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Z  myšlenek P. Josefa Doubravy
kniHa moZaika ŽiVota
(pokračování)

V radosti děkuji,
v bolesti důvěřuji
Pánu Bohu i bližnímu.

+ + + + + + + + + + 

Život tady – to je hledání.
Život tam – to je shledání.

+ + + + + + + + + + 

Jaký je tvůj vztah k modlitbě
a jaký je tvůj postoj k modlám, prokazuje,
jaké je tvé křesťanství. 

+ + + + + + + + + + 

Lásku neohrožuje křehkost, ale krutost.

+ + + + + + + + + + 

Dítě nemá být přítěží, ale požehnáním.
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Úvodník

Byl jsem u toho. Tedy u toho, 
když se v Praze v katedrále sla-
vilo svatořečení Anežky České. 
A také, když přijel papež, a čis-
tě náhodou, což musím při-
znat, u neumannovských oslav, 
které proběhly v Prachaticích 
na sklonku éry socialistické-
ho Československa. Děda mi vyprávěl o pohřbu 
Tomáše Masaryka. Strýc zas o Janu Palachovi. 
Jsou v životě události, které si většinou uvědo-
míme až mnoho let poté, co kolem nás přejdou. 
Někdy jejich význam vytušíme s předstihem a to 
nás donutí se jich účastnit, jindy je do plnosti 
dotvoří až čas. Ale každý, kdo tyto doteky dějin 
pocítil na vlastní kůži, určitě potvrdí, že něja-
kým způsobem, třeba jen nepatrným, formova-
ly jeho pohled na historii i budoucnost národa, 
vlasti, světa, vesmíru. Stejně jako když navštívíte 
vzdálený světadíl, naučíte se cizí řeč. Každý nově 
zvládnutý jazyk, každé putování a taktéž každá 
na vlastní kůži prožitá událost nás zvedne kou-
sek výš ze země, abychom všechno to mihotání, 
mnohdy malicherné a zbytečné, viděli z větší výš-
ky a mohli tím spíše posoudit, kam se to vše ubírá 
a co si s tím máme počít. 

V polovině října proběhne v Praze blahořeče-
ní čtrnácti pražských mučedníků. Drtivá většina 
z nás až dnes poprvé slyší o těch tragických udá-
lostech, které před čtyřmi staletími připravily 
o život čtrnáct řeholníků. Příběh, který zakrátko 
přehlušila Bílá hora s třicetiletou válkou. 

Můžeme doma sedět u televize, nebo na dvor-
ku štípat dříví. Můžeme tu událost nechat projít 
kolem nás bez povšimnutí. Však se svět nezbo-
ří. Ale také nám mezi prsty může proklouznout 
něco, co se jen stěží dá popsat či získat jinde, při 
jiné události. I kdyby šlo jen o to říci: „Já tam ten-
krát byl“.

Jaroslav Pulkrábek
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Rok biskupa Hloucha

2. 10. 2012 – 90 let od vstupu do semináře
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 této doby proběhne celá řada vzpomínkových akcí a projektů. Naším příspěvkem 
je pak rubrika nazvaná Rok biskupa Hloucha, jejímž prostřednictvím vás chceme seznámit s prů-
během oslav, přiblížit osobní vzpomínky našich čtenářů či zveřejnit dosud vesměs nepublikované 
fotografie z osobních archívů.

Ze života biskupa Josefa Hloucha
V pořadí devátý biskup českobudějovické diecéze se narodil 26. března 1902 jako páté 

dítě do chudé rodiny drobných zemědělců. Jeho otec Jakub a matka Marie žili v Lipní-
ku u Třebíče. Počátek 20. stol. je dobou tzv. austrokatolicismu. Je to doba úzkého sepětí 
habsburského trůnu a oltáře. Někdy se o katolické církvi posměšně říkalo, že není římsko-
katolická, nýbrž c. k. (císařsko-královská), podobně jako všechny ostatní státní organizace. 
 R. 1909 vstoupil poprvé do školy, tzv. dvoutřídky. Poté studoval v Hrotovicích. R. 1914 
vstupuje do Arcibiskupského gymnázia v Kroměříží. Zároveň se stává i chovancem tzv. ma-
lého semináře, který formoval chlapce k budoucí dráze duchovního. R. 1922 odmaturoval 
a téhož roku nastoupil do velkého semináře v Olomouci. R. 1926 byl vysvěcen na kněze. 
Ačkoli pocházel z brněnské diecéze, vysvěcen byl za olomoucké arcibiskupství arcibisku-

pem Prečanem. Stalo se tak na svátek 
sv. Cyrila a Metoděje 5. července. Pri-
miční mši svatou sloužil 11. července 
v rodném Lipníku. Byl knězem s hlu-
bokou eucharistickou a mariánskou 
úctou. Své znalosti si prohluboval 
na olomoucké Teologické fakultě, kde 
r. 1934 získal hodnost doktora teolo-
gie. Později se zde habilitoval na do-
centa, ale dalšímu působení zabránila 
druhá světová válka, kdy byly na úze-
mí protektorátu všechny vysoké školy 
uzavřeny. R. 1945, po skončení války, 
se opět vrací na Teologickou fakultu, 
kde se stává profesorem. Jeden rok 
před nástupem komunistické strany 
k moci, tedy roku 1947, byl vysvěcen 
na biskupa. Režimem byl vnímán jako 
nebezpečný třídní nepřítel, jak o tom 
svědčí jeho kádrový posudek z 50. let.
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Josef Hlouch byl obyčejným člověkem, který se 
rád stýkal s lidmi, ať už v továrnách mezi dělníky, kde 
se zajímal o podmínky, v jakých pracují (viz novinový 
článek), nebo např. na sportovních utkáních. Proto 
byl také lidmi velmi oblíbený. Biskup Josef Hlouch 
zemřel 10. června 1972. Pochován je na hřbitově u sv. 
Otýlie v Českých Budějovicích, kam lidé dodnes cho-
dí s květinami a u jeho hrobu zapalují svíčky. I přes 

zákaz KSČ se jeho pohřbu zúčastnilo přes tisíc lidí. zdroj: Radio Proglas

Vzpomínky: 
Radek gális:
Českobudějovický deník - úryvek z rozhovoru s kardinálem m. Vlkem

V roce 1968 jste se stal sekretářem biskupa josefa Hloucha, který se směl 
opět po mnoha letech vrátit do budějovické diecéze. jak na něj vzpomínáte?

Vzpomínám na něj velice rád. Měli jsme spolu vztah jako otec se synem, poněvadž byl 
o desítky let starší. Když jsem v roce 1968 skončil bohosloveckou fakultu, tak bezpodmínečně 
chtěl, abych se stal jeho sekretářem. Možná asi neměl na vybranou. Z domácích kněží, kteří 
byli spíš starší, zřejmě nemínil nikoho vybrat a vzal si mě jako čerstvého kněze. Josef Hlouch 
byl opravdu hluboce duchovní, velice kultivovaný člověk. Po stránce kulturní byl velkým ob-
divovatelem našich básníků, měl sám básnického ducha. Jeho oblíbený básník byl Jaroslav 
Vrchlický. Jednou jsem v budějovické vědecké knihovně slyšel jeho projev k výročí Vrchlického, 
a byl skvělý. Josef Hlouch byl skutečně velký po stránce náboženské, duchovní i kulturní.

současná mladá generace se upíná k různým vzorům a obdivuje televizní 
superstar. neměl by mezi ně patřit i biskup Hlouch?

Tohle je trošku citlivá otázka. Mladí lidé uznávají superstar sportovní nebo kulturní, třeba 
zpěváky, zkrátka lidi, kteří podávají nějaký výkon. Z tohoto pohledu by biskup Josef Hlouch 
superstar nebyl.

Byl to hluboce duchovní člověk, ale ne člověk nějakých výkonů. Měl velké vnitřní dimenze, 
ale nevím, jestli by ho proto mladí lidé brali jako superstar.

smrt biskupa Hloucha zavinil zřejmě i tlak krajského církevního tajemníka 
leo Drozdka.

Církevní tajemník Drozdek byl na biskupa Hloucha skutečně velmi tvrdý. Zažil jsem, když 
za ním na biskupství chodil, pořád mu tam kouřil pod nosem a stále si nechával nalévat nějaký 
alkohol. Pan biskup byl jemný člověk, a on se k němu choval tak neurvale.

Rok před biskupovou smrtí mě komunisti vyhnali na Šumavu a já od něj odešel. Drozdek 
k němu dále chodil a mluvil i proti mně. Také na něj tlačil, aby opravil nějaká kněžská přeložení, 
která biskup udělal v 68. roce ve prospěch farnosti. Komunisti naopak chtěli, aby kněží byli 
překládáni nebo umisťování v neprospěch farnosti. Tohle pana biskupa velice ranilo a bylo to 
pro něj jako pro jemného člověka velice těžké.
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Z liturgického kalendáře

svatí Cyril a metoděj:
péče o výchovu a vzdělání 

Říjen nám připomíná některá pro život církve důležitá témata: 
1. Je to měsíc posvátného růžence. „Vybízím k tomu, aby se mezi věřícími, především 

v životě rodin, dával větší prostor mariánským modlitbám jakožto pomoci k rozjímání 
o svatých tajemstvích, o nichž vypráví Písmo. Velmi užitečným nástrojem je například 
osobní i společná modlitba svatého růžence, která prochází spolu s Marií tajemství Kristova 
života.“ (Benedikt XVI.: Verbum Domini, 88). Památku Panny Marie Růžencové (7. 10.) 
však slavit nebudeme, připadne na neděli. 

