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Zdražujeme. Že tuto nepří-

jemnost budu muset napsat,
vím od května a vůbec se mi
do toho nechtělo. Také proto
jsem si to odbyl hned zkraje,
abych to měl za sebou. Cena
tisku je vyšší než cena prodejní,
a přestože jsme všichni nadšení
amatéři se vším všudy, tedy i co do honoráře, na
dvacku se prostě nedostaneme. Ani přes modlitby všech kněží vikariátu najednou. Tak se tedy
alespoň pokusím nastínit, co za tu pětikorunu
navíc dostanete. Posílili jsme redakční radu co
do odbornosti a řekl bych, že to bude znát. Navštívíme nejvýznamnější poutní místa Šumavy
a Pošumaví, a přestože s poutavým vyprávěním
o cestě za svatým Jakubem z pera otce Pavla jsme
se v posledním čísle minulého ročníku rozloučili,
náhrada je více než rovnocenná. Tentýž autor se
totiž nedávno vrátil z cesty po Svaté zemi a prolog najdete již v tomto čísle. Jste první, komu se
tento text dostane do rukou. Co do kostelů, tím
myslím rubriku Kostely našeho vikariátu, čekají
nás ty nejvýznamnější. Prachatice, Vimperk, Netolice. A jestliže u těch menších bylo často obtížné
shromáždit dostatek podkladů,v případě této trojice je problém opačný. Co vypustit, abychom se
vešli do stanoveného počtu stran. Pro ty mladší,
co zvládají záludnosti internetu a využívají služeb
sociálních sítí, je na facebooku k dispozici stránka Jan Prachatický, kde je poměrně slušná zásoba
starých fotografií, pověstí a informace o tom, co
se děje kolem. A když už sedím u té klávesnice
a snažím se napěchovat padesát stránek textu do
čtyřiceti, jež máme k dispozici, jednu prosbu. Nezanevřete na nás, když musíme váš článek zkrátit či se na něj nedostane. Jsme vděčni za každý
příspěvek. Avšak někdy musíme řešit čapkovské
„kam s ním“. A dost se při tom někdy zhádáme.
Tak nám zachovejte věrnost během následujícího
ročníku a buďte k nám milosrdní.
JP
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Rok biskupa Hloucha
Od 25. března 2012 do 9. června 2013 si českobudějovická
diecéze připomíná vzácného člověka, kterého starší generace chová v srdci s posvátnou úctou: otce biskupa ThDr. Josefa
Hloucha. Během tédo doby proběhne celá řada vzpomínkových akcí a projektů. Naším příspěvkem je pak rubrika nazvaná
Rok biskupa Hloucha, jejímž prostřednictvím vás chceme seznámit s průběhem oslav, přiblížit osobní vzpomínky našich čtenářů
či zveřejnit dosud vesměs nepublikované fotografie z osobních
archívů.
Narodil se 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče. Kněžské svěcení přijal 5. července 1926. Jeho světitelem byl arcibiskup Prečan. V roce 1934 byl promován na doktora teologie a posléze se stal docentem a řádným profesorem. V létě
1947 (bylo mu 45 let) byl papežem Piem XII. jmenován
9. biskupem. Svého úřadu se ujal v neděli 7. září 1947. Neuvěřitelně brzy po svém nástupu si získal srdce všech lidí, katolíků
i nevěřících. Po únoru 1948 byl internován, izolován a odstraněn ze své diecéze. Niterný vztah k diecezánům vyjádřil v básni
„Milion duší“. Z jeho rozjímání vznikla slavná „Minutěnka“, několikrát a nyní znovu vydaná.
9. června 1968 se vrátil do diecéze, ke katedrále a na biskupství. Za čtyři roky, 10. června 1972
zemřel v pověsti svatosti.

Výstava o Mons. Josefu Hlouchovi
V rámci nyní probíhajícího Roku biskupa Hloucha uspořádaly Biskupství českobudějovické a Státní oblastní archiv v Třeboni ve dnech 8. až 29. června 2012 v sále Státního
okresního archivu v Českých Budějovicích výstavu,
jejíž motto vycházelo ze závěti v pořadí devátého
pastýře českobudějovické diecéze: „Všechny vás
v srdci na věčnost nesu...“ s podtitulem Českobudějovický biskup Josef Hlouch (1902 – 1972).
Na 230 dokumentů písemných, obrazových
i trojrozměrných představilo jednotlivé etapy života a díla rodáka z Lipníka u Třebíče, který sice
stál v čele svěřené diecéze bezmála čtvrtinu století,
ale skutečně ji mohl vést pouhých sedm let. Muž,
který za ni, jak na slavnostní vernisáži připomněl
prof. M. Weis (Teologická fakulta JU), trpěl, obě4

toval se a modlil, však po sobě v srdcích jejích obyvatel zanechal
obraz – ba možno říci odkaz – dobrosrdečného a nesmírně laskavého dobrého pastýře, kterému nebylo zatěžko mezi svěřené
duše přijít ani do hlediště sportovního stadionu. I po čtyřech
desítkách let, které letos uplynuly od jeho úmrtí, „ožívá“ ve
vzpomínkách svých současníků, z nichž někteří po zhlédnutí
výstavy neváhali přinést ukázat či rovnou darovat po léta uchovávané poklady.
Přehledně uspořádaná výstava, za jejíž přípravou se skrývá
hodně náročné práce, nabídla bohatou škálu nashromážděných
jedinečných historických pramenů, vážících se k životu a dílu Mons.
Josefa Hloucha, které dokázaly oslovit odborníky i prosté návštěvníky. Snad některé z nich
zůstanou zpřístupněny alespoň v obrazových přílohách chystaných publikací.
Sp.

Ze vzpomínek čtenářů
Jana Prachatického
Moje první setkání s biskupem Hlouchem bylo v naší farnosti ve Čkyni 14. 11. 1948, kdy
se u nás světily nové zvony. Světitelem byl biskup Dr. Josef Hlouch. Jako jedenáctiletá školačka jsem pana biskupa vítala básničkou ještě s jednou žákyní. Obě jsme dostaly bílý růženec
s perleťovým křížkem. Z dárku jsem měla velkou radost. Z této události je obrázek, kde jsem
jako družička.
Po letech, kdy jsem byla již vdaná, vítala naše dcerka pana biskupa Hloucha 5. 7. 1970, kdy přijel
do Čkyně udílet svátost biřmování. Mezi biřmovanci jsem byla i já.
V krátké době před tím jsem dostala
od našeho pana faráře Zd. Krištofa
knížku Minutěnka, kterou Dr. Josef
Hlouch napsal. Pan farář Krištof
zprostředkoval, že mi pan biskup
knížku podepsal. Doslova mi do
knížky napsal: „+ Josef biskup s milou vzpomínkou na Vaše přivítání
před lety“. Velice si tohoto věnování
vážím.
Marie Vondrášková,
Dolany, Čkyně
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Z liturgického kalendáře
Svatí Cyril a Metoděj: první kroky v zemi.
Začal nový školní rok a s ním i nový ročník našeho časopisu. Blíží se velké jubileum
příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší země: 5. července 2013 proběhne oslava 1150.
výročí této události. Po celý rok budeme pokračovat ve vyprávění o životě bratrské dvojice
věrozvěstů, abychom si lépe uvědomili velikost jejich díla, nezapomínali za ně Pánu Bohu
děkovat a žili tak, aby v naší době nejen nepřišlo nazmar, ale přinášelo stále nové plody.
Připravíme se tím na vikariátní pouť na Velehrad, kterou – dá-li Pán Bůh – v den slavnosti
vykonáme. Srdečně vás na ni zveme!
Liturgické svátky jednotlivých měsíců jsme procházeli v uplynulých létech už několikrát.
Ale protože připadnou pokaždé na jiný den v týdnu, musíme si udělat vždy aspoň stručný
přehled. V září bude pět nedělí: překryjí památky sv. Petra Klavera, zastánce černošských
otroků v Kolumbii, sv. Ludmily, sv. Pia z Pietrelciny a sv. Jeronýma.
Ústředním svátkem měsíce je Povýšení svatého kříže (v pátek 14. 9.). V naší diecézi ho
společně oslavíme modlitbou nešpor v 17 hodin v klášterním kostele Obětování Panny
Marie v Českých Budějovicích. Při ní proběhne slavnostní instalace nově jmenovaných
kanovníků Katedrální kapituly u sv. Mikuláše. Také na tuto slavnost vás srdečně zveme!
Oslavě Panny Marie jsou vyhrazeny tři dny: sobota 8. 9. (svátek Narození Panny Marie), středa 12. 9. (památka Jména Panny Marie) a sobota 15. 9. (památka Panny Marie
Bolestné). V neděli 9. 9. v 9.30 hod. budeme mít poutní mši sv. ke cti Narození Panny Marie
v zámecké kapli na Kratochvíli; týž den je také hlavní pouť v kostele Jména Panny Marie
na Lomečku. Tam budou mše sv. v 10 a v 15 hodin.
V sobotu 29. 9. oslavíme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela, v pátek 21. 9.
sv. apoštola a evangelistu Matouše.
Z ostatních světců měsíce září připomínám sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
(3. 9.), sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve (13.
9.), korejské mučedníky sv. Ondřeje Kim Tae-gōna a jeho
druhy (20. 9.), a kněze sv. Vincence z Paula (27. 9.). Slavnost sv. Václava, mučedníka, našeho hlavního patrona
(28. 9.), snad ani připomínat nemusím!
Kudy se byzantské poselstvo na Moravu ubíralo, už
asi nikdy nezjistíme. Pravděpodobně šli prastarou obchodní a vojenskou cestou přes Drinopol, Niš a Bělehrad
a dále proti proudu Dunaje, odkud u Děvína, kde bylo
velkomoravské hradiště, odbočili na Moravu. Někteří badatelé (mají pro to závažné důvody!) se však domnívají,
že směřovali spíš na Soluň a Drač, odtud po moři do Benátek a pak starou římskou silnicí přes Akvileu (akvilejští
patriarchové tehdy patřili k nejvlivnějším mužům v církvi, soupeřili se salcburskými arcibiskupy o jurisdikci nad
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misijním územím na sever a východ od Dunaje), Emonu (Lublaň), Celje a Ptuj do Panonie
a na Moravu. I roční doba je nejistá. Nejpravděpodobnější se jeví konec léta nebo začátek
podzimu.
Uvítání bylo nepochybně slavné. Vždyť přicházeli vyslanci nejmocnějšího vladaře tehdejšího světa! Ten tak uznával suverenitu moravského panovníka, jehož prestiž tím nesmírně vzrostla. Ale stín určitého zklamání se přece jen rozhostil: Rostislav očekával biskupa,
zakladatele samostatné moravské církevní provincie, přišla však jen malá skupina kleriků,
jejíž představený byl pouze knězem. Konstantin si ho však dovedl brzy získat: ovládal
dokonale slovanský jazyk a mohl s ním proto plynně hovořit bez pomoci tlumočníků; byl
výmluvný, diplomaticky obratný; uměl mu nastínit skvělé možnosti dalšího církevního
rozvoje v zemi a upozornit na to, co dalšího ještě může ze spolupráce s Byzancí vytěžit.
Kromě toho s sebou přinášel ostatky sv. Klementa, který se hned stal zemským patronem,
aby chránil Moravany před nebezpečími a vedl jejich zemi k prosperitě.
Byzantští misionáři byli poměry na Moravě zřejmě také překvapeni. I když Rostislavovi
vyslanci v Konstantinopoli prohlašovali, že se jejich lid již zřekl pohanství a přidržuje se
křesťanského způsobu života, jistě neočekávali, že najdou tak velký počet kostelů, zavedený
systém duchovní správy, i kleriky z řad domácího obyvatelstva. Přesto na ně čekalo mnoho
práce. Křesťanství se ve větší míře prosadilo jen v centrálních oblastech země, periferní
území byla christianizována značně nedokonale. I v blízkosti ústředních hradišť žilo leckde
dosud pohanské obyvatelstvo a mezi pokřtěnými se naopak vyskytovaly četné pohanské
přežitky a představy: mnozí vedle vyznávání Krista stále obětovali i svým starým pohanským bohům. Znovu a znovu museli Moravanům vysvětlovat podstatu křesťanské víry,
znovu a znovu jim museli dokazovat její neslučitelnost s pohanskými kulty.
Nejvíce je zarážely sňatkové poměry. Staří Slované sice již v době přijetí křesťanství
znali monogamní manželství, dokonce u nich převládalo, přesto se vztahy mezi muži a ženami vyznačovaly řadou zvyklostí neslučitelných s předpisy církve. Mládež požívala velké
volnosti, sex mezi nimi byl běžný. V některých oblastech se nedotčenými dívkami dokonce
pohrdalo. O provdaných ženách se sice doboví autoři vyjadřují s velkým uznáním a zdůrazňují jejich cudnost a věrnost, ale i tak se manželské vztahy v mnohém lišily od ideálu
daného církevními zákony. Stávalo se, že tchán žil manželsky se svými snachami. Když
byla žena neplodná, mohl její muž pojmout další. Ve vládnoucí vrstvě bylo vůbec běžné, že
muži měli žen více. Časté byly případy, že muž zapudil svou první ženu, aby si mohl vzít
jinou. Bavorští kněží si většinou ani nedovolili vystoupit proti mocným jedincům, na nichž
byli existenčně závislí, a žádat po nich, aby změnili způsob života, který oni považovali za
zcela normální a přirozený. Naproti tomu byzantští misionáři, přicházející z oblastí, kde
církevní předpisy byly běžnou normou, byli stavem věcí pobouřeni. Přikládali vinu za něj
lhostejnosti a nedostatečnému misijnímu zápalu svých latinských předchůdců.
Ale změnit něco v této oblasti v krátké době není vůbec snadné. Když vidíme stav společnosti dnes, musíme kajícně a s lítostí konstatovat, že na to nestačilo ani 1150 let. Nejen
že bychom ho mohli popsat téměř týmiž slovy, ale mohli bychom přidat i mnoho jiného.
Cyrilometodějské dílo rozhodně není u konce. Je na nás, abychom v něm pokračovali se
stejnou erudicí a stejným zápalem. Musíme poctivě začít sami u sebe a druhým nabídnout
ideál, který nám postavili před oči solunští bratři.
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 Hasmandové – 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 životopisné knihy.

