v nejbližší době těšíte?
Těším se, až bude mít manželka po operaci. A krom toho se těšíme na každý den, děku-

jeme Pánu Bohu, že jsme tady. A těšíme se také z naší rodiny, dvou synů a pěti vnuček.

Magdalena Adéeová
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nový svět
Dřevorubecká osada Nový Svět, německy Neu-

gebäu, byla založena Schwarzenbergy v roce 1752, 
a navštívíte-li místo dnes, sotva uvěříte, že ještě po 
druhé světové válce šlo o jednu z největších správ-
ních a farních obcí na Šumavě s katastrem o ploše 
5730 hektarů s 253 domy, kostelem a farou a s trojicí 
kaplí a filiálním kostelem. Pod správu obce spadalo jede-
náct obcí či osad a na počátku třicátých let minulého století 
zde žilo šestnáct set obyvatel, v drtivé míře německé národnosti.

Přestože kostel zde již nenajdete, je možné se usadit do kostelní 
lavice, postát před oltářem, pomodlit se u pomníků padlých nebo na hřbi-
tově. A to je i důvod, proč jsme jej zařadili do našeho seriálu a navíc i jako prázdninové pozvání 
k putování po zaniklých kostelech, které zas tak úplně zaniklé nejsou.

Farní kostel sv. Martina byl vystavěn v letech 1796 až 1797 na návrší poblíž místa, kde 
stávala dřevěná kaple, zasvěcená sv. Duchu. Kostel byl velmi prostý, nevtíravý a chudinký, 
uprostřed šumavských kopců. Celá stavba včetně nízké věžičky byla pokryta šindelem. 
Stavbu provedl zednický mistr z Bavor Jan Hainzl. Po dostavbě kostela nezbyly již peníze 
na oltář v presbytáři. Posledních padesát zlatých bylo tedy zaplaceno kantorovi z Malého 
Zdíkova Hynku Jiříčkovi, který namaloval na zdi presbytáře obraz svatého Martina. Ten 
pak sloužil po mnoho let jako oltář hlavní. Dva boční oltáře měly obrazy svatého Jana 
Nepomuckého a Bolestné Panny Marie z roku 1822. Varhany byly postaveny v roce 1810. 

Od roku 1788 je vedena matrika. 
Lokálie pak byla povýšena na far-
nost v roce 1855. Ač se to zdá ne-
uvěřitelné, v malé kostelní věžičce 
byly umístěny čtyři zvony. V době 
1. sv. války byly tři z nich přetaveny 
pro válečné účely, nových se věž do-
čkala až v roce 1922. Po 109 letech 
provozu kostela od jeho dostavě-
ní dochází k rozsáhlým vnitřním 
stavebním úpravám. Akademický 
malíř Emanuel Boháč z Vimperka 
provedl vymalování celého koste-
la, nad postranní oltáře namaloval 
fresky dvou andělů s nápisem a na 
vítězný oblouk, který odděloval 

Kostely vikariátu
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presbytář od kostelní lodě, namaloval hla-
vy sv. Pavla a Petra. I poměrně významnou 
obec, jakou byl Nový Svět, těžce postihl po-
válečný odsun, a tím začal chátrat i kostel. 

Počátkem roku 1966 se zdálo, že chátrá-
ní kostela bude zastaveno. Okresní národ-
ní výbor v dopise z března toho roku žádá 
památkáře o vyjádření k využití kostela 
na Novém Světě a odpověď je jednoznač-
ná. Jedná se o památku, a tudíž nelze dát 
souhlas k demolici. Navíc je kostel na urba-
nisticky významném místě v centru CHKO 
Šumava, a je tedy důležitý jak z hlediska 
památkového, tak krajinářského a v nepo-
slední řadě i z pohledu cestovního ruchu. 
Vzhledem k tomu, že se zde již nekonají bo-
hoslužby, navrhují památkáři využít kostel 
jako regionální muzeum.

Jsou osloveny stavební firmy, které mají 
vypracovat rozpočet, ale ty se ani nenamá-
hají odpovědět. Navíc kostel začíná trpět 
řáděním místních vandalů. Ti použili dře-
věné části střechy a krovu na topení a roz-

kradli a zničili vybavení i zdivo kostela. V socialistickém chaosu se podařilo zajistit finan-
cování oprav, nikoli však materiál a stavební kapacity.

Památkáři se obracejí na prokuraturu a stěžují si jak na vandaly, tak na liknavost sta-
vařů. Ničení kostela 
kupodivu vyšetřuje 
Veřejná bezpečnost 
a prokuratura do-
poručuje zaintere-
sovaným orgánům 
zpracovat koncepci 
renovace této kultur-
ní památky. Okresní 
národní výbor žádá 
Státní ústav pro re-
konstrukci památko-
vých měst a objektů 
v Praze o vypracování 
rozpočtové a projek-
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tové dokumentace a žádá církev o vyjádření, zda bude mít zájem využívat kostel k boho-
službám a nabízí jeho opravu ze státních prostředků.

Avšak zatímco kostel dál chátrá, ONV marně posílá žádosti a doslova škemrá o zařazení 
opravy kostela do plánu všech možných stavebních podniků včetně těch, které mají opravu 
památek přímo v pracovní náplni. Pak se však do věci vloží předseda Místního národního 
výboru v Borových Ladách, kam v té době již jen osada Nový Svět spadá. Ale nová iniciativa 
kráčí zcela jiným směrem. V březnu roku 1976, tedy na den téměř přesně deset let poté, 
co započala snaha o opravu kostela, žádá o vyjmutí ze seznamu památek a o povolení de-
molice. A teď to jde vše rychle. Již za čtrnáct dní je žádosti vyhověno a v květnu je sejmuta 

památková ochrana. V srpnu přichází 
nařízení demolice a ještě téhož roku 
je kostel odstřelen. Hřbitov je srov-
nán se zemí, mnohé náhrobní kame-
ny skončí v základech domů v okolí. 
Kdysi významná obec, která ztratila 
svůj jediný opěrný bod, se propadá 
do zapomnění.