2. Je to měsíc misijní. Předposlední neděle (letos 21. 10.) se slaví jako Světový den mod-
liteb za misie. Při té příležitosti vykonáme sbírku ve prospěch Papežských misijních děl. 
Misijní charakter měsíce podtrhují i některé svátky světců – hlasatelů víry: sv. evangelisty 
Lukáše (18.), sv. biskupa Radima, který doprovázel svého bratra sv. Vojtěcha na misijních 
cestách po východním Prusku a byl svědkem jeho mučednické smrti (12.), sv. kněze Jana 
de Brébeuf a jeho druhů, francouzských jezuitů, kteří v polovině 17. století hlásali Krista 
indiánským kmenům Irokézů a Huronů v oblasti Velkých kanadských jezer a zemřeli jako 
mučedníci (19.), sv. Antonína Marie Klareta, současníka sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
arcibiskupa v Santiagu na Kubě (24.), a sv. Wolfganga, řezenského biskupa, který v roce 973 
pro duchovní dobro Čechů dovolil založit biskupství v Praze (31.). Nesmíme zapomenout 
ani na sv. apoštoly Šimona a Judu, i když jejich svátek (28.) letos vynecháme. Hned v první 
den měsíce oslavíme sv. Terezii od Dítěte Ježíše, pannu a učitelku církve, patronku misií. 
„V srdci církve, své Matky, budu láskou. Kdyby tato láska uhasla, apoštolové by přestali 
hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou krev.“ (srv. Dějiny duše). Pokračuje 
také příprava na oslavu 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 
do naší země.

3. Je to měsíc 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu a 20. výročí vydání Katechis-
mu katolické církve, „nástroje, který je plodem koncilu a napomáhá k jeho přijetí a pocho-
pení.“ 11. října začne Rok víry. Má podpořit nové obrácení k Pánu Ježíši a znovuobjevení 
víry, aby se tak členové církve mohli stát věrohodnými a radostnými svědky zmrtvých-
vstalého Pána v dnešním světě. Tři velcí světci, které tento měsíc také oslavíme, jsou nám 
v tom příkladem. Každý z nich ve své době vynikajícím způsobem přispěl k upevnění víry 
a nadchl mnoho následovníků k cestě za Kristem: ve 2. století sv. Ignác z Antiochie, biskup 
a mučedník (17.), ve 13. sv. František z Assisi (4.) a v 16. sv. Terezie od Ježíše, panna a uči-
telka církve (15.). I Bedřich Bachstein a jeho druhové františkáni, mučedníci, kteří budou 
blahořečeni 13. října v Praze (píšeme o tom na jiném místě), patří do tohoto společenství 
svědků víry. 

Liturgie měsíce října vyvrcholí slavností Výročí posvěcení kostela (v neděli 28. 10.), kte-
rou začínají svátky církve putující, vítězné a trpící. Pro pořádek připomínám ještě památku 
svatých andělů strážných (2. 10.), nebeských ochránců naší duše. 
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Konstantin považoval za svůj hlavní úkol systematickou 
výchovu domácího duchovenstva. Chtěl vzdělat co největší 
počet kněží moravského původu a postupně jim předat vede-
ní moravské církve. Bavorská misie měla sice také na Moravě 
církevní školu a připravovala vybrané domácí žáky na při-
jetí kněžského svěcení; měli však mít jen pomocnou úlohu. 
Vzdělání franského duchovenstva v misijních oblastech (ke 
kterým tehdy patřila i Morava) obvykle nebylo příliš valné. 
Různá usnesení franských církevních synod si na ně často 
stěžovala. V době Karla Velikého sice došlo k jisté literární 
renesanci a v diecézních centrech vznikaly písařské školy, kde 
se přepisovaly staré antické i raně křesťanské rukopisy a kde 
dokonce vznikala i díla původní, ale toto oživení vzdělanosti 
zasáhlo jen poměrně malý okruh kněží. V periferních oblas-
tech byla celková kulturní úroveň nízká a byli i kněží, kteří 
se nenaučili ani pořádně číst. Nedá se tedy předpokládat, že 
by církevní škola vedená na Moravě pasovskými archipresbytery mohla mít nějakou větší 
úroveň. 

Naproti tomu v Konstantinu Filosofovi přišel na Moravu jeden z největších učenců té 
doby. Byl vychován v nejlepších tradicích byzantské vzdělanosti a byzantského školství 
a jejich hlavní zásady uplatňoval i zde. Přinesl si s sebou některá teologická díla již přelo-
žená do slovanštiny, jiná překládal průběžně; tím odstranil hlavní překážku, která bránila 
většímu počtu domácích žáků proniknout do tajů studia: jazykovou bariéru. Poskytl jim 
bohatou literaturu psanou v jejich vlastním jazyce a díky tomu na ně mohl klást daleko 
větší nároky. Nežádal již jen pouhé memorování základních liturgických textů, ale skuteč-
né studium evangelií a dalších bohovědných knih, schopnost porozumět jim a vykládat 
je. Vzdělání, které jim dal, mělo nesrovnatelně vyšší úroveň než to, které mohli získat 
v bavorské škole. 

Podobně postupoval při udělování svátostí. Pro přípravu pohanů ke křtu byl na východě 
vypracován důkladný systém katechumenátu, na západě v té podobě prakticky neznámý. 
Zatímco v západní církvi vysvětlovali kněží čekatelům na přijetí křtu pouze nejzákladnější 
zásady křesťanské víry (často stačila jen formální znalost Vyznání víry a modlitby Otče 
náš), v byzantské praxi musel katechumen projít dost dlouhou dobou vzdělávání a forma-
ce, během které směl vcházet jen do chrámové předsíně. Teprve po křtu byl plnoprávným 
členem společenství, mohl s ostatními vejít do chrámu a slavit liturgii.

Kázání učených a výmluvných Řeků, pronášená dokonalou a krásnou slovanštinou a na-
plněná srozumitelným výkladem teologických otázek, přitahovala moravský lid daleko více, 
než kázání kněží franských, kteří neovládali slovanský jazyk ani zdaleka tak dobře a ve 
svých výkladech se proto museli omezit jen na hrozbu věčného zatracení a přísliby věčné 
spásy. Snad právě tento úspěch přivedl Konstantina na myšlenku přeložit do slovanštiny 
i ostatní liturgické texty a sloužit bohoslužby v domácím jazyku, aby jim mohli rozumět 
všichni účastníci. 

P. Pavel Liška
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Boromejky 

svěcení domova
matky Vojtěchy
Jediné co je důležité, až odejdeme, 
jsou stopy lásky.
Lidé po nás zůstanou.

(Albert Schweitzer)

Během letošního léta Domov Matky Vojtěchy krásněl před očima. Slavnostní otevření 
bylo naplánováno na 10. září – den, kdy uplyne 60 let od zatčení Matky Vojtěchy v pra-
chatickém Neumanneu. Pan ředitel rozeslal pozvání významným hostům a příznivcům 
hospice, lidem dobré vůle a také odpůrcům a škarohlídům. 

Slavnostní akt započal v 15 hod. před vyzdobenou budovou. Přijeli významní hosté, 
přišel pan starosta Prachatic a otec vikář J. Sláčík. Proneslo se několik projevů a pan biskup 
Jiří Paďour posvětil Domov MV. Pak se stříhala slavnostní páska a připíjelo se na dokončení 
krásného a potřebného díla. 

Z Prahy přijely také sestry boromejky v čele s generální představenou Matkou Bohusla-
vou. Ta patřila k významným hostům a ve svém projevu řekla:

„Dovolila bych si říct za nás boromejky - jsme rády, že jsme v areálu rodného domu sv. 
Jana Neumanna, vedle hospice, který několik let slouží nemocným v terminálním stádiu, 
mohly dát k dispozici další náš majetek pro péči o trpící Alzheimerovou chorobou. Majetek 
naše kongregace získala jako dědictví sestry Karolíny Neumannové v roce 1861. Děkuji 
panu řediteli PhDr. Robertu Hunešovi, že pojmenoval toto zařízení Domov Matky Vojtěchy. 
Jakoby v tomto areálu došlo k setkání dvou světů – svatého Jana Neumanna a Matky Vojtě-

chy Hasmandové. Jan 
Neumann odešel 
z rodného domu svo-
bodně do Ameriky, 
aby hlásal o Kristu, 
Matka Vojtěcha před 
60 léty opustila toto 
místo násilně, aby 
vydala svědectví víry 
v Boha svým proná-
sledovatelům. Dnešní 
den je dnem její re-
habilitace. Je požeh-
nán dům, který bude 
sloužit trpícím lidem. 
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Spatřuji v tom velké svět-
lo Boží Prozřetelnosti. 
Nevzpomínám si, že by 
za jejího života mluvila 
špatně o těch, kdo se k ní 
chovali nespravedlivě ve 
vězení, naopak odpustila 
svým nepřátelům. Ona 
na všechno zlé zapomně-
la a v tomto jejím domově 
najdou láskyplnou péči ti, 
kdo svou paměť ztratili.