Dopisy z vězení
Dopisy sestry Vojtěchy z vězení, které se zachovaly, svědčí o tom, jak statečně nesla
svůj úděl. Mohla psát jen nejbližším příbuzným a také jen od nich dostávat dopisy. Byl to
bratr Gusta a sestra Emílie – boromejka. Ostatní se mohli připojit svými řádky, ale ukončení muselo být zase od těchto dvou. Ještě že měla víc sourozenců. Zvlášť její rodná sestra
Emílie se jí hodně snažila psát a opatrně ji informovala o tom, co se děje v kongregaci...
Také sestra Vojtěcha musela být opatrná v každé větě, kterou napsala. Tušila, že by dopis
nedošel, nebo že by byly věty zaškrtány, i to, že některé dopisy nebyly předány – jako tento:
„Vím, že i pro vás je to bolestné, že nedostávám vše od vás, ať vás to nemrzí. Vždyť naší bolestí
je působena radost jiným, třeba těm, kteří nemají jinou radost, než právě tuto, a to přece stojí za
to... My nikdy neztrácíme, protože vším, co je nám obtížné či bolestné, vykupujeme si hodnoty
vyšší, větší...“
Po dobu roční vazby asi nesměla moc psát, zachovalo se jen pár dopisů. Pravděpodobně
si její dopis příbuzní předávali a pak zase hromadně odpovídali, což trvalo vždy déle. Je
obdivuhodné nasazení sourozenců, kteří měli své rodiny, starosti, mnoho práce, a přesto
se snažili utišit smutek duše jejich Tonečky. Jistě by jí rádi poslali mnohé, ale bylo toho
povoleno velmi málo. Do svých dopisů šifrovala pozdravy do milovaného Neumannea spolusestrám a duchovnímu otci Praxlovi i přátelům. Nechtěla nikomu vědomě ublížit.
Její spoluvězeňkyně z vazby v Českých Budějovicích o ní později napsala:
„Oslovovaly jsme ji Vojtínku. Ve vzpomínkách mi zůstala jako něžná, éterická, zdrženlivá bytost. Byla k nám, svým kolegyním, neuvěřitelně ohleduplná, denně se omlouvala, že se nám po
určitou dobu nemůže věnovat, že se bude modlit a rozjímat. Její modlitby byly neslyšitelné, ale
její duch se v té době vznášel přes mříže někde vzhůru k Božímu trůnu. Byly to zvláštní okamžiky,
těžko popsatelné, ale nezapomenutelné ani po létech.
Ponížení a útrapy výslechů snášela lehce, jako by byla nezranitelná a nic nemohlo zlomit její
víru v Krista. V jeho jménu také odpouštěla těm, kdo jí připravovali utrpení, a modlila se i za
ně. Byla mezi námi čtyři měsíce, ale nikdy jsem nezažila, že by klesala na mysli nebo si na něco
stěžovala. Bolesti jiných se jí dotýkaly víc než vlastní. Jako by byla prozářená čistotou své duše,
vírou a láskou k Bohu i lidem. Snad právě jí mohu děkovat za to, že jsem neztratila víru v dobro
lidské...“
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První archivovaný dopis je z května 1952:
„Moji nejdražší,
ujišťuji Vás všechny přečastými vzpomínkami. Duchem sleduji Vaše práce a námahy a vyprošuji Boží požehnání... O mě se nebojte, daří se mi docela dobře, i plíce už mám v pořádku. Dostala
jsem povolení na balíček – na pečivo. Jiné potraviny ne. Pošlete mi, prosím, třeba máslové těsto
nebo co můžete. Příští balíček by mohla poslat zase Mařenka, Tynuška, Vojtěch... Děkuji vám za
všechnu péči o mě. Jsem vám zavázána vděkem. Odpusťte, že Vám přidělávám starosti...“
Prosinec 1952:
„K vánocům plnost milostí, Boží požehnání, míru, pokoje a do nového roku sílu a naprostou
odevzdanost do vůle Boží. Děkuji za Vaše milé řádky, byla jsem v duchu s Vámi, děkuji každému
zvlášť. Nemějte o mě starost, ve hmotném mi nic neschází, jsem klidná a vyrovnaná (další věty
zaškrtány). Zdráva jsem a nic nepotřebuji...“
V dubnu 1953 byla sestra Vojtěcha z vazby eskortována do věznice ÚVV České Budějovice. Sem také došla žaloba z krajské prokuratury na ni, P. Janču, další tři boromejky a čtyři
kněze z českobudějovické diecéze. Zde čekala sestra Vojtěcha na vynesení rozsudku.
Duben 1953:
„Moji nejdražší,
vím, že Vám působím starosti svým mlčením, ale nebojte se o mne. Jsem zdráva, úplně zdráva
a veselá jako obvykle. Vaše milé řádky postní a velikonoční jsem obdržela a moc potěšily. Vzpomínám na Vás tak přečasto a vždy Vám žehnám. Jste mi na dálku tak blízko...“
Srpen 1953:
„...vroucně Vám děkuji za poslední dopis ze 3. 7. Nezvykla jsem tomu, abyste mě nechali dva
měsíce bez dopisu, a tak jsem prožívala bolest nad úmrtím aspoň poloviny příbuzenstva. A pak ta
radost! Prvně jsem zjistila, zda píší obvyklí pisatelé a díky Bohu žijete všichni... Nevím, komu dřív
poděkovat..., tedy všem i drahým sestřičkám… Netrapte se, že balíčky přišly zpět. Je v tom tolik
Vaší lásky, tu cítím, ta blaží. Těšil by mě hmatatelný pozdrav, ale Bůh soudil jinak. Zatím jsou
balíčky zrušeny... Mně je dobře, v hmotném nemám nouzi, jsem spokojena. Peníze přišly vhod,
neboť jsem zjistila, že nemám pastu, známky a přikupuji si chléb a cukr. Ale víc nepotřebuji, utratím jen 6 Kč týdně. Také sestřičkám (řeholnicím z Neumannea) děkuji za balíček –
vrácený. Těší mě jejich láska, ať jsou
zdrávy, všechny, všechny... Všem
často žehnám. Modlím se za
Vás, duchem sleduji Vaše
starosti, práce a námahy. Pozdrav P. Praxlovi
a všem drahým (v Prachaticích) kolem....
S. M. Sebastiana
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Homilie
14. září –
Svátek povýšení svatého kříže
Píše se rok 311. Konstantin táhl k Římu s 90 000 mužů pěchoty a 8 000 jezdci, zatímco
jeho protivník, císař Maxentius, měl vojsko dvojnásobné. Jedna legenda praví, že když Konstantin viděl tuto situaci a prosil Boha o pomoc, na obloze uviděl velký zářivý kříž s řeckým
nápisem „V tomto znamení zvítězíš“. Ve snu se mu pak prý zjevil Kristus: chce-li zvítězit, ať
s tímto křížem vykročí do boje. V roce 313 Konstantin, jakožto římský císař, vydal tzv. Milánský toleranční edikt. V tomto spise zaručuje křesťanům svobodu vyznání a rovnost před
zákonem. Křesťanství se navíc stává náboženstvím upřednostňovaným a prosazovaným.
Jeho matka Helena, jejíž svatořečení si připomínáme 18. srpna, se brzy nato stala horlivou křesťankou. Když vykonala pouť do Svaté země, měla na Golgotě naleznout Kristův
kříž, trojici hřebů i Spasitelův hrob. Svátek Povýšení svatého kříže byl původně připomínkou posvěcení duchovních staveb Konstantina a jeho matky sv. Heleny na Golgotě. Oproti
středověku, kdy relikvie svatého kříže byla velice uctívána (i nepatrné části této relikvie
se připisovala velká moc), tomu dnes už tak není. Úcta Božího lidu k relikviím v Evropě
postupně vymizela. Spíš jsme skeptičtí k pravosti té či oné relikvie a náš racionalismus nám
překáží k tomu, abychom samotné relikvii připisovali nějakou moc. Říkáme, že se jednalo
o lidovou zbožnost. Jsme ale schopni jiným způsobem plně přijmout duchovní rozměr
kříže, který nám poskytuje svatý Pavel, a vyvýšit ho nad svým životem? V listě Filipanům
nám dává na Kristově příkladu podněty, jak v našem životě aplikovat duchovní rozměr
kříže. Zkusme si aplikovat tento text na náš život:
„Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu“ – ačkoli mám jakoukoliv přirozenost, nelpět na tom, kdo
jsem, na tom, co si ostatní o mně myslí nebo co si
o sobě myslím já sám. Vždyť bez Boha nejsem nic.
Jenom skrze Něho a s Ním a v Něm má můj život
smysl.
„…sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.“ Chtít se sám sebe zříci,
ve smyslu přestat stavět sebe sama do středu svého
života a vpustit tam Boha. Vzít na sebe přirozenost
služebníka. Nestydět se za to, že jsme služebníky
podle příkladu našeho Mistra a Pána (srov. J 13,1418).
„Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný
až k smrti, a to k smrti na kříži.“ Nedělat ze sebe víc než
jsem, neboť jsem pouhý člověk, omezený a nedokonalý; nehrát žádnou hru, být sám sebou a zároveň
přijímat se takový, jaký jsem… a v tom tedy i akceptovat ponížení, neboť nejsem zdaleka svatý a moje
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snaha často pokulhává. A být poslušný ve smyslu žít
podle Božích přikázání a vytrvat v tom až do smrti…,
a to ne z povinnosti, ale vše z lásky ke Kristu ukřižovanému a vzkříšenému.
Jedna stará legenda vypravuje, že se Bůh ptal zvířat, zda nemají nějaké přání, které by jim pomohlo se
na světě cítit lépe. A tak tygr si objednal ostré zuby,
aby se mu lépe lovilo, slon chtěl zase dlouhý chobot,
pták poprosil o křídla a zajíček o zbarvenou srst, která by ho chránila před dravci. Všem
zvířatům Bůh splnil jejich přání. Když se to doslechl člověk, bylo mu líto, že nebyl tázán, co
by si přál, aby mu na světě bylo lépe. Přišel za Bohem a říkal: „Chtěl bych Ti, Bože, sdělit,
že my lidé nejsme s tímto světem spokojeni!“ A Bůh mu odpověděl: „Tomu se nedivím,
neboť tak jsem to chtěl. Vy lidé nejste přece zvířata, abyste byli spokojeni na tomto světě;
vždyť tento svět není váš domov. Váš domov je v nebi a tam vy máte tedy hledět. Postavte
se vzpřímeně!“ A legenda říká, že od té doby zvířata hledí dolů na zem, ale člověk chodí
s očima upřenýma k nebi.
Křesťané hledí s očima upřenýma na kříž, neboť je jim znamením spásy a připomínkou,
že jejich život se odehrává v nebeském království. Křížem nás Ježíš vykoupil z otroctví
hříchu a skrze své utrpení a kříž byl „vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli“ (1Kor 15,20),
abychom se my mohli nově narodit a žít již nyní v nebeském království, byť v zárodku.
„Pohoršením totiž je slovo o kříži pro ty, kteří je nepřijímají ve víře a nemyslí na Boží dobrotu a všemohoucnost, ale snaží se proniknout lidským přirozeným myšlením věci božské,“ praví
sv. Jan z Damašku o těch, kteří zapomínají, že pochopit a uchopit moc kříže lze jedině tehdy, když projdeme branou ponížení a pokory kříže. A pokračuje: „A tento kříž byl dán jako
znamení na naše čela, neboť jím se lišíme my věřící od nevěřících a podle něho se poznáváme. On
je zbraní a štítem proti nepříteli,“ praví rovněž sv. Jan Damašský (převzato z Myslivec Josef:
Povýšení svatého kříže, Getsemany, září 2006, 175).
Nikdy na to nezapomeňme.
P. Thomas van Zavrel, Sušice