Přichází listopad 1989 a pohled na 
věc se obrací. Jenže kostel již nestojí. 
V říjnu 2008 je vysvěcen obnovený 
hřbitov. Nedaleko odtud nalezené 
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hřbitovní kříže a náhrobní kameny byly znovu postaveny. Silně poškozené náhrobky a je-
jich zbytky byly umístěny na upraveném místě pod bývalou márnicí. Byl postaven nový 
dřevěný kříž a hřbitovem prochází pískový chodník, který jej spojuje s opraveným památ-
níkem padlých z 1. světové války. U vchodu na hřbitov je pak umístěn kamenný památník 
se skleněným středem, který připomíná jména osad, jejichž obyvatelé jsou na hřbitově 
pohřbeni, a existenci bývalého kostela a hřbitova. Na hřbitově se opět může pohřbívat. Ale 
tím to nekončí. O dva roky později bylo dle projektu Viktora Fehrefa vystavěno obvodové 
zdivo kostela do výše půl metru, a to včetně základu věže a vnitřního členění. Skleněný 
oltář svatého Martina je dílem Vladimíry Tesařové a takto vytvořený „chrámový“ prostor 
byl osazen dvojicí symbolických lavic a 14. srpna 2010 vysvěcen.
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Představujeme

společenství farnosti 
strunkovice nad Blanicí

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi odpočívat na svěžích pastvinách, vodí mě 
k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách…“

(Ž 23, l-3)

Takové svěží pastviny či místo, kde můžeme spočinout v Boží náruči, to je pro nás naše 
společenství. Pod laskavým vedením otce Josefa Sláčíka se scházíme několik let, nejdříve 
v rodině Kozlerů, nyní poslední tři roky u Podlešáků. Po úvodním ztišení následuje znamení 
kříže, modlitba chval, díků a proseb, čtení z Písma svatého, rozjímání, opakování úryvku, 
který nás oslovil, a společná meditace. V průběhu večera zazní několik písní a na závěr 
je společná modlitba s požehnáním a pak neformální povídání o všedních či nevšedních 
událostech. Například informace o činnosti sdružení Demdaal od Růženky Novákové nebo 
o hospici sv. J. N. Neumanna z úst Vaška Kozlerů. Varhanice Bohunka je šikovná na litur-
gickou hudbu, často nás přicházejí pozdravit i domácí usměvavé dcery Podlešáků. Mnohdy 
povídáme o našich rodinách, jsme si jedni druhým oporou, povzbuzením nebo inspirací na 
společné cestě k našemu Pánu. Prosíme o vedení Duchem svatým a Boží požehnání pro naše 
rodiny, farnost a církev. Prosíme Boha, aby nás vedl po správných cestách.

(Ve Strunkovicích nad Blanicí je také ještě další modlitební společenství.)
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návrat domů: Zaragoza – montserrat 
Hlavní město autonomního společenství Aragonie leží na řece Ebro v místech, kde do ní 

ústí od severu Gállego a od jihu Huerva. Výhodná poloha v širokém úrodném údolí přita-
hovala lidi už od pradávna. Archeologům se zde podařilo odkrýt zbytky keltiberské osady 
z 5. století před Kristem, jmenovala se Salduba. Krátce před přelomem letopočtu ji obsadili 
Římané, a protože právě panoval císař Augustus, pojmenovali ji na jeho počest Colonia 
Caesaraugusta. Přizpůsobováním tohoto jména jazykům pozdějších obyvatel (Saragusta, 
Saragossa) vznikl dnešní název Zaragoza. 

Po rozpadu Římského impéria v době stěhování národů tudy prošlo několik germán-
ských kmenů: Svébové, Vandalové a především Vizigóti, kteří zřídili na Pyrenejském polo-
ostrově mocné království. To zaniklo na začátku 8. století v důsledku vpádu Arabů, kteří už 
v roce 714 Zaragozu dobyli a připojili ke Córdobskému chalífátu. Byla jejich baštou v boji 
proti křesťanským královstvím na severu země. Až v roce 1118 ji získal zpět král Alfonso 
I. a ustanovil ji hlavním městem nově založeného Aragonského království. Když se v roce 
1469 oženil král Ferdinand II. s kastilskou královnou Isabelou I., došlo ke sjednocení obou 
zemí. Tím byl položen základ dnešního Španělska. 

Z El Burgo de Osma je to sem přes 200 kilometrů. A protože jsme tentýž den potřebovali 
dojet až pod Montserrat (dalších 300 – i když po dálnici), neměli jsme příliš mnoho času 
na prohlídku. Navštívili jsme jen dvě nejdůležitější místa. 

První z nich, Basílica de nuestra señora del Pilar (bazilika Panny Marie na sloupu), 
má bezprostřední vztah k hlavnímu cíli naší cesty, k pouti za sv. Jakubem: prastará tradice 
vypráví, že tudy apoštol procházel, když po seslání Ducha svatého odešel hlásat evangelium 
do Hispánie. Několik dní kázal u řeky Ebro, namáhal se a získal mnoho učedníků. V noci 
na 2. ledna roku 40 se s nimi na břehu modlil. Náhle zaslechl hlasy andělů, jak zpívají Ave, 
Maria, gratia plena – Zdrávas, Maria, milosti plná. Zvedl hlavu a uviděl na mramorovém 
sloupu (pilar) stát Pannu Marii. Dodávala mu odvahy a požádala ho, aby sloup, na kterém 
stojí, vložil do oltáře a nad ním postavil kostel. V něm bude Bůh až do konce časů udělovat 
své dary a milosti na její přímluvu. Pak se má vrátit do Jeruzaléma, aby tam zemřel mučed-
nickou smrtí. A to se také stalo. Pozoruhodné je, že Panna Maria v té době ještě žila ve svém 

pozemském těle! Jde o jediné známé zjevení, 
které se událo před jejím nanebevzetím. Tento 
kostel je tím pádem nejstarším mariánským 
chrámem celého křesťanstva! Španělé jsou na 
to patřičně hrdí. Během staletí byl několikrát 
přestavěn. Současná barokní podoba s jedenác-
ti kupolemi pochází z let 1681-1872. Je vyzdo-
bena díly mnoha slavných španělských umělců. 
Fresky na stropě maloval Francisco Goya, který 
ze Zaragozy pocházel. 

Hledal jsem očima monumentální sochu 
v životní velikosti a pořád jsem nic neviděl. 