Vyslovuji poděkování 
všem, kdo se na vybudo-
vání tohoto díla podíleli, 

děkuji za finanční podporu dárcům a sponzorům a děkuji všem, kdo zde budou pracovat. 
Přeji jim lásku, sílu, trpělivost a Boží požehnání.“

Byl krásný podzimní den. Když skončil slavnostní akt, přihnal se mrak a začalo pršet. 
Všechny to popohnalo na prohlídku vnitřního areálu Domova MV. Já jsem začala hledat 
duhu – protože když prší a svítí sluníčko… Byly dvě nad městem. Mé srdce zajásalo, přišlo 
mi, že jedna duha je Jan Neumann a druhá Matka Vojtěcha a deštěm světí celý areál. Pak 
bylo zase krásné počasí. Přírodní úkaz nebo pozdrav nebe…? SM. Sebastiana
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Homilie

Na konci měsíce září je svátek hlavního patrona českého národa, knížete 
a mučedníka sv. Václava, a spolu s námi křesťany celá česká společnost slaví 
„den české státnosti“ jako státní svátek. Letos se ve dnech kolem 28. září 
uskutečnila už X. národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi a v Praze, 
které se spolu s českými a moravskými biskupy a mnoha poutníky pravidel-
ně účastní i představitelé státu a společnosti, v čele s prezidentem republi-
ky, který shodou okolností je také Václav (stejně jako jeho předchůdce).

To se může stát výborným úvodem pro kvalitní prožití měsíce října, ve kterém se letos 
konají volby do senátu a krajských zastupitelstev a měsíc je završen dalším státním svát-
kem: dnem vzniku samostatného československého státu 28. října 1918. 

Jako věřící lidé máme poslání nejen se modlit „za vládce a za všechny, kteří mají v rukou 
moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem“ (1 Tim 2,2), ale také se aktivně a zod-
povědně podílet na životě společenství, kterého jsme součástí. Máme oproti nevěřícím tu 
velikou výhodu, že se dennodenně cvičíme v komunikaci s Bohem a můžeme tedy, jsme-li 
„tiší a pokorného srdce“ (Mt 11,29), kvalitněji rozlišovat, co je a co není Boží vůle, můžeme 
být Bohem zřetelněji vedeni ke správným rozhodnutím a mít sílu k důslednému jednání 
podle takto poznané Boží vůle.

Jde tedy především o dvě roviny našeho zapojení se do Boží péče o tento svět: První rovi-
nou je dialog s Bohem, tedy modlitba, ve které s Bohem probíráme nejrůznější záležitosti lidí 
a společenství. Před Jeho tváří ty věci otevíráme a Jemu je předkládáme, Jeho se ptáme na 
správné řešení, Jeho prosíme o sílu, Jemu také vzápětí děkujeme za Jeho světlo a vedení. 

Druhou rovinou pak je naše ochota nechat se Bohem vyslat k nejrůznějším úkolům, často 
i společensky málo ceněným nebo nevděčným. S tím souvisí i síla, Bohem darovaná, vytrvat 
i přes různé těžkosti, únavu, zklamání. Tam se potom zřetelně může projevit, že jsme oprav-
du Božími dětmi, Božími přáteli, spolupracovníky na Jeho díle. 

Další naší velikánskou výhodou je, že na to nejsme sami. Ježíš Kristus nejen učil, konal 
zázraky jako znamení Boží lásky, nejen za nás dal svůj život, zemřel na kříži a vstal z mrt-
vých, ale také „vytvořil společenství učedníků“ (srov. Mk 3,14; Mt 16,18) – tj. církev (řecké 
ekklezia znamená shromáždění, společenství). Ten, kdo se poctivě snaží vytvářet křesťanské 
společenství, např. farnost, má stálou oporu v těch druhých a může se o to klidněji věnovat 
té své části, svému úkolu – viz péče jednotlivých údů o jedno tělo v 1 Kor 12 – 14.

A říjen, měsíc růžence, připomíná ještě další úžasný přínos našeho života s Bohem 
a v církvi: jsme společníky i s nebešťany, na prvním místě s „Královnou všech svatých“, 
Pannou Marií. Když s ní v růženci hovoříme a probíráme jednotlivé prvky jejího a Ježíšova 
života, ona může mateřsky vstupovat do našeho života a všech našich záležitostí. Hned  
1. listopadu si pak další velkou církevní slavností Všech svatých připomeneme ten nekonečný 
zástup ostatních našich nebeských přátel.

Ať vám tedy Bůh dopřeje prožít měsíc říjen radostně i kvalitně, ať vás vede ve volbách ke 
správným rozhodnutím a v každém dni k ochotné spolupráci na vytváření takové společnos-
ti, ve které se každý může cítit dobře (místo obvyklé „blbé nálady“). 

S radostí k tomu žehná P. Václav Hes, farnost Sušice 
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Čtrnáct pražských mučedníků
Roku 1604 přišla do Prahy komunita bratří františkánů, kteří se usadili u kláštera Panny 

Marie Sněžné a začali objekt renovovat. Klášter, který kdysi – v roce 1347 – založil Karel 
IV. pro karmelitány, byl nyní více méně v sutinách a opuštěn, jedině boční kaple, tehdy 
zasvěcená Panně Marii, byla zřejmě způsobilá pro bohoslužbu. Noví řeholníci pocházeli 
z různých evropských národů, komunita měla tedy mezinárodní charakter. To odpovídalo 
významu císařského města, kterým Praha tehdy byla. 

V roce 1611, kdy vrcholil spor mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem, 
vpadla do Čech vojska pasovského biskupa Leopolda Habsburského s cílem podpořit sláb-
noucí moc Rudolfa II. Vojska se vymkla kontrole a dopouštěla se velkých násilností, což 
vyvolávalo hněv a odpor především většinových protestantů. Na masopustní úterý 15. úno- 
ra 1611 Pasovští dobyli Malou Stranu, což se pro lid na opačném břehu Vltavy, na Starém 
a Novém Městě pražském, stalo záminkou k útoku především na katolické kláštery, ve kte-
rých předpokládali úkryty Pasovských. Klášterům se vedlo různě. Neúspěšně se například 
ozbrojený dav pokoušel obsadit jezuitskou kolej u Karlova mostu (Klementinum), ohro-
žoval také konvent minoritů u sv. Jakuba na Starém Městě, bratří se však zastali místní 
řezníci. Brutální útok na malou komunitu augustiniánského kláštera na Karlově a na fran-
tiškánský klášter Panny Marie Sněžné byl však úspěšný, tamějším řeholníkům na pomoc 
nepřišel nikdo.

Útok na areál u Panny Marie Sněžné začal asi v 11 hodin dopoledne a probíhal ve třech 
etapách během asi čtyř hodin. Protože kostel byl otevřen po skončení mše svaté, vtrhla 
početná skupina útočníků nejprve do chrámu. Zde krutým způsobem zabila dva kněze 
a bratra laika. Vikář kláštera P. Bedřich Bachstein odvedl šest mladých bratří do půdního 
prostoru kostela, kde byli přece jen trochu v bezpečí. Části davu, která se snažila dostat do 
kláštera z prostranství před kostelem, zabedněná brána odolávala delší dobu. Když ji ko-
nečně vetřelci rozbili a vyvrátili, vtrhli do klášterních prostor. Jakmile našli někoho z bratří, 
okamžitě ho zabili – dva bratry chystající oběd v přízemí, další dva v prvním patře, z toho 
jeden ležel na lůžku s bodným zraněním, které utržil ve městě dva dny předtím. Zavraždě-
no bylo i všech sedm bratří ukrytých na půdě, včetně vikáře Bachsteina. Patnáctý bratr se 
pokusil z kláštera uprchnout, ale byl vážně zraněn. Po třech měsících zemřel v minoritském 
klášteře u sv. Jakuba; pro svůj útěk není započítán mezi skupinu mučedníků. Zohavená těla 
obětí zůstala několik dní nepohřbena, až byla narychlo uložena v křížové chodbě kláštera. 
Později byli někteří viníci popraveni.

Umučení bratři jsou svědectvím pevné víry, protože předpokládali, že ke krveprolití 
dojde, a přesto neuprchli. Událost má i mezinárodní rozměr, neboť pocházeli z různých 
zemí – Itálie, Španělska, Francie, Holandska, německých a českých zemí. Roku 1616 nařídil 
pražský arcibiskup Jan Lohelius exhumaci a nový pohřeb. Těla mučedníků, při exhumaci 
shledána jen nepatrně změněná a nepodlehnuvší rozkladu, byla přenesena do boční kaple 
sv. Michala, kde pod oltářem sv. Petra z Alkantary odpočívají dodnes.