Nové pamětní razítko
farnosti Prachatice

Po projevení zájmu od různých sběratelů, turistů, filatelistů apod. se pastorační rada v Prachaticích rozhodla,
že nechá vyrobit nové pamětní razítko prachatické farnosti, k poctě našeho rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna.
Toto razítko si můžou nechat otisknout do svých kancionálů, památníčků, pohlednic nebo obálek i čtenáři našeho časopisu. Je k dostání ve farní knihovně.
Petr Juhaňák
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Rok víry
Ve vatikánském tiskovém středisku byl 17. 7. 2012 představen Rok víry vyhlášený Benediktem XVI. na období od
11. října 2012 do 24. listopadu 2013.
Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci Rino Fisichella poukázal na historické pozadí této iniciativy Benedikta
XVI.: „Kromě významných jubileí, jako je půlstoletí od zahájení koncilu a dvacet let od vydání Katechismu, byla přijata
myšlenka dát zvláštní prostor reflexi víry v kontextu všeobecné krize a není třeba skrývat, že existuje určitá krize víry.“ Křesťanské společenství nabízí
Rok víry těm, kteří zakoušejí stesk po Bohu a touhu setkat se s Ním.
První událostí Roku víry bude v neděli 21. října kanonizace šesti mučedníků a svědků
víry, poté proběhne celá řada dalších iniciativ, mezi nimiž je třeba zmínit zvláště Světové
setkání mládeže v Rio de Janeiru v červenci příštího roku. Kongregace pro bohoslužbu
a svátosti schválila u příležitosti blížícího se Roku víry zvláštní mešní formulář „Za novou
evangelizaci“.
Už 11. října loňského roku vyšel Apoštolský list papeže Benedikta XVI. PORTA
FIDEI daný „motu proprio“ k vyhlášení Roku víry, který obsahuje 15 bodů, z nichž
vybíráme:
• Brána k víře (srov. Sk 14, 27), jež uvádí do života ve společenství s Bohem a umožňuje
vstup do jeho církve, je pro nás vždy otevřena.
• Již od samého začátku své služby jsem jako nástupce svatého Petra mluvil o nutnosti
znovu objevit cestu víry a s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze setkání s Kristem.
• Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto (srov. Mt 5,
13–16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu vydat se ke studni
a slyšet Ježíše, který nás zve, abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu vyvěrající z jeho
pramene (srov. Jan 4, 14). Musíme znovu objevit chuť nechat se krmit Božím slovem,
věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům
(srov. Jan 6, 51).
• Obnovy církve lze dosáhnout také skrze svědectví, jež svým životem vydávají věřící.
Už tím, že žijí ve světě, jsou křesťané povoláni, aby vyzařovali slovo pravdy, které nám
zanechal Pán Ježíš.
• „Caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5, 14): Kristova láska naplňuje naše srdce a pobízí
nás k tomu, abychom evangelizovali. Tak jako v minulosti nás i dnes posílá na cesty světa,
abychom zde hlásali evangelium všem národům na zemi (srov. Mt 28, 19).
• Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou víru v plnosti
a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí. Bude dobrou příležitostí k tomu, abychom
víru intenzivněji slavili v liturgii, zvláště při eucharistii, která je „vrchol, k němuž směřuje
činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“. Zároveň doufáme, že věřící
budou svým životem stále věrohodněji svědčit. Je úkolem každého věřícího, aby zvláště
v tomto roce znovu objevil obsah víry, kterou vyznává, slaví, žije a vkládá do svých modliteb, a aby přemýšlel nad samotným aktem víry.
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• Cenný a nenahraditelný nástroj, nezbytný k dosažení systematického poznání obsahu
víry, mohou všichni najít v Katechismu katolické církve.
• Rozhodující význam bude v tomto roce mít návrat k dějinám naší víry, v nichž se prolínají neprobádatelné hlubiny svatosti a hříchu. Zatímco první z nich dosvědčuje nesmírný
přínos, který pro růst a rozvoj celého společenství znamenalo svědectví života jednotlivých
mužů a žen, hřích musí v každém člověku vyvolat upřímné a trvalé dílo obrácení a umožnit
mu tak, aby zakusil Otcovo milosrdenství, které se nabízí všem lidem.
Během této doby budeme muset mít zrak upřený na Ježíše Krista, neboť „od něho naše
víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12, 2): v něm všechny strasti a tužby lidského
srdce nacházejí své naplnění.
• Rok víry bude též dobrou příležitostí k intenzivnějšímu svědectví milosrdné lásky. Jak
nám připomíná svatý Pavel: „Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich
je láska“ (1 Kor 13, 13).
• Když se svatý Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka Timoteje, aby „usiloval o víru“ (2 Tim 2, 22) se stejnou vytrvalostí, s níž o ni usiloval, když byl ještě chlapcem
(srov. 2 Tim 3, 15). Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře
nezlenivěli. Je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala
znamení času provázející soudobé dějiny, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě.
MaM

Poutě Vimpersko:

Stachy – hřbitovní kostel – Panny Marie Bolestné – ne 9. 9. – 10.15 hod.
Korkusova Huť – kostel – Povýšení sv. kříže – so 15. 9. – 16 hod.
Buk – kaple – Panny Marie Bolestné – ne 9. 9. – 12.00 hod.
Zdíkov – sv. Ludmily – ne 16. 9. – 10.15 hod.
Kosmo – kaple – sv. Kosmy a Damiána – čt 27. 9. – 17.30 hod. – bs
Zdíkovec – kostel sv. Petra a Pavla (svatováclavská pouť) – pá 28. 9. – 10.15 hod.
Budilov – kaple – sv. Václava – pá 28. 9. – 12.00 hod.

Pouť v Borových Ladách
Tradiční svatoanenskou poutí ožila v sobotu 28. července 2012 lesní kaple v Borových
Ladách. Mezi řadou doprovodných akcí, které
se rozprostřely do celého následujícího týdne,
byl novinkou koncert vimperského chrámového sboru, který se konal na pietně upraveném
místě bývalého farního kostela sv. Martina na
Novém Světě.
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Kostely vikariátu
Kostel svatého Jakuba Staršího
v Prachaticích
Duchovní správa
Majitelem kostela je Římskokatolická farnost
Prachatice.
Kostel
Původní funkci farního kostela prachatického
plnil kostel svatých Petra a Pavla, který se nachází
ve Starých Prachaticích. V době, kdy tato osada již
nevyhovovala svým obyvatelům, byly založeny nové Prachatice. Město bylo založeno takříkajíc „na zeleném drnu“.
Nevznikalo tedy postupně, ale bylo založeno plánovitě jako
tržní osada na přelomu 13. a 14. století. Tak také stavba kostela
byla umístěna do prostoru mezi náměstí a hradební zeď. Kostel stál tedy do roku 1544 na
prachatickém náměstí. Poté byl vestavěn blok renesančních obytných domů do rozlehlého
prostoru náměstí a tím vznikla nová ulice, později nazvaná Křišťanova a portál kostela vedl
na takto vzniklé menší náměstí Kostelní.
Zasvěcení kostela svému patronu svatému Jakubu Staršímu potvrzuje význam obchodu
a obchodní cesty, která městem procházela, neboť poutníci a obchodníci se uchylovali pod
ochranu tohoto světce. První zmínky o stavbě kostela založeného spolu s městem pocházejí
z počátku 14. století.
Půdorys je typický pro dobu založení. Jedná se o bazilikální půdorys, tedy hlavní loď nejširší, nejdelší, pokračující presbytářem zakončeným pěti
stranami osmiúhelníku. Vedlejší lodě pak měly být užší
a kratší a podle stavebních zvyklostí 14. století zaklenuty
nižší křížovou klenbou. Tento původní úmysl stavebníků
prozrazují náběhy na tři arkády, které měly oddělovat severní vedlejší loď od lodi hlavní a také konzoly určené pro
budoucí ochoz. Jak bývalo zvykem, stavba byla započala
presbytářem, obvodovými zdmi s okny a opěrnými pilíři,
základy dvou věží, předsíní a portálem. V interiéru pak
vznikly mezilodní pilíře s náběhy na arkády. Celá stavba
byla přerušena husitskými válkami. Teprve ve čtyřicátých
letech následujícího 15. století bylo možno pokračovat ve
stavbě.
Doba se však změnila a s ní také názor na funkci stavby.
Z jihu Evropy se hlásí renesance a ve střední Evropě se
rozvíjí zdobná pozdní gotika. Věřící již nepoklekají k mod14