Putování se sv. Jakubem

Zaragoza – bazilika del Pilar
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Moji přátelé na ni ukazovali: tamhle! Já byl jako slepý – až jsem si jí všiml: je maličká, jen 38 
centimetrů vysoká. Stojí na dva metry vysokém jaspisovém pilíři, obklopeném květinami 
a zářícím stříbrem svícnů. Každý den ji oblékají do jiného pláště (manta), jehož suknice za-
haluje celý sloup. Za ní leží původní kámen, na kterém stála při rozhovoru se sv. Jakubem. 
Poutníci se ho dotýkají, líbají ho a vyjadřují tím úctu Matce Boží. 

Poslouchali jsme, co vyprávěl jeden z místních kněží skupince věřících. Naštěstí jed-
na z nás uměla dobře španělsky, protože to bylo moc hezké: Pilíř je symbolem pevnosti. 
O něj se celá stavba opírá. Stejně tak se můžeme i my spolehnout na ochranu Panny Marie. 
Sloup představuje trubici, která spojuje podlahu s klenbou. Podobně Panna Maria, Brána 
nebeská, Jákobův žebřík, žena vyvolená Bohem, aby skrze ni vstoupil do tohoto světa, je 
tou, která spojuje zemi s nebem. Jejím prostřednictvím přichází k člověku moc Boží lásky 
a naopak: moc člověka je podřízena Bohu. Sloupy zaručují stabilitu budovy, jejich porušení 
ji ohrožuje. Od prostředního pilíře se odvíjí všechno kolem. Také církev, živý chrám Boží, je 
stejně jako apoštolové v den Letnic shromážděna kolem Panny Marie, ona podpírá její víru 
a naději a povzbuzuje ji v úsilí budovat království Boží. Když Izraelité vycházeli z Egypta, 
Hospodin šel před nimi v noci v ohnivém sloupu a osvětloval jim cestu. Také Panna Maria 
nám svým příkladem a přímluvou osvětluje cestu do zaslíbené země Božího království. 

Svátek Naší Paní na sloupu se slaví 12. října, v den, kdy v roce 1492 Kryštof Kolumbus 
poprvé spatřil břehy Nového světa. 

Druhé důležité místo je nedaleko odtud. Je to katedrála Spasitele (Catedral del Salva-
dor), nazývaná také la seo. Vznikla na místě původního vizigótského kostela a pozdější 
maurské mešity v letech 1119-1550. Na konci 17. století bylo dokončeno klasicistní prů-
čelí, později doplněné barokní osmibokou věží. Nese znaky všech stavebních slohů – od 
románské apsidy, přes různé gotické, mudéjarské a renesanční prvky, až po barokní věž 
a platereskní vnitřní výzdobu. Vše je sladěno do jednoho nádherného celku. Ne náhodou 
je zapsána v seznamu Světového dědictví UNESCO. 

Asi po třech hodinách jízdy, když už jsme se blížili k Barceloně, jsme na obzoru zahlédli 
obrovskou rozeklanou skálu – montserrat. Zdálky připomíná pilu se zuby mířícími k nebi. 
Však  také  její  jméno v katalánštině znamená „zubatá hora“. Jako skupina gigantických 
termitích staveb čnějí nahé skály do výše až 1236 metrů nad mořem. V hluboké rozsedlině 
je jako v sepnutých dlaních ukryt benediktin-
ský klášter, střežící vzácný poklad – sochu Pan-
ny Marie, láskyplně nazývanou La Moreneta 
(„maličká  černá“).  Prý  ji  vyřezal  svatý  Lukáš 
(pokolikáté už to ve Španělsku slyšíme?) a na 
toto místo přinesl sv. Petr v roce 50 po Kristu.

V době vpádu Maurů byla ukryta do jedné 
z jeskyň, kterými je hora doslova provrtána. 
Objevili ji pastýři v roce 880. Přišel se na ni po-
dívat i biskup z Manresy a chtěl ji dát přenést 
do své katedrály. Ale ona tak ztěžkla, že s ní ne-
bylo možné pohnout. Biskup si to vyložil jako 
přání Svaté Panny zůstat na místě a nechal tam Klášter Monserrat
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postavit kapli. V roce 1023 ji převzali benediktini a zřídili u ní klášter. 
Ten byl během svých pohnutých dějin několikrát srovnán se zemí, 
naposled při vpádu napoleonských vojsk v roce 1811. Po občanské 
válce 1936-39 se stal baštou katalánského duchovního a politického 
odporu proti režimu generála Franka. 

Strávili jsme tam nádherné odpoledne a večer. Navštívili jsme 
místo, kde prožil kus života sv. Ignác z Loyoly, připojili jsme se k be-
nediktinům při modlitbě nešpor a vyslechli slavnostní zpěv mont-
serratského hymnu Salve Regina y Virolai. Zpívá ho každý den (s vý-
jimkou července a Vánoc) ve 13.00 a v 19.10 hod. padesátičlenný 
chlapecký sbor Escolania, tvořený žáky světoznámé hudební 
školy, která zde sídlí už od 13. století.

Spali jsme v malém hotelu na úpatí hory. Tu noc byla 
na celém pobřeží okolo Barcelony hrozná bouř-
ka. Blesky krájely oblohu na kousíčky a holé 
skály se otřásaly duněním hromu. Z oblohy 
se valily provazy vody. Pohled na blesky ozá-
řený Montserrat byl monumentální. Připadali 
jsme si jako Mojžíš s Izraelity na Sinaji a docela 
přirozeně se nám drala na rty jejich slova: „Všechno, co 
mluvil Hospodin, splníme!“ 

Ráno byla obloha jako vymetená. Nám už nezbývalo 
nic jiného než jet a jet. Poslední noc jsme strávili v Avi-
gnonu, městě papežů. Děkuji Pánu Bohu, Panně Marii, svatému Jakubovi a všem španěl-
ským patronům za tuto pouť! Přinesla mi hodně inspirace a povzbuzení. 

Děkuji také vám, vážení čtenáři, že jste ji se mnou na stránkách našeho časopisu znovu 
prošli. Snad i vám přinesla trochu radosti a poučení. Ať nám všem svatý Jakub vyprosí 
hodně Boží milosti, pevnou víru a statečnost na cestě k cíli našeho života! 