(z brožurky „Novéna k blahořečení …“ vydané nakladatelstvím Paulínky, Praha 2012) 

Blahořečení
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Rok víry

Pozornému čtenáři našeho časopisu v minulém čísle ne-
unikla rubrika, v které si připomínáme biskupa josefa 
Hloucha; ani řádky „liturgického kalendáře“, v jehož úvodu 
nás P. Pavel Liška upozornil na velké jubileum příchodu 
věrozvěstů do naší vlasti, které oslavíme příští rok a na něž se 
již dva roky připravujeme; jakož i stránka „Roku víry“, který 
vyhlásil Svatý Otec a do kterého vstupujeme tento měsíc. Tak 
si můžeme uvědomit pestrost našeho křesťanského života 
a bohatost vztahů těch, kdo žijí z víry. Žijeme určité základní 
společenství ve své farnosti, ve svém vikariátu, čehož nám 
nabízí reflexi i tento časopis. Žijeme se svou a ve své diecézi 
a tak spolu sdílíme život jednoho z našich biskupů – Josefa Hloucha. Žijeme také s církví 
v naší vlasti a právě s ní se již dva roky připravujeme na oslavu jubilea příchodů bratří, kteří 
nám přinesli „světlo víry pravé“. Spolu s celosvětovou církví pak začínáme promýšlet dar 
víry a skutečnosti s ní spojené.

Rok biskupa Hloucha, Rok sv. Cyrila a metoděje, Rok víry… Není to nějak moc 
pestré až chaotické a roztříštěné? Nevím jak vám, ale mě se zdá, že nikoliv. Jako společný 
jmenovatel mi vyvstává právě ten velký dar – víra. Víra jako milost, pro kterou se musíme 
otevřít a přijmout ji, prožívat a rozvíjet, chránit a uchovávat, předávat a svědčit o ní. Víra, 
jež nás uvádí do života ve společenství s Bohem a umožňuje vstup do jeho církve. Víra, 
kterou přijali do svého života bratři ze Soluně, o které svědčili našim předkům a kterou jim 

předali. Ta víra, která vedla rodiče biskupa 
Josefa, aby mu popřáli dar křtu, v které se 
on sám otevřel plodům svátosti biřmování, 
v které rozpoznal povolání ke kněžství 
a s níž přijal biskupské svěcení. Víra, 
kterou chránil ve svém biskupském úřadě 
v naší diecézi v období velmi náročném 
a těžkém. Víra, pro niž trpěl a jíž vydával 
svědectví svou obětí. Jako společný jmeno-
vatel vnímám víru, jež nás vede k naději 
a otevírá pro přijetí lásky. Té lásky, kterou 
nás naplňuje Bůh a vytváří tak z nás všech 
jedno živé společenství. Společenství 
lásky, která zůstane a přetrvá, i když dar 
víry pomine a dar naděje zanikne.

K prožívání bohatství a pestrosti to-
hoto roku i přijetí nesčetných darů, jež se 
nám v něm nabízejí, vám všem vyprošuji 
životodárnou vnímavost. 

P. Sláčík, vikář

 

 

 
 

Vecer mladých 
V PRACHATICÍCH 

 
v pátek 12. ríjna 
18.00 mše svatá 
18.45 setkání na fare 
            na téma Cemu (ne)verím 
    hudební a zábavný program 
v sobotu 13. rijna 
výlet vlakem do Zbytin, pesky ke 
kapli sv. Márí Magdalény a zpet 

 

s sebou spacák, teplé oblečení, Bibli 

 

Vím, 
komu 
jsem 

uveril.  
(2 Tim 1, 12) 
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světecké obrazové cykly 
na jihu Čech knižně

Jako pomyslná třešnička na prázdninovém dortu 
dozrálo v létě 2012 ve skutečnou knihu dlouhodo-
bě připravované dílo nejen v Netolicích dobře 
známé PhDr. Ludmily Ourodové-Hronkové 
pod názvem Světecké obrazové cykly na jihu 
Čech. Vydalo ji českobudějovické pracoviště 
Národního památkového ústavu za podpory vý-
zkumného záměru Ministerstva kultury ČR. Cílem 
vědeckovýzkumného úkolu bylo provedení podrobné 
dokumentace obrazových cyklů ze života svatých, z nichž 
některé dosud nejsou evidovány jako kulturní památky. V le-
tech 2007 až 2011 bylo důkladně popsáno 10 souborů v současnosti 
patřících k pěti nyní existujícím nebo bývalým řádovým domům (Český Krumlov, Nové 
Hrady, Štěkeň, Třeboň, Vyšší Brod) a ke třem poutním místům (Kájov, Klokoty, Římov). 
Tři z těchto cyklů byly vytvořeny pro jiné než nynější místo určení.

Na úvod autorka se zaměřením na české prostředí ve stručnosti přibližuje obrazové 
cykly jako součásti úcty ke světcům v podobě středověkých nástěnných fresek a knižních 
ilustrací a také nejznámější barokní cykly ze života svatých ve formě závěsných obrazů 
u nás. V jednotlivých kapitolách, vyhrazených obrazovým souborům jednoho místa, sezna-
muje čtenáře s životopisem a významem každého vyobrazeného světce, s jeho ikonografií, 
popř. s cykly podobného námětu a jejich možnými předlohami u nás i v zahraničí. V kon-
textu dějin místa uložení, popř. místa původní objednávky, pokud to pramenná základna 
dovoluje, pojednává o historii daného obrazového cyklu až do současnosti. Na to navazuje 
ikonografický rozbor a popis všech součástí souboru, které jsou zde také reprodukovány. 
Poslední kapitola je věnována ochraně a záchraně jihočeských obrazových cyklů, jejichž vět-
šina prošla během uplynulých dvou desetiletí restaurováním nebo alespoň konzervačními 
zásahy, díky nimž zůstaly tyto jedinečné památky zachovány pro budoucnost.

 Je obdivuhodné, kolik rozličné práce musela autorka odvést při rozboru jednoho typu 
výtvarného vyjádření úcty ke světcům v době baroka, tak různorodého a v jednotlivých 
součástech dosti početného, navíc někdy obtížně určitelných námětů. Zdařilá publikace 
z renomované tvůrčí dílny českobudějovických památkářů představila veřejnosti další sku-
pinu z takřka nepřeberné řady jihočeských památek.

 
Sp.

Světecké cykly

Časopis Jan Prachatický rovněž na:  http://casopis.farnostprachatice.cz/

   facebooku jan prachatický
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Kostely vikariátu

kostel navštívení panny marie ve Vimperku

Duchovní správa
Vimperská farnost existuje od roku 1384, do 

té doby byla farnost Vimperk filiální osadou k Bo-
humilicím. Dne 10. prosince roku 1883 ji česko-
budějovický biskup a pozdější pražský arcibiskup 
František Schőnborn povýšil na děkanství. 

Dějiny kostela
První zmínka o stavbě kostela pochází z roku 1365 

a již tento letopočet je zahalen tajemstvím. Některé pra-
meny tvrdí, že kostel byl v tomto roce založen, jiné pak, že 
byl přestavěn ze svatyně starší a v tomto roce jako přestavěný 
otevřen. Předpokládaným zakladatelem kostela byl Petr z Janovic, 
pán na Vimperku. 

Původním farním kostelem byl kostel svatého Bartoloměje založený v polovině 13. sto-
letí, stavěný v raně gotickém slohu. Doba jeho založení je patrně totožná s dobou založení 
hradu, tedy sedmdesátými lety 13. století.

Podívejme se na stavbu kostela blíže. Především nás zaujme nepravidelný půdorys. Na 
tradiční chór - presbytář – navazuje nepravidelné dvoj-
lodí, podivně nesymetrické. Důvod zakládat kostel jako 
dvojlodí nenacházíme. Můžeme se s ním setkat tam, kde 
se věřící dělili na dvě odlišné sociální skupiny a při boho-
službě byli takto odděleni. Spíše se tedy jedná o zamýšlené 
trojlodí bazilikálního typu, tedy hlavní loď vyšší a vedlejší 
lodě užšího půdorysu a s nižší klenbou. Severní vedlejší 
loď byla možná projektovaná, avšak pilíře se nedochovaly. 
Pilíře jižní lodi byly založeny a dnes nesou klenbu stejné 
výšky jako v lodi široké. Úmysly někdejších stavitelů mů-
žeme dnes jen odhadovat. 

Presbytář je zakončen pěti stranami osmiúhelníku 
a zaklenut jedním polem křížové klenby. Pilíře závěru jsou 
zvnějšku zpevněny opěrnými pilíři. Hruškovitá žebra do-
sedají na konzoly. Kružba v jednom z oken je tvořena pla-
ménkovými motivy, prvkem gotiky vrcholné, parléřovské. 
Sakristie přiléhá k presbytáři na severní straně a je zakle-
nuta dvěma poli prosté křížové klenby. Do půdorysu je 
začleněna také věž v pravém rohu půdorysu vedle západ-
ního portálu. Ta byla v pozdějších dobách přestavována. 
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Jisté je, že takto založené nestejně široké lodě kostela byly kolem roku 1500 zaklenuty 
„moderní“ klenbou hvězdicovou a síťovou, tedy klenbou ohlašující nástup pozdní gotiky. 
Ve stejném duchu jsou zaklenuty kostely v Prachaticích, Chvalšinách, Frymburku nebo 
Dolním Dvořišti. Navíc se ve stavitelství prosazuje stále více halový, neboli síňový prostor, 
kdy vedlejší lodě dosahují výše lodi hlavní a vzniká jednotný prostor, dobře osvětlený vy-
sokými okny.

Tato doba poznamenává stavbu kostela dalšími zásahy. Především je prolomena severní 
stěna a přistavěna kaple svaté Anny. Klenba kaple je nižší než klenba v hlavním prostoru. 
Je tvořena dvěma klenebními poli členěnými čtyřcípými hvězdami. V sedmdesátých letech 
16. století je přistavěn také kůr, který byl následně rozšířený ve století osmnáctém.