litbě v temném do výše směřujícím prostoru, ale v kostelích prosvětlených vysokými barevnými okny s nádhernými širokými klenbami síťových a hvězdicových ornamentů. Také
prachatický kostel změnil zamýšlenou podobu a jeho přestavba dala vzniknout kapli svaté
Barbory, sakristii, západní předsíni a na konci 15. století klenbám hlavní a vedlejší lodě.
Klenba vedlejších lodí vystoupala do stejné výše jako klenba lodi hlavní. Vznikl tak síňový
neboli halový prostor. Také žebroví nesledovalo jen základní konstrukční funkci známou
z křížového klenebního pole. Klenba se pokryla vzory protínajících se žeber, hvězdicemi, síťovými ornamenty, zdobenými klenáky a svorníky. Podobnou klenbu bychom nalezli v nedalekém okolí – kostel svatého Jiljí v Dolním Dvořišti, kostel ve Chvalšinách, Frymburku
a jinde. V letech 1505 až 1513 byl kostel dokončen. Věže se dočkaly dostavby jen částečně,
dokončena byla pouze jižní věž, zakončena špičatou střechou a severní pak zůstala nižší
a zastřešena pouze krovem.
Interiér
Interiér kostela vznikal postupně, v průběhu času. Návštěvníka zaujmou nástěnné malby na stěnách i v klenebních polích. Nad vítězným obloukem se nachází prachatický městský znak a takzvané alianční znaky Viléma z Rožmberka a jeho manželek. Levý je erbem
první Vilémovy manželky Kateřiny Brunšvické a na pravé straně můžeme vidět erb jeho
třetí ženy Anny Marie Bádenské. Další erby vidíme v klenbě presbytáře.
Obraťme svůj pohled naopak dolů ke kamenné dlažbě. Skrývá v sobě několik náhrobních
kamenů, jejichž nápisy bychom jen stěží přečetli.
Barokní vyřezávané chórové lavice umístěné po stranách presbytáře byly zakoupeny ze
zrušeného benediktinského kláštera Svatý Jan pod Skalou. Byly přeneseny po roce 1785,
kdy byl klášter zrušen. Z téže doby pocházejí také patronátní lavice. V prachatickém muzeu bychom mohli vidět dvanáct bočnic ze zrušených lavic v hlavní lodi. Dnešní lavice jsou
novodobou truhlářskou prací.
Křtitelnice stojící u vítězného oblouku je gotickou
kamenickou prací. Pozoruhodností interiéru je kamenný renesanční sanktuář v levé části kněžiště. Je bohatě
zdobený reliéfy se scénami Zvěstování, Narození Páně
a Klanění Tří králů. Dominantu pak tvoří reliéf svatého
Václava s přemyslovskou orlicí na štítu.
Kazatelna je stejně jako chórové lavice barokní. Zdobí
ji sochy evangelistů a čtrnáct oválných obrazů znázorňujících život Panny Marie a Ježíše Krista.
Oltáře
Hlavní oltář pocházející z roku 1643 je vytvořen v raně
barokním stylu. Jeho tvůrcem byl Jan Weber, řezbář, pocházející z Kašperských Hor. V nejnižší části se nachází
ještě gotická oltářní menza se svatostánkem uzavřeným
zlacenými dvířky. Reliéfy v bočních částech oltáře pocházejí z druhého desetiletí 16. století a připisují se autoru
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nazývanému Mistr Oplakávání ze Žebráku, jehož dílo můžeme
obdivovat v Národní galerii v Praze. Témata reliéfů vycházejí
ze života Panny Marie a opakují motivy mariánských cyklů.
Dominantou oltáře je dřevěná polychromovaná socha patrona kostela svatého Jakuba. Světec je na rozdíl od tradičního zobrazení zcela zahaleného postaršího poutníka zobrazen
jako mladší muž ve vysokých botách, tunice a plášti, s atributy
světce – kloboukem, holí a knihou v rozpřažených rukou. Jeho
hlavu zdobí barokní svatozář. Po levém boku mu stojí svatý
Petr a naproti svatý Pavel.
Další sochy, zdobící střed hlavního oltáře představují Pannu Marii Růžencovou, svatého Dominika a svatou Kateřinu
Sienskou, ve výklencích nad menzou drobnější sošky sv. Filipa
Neri a svatého Vavřince. Zcela na vrcholu oltáře je umístěna
socha Krista Vzkříšeného a po stranách svatá Kateřina a Barbora. Hlavní oltář byl několikrát restaurován, nejprve v 17.
století a poté několikrát v 19. a 20. století.
V kostele nalézáme také několik oltářů bočních. Při vstupu do kostela stojí vpravo barokní oltář Bičování Krista – Trpitele, který byl vytvořen v kašperskohorské dílně J. Webera
v roce 1754.
Při stěně vedlejší lodi je pak umístěn novogotický oltář Svaté rodiny se sousoším Panny
Marie s Ježíškem, svatým Josefem a svatými Antonínem z Padovy a Janem Křtitelem po
stranách.
Vedlejší loď nás přivede ke vstupu do někdejší kaple svaté Barbory, která je od roku 1993
zasvěcena svatému Janu Nepomuku Neumannovi. V kapli pohlédneme do tváře prachatickému světci a filadelfskému biskupu, který byl svatořečen v roce 1977. Autorem portrétu je
současný malíř a restaurátor Alois Martan. Kapli vysvětil tehdejší českobudějovický biskup
ThDr. Antonín Liška.
Vedle vstupu do kaple, po pravé straně presbytáře je umístěn oltář svatého Jana Nepomuckého se světcovou sochou. Oltář se dostal do prachatického kostela spolu s chórovými
lavicemi ze zrušeného benediktinského kláštera svatý Jan pod Skalou v 80. letech 18. století. Stejného původu je na protilehlé straně oltář svatého Václava.
V severní boční lodi pak tvoří protějšek oltáře Svaté rodiny rovněž novogotický oltář
sv. Anny pocházející z roku 1888 navržený známým architektem Josefem Mockerem, kde
vedle dívčí sochy Marie stojí její rodiče svatá Anna a Jáchym po boku se sv. Ludmilou a Alžbětou. Na konci severní vedlejší lodi pak nalezneme barokní oltář Panny Marie Bolestné
se sochou Piety.
Varhany
Renesanční varhany s jednoduchým pozitivem a dvěma manuály byly vytvořeny v letech 1561 – 1562 Motheyzlem stolařem a Jiříkem varhaníkem. Po dvaceti letech varhany
rozebral a opravil roku 1582 Jan Tigler z Kingshoffenu, zhotovil nové píšťaly a naladil je
za 350 kop.
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Ve třicátých letech 20. století byly konečně instalovány nové varhany na elektrický pneumatický pohon, kdy nové píšťaly a celá mechanika byla vestavěna do starého barokního
prospektu. Varhany se mohou pochlubit 25 rejstříky a 1539 píšťalami. Jejich cena v roce
1930 činila 100 tisíc korun.
V presbytáři byly v letech 2009 -2010 obnoveny malé varhany.
Obraz literátského bratrstva
Vzácnou památkou byl skupinový portrét členů spolku literátského bratrstva, původně
umístěný na kůru, který bychom dnes nalezli v prachatickém muzeu. Obraz dal zhotovit
bohatý měšťan Jan Kulíšek od roku 1589 člen tohoto spolku. Obraz je cenným dokumentem vypovídajícím nejen o členech bratrstva, ale podává nám také obraz interiéru kostela
v době svého vzniku. Dějiny spolku literátského, jeho vzdělávací a hudební činnost stojí
však za samostatné vyprávění.
Zvony
V severní věži kostela je umístěn největší zvon svatý Jakub z roku 1521. Je 31 centů
těžký, v průměru má 1,38 m a vysoký je více než 1m. Pochází z dílny mistra Bartoloměje,
zvonaře, jehož dílna se nacházela na Novém Městě v Praze. O rok později, v září roku 1522,
byl zvon osazen do věže kostela.
V jeho blízkosti je umístěn mnohem mladší a menší
zvon z roku 1943 o průměru 30 cm.
V jižní věži byl ve stejné době jako mohutný svatý Jakub
umístěn zvon zvaný Salve pocházející rovněž z dílny mistra
Bartoloměje. Vedle něj byl údajně zavěšen další zvon, pocházející z roku 1570, jehož osud se však naplnil ve válečné
době a byl v r. 1942 zabaven a odvezen a patrně rozlit.
V roce 2010 byl do jižní věže umístěn poslední zvon,
svatý Nepomuk Neumann, jehož dolní průměr činí 95 cm
a váží 495 kg.
Současnost
V letech 2009-2010 byly provedeny rozsáhlé opravy vnějšku i vnitřku kostela. Byla především zcela vyměněna střešní krytina a opraven krov. Byla provedena oprava a doplnění elektroinstalace a nadále probíhá odkrývání a restaurování fresek a nástěnných maleb
v celém prostoru kostela.
Zastavíte-li se při procházce městem u kostela svatého Jakuba, vejděte do jeho tichého
prostoru a věnujte vzpomínku všem tvůrcům tohoto pokladu naší duchovní i umělecké
kultury.
Faráři
O dosazování kněží do nově založeného kostela se nedochovalo mnoho zpráv. Dne
8. září založil prachatický měšťan Jakub Frumsgut každodenní mši.Dne 26. září 1359 potvrdila pražská arcibiskupská konzistoř za kněze Jakuba Gotšalka z Prachatic. Po dvaceti
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letech jeho působení dosadil měšťan Václav Frumsgut za jeho nástupce Mikuláše Konráda,
klerika z Prahy.
Jméno prvního prachatického kněze známe teprve z roku 1373, kdy po smrti faráře
Jana nastoupil na jeho místo Jakub Scronidlo. Z roku 1379 pochází zpráva o knězi Ctiborovi, ten působil ve městě ještě v roce 1380. V letech 1394 – 1398 máme zprávu o faráři
Závišovi. Další zmínky pocházejí až ze 16. století, kdy se z roku 1530 zachovala písemná
smlouva Prachatických s knězem Janem z Trmice o výši jeho odměny za vykonávanou
službu. Po jeho smrti nastoupil kněz Václav a po něm roku 1532 kněz Matěj. Další zpráva
pochází z roku 1553, kdy jiný kněz Jan z Trmice, farář v Počátkách nabízí své služby Prachaticím a skutečně téhož roku nastoupil na prachatickou faru. Po Janovi přichází kněz Vít,