P. Pavel Liška

PoZvánka
Farnost Čkyně zve na 2. setkání rodáků a přátel Dolan 
v sobotu 16. června. 
Do celodenního programu patří mše svatá 
v kostele od 13.30 hod., 
kterou celebruje novokněz P. Jan Mikeš, 
po ní svěcení nové hasičské zbrojnice.
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Montserratská Madona

Příběhy starých časů

Pravý poklad nečekal  
v novosvětském močálu

Bída s nouzí se potkávaly ve dveřích šumavských chalup odjakživa, ale toho roku byla 
úroda ještě mizernější než rok předchozí. A tak i ten, kdo nevěřil na povídačky o pokladech 
a loupežnických skrýších, byl ochoten uznat, že najít nějaký ten zapomenutý zlaťák či 
ukradený šperk by nemuselo být zas tak špatné. Vyrojilo se nepřeberně zaručených zpráv 
o místech, kde lze snadno přijít k bohatství, a i truhlář Linhart sem tam nějakou tu povídač-
ku zaslechl. Nejprve se jim vysmíval a pouštěl je z mysli dříve, než se tam stačily zabydlet, 
ale jedna se mu tam přeci jen drápkem zasekla. To, když se vyprávělo o naloupené kořisti, 
co uprostřed nedalekého močálu nechali žoldnéři při poslední válce. 

Linhart nebyl první ani poslední, kdo tu historku slyšel, a mnohý se do bažin pro ztra-
cenou kořist vypravil, ale nikdo se odtud s pokladem nevrátil a ti, co přišli zpátky, jen 
vystrašeně blekotali o pařátech, které se je snažily polapit a vtáhnout do močálu. Snad 
duše loupeživých žoldnéřů či zapomenutí duchové z dob, kdy všude kolem byl jen nepro-
niknutelný prales protkaný bažinou.

A když už nebylo doma kouska chleba a v lochu jen pár nahnilých brambor, rozhodl se 
Linhart, že zkusí štěstí a zajde se přesvědčit, jestli na něj v těch bažinách přeci jen nějaké 
bohatství nečeká. Při martinské pouti v novosvětském kostele si nabral do butilky trochu 
svěcené vody a doma s ní pak pokropil dřeváky pro ochranu před vším zlým. A pro jistotu 
pak na každý dřevák dlátkem vyryl kříž. Brzo ráno, když žena i děti ještě spaly, si vzal 
kabát, vklouzl do dřeváků a šel. Minul Černá Lada, a když přešel cestu a vnořil se mezi 
zakrslé a strašidelně zpitvořené stromky, začala se mu houpat půda pod nohama. Studená 
a zatuchlá mlha na něj dýchla jako čerstvě vykopaný hrob a Linhart by se byl vrátil domů, 
kdyby si nevzpomněl na hladové děti a ustaranou ženu.

Zachumlal se do kabátu ještě více, a i když našlapoval tuze opatrně, za chvíli měl nohy po 
kolena promáčené. Byl už v půli cesty, když tu se z bažiny vynořila zkostnatělá ruka a chňap-
la po Linhartově noze. Sotva se však dotkla kříže na dřeváku, s kvílením se stáhla. Linhart 
ušel jen pár kroků a další pařát se spálil o posvěcený dřevák. Popelavý strachem došel dopro-
střed močálu a našel tam jen ostrůvek porostlý travou a po pokladu ani stopy. Usedl na ten 
jediný kousek suché země, co tu široko daleko zůstal, a přemýšlel, co dál. Zbytečnou a tuze 
namáhavou cestu měl za sebou a stejně namáhavá cesta jej ještě čekala. Pomalu se zvedl 
k návratu, když na novosvětském kostele zvon svolával k ranní modlitbě. Tu se Linhart po-
díval na kříž vyrytý na dřeváku a věděl, že svůj poklad přeci jen našel. Jen se držet kříže a nic 
zlého, ani bída, nemoci či lidská závist a zloba, jej nemůže přemoci. A ten největší poklad má 
přeci doma. 
Milující ženu 
a kopu nemé-
ně milujících 
dětí k tomu. 

JP
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P. František Hobizal
Otec František, Kukůskus, Mamakona. 

Tři jména téže osoby. Jestliže tím prvním 
jej oslovovali farníci, pod druhým jej znali 
skauti a třetím byl oslovován mezi tram-
py. Řeč je o Pateru Františkovi Hobizalovi, 
člověku, který se do knihy kléru jihočeské 
diecéze zapsal mimo jiné jako správce pout-
ního místa Lomeček u Vodňan i jako velice 
úspěšný spisovatel a vypravěč. 

Narodil se 10. března 1933 v Českých 
Budějovicích. Teologickou fakultu začal 
studovat v Praze a hned rok poté, v důsled-
ku jejího násilného uzavření, pokračoval 
v Litoměřicích, kde také 24. června 1956 
přijal kněžské svěcení. Primiční mši svatou 
celebroval v bývalém klášterním kostele 
Obětování Panny Marie v Českých Budějo-
vicích a v rodném městě nastoupil coby ar-
chivář a sekretář na kapitulní konzistoři. První samostatnou farností, kterou spravoval od 

roku 1957, byla Stráž nad Nežárkou, 
v roce 1960 byl ustanoven správcem 
farnosti Bavorov a následujícího roku 
i Bílska.

K těmto dvěma posledně zmíněným 
farnostem přibylo v roce 1983 správ-
covství fary a mariánského poutního 
místa Lomec a o dva roky pak i farnost 
Dub v sousedním prachatickém vika-
riátu. V letech 1985–2000 byl navíc 

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. 

Lomec
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ustanoven vikářem vikariátu strakonického. 1. února roku 2000 byl jmenován čestným 
kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Svůj nesmazatelný otisk zanechal především na Lomečku, kde se mimo jiné zasloužil 
o vybudování venkovního oltáře či zavedení Mariánských sobot. Se svými farníky podnikal 
řadu poutí, ať již u nás či do zahraničí.

Mezi jeho nejčtenější díla bezesporu patří tzv. Šumavská trilogie při-
bližující Volarsko, Kleťsko či Kašperskohorsko v době od odsunu němec-
kých obyvatel i persekuce let padesátých. Velkou část své tvorby věnoval 
rodnému městu, a to prostřednictvím knih Budějovické nálady, Bomby 
na Budějovice, Volání budějovických zvonů. Mezi jeho díly však rozhodně 
nezapadnou ani tituly jako Moje Doudlebsko, Svatá země s Františkem 
Hobizalem, Hu-
mor v církvi dovo-

len, Cesta k nebi, Annáš a další, které 
zatím zůstávají pouze v rukopise. 