Na straně jižní je přistavěna předsíň k hlavnímu portálu kostela. Ta nese již znaky rene-
sance, hlavně v křížové klenbě zdobené štukovými rostlinnými motivy.

interiér
V interiéru kostela nás především zaujme barokní hlavní oltář, jehož náčrt vytvořil 

v roce 1702 významný rakouský barokní sochař a architekt Jan Fischer z Erlachu, jehož 
díla můžeme nalézt ve Vídni, Salzburku i na Moravě. Podle nedochovaného návrhu jej vy-
tvořil sochař Filip Rambler a zlacení 
provedl Petr Antonín Anneis, jenž je 
také autorem obrazu v horní části ol-
táře. Na oltáři jsou umístěny sochy 
svatých - Petra, Pavla, Víta a Václava. 
Ve skleněné schránce celému oltáři 
dominuje socha Madony vimper-
ské, pokryté renesančním měděným 
a postříbřeným krunýřem.

Na oltáři jsou dále menší relikvi-
áře s ostatky sv. Innocence, sv. Še-
bestiána a sv. Růženy. Ostatní oltáře 
v kostele jsou novogotické.

Cínová křtitelnice umístěná po 
levé straně vítězného oblouku nese 
letopočet 1607. Nese ještě znaky 
renesančního slohu. Je odlita z jed-
noho kusu kovu. Stojí na třech no-
hách, které mají podobu mužských 
karyatid. Latinský nápis na ní nám 
říká: Tato svatá studnice byla po-
řízena ke cti Pána a k potřebě křtu 
dětí vimperského obvodu na vlastní 
náklad věhlasného pána, pana Karla 
Libkovského, hejtmana panství Vim-
perk a Drslavice, léta Páně 1607. Za 
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tímto nápisem následuje český text – TO SE STALO ZA KNIEZE GIRZIKA CZIKA NOWO-
BISTRZICKIHO FARARZE TOHO CZASV – to se stalo za kněze Jiříka Číka Novobystřic-
kého, faráře toho času.

V presbytáři nacházíme několik náhrobních kamenů.
Obraz svaté Anny na oltáři v boční kapli zasvěcené světici pochází patrně z dílny české-

ho barokního malíře Petra Brandla. Představuje Pannu Marii jako dítě mezi svými rodiči 
svatou Annou a svatým Jáchymem. Z oblohy shlíží na rodinnou scénu dva andílkové. 

ostatky svatého innocence
V pravé části kostela nalézáme zasklenou schránku s kosterními pozůstatky svatého 

Innocence, patrona města Vimperka. Kdo byl tento světec? Vraťme se opět do minulosti, 
tentokrát ještě vzdálenější. Jsme v Římě na sklonku třetího století za vlády císaře Diokle-
ciána. Stejně jako řada jeho předchůdců, také tento císař pronásledoval vyznavače křesťan-
ství. Podle legendy pocházel svatý Innocenc z řeckých Athén. Jako voják přišel do Říma, 
kde se setkal s novým duchovním prostředím křesťanství a stal se jeho stoupencem. Jako 
tolik jeho souvěrců byl však zajat a odsouzen k smrti. Nemilosrdný rozsudek zněl - upálení 
na hranici. Podle křesťanské legendy se však plameny hranice vyhnuly tělu odsouzeného. 
Druhým způsobem popravy bylo utopení v moři. Vlny však vždy tělo Innocencovo vynesly 
zpět na břeh. Teprve třetí poprava skutečně ukončila jeho život - byl oběšen. Tak se stalo 
dne 19. dubna roku 303. 

Křesťané pak jeho tělo pochovali v římských katakombách - Coemetriu svatého Vavřin-
ce, kde nalezli své posmrtné útočiště nejen římští mučedníci, ale také umučení křesťané 
z jiných končin tehdejšího světa. 

Jak se však tělesné ostatky světce dostaly až do Vimperka? Zásluhu na této historické 
události má pražský měšťan a vimperský rodák Jan Squor. Obrátil se na pražské biskup-
ství s prosbou o přenesení ostatků světcových z Říma do vimperského kostela. Pražská 
arcibiskupská konzistoř poté převzala tento úkol na sebe. Byla vyhotovena latinsky psaná 
autentica, listina ověřující pravost ostatků světce. Jejím autorem byl mnich Nicolaus An-
gelus Maria Landini z Florencie, člen řádu eremitů svatého Augustina.

V listině se uvádí přesný popis uložení mučedníkova těla a nechybí ani připojená pečeť, 
potvrzující jeho pravost. Autentica 
byla sepsána v Římě dne 7. června 
roku 1764. Na zadní straně listiny je 
ustanovení svátku svatého Innocen-
ce na 19. dubna na den výročí jeho 
smrti. Světcovo tělo bylo nejprve 
umístěno v Praze v klášteře svaté 
Anežky a roku 1768 převzato dva-
advaceti měšťany města Vimperka. 
Následně byly ostatky slavnostně 
převezeny a uloženy do skleněného 
sarkofágu v boční lodi, kde je může-
me spatřit dodnes. 
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Varhany
Roku 1736 postavil varhany sušický varhanář František Kannhäuser. Současné varhany 

s 27 rejstříky pocházejí z roku 1903 a vznikly v dílně bratří Riegrů v Krnově.

okna
Po stranách hlavního oltáře jsou umístěna dvě malovaná okna od malíře skla a porcelánu 

Jana Zachariáše Quasta. Nalevo postava Ježíše Krista, napravo pak Panny Marie. Okna 
byla představena širší veřejnosti na světové výstavě ve Vídni v roce 1873. 

městská zvonice
Na věži kostela nebyly ještě v 17. století umístěny zvony. Teprve v roce 1773 byl na 

kostelní věž umístěn malý zvonek. 
Ostatní zvony byly zavěšeny do městské zvonice pocházející z doby kolem roku 1500. 

Původní stavba byla nižší a měla dřevěný ochoz. Strana směrem k náměstí byla zdobena 
barokní malbou. V knize příjmů a výdajů města Vimperka z let 1651 – 1653 se zachoval 
záznam o vydáních na opravu „starý věže“. Tu bylo nutno nejprve rozebrat, dále nakoupit 
prkna, šindele, železo, plech a hřebíky a dovézt tento materiál až z Pasova. Tato finančně 
nákladná stavba působila vimperské městské 
radě značné starosti. Na zasedání městské 
rady 29. dubna 1652 bylo proto rozhodnuto 
uhradit výdaje vypsáním várky piva. 

Do roku 1916 visely na věži tři zvony - 
Mariahilf – Panna Maria Pomocná, zvon kte-
rý byl ulit anonymním zvonařem v roce 1419 
s hlavním tónem d² a dále ještě dva zvony po-
cházející z 18. století. Oba byly rekvírovány 
v první světové válce. Roku 1925 byla poří-
zena trojice nových zvonů. K malému Ma-
riahilf se přidal velký s tónem f¹ o průměru 
119,5 cm a dva menší s tónem a¹ a c². Před 
druhou světovou válkou tedy soubor tvořily 
čtyři zvony v harmonicko-melodickém ladění 
f¹-a¹-c²-d² (motiv písně Salve Regina). Zvony 
se opět staly během války obětí rekvírování 
a zůstal jen starý zvon Mariahilf a menší zin-
kový z roku 1942.

Faráři
První zmínka o duchovním kostela Navští-

vení Panny Marie pochází z roku 1369. Je jím 
kněz Jenczo, jenž byl tohoto roku vystřídán 
Heinrichem či Jindřichem z Neveklova. Ten 
však v témže roce zemřel. Jeho nástupcem 
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se pak stal kněz Martin a ve svém úřadu setrval až do roku 1375, kdy na svůj úřad rezig-
noval. Po Martinovi přichází Hermann. Další zmínka o duchovním je zpráva o smrti faráře 
Theodoricha z roku 1407. Za něj byl pak dosazen Johannes zvaný z Vimperka. V roce 1422 
byl Vimperk přepaden prachatickými husity. Zdejší farář Hans poté uprchl do Bavorska 
a stal se farářem u sv. Pavla v Pasově. Byl svými farníky nazýván Vimperčan, Vimperák – 
Winterberger. Z roku 1426 pochází zpráva o nástupu Václava – Wenzeslaus, jenž následoval 
po jiném Václavu Wenzlovi.

Z dvacátého století se dochovaly zprávy o dlouhé činnosti děkana Msgr. Dominika Brun-
nera. Počátek jeho působení je rok 1919, kdy v úřadu vystřídal dr. Pergnera, českého kněze. 
V roce 1939 děkan rezignoval ze zdravotních důvodů na svůj úřad a na jeho místo po roční 
přestávce přichází nový děkan Isidor Gabriel, který zastával děkanský úřad do roku 1946. 