jenž odešel na faru v Mirovicích a zpráva o něm pochází z r. 1561. Jeho nástupcem byl kněz
Jan Selner. Po jeho odchodu r. 1562 přichází kněz Blažej, původně farář v Kájově.
Roku 1573 nastupuje na prachatickou faru nový kněz Václav. Několikeré stížnosti na
jeho působení z roku 1578 vypovídají o neklidném životě tohoto duchovního. Jedna z nich
pochází až z roku 1584. Následujícího roku tedy odešel do Předslavic a místo něj přišel
Jakub Mirotický. Ten chtěl následně roku 1587 odejít, ale nakonec zůstal prachatickým
děkanem až do roku 1599, kdy odešel do Vimperka výměnou za tamějšího kněze Brikcího
Fladrini Velešínského.
Výčet dalších duchovních prachatické fary by zabral dosti času a místa.  M. Kunešová
Použitá literatura: Václav Starý: Prachatice a Jan Neumann 1997; Nakl. Academia: Umělecké památky
Čech 1980; F. Mareš - J. Sedláček: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém.
Sv. 38. Politický okres Prachatický. Praha 1913; Ludmila Ourodová: Průvodce kostelem svatého
Jakuba 2005
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Představujeme
ELAION
Jsme křesťanská skupina, která vznikla na jaře roku 2009 v Prachaticích. Název skupiny je odvozen od řeckého slova „elaion“, česky „olej“, kde dle křesťanské terminologie má
toto slovo hlubší význam a olej je chápán jako výraz pomazání či milosti vylité od Boha.
Především v době Starého zákona, ale i dnes má olej velký náboženský a zejména liturgický
význam.
Naše skupina vystupuje při bohoslužbách či jiných příležitostech. V současné době hrajeme každou první neděli v měsíci v kostele sv. Jakuba v Prachaticích při dětské mši svaté.
Při této mši spolupracujeme se Scholou při Římskokatolické farnosti Prachatice, kdy děti
doprovázíme při jejich zpěvu. Repertoárem naší skupiny jsou křesťanské rytmické písně ze
současných známých zpěvníků Hosana a Koinonie, ale občas hrajeme i křesťanské písničky
z doby dětství a mládí našich rodičů.
Obsazení ve skupině Elaion se v průběhu času měnilo, vždy jsme se ale znali buď z prachatického spolča nebo z našeho kostela v Prachaticích. Začínali jsme v pětičlenném složení, kdy kapelu tvořili dva kytaristé, klávesy, housle a zpěv. V průběhu roku 2011 a začátku
letošního roku se složení kapely trochu obměnilo a v současné době hrajeme s jednou kytarou, klávesami, dvěma houslemi, djembem a zpěvem.
Naposledy jste nás mohli slyšet na Parkáně v Prachaticích při příležitosti oslav svatořečení sv. J. N. Neumanna, na benefičním koncertě v kostele sv. Jakuba v červnu nebo každou
první neděli v měsíci při ranní mši svaté.
Petr Šrámek
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Pouť do Svaté země
Pozvání na cestu
„Jen těžko mohu popsat své dojetí, když jsem mohl uctít místa Kristova narození a života v Betlémě a v Nazaretě, když jsem mohl slavit eucharistii ve večeřadle – místě, kde
byla ustanovena, když jsem rozjímal o tajemství Kristova kříže na Golgotě, kde on za nás
položil svůj život … Intenzivní pocity jsem prožíval také při modlitbě u Zdi nářků a při
návštěvě mauzolea Yad Vashem, zdrcujícího památníku obětem nacistických koncentračních táborů. Tato pouť byla okamžikem bratrství a pokoje, které si chci uchovat jako jeden
z nejkrásnějších darů celého jubilea.“ Těmito slovy líčil blahoslavený papež Jan Pavel II.
svou pouť do Svaté země v roce Velkého jubilea spásy v apoštolském listě Novo millenio
ineunte. A pokračoval: „To, co jsme prožili, v nás má vyvolat novou dynamiku a pobádat
nás k tomu, abychom prožité nadšení vtělili do konkrétních iniciativ.“
V jeho stopách se v jubilejním roce 2000 vydaly na pouť do země Božího zjevení tisíce
věřících z celého světa. Mezi nimi byla i skupinka prachatických farníků vedená panem děkanem Havrdou. Všichni na to dosud rádi vzpomínají, protože prožili podobné pocity jako
Svatý otec: „Není možné vyčíslit všechny milosti, které se v průběhu jubilea dotkly lidských
srdcí! Na církev se bezpochyby rozlila ´řeka vody živé´, která neustále prýští ´zpod trůnu
Božího a Beránkova´ (srv. Zj 22,1). Je to voda Ducha svatého, jež hasí žízeň a obnovuje (srv.
Jan 4,14). Je to Otcova milosrdná láska, která se nám v Kristu znovu zjevila a darovala.
Můžeme v novém jásotu zopakovat prastará slova vděčnosti: ´Oslavujte Hospodina, neboť
je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky´ (Žl 118,1).“
Abychom oživili tento elán, abychom umožnili také těm, kteří k tomu dosud neměli
příležitost, zakusit dotek tohoto „pátého evangelia“ a načerpat sílu k věrnému následování
Krista, rozhodli jsme se na podzim 2014 tuto pouť znovu vykonat, tentokrát pod vedením pana vikáře Josefa Sláčíka. Měla by to být opravdu ´vikariátní pouť´ – jedním z jejích
hlavních cílů bude prohloubit a posílit společenství věřících v našem vikariátu. To však
neznamená, že by se k nám nemohl přidat také někdo odjinud!
Předkládáme vám toto pozvání s dvouletým předstihem. Je to nutné z několika důvodů:
1. Je třeba si na cestu našetřit. Dnes už to nejde, zvlášť ne ve větší skupině, jako ve
středověku: vydat se na cestu bez prostředků, příležitostně si něco vydělat, spoléhat na
dobrotu místních lidí … Z časových důvodů je nutné použít dopravní prostředek, konkrétně
letadlo, a z bezpečnostních důvodů (Blízký východ patří k nejnevyzpytatelnějším regionům
na světě) přijmout služby nabízené některou z cestovních kanceláří, které jsou v Izraeli
akreditované a mají s pořádáním poutí dostatečné zkušenosti. Musíme počítat s tím, že
každý budeme potřebovat asi 25 000 korun.
2. Je třeba se za cestu modlit. Nejen za to, abychom na ni mohli jet a aby se nám během
ní nic zlého nestalo. „V modlitbě se rozvíjí dialog s Kristem, který nás činí jeho nejbližšími
přáteli (Novo millenio ineunte 32).“ Pán nám chce dát mnoho svých milostí. Kdybychom
však o ně neprosili – to znamená: kdybychom v modlitbě neotvírali svá srdce pro jejich
přijetí – byli bychom jako ti, kdo jdou jen okolo nich a nechávají je ležet. Při takové pouti
jde především o upevnění víry, oživení lásky ke Kristu, nabytí hlubšího vztahu k Písmu
svatému …
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3. Je dobré se o místech, která chceme navštívit, něco předem dovědět. Kdybychom
teprve tam zjišťovali, proč tam jsme, co se tam
událo, a neuměli si to zařadit do širších souvislostí, byl by užitek pouti poloviční. K tomu nám
mají posloužit články v rubrice, kterou dnes otvíráme. Budeme procházet jednotlivými místy
ve Svaté zemi, podobně jako jsme donedávna
procházeli místy na cestě za svatým Jakubem
do Compostely. Jen to bude geograficky trochu
složitější: po Svaté zemi se totiž nejezdí přímo,
ale křížem krážem. Přemýšlel jsem, podle jakého klíče postupovat. Nakonec jsem se rozhodl
sledovat trasu, po které vozí poutníky většina
cestovních kanceláří: z Tel Avivu podél pobřeží
Středozemního moře na sever, pak do okolí Genezaretského jezera, údolím Jordánu k Jerichu,
nahoru do Jeruzaléma a nakonec na jih k Mrtvému moři, popřípadě až na Sinaj.
4. Abychom se těšili. Jak to říká Exupéryho liška malému princi? „Bylo by lépe, kdybys Osvědčení poutníka
přicházel vždycky ve stejnou hodinu. Přijdeš-li
například ve čtyři hodiny odpoledne, již od tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí,
tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí!
Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své
srdce …“ Když známe termín, můžeme „vyzdobit svá srdce“.
Na závěr si dovoluji připojit seznam několika běžně dostupných knih, které nám mohou
přiblížit jednotlivá místa podrobněji a do větší hloubky než krátký článek v časopisu:
KROLL G. Po stopách Ježíšových. Praha: Zvon 1995. Velmi podrobný obraz duchovních,
společenských a přírodních poměrů doby Ježíšovy, složený ze starověké literatury, archeologických nálezů a kriticky podaných informací o soudobých bádáních.
HOJKA P. – HANUŠ J. IZRAEL, země téměř mystická. Písek: Elim 1995. Vtipně a s nadhledem podaná zpráva o cestě obou autorů po Svaté zemi.
Jeruzalém a Svatá země. Praha: Euromedia Group-Ikar 2001. Nenáboženský, ale velmi
podrobný průvodce po Svaté zemi. Dílo početného kolektivu autorů.
BOURBON F. – LAVAGNO E. Průvodce Svatou zemí. Nakladatelství Slovart 2001.
Upozorňuji také na seriál O poutích a putování – Česká zastavení ve Svaté zemi, který pro
českou sekci vatikánského rozhlasu připravuje Václava Benešová. Lze se s ním seznámit
na stránkách www.radiovaticana.cz.
Mnozí z vás máte k dispozici i jiné turistické průvodce, biblické a archeologické slovníky,
komentáře k jednotlivým knihám Písma svatého …
Ať nás Pán provází na této pouti svým požehnáním!
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Kateřiny Stejkozové v Záblatí
Narozena:
Rodinný stav:
Děti:
Sourozenci:
Vzdělání:

Zaměstnání:

22. 11. 1972 v Prachaticích
vdaná
Anežka, Klára, Petr, Alžběta
dva bratři
projekt Perspektiva, propojení práce
a péče, kurs pedagogiky Franze Ketta Aby
malé bylo velké, SPŠG Hellichova Praha
obor konzervátorství, Soukromá jazyková škola a obchodní akademie České Budějovice – studium angličtiny, Gymnázium Prachatice, ZŠ Vodňanská
Prachatice
MD, žena v domácnosti, první kolo MD, Prachatické muzeum – konzervátorka, OSVČ, Prachatické muzeum – asistentka archeologa, nakladatelství Rovina Prachatice – fakturantka, asistentka, průvodkyně
a pokladní v Památníku MJH Husinec

Katko, jsi maminkou čtyř dětí, máš za sebou pět let tzv. „domácí školy“. Maminky
v našich farnostech by určitě zajímalo, jak zvládáš běžný rodinný život, péči o děti
a domácnost a ještě „domácí školu“?
Začnu trochu oklikou. Domácí škola není jen záležitost vzdělavatele a vyučovaných dětí.
Je do ní zapojena blízká i širší rodina. Už při prvním pomyšlení učit doma je dobré dát
prostor k vyjádření ostatním.
Někdy je to pěkný mazec. Z mé strany tento styl života vyžaduje disciplinovanost,
všechny načaté aktivity dotáhnout do konce. Pokud nedodržím naplánované, rozbiju si
celý pracovní týden a s vypětím sil o víkendu doháním, co jsem zanedbala a co spustilo
lavinový efekt. Ale to se bavíme o Stejkozových, protože domácí školu nejde přesně okopírovat a přenést do jiné rodiny. S odučenými léty a zvyšujícím se počtem dětí získávám
zkušenosti, preferuji opravdu důležité věci. A v něčem šidím. Rajskou a těstoviny s mákem,
coby naše fast-foodová jídla, vařená, když se s holkama zapomeneme a nehlídáme čas,
opravdu už doma nikdo nechce jíst. Na druhou stranu je mi velkou odměnou láska dcer,
čas, ve kterém já vychovávám své děti a ne instituce a možnost předat jim hodnoty pro
mě/nás důležité. Děti mají možnost zažívat skutečný život (plánují, podílejí se na chodu
domácnosti, pomáhají s péčí o mladší sourozence, mají možnost jet s tatínkem do práce),
vidí a prožívají daleko více, než kdyby byly ve škole a jen se teoreticky učily. Vědí, že spousta
věcí není samozřejmostí, ale je za nimi něčí práce, odříkání, námaha a třeba také radost,
potěšení. A hlavně bez velkého pochopení, tolerance a pomoci manžela bych těžko provozovala individuální vzdělávání.
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Můžeš nám více přiblížit, co obnáší domácí vzdělávání?
Ze zákona je povinné, aby vzdělavatel měl ukončené středoškolské vzdělání maturitou.
Budoucí školák absolvuje před zahájením domácí školy sezení v pedagogicko-psychologické
poradně, zájemci si najdou tzv. kmenovou školu, kde na konci každého pololetí probíhá
přezkoušení, uvedou závažné důvody, proč se rozhodli vzdělávat potomky doma, a vyplní
list A4, do kterého se např. vypisuje, jaké učebnice budou používat, a materiální a prostorové zázemí dítěte. Po dobu školní docházky je nutné psát třídní knihu, což je sešit, kam se,
většinou týdně, zapisuje probrané učivo. Tím končí povinnosti a je dán prostor pro fantazii,
kreativitu, výlety, zpracovávání projektů k výuce, spousta času pro záliby dětí. Možná si
někdo řekne, že je toho moc nebo že je to složité. Myslím, že ne. A co ty závažné důvody?
Pokud jsou v kmenové škole vstřícní, uznají za důvod téměř cokoliv: dojíždění, strach ze
šikany, upevnění rodinných pout, pocit, že mé dítě potřebuje ještě vyzrávat, nějaká silná
vyhraněnost např. k hudbě. Hodně rodin volí tuto možnost pro děti s handicapem či poruchou učení. Domácí školáci se mohou ve větší míře věnovat svým zálibám, protože látku
dokáží vstřebat a naučit se za kratší čas. Zajímavý je také poznatek, co rodina to jiný styl
a systém výuky, jiné preference. Pamatuji na rodinu s hyperaktivním chlapcem, kterému
v domácí škole výuku přizpůsobili stylem kotrmelce a driblování s míčem, následovalo čtení, pak houpání na provaze a matematika atd. Výuka je sice časově náročná, ale spokojení
byli všichni.
Jak sama vzpomínáš na svá školní léta a v čem myslíš, že je domácí vzdělávání lepší?
Na základní škole jsem patřila mezi hodné, poslušné a pečlivé, kterým šlo učení samo.
Soudružky učitelky byly spokojené. Na gymnáziu to bylo horší, protože jen na paměť již
spoléhat nešlo a učit jsem se neuměla. Taky mi došlo, že případné pokračování na VŠ není
jen otázka přání a úspěšně složených přijímaček, takový silný negativní poznatek. Ale souhrnem lze říct, že osobní zážitky nevedly k touze vzdělávat děti doma. Moji bratři na tom
byli podstatně hůř. Staršího přestala škola bavit po prvním dnu, přitom se velmi těšil, byl
zvídavý, inteligentní, pamatuji, že neustále ležel v nějakých encyklopediích. Mladší si na
základce užil hodně trápení a demotivace ze strany některých učitelek. Z okruhu bývalých
spolužáků a kamarádů vzpomínám i na drsnější zážitky. A to už bylo při rozhodování domácího vzdělávání našich dcer hodně klíčové. Domácí výuka má výhodu skutečně individuálního přístupu a podání látky způsobem, který odpovídá potřebám dítěte. Žáček není
vystaven ne vždy příjemnému porovnávání znalostí a přístupu k učení s ostatními. Asi by
ani nebylo spravedlivé srovnávat klasickou školní výuku a domácí školu.
Myslím, že více než dva školní roky ses v naší farnosti věnovala předškolním dětem
v rámci dětských bohoslužeb v Prachaticích, vždy první neděli v měsíci. Pro maminky
na MD a jejich děti jsi také připravovala „Kavárničku“ na faře. Jak vnímáš tuto péči
o nejmenší farníky?
Předškolákům jsem se věnovala určitě tři roky, vzpomínám na společně prožitý čas ráda.
Přesto párkrát v sobotu večer při přípravě programu mě napadla myšlenka, je toho moc,
zase jsem se jednou přecenila a nezvládám. To pokušení ti, Lenko, zavolat a omluvit se....
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Naštěstí smysl pro povinnost byl silnější a děti druhý den o mnoho pozornější než obvykle
a tak krásně se s nimi pracovalo, jako by věděly o mém zápase a dávaly mi zpětně načerpat
síly do dalších setkání. S dětmi jsem využívala také program „Aby malé bylo velké“. Obdivuji
propracovanost této pedagogiky, zaměření na detail, práci s přírodními materiály, ztišení,
uvědomění si sebe, druhého, Boha a jeho darů. Je to taková moje srdeční záležitost. Myslím, že oproti dalším alternativním pedagogikám (Montessori, waldorfská, zmíním-li jen ty
nejrozšířenější), tato zachovává jasný řád, který potřebujeme, je vystavěna na křesťanských
základech a zůstává původní myšlence věrná. Protože mi tato celistvá na smysly zaměřená
pedagogika sedla a aplikovala jsem ji na předškoláky a děti mladšího školního věku, ke
kterým mám blízko, přišlo mi, že z dětských bohoslužeb jsem to právě já, kdo mlsá onu
pomyslnou třešničku. Společně si hrajeme, zpíváme, vyprávíme příběh a pak ho výtvarně
zpracováváme. Doufám, až Alžbětka poporoste, že se budu moct vrátit a malým dětem se
opět věnovat. Možná se podaří také navázat na setkávání maminek na MD na faře v rámci
tzv. Kavárničky a najít vhodnější dobu vyhovující většímu počtu zájemců.
Kromě role matky a učitelky jsi před narozením syna Petříka působila v Záblatí
jako kostelnice. V čem tě tato služba obohatila?
S kostelničením jsem skončila se začátkem naší domácí školy. Nebyla jsem si jistá, zda
bych dokázala kostel připravit pro mimořádné události přes týden. Jednalo se hlavně o pohřby, vnímala jsem je jako slavnosti vyžadující zvýšenou pečlivost.
Pominu-li otřepanou frázi práce jako na kostele, ptáš se mě na další etapu života, která
mi byla dána jako dar. Jak tu společně bilancujeme, dotýkáš se otázkami jen času, který
byl i přes některé těžkosti léty obdarovávání. Jsem za něj nesmírně vděčná. Mít výsadu jít
do prázdného kostela, vnímat nepoznané osvětlení, kdy slunce nasvěcuje úplně jiná místa,
než mám zažitá, bylo pro mě nevšední. Kolik lidí jsem mohla poznat a slyšet jejich příběhy
ve chvílích prohlídky kostela. S prací kostelnice je také spojeno aranžování květin, další
znalost, kterou bylo potřeba získat a s chutí jsem si ji osvojila. Otevírání kostela zájemcům
mě donutilo nastudovat historii Záblatí. Mohla jsem mluvit s některými rodáky, kteří po
druhé světové válce museli opustit své domovy.
Jen doufám, že jsem po dobu péče o kostel nebyla pro farníky nepřijatelná až protivná.
Začíná nový školní rok. Pro vaši „domácí školu“ změna; dcera Anežka odchází do
primy gymnázia. Co bys přála jí i dalším školákům?
Všem školákům přeji správně rozvrhnuté síly na celý školní rok, aby je neopouštěla chuť
poznávat nepoznané, a začínajícím v novém kolektivu pevná a krásná přátelství na celý
život. Nám rodičům přeji moudrost, nadhled a odvahu s dětmi oslavit i špatnou známku,
pokud byla spojená se snahou, učením a jen se to tentokrát nepovedlo.
Katko, díky, nejen za tento rozhovor...
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Letní akce pro děti a mládež
Jako každé prázdniny se v našem vikariátu uskutečnilo díky Bohu a mnoha dobrým
lidem několik přínosných setkání a táborů pro dobré naplnění volného času mladých.
Hned zpočátku např. už tradiční rafty na Vltavě se společenstvím prachatické mládeže.
Několik táborů skautů, např. také už tradičně pražský oddíl ve Vitějovicích.
V Hlásné Lhotě proběhl tábor farnosti z Týna nad Vltavou a rodin s dětmi, ale hlavně
pro děti převážně z Prachaticka a Strakonicka každoroční Lásky hrad, tentokrát s rytířskou
náplní: děti byly postupně uváděny do hodnosti pážete, panoše a nakonec na zámku Kratochvíle pasovány na rytíře se vší parádou.
Na Ktiši se již 4. ročníku ENTERcampu pod vedením P. Romana Dvořáka zúčastnilo
více než sto mládežníků, tentokrát ve 2 věkových kategoriích. Tématem se staly vztahy
s lidmi kolem nás – co a jak pro ně mohu dělat. Z workshopů (sklepů) a dalších programů
se postupně vyprofiloval páteční kulturně – duchovní program, kterým se tentokrát mladí představili obyvatelům či náhodným návštěvníkům Prachatic. Odpoledne na Velkém
náměstí zahrály a zazpívaly dvě hudební skupiny složené z účastníků, proběhlo taneční
vystoupení, zazněly zkušenosti ze života mladých a paralelně probíhal program pro děti.
Večer ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba se v připraveném programu prolínala hudba
v podání ENTERbandu se scénickými a tanečními vystoupeními o hodnotě lidského života,
modlitbami i osobními svědectvími účastníků. Zároveň bylo možné napsat své prosby, aby
se za ně někdo modlil, přistoupit k rozhovorům či požádat o modlitbu osobně přímo na
místě nebo svou prosbu napsat. Dobrá nálada, bezprostřednost a radost z prožívané víry
byla i pro dříve narozené nakažlivá a velmi inspirující…
Letnímu setkání IN DEO aneb Indiánské léto sdružení DEMDAAL útočiště pro tento rok
poskytlo tábořiště Na Eustachu u Kamenice nad Lipou. Uprostřed hlubokých lesů, obklopeni nádhernou přírodou si zhruba stovka účastníků užila nádherného počasí, radostných
okamžiků hry i poklidných chvil ztišení a rozjímání, navázali nová přátelství a dokázali se
poprat i s okamžiky nepohody. Byli tu jeden pro druhého a indiánská tradice byla inspirací
souznění člověka jako součásti Božího záměru a plánu se vším stvořeným. Společným cílem
bylo prověřit pevnou vůli a víru, prokázat zručnost a dovednost, odhalit své schopnosti,
dát prostor fantazii a nápaditosti, překonat sami sebe a stát se trpělivým a poslušným
indiánem - člověkem. Spaní v tee-pee, večerní slavnosti u totemu, lukostřelba, lovecká
stezka, večerní táboráky se zpíváním, aquazorbing, ranní témátka, hry ve vodě, skluzavka,
lakros, lapače snů a dokonce i indiánská sauna. Všechna tato dobrodružství mohli prožívat
společně s kněžími, kteří je duchovně provázeli a každý den sloužili mši svatou.

Připravila Lenka Hanžlová
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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.

Lidový farář Gustav Praxl
Horní Vltavice
Narodil se jako syn sedláka ve Chvalšinách poslední den roku 1865 a o pětadvacet let
později, v Českých Budějovicích, přijal kněžské svěcení. Výčet farností, ve kterých během
své kněžské dráhy působil, je velice skromný Po devítiletém kaplanování ve Volarech totiž
nastoupil v roce 1899 do Horní Vltavice a zde již zůstal až do své smrti v roce 1929.
Přestože dnes bohoslužby v této farnosti navštěvuje necelá desítka lidí a křtiny farnost
zažije jednou za několik let, v dobách Praxlových zde farářování obnášelo starost o více než
2 600 duší s pětačtyřiceti křty ročně. Stejný počet svateb a pohřbů k tomu. Navíc z národnostních důvodů odmítal nabízenou výpomoc, která by byla ponejvíce česká. Farníkům
tvrdíval, že oni nerozumí česky a český kněz zas dostatečně neovládá němčinu. A tak si to
raději bude vše dělat sám. Ve farnosti, kde byste české obyvatele spočítali na prstech obou
rukou, takové poznámky rádi slyšeli. Poměrně neobvyklé byly i jeho bohoslužby s tím, že
v zimě je zima a v létě jsou lidé unaveni od práce, a tak nebývaly příliš dlouhé.
V Horní Vltavici sloužil rovných třicet let a za tu dobu se
stal neodmyslitelnou součástí obce. A nešlo pouze o počet
odsloužených let. Obstarání nových zvonů po první světové
válce, zvětšení hřbitova, pořízení nových bočních oltářů i další
zvelebení kostela, vztyčení památníku obětem války či velkolepé oslavy dvou století kostela je jen malý výčet z jeho aktivit.
Jestliže biskupství ocenilo jeho kvality tituly biskupský vikář
a konsistoriální rada, srdce farníků si získal svým dobrosrdečným a vskutku lidovým přístupem. Skutečnost, že každá oslava
jeho jmenin či narozenin se stala záležitostí celé farnosti, je nad
všechny čestné tituly.
Služba v horské farnosti nebyla rozhodně záležitostí snadnou. Po ranní mši jej čekala cesta vzhůru na Kubovu Huť či na
Polku, do Lenory a na další, mnohdy v kopcích usazené osady.
Ať již za výukou náboženství nebo při návštěvě nemocných.
Vedle kněžského povolání měl na starosti i malé hospodářství, kde mu díky selskému původu nebylo zatěžko osobně hnát
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své čtyři krávy na Huťské louky. O senách zas vzal hrábě
a společně s kuchařkou, řeznicí, hrobníkem a jejich rodinnými příslušníky každoročně
na faru navozil z farní louky
Na račím i tucet fůr sena.
Ve vzpomínkách se zachovalo bezpočet příběhů dokazující jeho smysl pro humor.
Nebylo mu zatěžko sednout
si po skončení polních prací
s farníky v hospodě u piva
a dát si s nimi (bez vkladu Pohlednice, kterou poslal G. Praxl z Horní Vltavice.
ovšem) partičku karet. Hrál
na violu ve vesnickém kvartetu, byl členem mnoha spolků. Přestože byl P. Gustav Praxl
obrazem své doby, zvláště v národnostním kontextu, byl rozhodně jak dobrým pastýřem,
tak i sousedem, učitelem a hospodářem.
Zemřel v pouhých třiašedesáti letech 24. ledna 1929 a pohřben je vedle hlavního vchodu
hornovltavického kostela.
JP