Otec František, katolický kněz, 
skaut, tramp, spisovatel a hlavně 
člověk s otevřeným srdcem, se na 
svoji poslední cestu vydal 8. červen-
ce 2001 a pochován je na městském 
hřbitově v Bavorově. 

JP
Bavorov

Naplňte si 
krabičku

…hory… slunce… lesy… 
Zadov… tak tady si maminky 
mohou  naplnit  své  „krabičky“. 
Dostat do malé krabičky lásku, 
přátelství, vzpomínky, rodinu, 
krásu, přírodu…. je opravdu těž-
ké! Ale ne nemožné! Stačí chtít, 
pak hodit všechno za hlavu a už 
jen plníte a plníte. Je to úžasné! 
A že nechápete, o jaké krabičce 
je řeč? To zjistíte, když vyrazíte 
s  Evou  Muroňovou  na  „Víkend 

pro maminky“. Já to udělala už podruhé a moje krabička „praská ve švech“!  maminka 
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kněžské svěcení
Červen je měsícem kněžských svěcení. V současné době však často nastává v někte-

rých našich diecézích situace, kdy není svěcen žádný nový kněz. Pokud tedy nebudeš mít 
možnost takového obřadu se zúčastnit, můžeš se s ním seznámit alespoň prostřednictvím 
těchto řádků. 

Kněžskému svěcení předchází svěcení jáhenské, jako jáhen působí takový muž několik 
měsíců v konkrétní farnosti. Před kněžským svěcením se má zúčastnit exercicií, duchov-
ní týdenní přípravy pod vedením zkušeného kněze. Ve slavnostní den se pak shromáždí 
kandidát svěcení se svými rodiči a přáteli v katedrále nebo v jiném významném kostele. 
Udělovatelem svátosti kněžství je biskup.

Po přečtení evangelia předstupují kandidáti před biskupa a zvoláním „Zde jsem“ pro-
hlašují svou připravenost ke službě věřícím. Biskup jim ve své promluvě připomíná jejich 
povinnosti a pak jim klade otázky. „Chceš vést Boží lid, chceš hlásat evangelium, chceš slavit 
eucharistii, modlit se za církev, jsi ochoten pro svou službu i přinášet oběti?“

Všichni prosí za tyto muže v litaniích ke Všem svatým, aby obdrželi dostatečnou milost 
a sílu pro to, co budou konat. Biskup pak pokládá své ruce na svěcence a modlí se, aby je 
Bůh „vybavil Duchem svatosti“, aby se skrze ně „lid obnovoval koupelí znovuzrození, sytil 
z darů oltáře, aby hříšníci docházeli odpuštění a nemocným se dostávalo útěchy“.

Posvátným olejem maže biskup ruce svěcenců posvátným olejem, křižmem, neboť má 
„posvěcovat křesťanský lid“. Nově posvěcení kněží si oblečou kněžský ornát. Biskup vkládá 
do rukou kněží misku s hostiemi a kalich s vínem a říká: „Přijmi dary věřících k slavení eu-
charistie. Buď si vědom toho, co budeš konat, a také podle toho žij; svůj život připodobňuj 
tajemství Kristova kříže.“

Po proměňování  se do eucharistické modlitby vkládá prosba  „Pamatuj, Bože, na  své 
služebníky, kteří byli dnes z tvé 
vůle  posvěceni  na  kněze.“  Po-
dobně v závěrečném požehnání 
se vyprošuje „Ať jste před lidmi 
svědky lásky a pravdy.“

Každý nový kněz je vel-
kým darem pro církev. Máme 
se modlit, aby bylo dostatek 
služebníků, kteří by  „přinášeli 
hojný užitek v lidských srdcích 
a šířili evangelium do všech 
končin  světa“.  Vyprošujeme 
svým kněžím, aby jim „Bůh dal 
věrnost ve svatém povolání“.

PH

Slovo ministrantům
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová
o darech

„Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v ne-
vědomosti.“ (1. list Korintským 12,1)

„…a tak musím přiznat, že všem těm věřícím lidičkám závi-
dím. Mně dar víry nebyl dán,“  zavrtěl hlavou známý televizní 
a filmový herec a chlapácky umírněně se pousmál do kamery. 
Pak se trochu napil vody, opřel se v nepohodlném křesílku a svůj 
pohled znovu vyčkávavě upřel na moderátora pořadu. Čekal na 
další otázku.

Já jsem vypnula televizi. Ta odpověď mne zarazila. Dar víry? 
Jak to myslel? Je to vůbec možné?

V Písmu se píše o daru víry, ale v souvislostech, kde znamená 
víru mimořádnou, nadstandardní. Víru XXL. Ale víra normální 

velikosti, víra v to, že Bůh je dobrý, zajímá se o mne, má mne rád a zřetelně to v Kristu 
dokázal, to je sice taky Boží dar, ale dar úplně pro každého.

To přece vůbec nedává smysl, že by Bůh, který chce, aby všichni byli spaseni, někomu 
nedal víru. Vždyť by mu spasení znemožnil! Bez víry se mu nedokážeme zalíbit. To se Bohu 
nepodobá. Neodporuje si. On určitě víru rozdává štědře až rozmařile.

Nebude ta potíž spíš u příjemce daru? Není problém v tom, že se rozhodl dar víry ne-
přijmout? Jak to tedy je? Je to výmluva, rozhodla jsem se definitivně. Uvěřit neznamená 
přece, že se mi najednou rozbřeskne a já zjistím, že věřím. Uvěřit znamená, že se rozhodnu 
věřit a podle své víry jednat. Když se rozhodnu věřit, má to pro můj život dosti zřetelné 
následky. Jinak se chovám, jinak uvažuji, mám jiné hodnoty. Některé postoje a skutky 
se s vírou neslučují, jiné víra vyžaduje. Celý život dostává jinou perspektivu. Perspektivu 
věčnosti.

Televizi jsem už nezapínala. Zhasla jsem v pokoji a vyšla na balkon, abych se podíva-
la na hvězdy. Potřebovala jsem se nadechnout čerstvého vzduchu a připomenout si svou 
perspektivu. Perspektivu věčnosti. Já jsem se totiž už dávno rozhodla přijmout ten dar. 
Rozhodla jsem se uvěřit.