Zpracovala Mirka Fridrichová-Kunešová

použitá literatura
A. Beneš, V. Starý, J. Solar – Vimperk, město pod Boubínem. Vimperk 1979
F. Mareš, J Sedláček – Soupis památek historických a uměleckých v království českém 
Sv. 38. (Politický okres prachatický) Praha 1913
Jaromír Beneš, Kamila Hrabáková – Průzkum relikviáře sv. Inocence v kostele Navštívení 
Panny Marie ve Vimperku (Zprávy památkové péče, roč. LVIII – 3/1998, 
Emanuel Poche a kol. - Umělecké památky Čech. 4. díl. T – Ž. Praha 1982
F. Harvalik -: Winterberg im Bőhmerwald. Freyung 2004
V. Starý - Vimperská zvonice a její zvony. Vlastivědný sborník Muzea Šumavy 5, 2001, 
s. 92 – 97.





20





22



23

Představujeme

společenství Živého růžence v prachaticích
Počátek je u mojí prababičky Marie Machartové rozené Kubištové, která se svou ma-

minkou Barborou a Mons. Švédou tento růženec začala a vedla. Růženec se denně modlilo 
15 lidí, a to každý jeden desátek denně. Každý měsíc se sešli, většinou u Machartů, a k 1. 
dni v měsíci si texty s obrázky vyměnili. Pomodlili se společně a tak se každý posunul na 
růženci o jeden desátek dále. Moje babička Veronika Soumarová roz. Machartová už vedla 
dvě růže, to bylo 30 lidí. Tak to pokračovalo až do 2. sv. války. Za pana děkana Hofmana 
se už společenství scházelo na faře. To už vedla ŽR moje maminka Marie Šimková roz. 
Soumarová. Po roce 1945 zase všichni chodili k Soumarům do Vodňanské ul. 48. Od 60. 
roku se několik mých vrstevníků přihlásilo už ve škole a modlí se ho do dneška. V roce 
1990 jsem vedení převzala. V roce 2006 jsem se synem P. Janem Turkem rozšířila růže 
o Růženec světla, který nám zanechal sv. Otec Jan Pavel II. To znamenalo přijmout o 30 
lidí více. P. Pavel Šimák k nám vstoupil a každou 1. sobotu sloužil za živé i zemřelé členy ŽR 
mši sv. Také nám poradil, abychom se v každé růži modlili takto: v 1. na úmysly apoštolátu 
a nová kněžská povolání, ve 2. za ohrožené duchem zla, ve 3. za trpící a ve 4. za rodiny, tu 
vede Jana Kaňková roz. Srbená . V té je všech 20 členů z rodiny Vávrů. Celkem je tedy díky 
výpomoci rodině Pešků z Husince a Juhaňáků z Chrobol 80 členů. V letošním roce odešlo 

5 členů do věčné vlasti, a tak bych moc 
poprosila vás všechny i ty, kteří se rů-
ženec nikdy nemodlili, aby se přihlásili.  
Všechny členy i zájemce zvu na se-
tkání poslední neděli v říjnu 28. 10. 
2012 po mši sv. do kaple sv. jnn 
v prachatickém kostele, kde se 
společně pomodlíme desátek a 
můžeme se případně dohodnout 
o změnách. Všem vám ze srdce děkuji 
za vaše modlitby a myslím, že nadále je 
potřeba říci, kdo potřebuje modlitbu. 
Tak můžeme všichni, podle vůle Boží, 
vaše prosby vkládat do modliteb. Je to 
velká síla a věřte, že se mnoho vypro-
silo. Ještě se zmíním o růženci, který 
byl před mnoha léty přivezen z Jeru-
zaléma a následně v Římě posvěcen 
sv. Otcem. Ten se klade na rakev ze-
mřelým členům při rozloučení a také 
se s ním modlíme při setkáních. Pán 
vám žehnej.

Marie Turková
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tel aviv - jaffa
„Půdo svatá! Budiž vítána, budiž pozdravena! Ještě nikdy nespočinuly kroky naše na tobě, 

a přece nejsi nám neznáma, nejsi nám cizí. O tobě jsme snili, když nám ještě dětem vyprávěl o tobě 
náš katecheta. Kdo z nás by se byl tenkrát nadál, že tě uzříme? Po tvých městech a dědinkách 
doprovázívali jsme v duchu patriarchy, soudce, krále i proroky, když učili jsme se dějinám Starého 
Zákona. K tobě přes moře nesly se naše myšlenky a představy, když z kazatelny předčítáno slovo 
evangelia. A sen se stal skutečností. Bože, chválíme Tebe, Pane, moc Tvou velebíme!“ S těmito 
vzletnými slovy na rtech vystupoval ve starém přístavu v Jaffě z lodi P. Emil Procházka, 
kaplan u sv. Tomáše v Brně, účastník II. moravské lidové pouti do Svaté země v srpnu roku 
1910. Od té doby se mnoho změnilo. Turisté a poutníci už nepřijíždějí lodí, v dnešním 
uspěchaném světě by to bylo příliš zdlouhavé. Hlavní vstupní branou do země je teď letiště 
v Tel Avivu, pojmenované po prvním ministerském předsedovi novodobého izraelského 
státu Davidu Ben Gurionovi. Od jaffského přístavu je vzdálené jen několik kilometrů. Velká 
mezinárodní letiště se podobají jedno druhému jako vejce vejci. Snad jen nápisy v hebrej-
ském písmu a velmi přísná bezpečnostní opatření nám napovídají, kde jsme. Přesto to 
hlavní zůstává stejné jako před sto lety: slavnostní pocit, radostné rozechvění, vděčnost 
Pánu Bohu. Nenechme se o ně v letištním ruchu a shonu připravit!

První kroky poutníků obvykle vedou na vrchol starého jaffského pahorku do parku ha-
Pisgá. Stojí tam Pomník víry, zvaný též 
Ramesesova brána. Vytesal ho v letech 
1974-77 slavný izraelský sochař Daniel 
Kafri, rodák z Československa. Jsou na 
něm zobrazeny tři starozákonní výje-
vy: obětování Izáka, Jákobův žebřík 
a dobytí Jericha. Od něj je nádherný 
výhled na Tel Aviv. Protože naše pouť 
začíná po nočním letu časně ráno, ještě 
za tmy, vidíme ho celý v záplavě světel. 
Tel Aviv, česky „Pahorek jara“, je mo-
derní město. Bylo založeno v roce 1909 
na pozemku mezi dunami severně od 
Jaffy. Brzy se rozrostlo – dnes má víc 
než milion obyvatel – a starou Jaffu 
úplně pohltilo. Je to obchodní stře-
disko, přímořské letovisko s dlouhou 
písečnou pláží, hotely a kavárnami, 
s mrakodrapy v americkém stylu, cent-
rum současné kultury. V Izraeli se říká, 
že do Jeruzaléma se lidé chodí modlit, 

Pouť do Svaté země

Jaffa - kostel sv. Petra
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do Haify pracovat a do Tel Avivu bavit. To je nadsázka, ale o charakteru města něco vypo-
vídá. Poutní zájezdy se mu vyhýbají – toto je naše jediné setkání s ním.

Od ha-Pisgá sestupujeme dolů do Jaffy na náměstí před kostelem sv. Petra. Apoštol zde 
krátce pobýval brzy po Kristově nanebevstoupení – tehdy se město jmenovalo Joppe. Vy-
právějí o tom Skutky apoštolů v 9. a 10. kapitole: „V Joppe žila jedna učednice jménem Tabita. 
Konala velmi mnoho dobrých skutků a bohatě rozdávala almužny. Ale roznemohla se a zemřela. 
Poslali pro Petra. Když tam přišel, poklekl a modlil se. Potom řekl: ´Tabito vstaň!´ Ona otevřela 
oči, podívala se na něho a posadila se. Podal jí ruku a pozdvihl ji. Zpráva o tom se roznesla po 
celém Joppe a mnoho lidí přijalo víru v Pána. Zůstal tam potom ještě delší čas u jistého koželu-
ha Šimona“ (srv. Sk 9,36-43). V domě koželuha Šimona (nebo spíš na jeho střeše) se pak 
stala druhá důležitá událost: Petr měl vidění velkého prostěradla, plného různých zvířat, 
o kterých Bůh prohlásil, že nejsou nečistá. To pak bezprostředně otevřelo cestu k přijetí 
prvních pohanů do církve (srv. Sk 10,1 – 11,18). Uvnitř kostela nad hlavním oltářem je 
obraz znázorňující tento výjev. 

Chceme dům koželuha Šimona vidět. Průvodce 
nás vede úzkými strmými uličkami dolů k moři. 
Asi v polovině svahu, v ostré levotočivé zatáčce, 
jsou nenápadná dvířka a na nich nesrozumitelný 
nápis. To je ono. Stavba je sice novodobá, ale místo 
autentické. Teprve svítá, nemáme šanci podívat 
se dovnitř. Pravděpodobně by to nešlo ani ve dne. 
V každém případě se tu modlíme, děkujeme Pánu 
Bohu za to, že cestu ke spáse otevřel všem. 

Sestupujeme až dolů na nábřeží. Přístav v Jaffě 
patří k nejstarším na světě. Podle staré tradice ho 
založil hned po potopě světa sám nejmladší Noe-
mův syn Jafet. Tudy také procházel prorok Jonáš, 
když utíkal před Hospodinem do Taršíše (Jon 1,3). 
A sem ho asi také vyvrhla velká ryba, kterou Hos-
podin poslal, aby ho zachránila. Událost připomí-
ná fontána-socha velryby na malém prostranství 
uprostřed města.