Informace k výuce náboženství
Informace získáte u kněží a katechetů (ketechetek) vikariátu, včetně přihlášek
Pro Prachatice a Husinec:
• Rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství na webu farnosti (www.farnostprachatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky na náboženství jsou k vyzvednutí v sakristii v kostele a ve školách.
• Schůzka s rodiči dětí na prachatické faře v pondělí 10. září od 17 hod.
• Mše za nový školní rok za všechny pedagogy, studenty a žáky prachatických škol v neděli 9. září od 9.15 hod v kostele sv. Jakuba.
Milí rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo
svátost křtu či další svátosti v Prachaticích nebo Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky
Hanžlové nebo u P. Josefa Sláčíka (388 312 158) do 23. září 2012.
Dětská diecézní pouť se uskuteční v pravidelném termínu, první sobotu v říjnu, tj.
6. 10., tentokrát do Milevska. Zveme děti a mládež, rodiče i prarodiče. Zajištěna je doprava
autobusem. Přihlásit se můžete ve svých farnostech již nyní v sakristii a u katechetů.
Možnost objednat dětem u katechetů nebo ve farní kanceláři v Prachaticích předplatné
časopisu DUHA (www.mojeduha.cz), dívčí časopis IN (www.in.cz), pro kluky TARZICIUS
(www.tarsicius.cz).
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Slovo ministrantům
Eucharistické zázraky
Možná míváš občas pochyby o tom, zda se při mši opravdu uskutečňuje něco mimořádného, když navenek nic není poznat. I po slovech proměnění hostie ani víno nemění svou
vnější podobu. A tak ti možná ve tvé víře může trochu vypomoci, když si připomeneme
některé eucharistické zázraky, které se udály na různých místech v různých historických
dobách.
Nejstarší eucharistický zázrak se uskutečnil kolem r. 700 v Itálii. Jistý kněz slavil v chrámu v Lancianu mši svatou. Po proměňování na něho přišlo pokušení: zapochyboval o tom,
je-li Kristus skutečně přítomen v Nejsvětější svátosti. V tu chvíli se hostie proměnila v kus
lidského svalu a ve víně se utvořilo pět krevních tělísek. Dodnes jsou tyto předměty uchovávány ve veliké úctě a lékaři potvrdili, že se skutečně jedná o části lidského těla.
Ve 14. století došlo v Holandsku k této události: Jakýsi nemocný muž byl zaopatřen svátostí nemocných, ale hostii vyzvracel do nádobky. Jeho paní, aniž toto zpozorovala, vylila
obsah hrnce do otevřeného ohně. Když na druhý den oheň prohrabovala, k překvapení zpozorovala, jak nad ním kmitá nahoru a dolů hostie, aniž by shořela. Aby vyňala tento cenný
klenot z ohně, vložila do něho ruku a bez nejmenšího sežehnutí zbožně uložila sv. hostii do
šátečku a s ním do krabičky. Nato zavolala kněze a ten hostii odnesl do svatostánku.
Mnohokrát došlo díky eucharistii k zázračným uzdravením: Lurdy – těžké popáleniny,
slepota, ochrnutí, atd.; Anglie – uzdravení slepého při mši; Itálie – uzdravení z rakoviny;
Švýcarsko – uzdravení těžkých bolestí hlavy.
Dalším typem eucharistického zázraku je, že některý člověk dokázal žít bez přijímání
potravy pouze z eucharistie jako jediného pokrmu, donášeného třeba jen jednou za týden.
Jeden případ byl zaznamenán ve Švýcarsku v 15. století.: Mikuláš z Flüe, řeholník, žil
v klášteře pouze z přijímání eucharistie celých 20 let. Novodobější případ byl zaznamenán
v Německu na začátku 20. století: Terezie Neumannová žila 35 let z eucharistie. Tato žena
byla navíc stigmatizována, objevovaly
se jí na rukou krvavé rány, připomínající Kristovy rány na rukou po hřebech.
Těmto všem událostem můžeš věřit
a nemusíš. Předkládám ti tyto případy
jako povzbuzení pro tvou víru. My se
asi budeme muset ve svém životě obejít bez takovýchto mimořádných úkazů. Ježíšovu přítomnost v eucharistii
nám budou dosvědčovat především
jeho vlastní slova: „Toto JE moje Tělo,
toto JE moje Krev.“ Proč by nás chtěl
Ježíš oklamat, když nám dar eucharistie zanechal?
PH
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Life update
Společenství
Začíná nám nový školní rok a s ním je spojena spousta nových možností. Jednou z nich
je začít chodit na spolčo, tedy na nějaké společenství organizované naší církví. A je z čeho
vybírat – společenství mládeže, rodin, biblické, nebo jakékoliv jiné. Společenství mládeže
najdeme snad v každém městě nebo větší obci.
A proč na spolčo vůbec chodit? Nestačí, když se modlím doma nebo jdu jednou za týden
do kostela? – Já myslím, že nestačí. Pán Ježíš nám říká: „Opět vám pravím, shodnou-li
se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde
jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)
Když to tedy řeknu hodně zjednodušeně – sám doma se mohu modlit každý den, ale jen
na nějakém společenství mohu sdílet s ostatními své zážitky, postřehy, ale i prosby k Pánu
Ježíši. Samozřejmě mnohdy máme možnost se modlit ve společenství v rodině. Častokrát
je ale pro náš duševní i duchovní rozvoj důležité sdílet se s lidmi, kteří jsou ve stejném nebo
podobném věku. Proto vznikají často druhy společenství podle různého věku (mládeže,
rodin, manželů s odrostlými dětmi i seniorů).
Na spolču je možné ale zažít i spoustu skvělých zážitků, na které každý rád vzpomíná
– společné výlety, zájezdy, setkání s jinými společenstvími z jiných měst atd. Sám moc rád
vzpomínám na společná několikadenní setkání, kdy jsme měli všichni možnost podívat se
na své kamarády zase z jiného úhlu a zažít s nimi spoustu zábavy. S naším prachatickým
spolčem jsme byli např. několik dní v Lažišti, jindy zase na Lomci, nebo na raftech, kdy
jsme společně sjížděli Vltavu…
Je krásné, když najdete dobré přátele a ještě krásnější je, když s nimi můžete sdílet svůj
vztah k Bohu. Proto vyzývám každého z vás, zejména mladé lidi, abyste netrávili jenom
čas u televize, Facebooku nebo v baru, ale zkusili někdy zajít na spolčo a najít tak nové
přátele. Spolčo je pro člověka jakékoliv povahy. Mně samotnému třeba trošku déle trvá, než
se s někým lépe seznámím nebo sblížím, ale při pravidelném setkávání na spolču se každý
ostych snadno odbourá. Proto se neboj a přijď mezi nás.
Petr Šrámek
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
Dvě minuty ticha
Fejeton o konci léta
Je zajímavé, jak některá data bereme doslovně vážně a nenapadlo by
nás události s nimi spojené přesunovat na jiný termín. Mám na mysli
data jako třeba 31. prosinec. Silvestra neslavíme v půlce dubna nebo
koncem září! Ať se nám chce nebo nechce, na Silvestra prostě uděláme
chlebíčky, koupíme láhev bublinek a rozešleme péefky. Konec kalendářního roku je tak nějak nepohnutelné datum. Moje kamarádka vždycky
chtěla slavit Vánoce až v lednu. Svou touhu odůvodňovala prakticky:
stihla by se lépe připravit. Nikdy ovšem termín Štědrého dne operativně neposunula. Jaksi to nešlo.
Jsou však data, která by mohla mít stejnou nebo aspoň velmi podobně závažnou důležitost, avšak nemají. Jako třeba první jarní den. Datum je v podstatě jasné a učí se je
v prvouce děti od první třídy, ale všimli jste si, že bychom tvrdili: „Hurá, máme tu jaro,“
hned 21. března bez ohledu na panující počasí? Ani náhodou! Pokud je chladno a příroda
ještě jarně nevoní, nikdo jaro nevyhlašuje klidně ještě ani v dubnu. Naopak zase stačí, aby
prvního března zasvítilo sluníčko, rozcvrlikali se ptáci a trochu zavoněla rašící zeleň, a my
hned vykřikujeme: „Jaro! Jaro je tady!“ I když je jasné, že správný termín prvního jarního
dne přijde teprve za čas.
31. srpen je taky takové zvláštní datum. Ačkoli většina lidstva neužívá dobrodiní prázdnin a počasí se na přelomu srpna a září také nijak výrazně nemění, máme tento den spojen
s koncem léta. A přitom i prvňáčkové vědí, že podzim začíná až 23. září! S nástupem do
školy prostě léto končí. Zajímavé. Co kdybychom si tentokrát konec léta skutečně nechali
až na toho třiadvacátého září?
Fejeton o přehánění
„Mami, nepřeháněj,“ ozvala se Anička nespokojeně, „nepřišla jsem o hodinu později,
ale jen o patnáct minut.“ Reagovala na můj mateřský proslov, jímž jsem ji kárala za pozdní
příchod. Na mou námitku, že se to tak přece jenom říká, namítla: „No jo, ale musíš to říkat
i ty? Vždyť už bys byla jako babička. Ta taky říká katastrofa tomu, když jí vyteče pračka, ale
co jsou potom zemětřesení, záplavy nebo takový věci?“
Na to se nedalo nic říct, měla pravdu. Navíc ještě přidala spoustu dalších připomínek
k obecné lidské mluvě. „To je vůbec hrozný, jak lidi mluví. Třeba jeden profesor ve škole
pořád vyhrožuje písemkou, ale nikdy ji nedá, vždycky se nechá ukecat, že až příště. Nikdo
ho už nebere vážně.“ Tvářila se rozhořčené a pokračovala: „Nebo moje kamarádka Boženka.
Ta zase pořád mluví o tom, jak se rozejde s tím svým Románkem. Každý týden to s někým
o přestávce ve škole na chodbě podrobné rozebírá, jak je nesnesitelnej, jak si jí dost nevšímá, jak kouká po jiných holkách, ale jen co Románek kývne, už za ním běží, věší se na něj
a sladce se usmívá. Proč to říká, když to tak nemyslí? Vždyť ona vlastně lže, ne?“ Na tuhle
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řečnickou otázku jsem samozřejmé nemohla nijak odpovědět a zdálo se mi, že na to Anička
vlastně ani nečeká.
Proč říkáme věci, které tak nemyslíme? Proč ujiš¬ťujeme známé, že jim zavoláme, jako
já tuhle Kamilu, ačkoli jsem to neměla ani v nejmenším v úmyslu? Švitořila jsem o tom, že
se někdy musíme setkat, i když mi bylo jasné, že na to v nejbližších deseti letech nejspíš nenajdu čas. Proč slibujeme dětem, že to u zubaře ne¬bude bolet, jako včera moje kamarádka
Vlasta svému synovi, ačkoli dobře věděla, že ho vrtání zubu aspoň trochu zabolí? Proč to
neřekneme rovnou? Čeho se bojíme?
Na jednu stranu o banalitách hovoříme výrazy říše katastrof a nehorázně přeháníme. Na
druhou stranu o věcech nepříjemných se vyjadřujeme zjemněle, jako kdyby bolest a strach
neexistovaly. Kdybychom to měli brát úplně vážně, tak by se možná dalo říci, že v jednom
kuse lžeme. Nebo ne, my jen tak polháváme; jak říká Vlasta o svém chlapečkovi: „On nelže,
on jen tak polhává...“ Jak se nám pak má věřit? Nemyslela jsem si o sobě, že bych měla
nějaké potíže s pravdomluvností. Určitě nejsem prolhaná. Ale nepolhávám taky sem tam
někdy jen tak drobně, občas, příležitostně, skoro nevinně...?
Docela často se rozčilujeme nad politikou a politky, hubujeme na ně, jaká je to cháska
prolhaná, nepoctivá, dnes mluví modře, včera mluvili červeně a zítra budou zelení, pohoršujeme se nad politickou scénou, že se už nikomu nedá věřit, ale oni jsou to lidi jako my.
Rostou z našich řad. Jenom to jejich polhávání je o dost víc vidět. Ale asi je nezměníme. Jak
bychom mohli? Je tedy celá ta situace s pravdou a lží úplně beznadějná? S tím se mi smiřovat opravdu nechce, leda že by... Jakže to říkala ta má dcera? Mami, musíš to říkat i ty?