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boži dar,
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (List Efezským 2,8.9)
„Já tý vaší bibli nerozumím,“ horlila sousedka. „ Jednou se tam píše, že spasení je Boží 

dar a nedá se nijak zasloužit, podruhý zase, že víra bez skutků je mrtvá, ale jinde zase, že 
bez víry se nemůžeme Bohu líbit… je to nějakej zmatek, ne? Copak to jde všechno dohro-
mady? Vy tomu rozumíte?“ Vyšla mi vstříc z kuchyně, brýle posunula na nose do nejnižší 
polohy a mávala tlustou biblí z mé knihovny.
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Nečekala jsem, že po návratu z rozhlasového studia povedu další diskuzi, ale sousedka 
byla tak ochotná a zaskočila za mne u dětí. Ranní rozhlasový pořad, který jsem moderovala, 
začínal brzy. Když jsem odcházela z domu, děti ještě spaly, a tak si paní Hromádková mohla 
v kuchyni nerušeně číst.

„Ale kdepak, paní Hromádková, není to zmatek. Myslím dokonce, že je to docela jed-
noduché.“ „Tak jak to je? Je to dar nebo to bez dobrých skutků nejde?“ potřebovala mít 
jasno paní sousedka. Posadily jsme se v kuchyni, kde děti právě dojídaly snídani. „Spasení 
si nemůžete nijak zasloužit. To můžete jenom přijmout. Jako dar. K tomu ovšem potřebu-
jete víru. Musíte se rozhodnout věřit, že vám někdo něco dává, že to potřebujete a chcete,“ 
rozkládala jsem svou teologickou teorii. „Jo, tomu rozumím. Když si dar nevezmu, nemůžu 
ho dostat. To je jako když vyhraju ve Sportce, neuvěřím tomu a nevyzvednu si výhru, že?“ 
rekapitulovala po svém paní sousedka. Mně se její přirovnání líbilo. „Jasně. Dělat dobré 
skutky je jako utrácet tu výhru,“ smála jsem se. „Výhru si nekoupíte, ale ona vám zajistí, 
že můžete nakupovat. Spasení nezískáte výměnou za dobré skutky, ale ono vás uschopní 
je činit.“

Paní Hromádková si sundala brýle a chvíli nic neříkala. Pak se zeptala: „Můžu si tu vaši 
bibli půjčit? Ještě bych si ráda leccos pročetla.“ Vypily jsme spolu kávu, a když byla už na od-
chodu, mezi dveřmi se ujistila: „Kdybych zas něčemu nerozuměla, přijdu se zeptat, ano?“

„Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch 
dával promlouvat.“ (Skutky apoštolů 2,4)

„Venku je opravdu hnusně. Ten hrozný déšť! Zase budu mít ucourané kalhoty a budu je 
muset dát do prádla. Ach jo, pořád nějaká práce, to mě tak štve, copak nemůžu mít chvíli 
klidu?“ rozhořčovala se Eva. Seděly jsme spolu v kavárně u stolečku a čekaly, až nám přine-
sou objednanou kávu. Byl to náš seznamovací rozhovor.

Evina rodina se nedávno přistěhovala do našeho města. Oslovila mne na mém autor-
ském čtení. Představila se jako Duchem naplněná křesťanka, mluvila o svém duchovním 
obdarování a vysvětlila mi, že hledá společenství. „Opravdu hluboké duchovní obecenství, 
víte? Chtěla bych uplatňovat dary Ducha svatého,“ vysvětlovala mi naléhavě. Na delší řeči 
nebyl čas, domluvily jsme si tedy schůzku.

Než nám přinesli kávu, vyslechla jsem několik příběhů z minulého Evina společenství. 
Ve všech jí bylo ukřivděno, ve dvou případech ji vůbec nepochopili, v jednom někdo neuznal 
její názory.

Z každého toho vyprávění na mne dýchala zahořklost a neodpuštění. Když mladinká 
číšnice postavila na stolek šálky s kávou a konvičky s mlékem, mile se usmála. Eva po ní 
nevrle loupla očima a dál zapáleně líčila nějakou další křivdu z minulého sboru. Začínalo 
mě bolet břicho.

Nechtěla jsem už dál poslouchat ty ošklivé historky a zeptala jsem se na nový byt. No to 
jsem si dala! Všechno bylo špatně, nic nevyhovovalo, nic se jí nelíbilo. Jako by se celý svět 
spikl proti Evě a její rodině. Měla jsem toho právě dost. Tohle že je žena naplněná Duchem 
svatým? Vždyť přítomnost Ducha dokazuje, jak lidé jím naplnění mluví. To on jim dává 
promlouvat. A v Písmu nikde nečtu, že Duch svatý ústy lidí reptal, huboval, stěžoval si a na-
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dával. Všude přinášel jen potěšení, povzbuzení, posilu ve víře a v následování, napomínal 
k čistotě a svatosti. Nic z toho jsem z Eviných úst ještě nezaslechla, a to na mne mluvila 
dobrou hodinu. Pak Evě zvonil telefon a musela odejít. Mně se ulevilo.

Římskokatolická farnost Prachatice ve spolupráci s městem Prachatice 
vás srdečně zve na

oslavy sv. jana n. neumanna 
v sobotu 16. června 2012 v Prachaticích 

Kostel sv. Jakuba
10.00 – poutní mše 
11.45 – sbor „NOTRE DAME“ z Prahy, zazní Mše D–dur od A. Dvořáka
 
Odpolední program na Parkáně:
Program pro děti
13.00 – cca 18.00 (Parkán – zadní část) – lukostřelba, hry, soutěže, vyprávění – za-
jistí Demdaal o.s. z Prachatic
14.30 – pohádka „ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ“ v podání tanečního oddělení ZUŠ 
a baletního studia Olgy Pilátové při ZŠ Národní

Hudební vystoupení – podium na Parkáně 
13.00 – cca 18.45, vystoupí:
13.00 – 13.30 „Elaion“ a Schola při ŘK farnosti Prachatice
13.45 – 14.30 „6strun“ z Hartmanic
15.30 – 16.15 skupina P. Vavřince „Miriam“
16.30 – 17.15 „Druhý dech“ z Prachatic
17.25 – 17.45 folk – punkový písničkář Petr Šrajer
18.00 – 18.45 „TWB“ z Českého Krumlova 

Přednáška – během hudebního odpoledne v 15.00 (podium na Parkáně) 
Rodný dům sv. Jana – možnost návštěvy v Neumannově ulici 
Prachatické muzeum – stálá expozice „Životní pouť sv. Jana Nepomuka 
Neumanna“ 

V případě deště budou hudební vystoupení a pohádka v kostele sv. Jakuba            
Změna programu vyhrazena
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exercicie 2012
Tímto článkem bych se chtěl s vámi podělit o zážitky 

s P. Anthonym Saji VC, nástupcem známého kněze otce 
Billa. Poprvé jsem se s tímto knězem osobně setkal v kos-
tele sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích v roce 2010. První se-
tkání bylo pro mne nejvíce působivé. Dodnes si pamatuji 
na jeho kázání „Podobenství o fíkovníku“. Slova z tohoto 
kázání ve mně pořád působí. Na toto setkání si pamatuji 
jako by se stalo včera. 