Z moře tu vystupuje nenápadná skála. Prý 
je to ta, na kterou podle staré řecké báje nechal 
vládce moří Poseidón přikovat Andromedu, aby 
se pomstil její matce Kassiopeii. Právě tudy letěl 
na okřídlených střevících hrdina Perseus s hlavou zabité Gorgóny Medúsy. Byl okouzlen 
dívčinou krásou, zabil mořskou obludu, která ji střežila, a osvobodil ji. Já bych za to ruku 
do ohně nedal. Báje mluví o zemi Aithiopů. Že by to bylo zrovna tady?

Vracíme se k autobusu. Už se rozednilo, prodavači otevřeli krámky a hlasitě nabízejí 
své zboží. My však máme ještě dost jídla z domova. Nastupujeme a odjíždíme do Caesareje 
cestou, po které kráčel i Petr k setníku Kornéliovi. 

P. Pavel Liška

Dům koželuha Šimona
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mons. anton otte, 
probošt Vyšehradské kapituly

Narozen: 15. 8. 1939 ve Vidnavě (okr. Jeseník) 
Sourozenci:  6 (3 bratři, 3 sestry)
Vzdělání: maturitní zkouška 1957 v Jeseníku, studium teologie v Königsteinu, 

Vídni a Bamberku1960-1967 
Vysvěcen na kněze: 29. června 1967 v Bamberku 
Současné působiště: probošt Vyšehradské kapituly    
Předchozí působiště: 1967-74 duchovní správce v Ebermannstadtu a Heiligenstadtu, 

1974-1980 učitel náboženství na gymnáziu v Ebermann-
stadtu,1980-98 vězeňský duchovní v Bayreuthu a Norimberku. Další 
funkce: od r. 1989 místopředseda Komise pro vyhnance při Německé 
biskupské konferenci, od r. 1991 vedoucí kanceláře Ackermanno-
vy obce v Praze, v r. 2001 čestný kanovník, od 5. 9. 2011 probošt 
Vyšehradské kapituly v Praze. V r. 2005 jmenován papežem Janem 
Pavlem II. papežským kaplanem. 

Vyznamenání:  Řád Tomáše G. Masaryka - 1996, Velký spolkový kříž za zásluhy 
1.třídy - 2002, cena časopisu Listy - 2010, Medaile smíření Acker-
manngemeinde - 2011 

V Prachaticích jste loni při příležitosti Národní pouti k sv. Janu N. Neumanno-
vi převzal nejvyšší ocenění Ackermann-Gemeinde za celoživotní přínos ke zlepšení 
česko-německých vztahů. Jistě jste to už bezpočtukrát vysvětloval, ale mohl byste 
našim zvláště mladším čtenářům přiblížit historii tohoto sdružení? A proč právě Ac-
kermannova obec? 

Ackermann-Gemeinde byla založena 13. 1. 1946, na výročí dne Zjevení Matky Boží ve 
Filipově r. 1866. Tehdy se zde zjevila Panna Maria těžce nemocné tkadleně Marii Kade 
a zázračně ji uzdravila se slovy: „Mein Kind, von nun an heilt’s!“ (Mé dítě, od této chvíle na-
stane uzdravování!) Filipov leží v litoměřické diecézi a mimochodem se tu konají v bazilice 
Panny Marie Pomocnice křesťanů slavné poutě. Právě poselství tohoto místa stálo při zrodu 
Ackermannovy obce. Jejím smyslem bylo pomoci milionům poválečných německých vysíd-
lenců, hlavně z bývalých Sudet. Název byl zvolen podle středověkého díla Der Ackermann 
aus Böhmen (Oráč z Čech) od Jana z Žatce. Ackermannovi zemře jeho mladá žena a on 
zůstává s malými dětmi sám. Jeho tragický osud je předmětem ostré pře mezi ním a smrtí. 
Nakonec do dialogu zasahuje Bůh, Ackermann svůj osud z rukou Božích přijímá, i když 
mu nerozumí. Zakladatelům se tehdy tento obraz zdál velmi příznačný a snad pro mnohé 
i inspirující. 

Na návštěvě u
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Dětství a mládí jste prožil ve 
Slezsku, maturoval jste na teh-
dejší jedenáctiletce r. 1957 v Je-
seníku, ale ke studiu na vysoké 
škole jste nedostal doporučení. 
Souviselo to s tím, že jste německé 
národnosti?

To ne, to hrálo roli pouze těsně 
po válce, kdy jsem nesměl nastoupit 
do 1. třídy. Naštěstí žily ve Vidna-
vě české řádové sestry - boromejky, 
a od nich se mi dostalo jakés takés 
privátní výuky, ty mne učily číst 
a psát. To trvalo dva roky. Nastoupil jsem až do třetí třídy. Občas v legraci říkám, že jsem 
byl tak chytrý, že mne v 1. a 2. třídě zřejmě nepotřebovali. Samozřejmě jsem ze začátku ve 
škole trochu bojoval s češtinou, protože jsme doma mluvili jen německy. Ale na konci čtvrté 
třídy už jsem měl vyznamenání. Ale zpět k Vaší otázce – po maturitě jsem nedostal doporu-
čení k dalšímu studiu - cituji: „pro nepříznivý postoj Vaší rodiny k socialistickému zřízení“, 
ještě s dovětkem „Zapojte se do budování socialismu a dokažte, že Váš postoj je jiný.“ 

Jaký byl vztah Vaší rodiny k víře? 
Právě v té složité době po válce jsme v církevním prostředí nacházeli bezvýhradné přijetí, 

faráři i sestřičky nám dávali pocit, že tam patříme, díky nim jsme se vlastně nikdy neocitli 
v izolaci. Nebýt jich, bylo by asi všechno pro naši rodinu mnohem těžší.

V r. 1960 se téměř celá vaše rodina vystěhovala do západního Německa. Tam jste 
posléze vystudoval teologii a stal se knězem. Od Vašeho vysvěcení uběhlo letos v červ-
nu už 45 let. Když se ohlédnete zpět - změnilo se za tu dobu postavení katolické církve 
v Německu, a pokud ano, jak?

V Německu zřejmě došlo k určitému oslabení pozice církve tak jako i jinde, ale já žiji 
v Bavorsku a tam je religiozita spojená s kulturou a tradicemi tak pevně, že se vlastně často 
prolínají. Posvícení, Boží Tělo nebo svátky jako Vánoce a Velikonoce se neslaví jen doma, 
ale i v kostele a na veřejnosti. A mladší generace to od té starší jaksi automaticky přebírá. 
Trochu se jen obávám, že církev tuto situaci ne vždy dokáže využít k tomu, aby se nezůstá-
valo jen u zmíněné lidové zbožnosti, ale šlo se dál, hlouběji. 

Byl jste činný v duchovní správě, učil jste na gymnáziu, po revoluci jste se stal ve-
doucím pracoviště Ackermann-Gemeinde v Praze, abychom jmenovali Vaše skutečně 
jen nejvýznamnější činnosti. Pracoval jste ale i jako vězeňský děkan. Není zvlášť tato 
služba vysilující a psychicky nejnáročnější? 

No, říká se skutečně, že tuto službu by neměl duchovní vykonávat déle než pět šest let. 
Ale musím vám říct, že měla i svůj půvab - málokde jsem byl tak rád viděn, vítán a žádán 
jako v celách vězňů. Nevím, jak je to v českých věznicích, ale v Německu jsou lidé např. ve 
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vyšetřovací vazbě zavřeni 23 hodin v celách a jen hodinu denně mají vycházku. Dovedete 
si představit, co to s tím člověkem - ať je tam z jakéhokoli důvodu - udělá? Moje zkušenost 
je, že i člověk, který předtím církvi a Pánu Bohu nemohl přijít na jméno, si se mnou rád 
popovídal a byl zklamaný, když jsem se mu nemohl věnovat víc. Moje možnosti byly ale 
omezené, vězňů bylo prostě moc. Ve věznici, kde jsem sloužil, jich bylo tehdy asi 1200.

Už celá desetiletí neúnavně usilujete o smíření mezi Čechy a Němci. V historické 
paměti národů bohužel často přetrvávají prožitá traumata dlouhou dobu. Napomohl 
podle Vás zlepšení vztahů nějakým způsobem fakt, že se Česká republika stala členem 
Evropské unie?

Z tohoto hlediska jsem o tom ještě neuvažoval. Zdá se mi však, že tyto dvě skutečnosti 
se navzájem příliš neovlivňují, že se vyvíjejí paralelně nezávisle na sobě. Spíše cítím určité 
zklamání ve společnosti i mezi politiky, že vlastně společná Evropa nepřinesla to, co se od 
ní očekávalo. Podle mne to pramení z mylného očekávání. Myslím, že Evropa je projekt, do 
kterého se musí investovat, a ne, z kterého se může těžit. Tenkrát při vzniku Unie určitě 
nešlo Adenauerovi a de Gaulleovi o to, aby z toho byl nějaký užitek hospodářský či finanč-
ní, ale o to, aby už nikdy nebyla válka! Hospodářská prosperita pak přišla jaksi v druhém 
sledu. Vidíme to přece i na naší individuální zkušenosti - investice lásky se nám nakonec 

často vyplácí ve zcela prozaických rovi-
nách. Současná finanční krize je výsled-
kem nepochopení smyslu evropského 
projektu.