Stojí za přečtení
Tomáš Špidlík
Znáš Boha Otce? • Znáš Krista?
Znáš Ducha svatého?

Dnes vám chci doporučit hned tři knihy najednou, ale ono je to tak vlastně v pořádku,
neboť, jak dobře víme, Otec, Syn a Duch svatý jedno jsou. A právě o nich jsou tyto knihy
našeho drahého, teprve nedávno k Bohu povolaného, kardinála Tomáše Špidlíka. Skrze své
obrovské vzdělání a rozhled nám předkládá vyčerpávající informace nejen v duchovních, ale
i historických kontextech a nutno říct, že tak činí velice srozumitelně i pro méně zdatného
čtenáře. Tomáš Špidlík se orientoval převážně na spiritualitu křesťanského Východu, takže
i v těchto knihách se nám otvírá trochu opomíjená, o to však bohatší truhlice Boží moudrosti našich východních bratří. Pokud vás zajímají odpovědi a úvahy na téma Svaté Trojice
(a to by vás tedy opravdu zajímat měly), zkuste sáhnout po těchto knihách. Jsou docela
útlé (ne na úkor bohatství sdělení) a ve farní knihovně je ochotně a zcela zdarma zapůjčí.
Odvážnější mohou i zakoupit. Doporučuji všemi čtyřmi končetinami.
Pavel Beran
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Malý slovníček církevních pojmů
Učedníci
Ve Starém Zákoně jsou to ti, kteří následují učení nějakého mistra,
učitele. V Novém Zákoně je nazýváno učedníky Ježíšovými dvanáct
apoštolů (evangelium sv. Matouše), dalších dvaasedmdesát (evangelium sv. Lukáše) a všichni ti, kteří jej následují (evangelium sv. Matouše,
Marka). Mezi Ježíšovy učedníky patří např. Josef z Arimatie, Marie
Magdalská, Josef zvaný Barsabáš, přezdívaný Spravedlivý a další.
Učitelé církve
Je to čestný titul určený těm, kteří představují teologickou autoritu
a kteří jsou zároveň mimo-řádnými osobnostmi. Vyznačují se především svatostí života a vynikající znalostí svatých věcí. Učitelů církve je
asi třicet a patří mezi ně Antonín z Padovy, Tomáš Akvinský, Bonaventura, Kateřina Sienská, Terezie z Avily, Albert Veliký, Terezie z Lisieux,
František Saleský atd.
Urbi et orbi
Latinsky „Městu, tj. Římu a světu“. Je to papežské požehnání, které papež každoročně
na Boží hod vánoční a Boží hod velikonoční uděluje z ústřední lodžie Svatopetrské baziliky. Kromě oslavy Vánoc a Velikonoc je udělováno při obřadu papežské inaugurace a při
některých jiných výjimečných příležitostech. Požehnání, zejména velikonoční, je spojeno
s papežovým projevem, v němž bývá zhodnocen uplynulý rok, a s pozdravy věřícím v mnoha světových jazycích. Požehnání je vždy spojeno s velkým zájmem světové veřejnosti,
k obřadu se sejde velké množství věřících a je přenášen rozhlasem i televizí.
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Vypravili jsme se
Na Stožeckou kapli
Nedaleko Volar se vypíná vrch Stožec. Již ve 13. století zde stávala strážní věž, která
měla chránit poutníky a kupce ubírající se nehostinnými kraji po obchodní Zlaté stezce
z Pasova do Prachatic. Volary byly jejich zastávkou na nocleh a občerstvení.
Na počátku našeho příběhu byl milostný obraz Panny Marie, který po dlouhá léta visel
v malé dřevěné kapličce blízko Soumarského mostu. Přišla doba třicetileté války a tak se
stalo, že oddíl Švédů ztratil v hlubokých lesích svoji cestu a zajal muže z Volar. Byl nucen
vojákům ukázat cestu přes divoké lesy. Dovedně skryl obraz ve skalní rozsedlině na Stožeckém vrchu. Soumaři po nějakém čase obraz našli a upevnili jej znovu na strom nedaleko
pramene.
Obraz se brzy stal cílem poutníků, neboť mezi lidem se vyprávěly pověsti o jeho zázračné
moci. První písemná zpráva o obrazu Panny Marie Stožecké pochází z roku 1791. Volarský
měšťan, kovář Jakob Klauser, po tři roky již trpící slepotou, uslyšel ve snu hlas: „Znovu se
ti vrátí zrak. Jdi do stožeckého lesa a tam najdeš obraz.“
Po tři noci se hlas znovu a znovu vracel a hle, Jakob se čtvrtého dne díval na svět vidoucíma očima a první, co spatřil, byl obraz Panny Marie ve svém okně. Jakob se ihned vydal
na cestu jen s koženou brašnou na chléb. Bloudil lesem celý den, až ve večerním soumraku
spatřil na stromě u lesního pramene obraz, který znal již z ranního zjevení. Slíbil postavit
na tomto místě kapli. Po několika dnech vyjel z Volar s vozem naloženým stavebním dřívím
a nářadím a sám se pustil do stavby kaple. Jakmile byla kaplička hotova, přenesl milostný
obraz do jejího nitra. Brzy se toto místo stalo cílem poutníků z blízkého i dalekého okolí.
Volarští se po čase rozhodli přenést zázračný obraz do svého městečka a vybrali pro něj
boční svatojánskou kapli ve farním kostele. Nato bylo uspořádáno slavné procesí, které
mělo obraz přinést do Volar, kaple byla nazvána Stožeckou kaplí ve farním kostele. Při
velkém požáru roku 1863 se obrátilo v popel a trosky na šedesát domů a oheň se nevyhnul
ani kostelu. Tím skončil příběh zázračného obrazu Panny Marie Stožecké.
Na německé straně ve Phillipsreuthu vznikla kopie Stožecké kaple. Stará kaple postupně
chátrala, až byla přec jen zachráněna a obnovena v osmdesátých letech minulého století.
Stojí jako tichá vzpomínka pod vrchem Stožcem a vypráví nám o svém nejednoduchém
osudu.
Pravidelně je zde pouť v polovině srpna, letos 12. 8. německo-česká pod širým nebem.
Toto krásné poutní místo ožilo letos také v sobotu 26. května při vikariátní dětské pouti.
Hlavním celebrantem poutní mše byl P. Michal Pulec z Vimperka (viz foto). Po mši sv. u Stožecké kaple jsme se vypravili spolu s ostatními dětmi a rodiči z vikariátu do Českých Žlebů.
Po cestě bylo stanoviště s ekologickým tématem a hrami. V Českých Žlebech u památníku,
na místě, kde stával kostel sv. Anny, jsme měli malou pobožnost. Potom jsme se přesunuli
na Soumarský most, kde jsme prošli novou naučnou stezku Soumarské rašeliniště.
Foto k článku je na poslední straně
MK, LH, KF
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Stalo se
Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat chrámové skupině Elaion při prachatické farnosti,
která účinkováním na II. benefičním koncertu, jehož cílem bylo podpořit potravinovou
pomoc pro děti z Azylového domu sv. Dominika Savia v Prachaticích, pomohla opatřit
částku 3.200 Kč, což je v době, kdy lidé mají hlouběji do kapsy a na koncerty moc nechodí,
částka slušná.
Ing. Stanislava Tomešová
Na návštěvě i na pouti
Je to více než čtyři roky, kdy jsme se v Prachaticích rozloučili s naším kaplanem P. Tomášem Hajdou, který byl po několika letech služby u nás přesunut do Pacova. Už tehdy
jsme slibovali návštěvu. Uteklo však hodně vody, proběhlo spoustu akcí, při kterých jsme tu
a tam otce Tomáše zahlédli a pozdravili, ale pořád jsme se za ním nějak nemohli vypravit.
Snad je omluvou, že v té době probíhaly velké přípravy na Národní pouť ke sv. Janu N. Neumannovi. Letos jsme se ale rozhodli, že návštěva bude. A že prý by se to moc hodilo zrovna
na pouť. Výlet i pouť jsme ohlásili v kostele a do čtrnácti dnů byl autobus zaplněn. Ráno
2. června jsme vyrazili. V Pacově nás mile přivítal usměvavý otec Tomáš a pozval nejen do
pacovského kostela sv. Michaela Archanděla, ale také na faru, kde nás štědře pohostil. Po
obědě, který pro nás (cca 50 lidí) připravila den předtím na prachatické faře paní Alenka
Štěpánková společně se svojí partou spolupracovnic a který jsme si do Pacova přivezli, jsme
vyrazili „NA KRÁSNOU SAMOTU“, jak poutní místo Křemešník nazval spisovatel a kněz
v jedné osobě P. František Bernard Vaněk. Křemešník byl
naplněn vůní různých sladkostí, které se tu jako na každé
pořádné pouti prodávaly před
kostelem. Měli jsme štěstí, že
léčivá voda s obsahem stříbra
zrovna vytékala z pramene,
který má periodické vyvěrání
a převážnou část roku neteče. Ve čtrnáct hodin společně
celebrovali mši svatou otcové
Josef Sláčík, Tomáš Hajda
a Petr Antoš a všichni tři měli
pusu od ucha k uchu. Možná
to bylo i z radosti, že předběhli pana biskupa a byli první, kdo slouží před nově zrekonstruovaným oltářem. Na závěr jsme si vyprosili požehnání a rozloučili se s otcem Tomášem. Ještě
chvilku jsme si užili Křemešníku a s dobrou náladou i vděčností Bohu jsme se opět vydali
na cestu domů. Všem děkuji za milé společenství i pomoc při organizování zájezdu.
Petr Juhaňák – redakčně kráceno
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Setkání na Třístoličníku
35 let (+ 2 dny) po svatořečení Jana Nepomuka Neumanna se
záměrně potkali u jeho kaple na
Hochsteinu na hranicích svých
území zástupci děkanátu Freyung-Grafenau a vikariátu Prachatice. Sešli se z různých směrů po
šumavských kamenech ve výšce
přes 1 300 m, chráněni před sluncem prvního letního dne oblaky
místo popadaných mohutných
smrků, aby se nejdříve sjednotili v modlitbě pod širým nebem
a pak v pohostinství na Třístoličníku. Pozvání od německého
děkana Kajetana Steinbeissera, kterému se zalíbilo rok předtím na velké prachatické pouti při oslavách JNN, přijalo asi 40 jeho spolubratří kněží i laických spolupracovníků, z české strany 3 kněží, jáhen
a 6 spolupracovníků. Vzájemně si sdělili základní fakta o svých působištích a své práci,
předali pozvání na další možnosti společných akcí a posíleni na těle i na duchu novým přátelstvím i svěžím horským vzduchem s vděčností a příslibem dalších setkání se rozloučili.
MaM
Vernisáž - vimperská kostelní skla
Když vejdete do našeho kostela a projdete jím až
do presbytáře, uvidíte po stranách oltáře dvě velká
vitrážová okna. Na jednom je podoba Panny Marie
a na druhém Ježíš. Obě okna zhotovil Jan Zachariáš
Quast na objednávku určenou pro světovou výstavu
ve Vídni v roce 1873. Byl zaměstnancem Wilhelma
Kralika z lenorské sklárny a zabýval se sklomalbou. Pro postavu Krista mu stál modelem formař
Johann Riederer a pro obraz Panny Marie to byla
jeho manželka Louisa. Tato skla byla co do kvality
první svého druhu na světě, přesto malíř zemřel
jako velmi chudý.
O těchto oknech a dalším skle, asi 140 kusech
převážně ze soukromých sbírek - šumavských hutí
mluvila PhDr. Jitka Lněničková na své vernisáži
v muzeu vimperského zámku. Výstava trvá od
začátku srpna do konce října.
V. Předotová
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Stožecká kaple
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