Za otcem Anthonym jsme se následně vydali celá ro-
dina do Koclířova ve východních Čechách v roce 2010. 
Bylo to při příležitosti závěrečné mše svaté jeho exercicií. 
Samotného mne překvapilo, jak poměrně velký kostel 

v malé vesničce „praská ve švech“. Nebyli tam jenom účastníci exercicií, ale i lidé z různých 
koutů České republiky. Opravdu silným zážitkem byla jeho exerciční modlitba, při které 
pronesl, abychom se každý den modlili slova: „Děkuji ti, Ježíši, chválím tě, Ježíši.“ Tato 
slova si každé ráno opakuji a myslím, že ve mně zůstanou po celý život. 

Další střetnutí s otcem Anthonym proběhlo ve Strakonicích v roce 2011, kde jsem měl 
možnost ministrovat a osobně se s ním setkat a potřást si s ním rukou. Kázání bylo opět 
krásné. Vyprávěl, jak byl na exerciciích u nás v Čechách a v Indii mu umírala maminka na 
rakovinu. Poprosil tedy mladé lidi, kteří s ním byli, aby se modlili. Když přijel domů do In-
die, jeho maminka byla zdravá, lékaři mu říkali, že považují za zázrak, že se uzdravila. Otec 
Anthony to za zázrak také považuje. Nejsilnější zážitek z této mše bylo, že jsem od něj na 
konci dostal požehnání. Opravdu jsem se cítil silnější a naplněný Duchem Svatým.

Zatím poslední mé setkání s otcem Anthonym se událo v květnu tohoto roku v Horažďo-
vicích. Opět mě nejvíce zaujalo krásné kázání „O nemocném u rybníka Siloe“. Otec pronesl 
slova: „Je dobré se modlit za různé věci, které potřebujeme, ale nejdůležitější je modlit se za 
víru. Modlete se za víru, víra a naděje je nejdůležitější pro život. Buďte radostní a zažeňte 
negativní myšlenky.“ Od té doby se za toto modlím a mám z toho dobrý pocit. 

Chtěl bych vás všechny vybídnout k účasti na jeho exerciciích, je to neskutečný zážitek. 
V Africe se jeho bohoslužeb účastní až 300 000 lidí. Myslím, že je to skvělá příležitost se-
tkat se s takovým knězem. Já jsem se rozhodl, že se tento rok budu účastnit jeho exercicií 
a těším se už teď. Martin Vanáč

P. Anthony Saji:
P. Anthony je římskokatolický kněz a misionář z Kongregace Vincentinů. Pochází z Indie a  

10 let působí ve východní Africe. Od roku 2008 vede dílo světové evangelizace založené P. Billem.  
P. Anthony je člověk hluboké víry a bohatých teologických znalostí s nadšením pro Ježíše 
a láskou k lidem. Prošel mnohým životním utrpením. Bůh se skrze P. Anthonyho dotýká 
srdcí lidí a přináší jim radost, odpuštění a uzdravení. 

Life update
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Stojí za přečtení 

exercicie s P. anthonym v Čr 
v roce 2012:
Šestidenní exercicie v tichu jsou zaměřeny na 
osobní setkání s Ježíšem a celkové uzdravení 
a obrácení člověka.
Pro mládež: 26.8. – 1. 9. 2012 Štěkeň u Strako-
nic
Pro všechny věkové kategorie: 11. – 17. 11. 
2012 Hrotovice u Třebíče
kontakty a více informací: http://frbill.net/cz/

Notker Wolf
Prokletý mobil

Také se vám to stává? Jste s někým na schůz-
ce, sedíte v restauraci nebo si prostě jen tak po-
vídáte a najednou vašemu protějšku zazvoní mo-
bil. A najednou jste pro dotyčného vzduch. Úplně 
odepsaný. Nejraději byste ten mobil prokleli. Ale 
ten mobil za to pochopitelně nemůže, jde hlavně 
o to, jak s ním zacházíme. A jestli je pro nás důle-
žitější mobil než živý člověk, odpověď je nasnadě. 
Mnoho takových zamyšlení o nás a o životě nám 
ve své knize předkládá hlavní představený bene-
diktinů, opat Notker Wolf. A  jsou to zamyšlení 
vskutku duchaplná, svěží a laskavá a jejich názvy 
jako „Ve světě bez utrpení a bolesti se nedá žít“, 

nebo „Když děti vypne televize“, či „Být nerozumný a bláznivý je zcela podle Ježíšova srdce“ 
přímo vybízejí k přečtení. S přáním, abyste tuto knihu neminuli, si dovolím na závěr pár 
slov přímo od autora: „Považuji za skutečně křesťanský postoj, díváme-li se na náš omezený 
svět a na všechny lidi pokud možno s úsměvem. Tento postoj v nás totiž vzbuzuje jistotu, 
že na naše starosti, vlastnosti a na naši bídu existuje ještě jiný pohled, a to pohled z jiného 
světa. Nakonec jde vždy o to, abychom odsunuli závoru zevnitř a nechali ji odsunutou 
zvenčí, a to silou lásky, která nás smiřuje se sebou samými, s našimi bližními i s Bohem.“

Pavel Beran
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Malý slovníček církevních pojmů 

tabernákl
Z lat. tabernaculum „stan, chýše“. Malý uzavřený 

stánek nebo výklenek umístěný ve středu oltáře nebo 
na jiném viditelném místě chrámu, v němž se ucho-
vávají proměněné hostie. U Židů se tímto termínem 
označoval stánek, ve kterém se na poušti přechovávala 
archa (schrána). Později se tak nazývala část chrámu, 
kde byla archa natrvalo uložena.

taizé
Obec nedaleko města Cluny v Bur-

gundsku ve Francii. Sídlí tam evange-
lická mnišská komunita, která se stala 
duchovním střediskem ekumenických 
setkání. Komunita se modlí a pracuje 
pro jednotu všech křesťanů. Její zá-
stupci se na pozvání Jana XXIII. zúčast-
nili jako pozorovatelé i 2. vatikánského 
koncilu. Společenství v Taizé udržuje 
dobré vztahy též s východními pravo-
slavnými církvemi. Komunita organi-
zuje ekumenická setkání mládeže. Už 
prvního setkání mládeže v roce 1974 
se sešlo v Taizé na 40 000 mladých lidí 
z mnoha zemí a církví. Setkání se orga-
nizují pravidelně každý rok.

tonsura
Z lat.  tonsura „ostříhání“. Nazýval 

se tak obřad, kterým se dříve vstupova-
lo do řad duchovenstva. Biskup ustřihl 
kandidátovi kněžství vlasy na temeni 
hlavy, aby zdůraznil jeho odstup od 
světských záležitostí. Tonsura – ku-
laté vyholené místo na temeni hlavy 
přibližně ve velikosti hostie – byla tak 
rozlišovacím znamením duchovenstva. 
Pro úplnost je však nutno podotknout, 
že podoba tonsury byly v různých ze-
mích odlišná. V současnosti se tonsura 
už nepoužívá.
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Vypravili jsme se

Hornovltavický
zvon

Horní Vltavice je prvně zmiňována 
v roce 1359 a od počátku byla význam-
ným záchytným bodem na vimperské 
větvi Zlaté stezky. Do farního kostela 
si museli zdejší osadníci vyšlápnout 
dobrých třináct kilometrů do Vimper-
ka a to na Šumavě zrovna není krátká 
procházka. V roce 1724 vyhověl kníže 
Schwarzenberg žádosti místních a ne-
chal jim postavit kostel, faru a školu. 
O čtyři roky později byla pak Horní 
Vltavice ustanovena samostatnou far-
ností. Farní kostel byl pak zasvěcen Panně Marii, sv. Josefu a sv. Janu Nepomuku. A o sva-
tém Janu Nepomuckém se zde koná německými farníky hojně navštěvovaná pouť.

Na počátku minulého století se ve věži kostela nacházela trojice zvonů z let 1767, 1819 
a 1846 (od nejmenšího po největší). Nejmenší a zároveň nejstarší umíráček ulitý v Praze 
přečkal obě světové války, na rozdíl od dvou větších z dílny českobudějovického Pernera. 

V neděli 20. května 2012 k němu do věže přibyl nově posvěcený 
a bez pár deka padesát kilo vážící zvon Jan Nepomucký. Celeb-
rování mše svaté a svěcení zvonu se ujal generální vikář Adolf 
Pintíř poté, co se ze zdravotních důvodů jen pár desítek mi-
nut před bohoslužbou omluvil emeritní pasovský biskup 
Franz Xaver Eder.

Zvon ulitý v pasovské dílně Pernerů byl financován spo-
lečným úsilím německých rodáků, obyvatel Horní Vltavice 
i obcí okolních i místních firem. Současně s ním byl v kostele 
nainstalován nový satelitem řízený hodinový stroj.

JP
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V neděli 22. dubna v kostele v Záblatí přijali křest Anežka, Klára, Petr a Alžběta Stejko-
zovi. V Záblatí byl také v neděli 20. května pokřtěný Dominik Turek.

narozeniny
V pondělí 28. května oslavil své 60. narozeniny 

v Prachaticích kněz z kláštera Milosrdných sester sva-
tého Karla Boromejského, který slouží také v pracha-
tickém hospicu a vypomáhá v okolí, P. Petr Antoš. 

Přejeme Boží požehnání do dalších let života i kněž-
ské služby.

Čestný prelát
V pondělí 14. května 2012 v průběhu děkovné mše svaté v klášterním kostele Oběto-

vání Panny Marie v Českých Budějovicích přijal generální vikář českobudějovické diecéze 
P. Adolf Pintíř titul čestný prelát. 

Při děkovné mši svaté, kterou koncelebrovali českobudě-
jovický diecézní biskup Mons. Jiří Paďour a pomocný biskup 
Mons. Pavel Posád u příležitosti 60tých narozenin Mons. 
Pintíře, byla zveřejněna jmenovací bula, ve které papež Be-
nedikt XVI. jmenoval P. Adolfa Pintíře čestným prelátem.

Jako vedoucí Diecézního katechetického střediska při 
českobudějovickém biskupství je členem Katechetické sub-
komise při Komisi ČBK pro katolickou výchovu a členem 
Rady pro sdělovací prostředky. V lednu 2009 byl jmenován 
biskupským vikářem pro školství a v září 2010 byl jmenován 
kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Č. Budějo-
vicích.

Stalo se
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Pouť u sv. vojtěcha ve lštění
Krásné jarní počasí provázelo svato-

vojtěšské poutníky v sobotu 28. dubna 
i při hlavní nedělní pouti 29. dubna 
2012. Jako živý důkaz vyslyšených 
modliteb za duchovní povolání u oltáře 
stanul P. Mgr. Jan Mikeš, loni vysvěce-
ný rodák z farnosti Čkyně, který v sou-
časnosti obdělává vinici Páně v Březnici 
a jejím okolí. Asistovali mu otec místní 
farnosti P. MVDr. Mgr. Jan Janoušek 
a trvalý jáhen Ing. František Benda, 
CSc. Poutníci v zaplněném kostelíku 
dychtivě nabírali plnými doušky z du-
chovního pramene. Celý zástup věřících 
po mši sv. trpělivě čekal na novokněžské požehnání. Děkujeme Pánu i všem, kteří byli při 
tomto vydatném duchovním občerstvení nápomocni.

Biřmování v netolicích.
V neděli 13. května 2012 udělil Otec biskup 

Jiří Paďour v kostele sv. Václava v Netolicích 
svátost biřmování čtyřem děvčatům. Slavnost 
byla pro celou farnost důstojným vyvrchole-
ním Roku biřmování. Děkujeme!

Sp., Foto: Marie Hrbková
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