Naše poslední otázka – jak se Vám 
líbila letošní pouť v Chrobolech, jejíž 
slavnostní mši svatou v poutním kos-
tele Narození Panny Marie jste celeb-
roval? 

Já jsem byl v Chrobolech poprvé. 
Nejdřív jsem byl velmi překvapen, když 
jsem vstoupil do kostela, tou krásnou, 
bohatou barokní výzdobou jeho oltářů, 
a pak, když jsem se otočil, jako by ten 
zbytek prostoru s tím nekorespondoval. 
Byl to pro mne takový zvláštní pocit. 
Ten nesoulad ale zmizel, když jsem uvi-
děl, že kostelík byl do posledního místa 
zaplněn věřícími. A chrobolská Madona 
- to byla pro mne láska na první pohled, 
aneb jak my říkáme – Liebe auf den er-
sten Blick! Proto jsem ji také tak dlouho 
okuřoval, to jindy nedělám!

Připravila Marie Horová
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Stojí za přečtení

Guy Gilbert evangelium podle svatého lotra 
Na pohled svérázný stařík v kožené bundě dozdobené vše-

lijakými cvočky a odznáčky. Zdá se být tento pán „apoštolem 
21. století“, jak o něm mnozí říkají? Málokdo však ví, co se 
skrývá v hloubi tohoto člověka; ne každý tuší, že do semináře 
nastoupil ve svých třinácti, jako saniťák prožil válku v Alžíru, 
má čtrnáct sourozenců a inspirují ho třeba takoví lidé, jako 
byla Terezie z Lissieux či farář z Arsu.

Guy Gilbert (nar. roku 1935), známý francouzský vycho-
vatel delikventní mládeže a katolický farář v jedné osobě, 
napsal za svůj neobyčejný život více než dvacet knih. Kromě 
jeho prvotin (Bratr Vyvržených a Až do krajnosti) je to právě 
i Evangelium svatého lotra, jedna z jeho posledních knih, která 
v roce 2004 dostala dokonce Cenu spirituality dneška. 

Nejde o jakýsi prapodivně metaforický název; Guy Gilbert 
je totiž vnitřně přesvědčený, že každá lidská bytost je bytostí světla, jež v sobě nese „křiš-
ťálově čisté jádro“, ať se ve svém životě dopustila jakýchkoliv skutků. Vždy by měl existovat 
prostor pro milosrdenství a možnost pokání pro toho, kdo pochybil. Lidská měřítka pro 
spravedlnost mohou být totiž často nepřesná a zavádějící. Je to právě postava lotra z Gol-
goty, v podstatě prvního kanonizovaného samotným Kristem, která autorovi umožnila 
nahlížet na evangelium z pohledu Božího milosrdenství. Proto je Guy Gilbert zastáncem 
mladých lidí na okraji společnosti – v prostředí plném násilí, kde už často nezbývá místo 
pro naději ani záchranu. Není snad ani nutné dodávat, že bez hluboké a osobní víry tohoto 
faráře by takovéto poslání bylo více než náročné a pro člověka bez povahy, jakou má on – 
takřka nemožné. 

Co se týče obsahu samotné knihy, na začátku každé kapitoly je uveden krátký úryvek 
z evangelia, od něhož se posléze odvíjejí Gilbertovy úvahy a názory na současné události 
a život, okořeněné nejen duchovními myšlenkami, ale také různými podněty k zamyšlení. 
Autor zcela lidským způsobem, s mnohdy citlivým, jindy zase žertovným nádechem, tká 
příběh plný moudrosti i revolty. Předkládá tak čtenářům na základě vlastních zkušeností 
své životní postoje a v neposlední řadě jim dává nahlédnout do své dlouholeté praxe s mla-
dými problematickými lidmi. Jan Kaňka

Úryvek z knihy:
„Chtěl jsem napsat tuhle knihu, protože mě fascinuje poslední pohled Krista. Tu scénu znáte. 

A jestli ne, tak vám ji popíšu. Kristus je ukřižovaný. A spolu s ním dva lotři. Zločinci, to se ví! 
Jistě gangsteři. Jeden z nich se mu vysmívá: „Slez z toho kříže, určitě to zvládneš, když už jsi 
udělal tolik zázraků pro druhé!“ Druhý žádá Pána o odpuštění a říká mu: „Vezmi mě s sebou do 
ráje.“ „OK!“ odpovídá Ježíš. „Ještě dnes večer tam se mnou budeš.“ Tento Kristův poslední akt 
milosrdenství mě vždycky fascinoval. Je největší ze všech. Je poslední. A právě z tohoto úhlu jsem 
pro Tebe převyprávěl evangelium.“ 
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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 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. 

p. josef melka
Narodil se 23. října 1921 v Černíči patřící do far-

nosti hradešické v čekobudějovické diecézi. Roku 
1941 maturoval na Jirsíkově gymnáziu v Českých 
Budějovicích a poté vstoupil do kněžského seminá-
ře. Avšak již po pouhém roce jeho studium přerušilo 
totální nasazení do Německa a pokračovat mohl až 
v roce 1945. 

Kněžské svěcení přijal 27. 6. 1948 od biskupa Jo-
sefa Hloucha jako jeden ze čtrnácti jáhnů - spolužá-
ků, mezi kterými byl například bývalý generální vi-
kář diecéze Msgr. Václav Dvořák, redaktor Svobodné 
Evropy Msgr. Karel Fořt či v roce 1995 zavražděný 
P. Jan Preisler. Prvním kaplanským místem byla Hor-
ní Vltavice (spravována z Vimperka) a poté nastoupil 
vojenskou službu. V letech 1953-1959 byl uvězněn. 
Po návratu pracoval jako lesní dělník až do roku 1965, 
kdy dostává státní souhlas jako kaplan do farnosti Sušice. 14. 9. 1967 přichází jako admi-
nistrátor do Blovic. Za svého působení v Blovicích spravoval také farnost Seč, později ještě 
Letiny a Řenče. Od roku 1980 byl vikářem Nepomuckého vikariátu. Působil jako horlivý 
kněz a měl zvláštní soucit pro těžkosti svých bližních (velmi záhy uváděl do praxe závěry 
II.vatikánského koncilu, např. prováděl církevní rozloučení v kremaci, což byla tehdy na vi-
kariátě ojedinělá výjimka). Těžká nemoc, kterou se snažil utlumit, vyčerpala nakonec jeho 
životní sílu, takže se musel podrobit těžké operaci. Po ní už nemohl konat duchovní službu. 
Zemřel 29. 7. 1997 v Charitním kněžském domově ve Staré Boleslavi. Poslední rozlouče-
ní se konalo za účasti otce biskupa Františka Radkovského, velkého množství kněžských 
spolubratří a věřících v Blovicích, po něm byl pohřben na hřbitově ve své rodné farnosti 
Hradešice za účasti českobudějovického biskupa Mons. Antonína Lišky a plzeňského bisku-
pa Mons. Františka Radkovského, opět za účasti mnoha spolubratří a věřících. Ještě téhož 
roku zemřel také jeho nejmladší bratr Jaroslav. Ti, kdo ho měli rádi, vděčně vzpomínají na 
jeho obětavou lásku, kterou jim prokazoval.

(podle Zpravodaje Plzeňské diecéze - září 2001)
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Hauswaldská kaple
V místě, kde stávala Hauswaldská kaple, 

vlastně bychom měli říci Hauswaldské kaple, 
je nyní jen upravené místo, které připomíná 
někdejší cíl poutníků ze široka daleka. Připo-
míná ji i pramen křišťálové vody vedený dře-

věným korytem ke zbytkům základů malé kaple. Pojďme se vrátit zpět v čase a vyprávět si 
příběh místa, které navštívilo tolik prosebníků v naději na uzdravení a vyslyšení proseb.

Příběh se počíná v daleké minulosti. Místo v lese nedaleko Srní pod vrchem zvaným 
Kostelní nebylo opuštěné. Dříve tam chodívali lidé na dříví, ženy na trávu a děti na jahody 
a maliny. I stalo se jednou, že dvě vesničanky byly při žnutí trávy nemile překvapeny mo-
hutným medvědem. Vyděšené bezradné ženy padly na kolena a prosily Pannu Marii o zá-
chranu. Na paměť svého zachránění pověsily na strom obrázek Matky Boží. Místo se brzy 
stalo cílem prosebníků a spolu s příběhy uzdravených nemocných, raněných ve válkách, ale 
hlavně lidí s nemocným zrakem – slepých, nevidoucích.

Jedna ubohá žena ze Srní, která již léta neviděla, se nechala na radu sousedky dovést 
synkem k obrázku v lese. Strávila zde noc v modlitbách. Druhý den ráno pohlédla na svět 
vidoucíma očima. Vracela se pak často na místo svého uzdravení v doprovodu dalších lidí.

Počátkem 19. století bylo místo v lese již tak slavné, že poutníci přicházeli opravdu zda-
leka, dokonce z Tyrol i daleké Itálie. Proto se obyvatelé vsi rozhodli v roce 1820 postavit 
zde lesní kapli, ve které se počaly sloužit mše. Ta však brzy nevyhovovala svojí velikostí 
a byla v roce 1860 doplněna o další, větší stavbu. Také blízký pramen léčivé vody přispěl ke 
slávě obou kaplí a místo bylo nazýváno šumavskými Lurdy. Ve třetí kapli, postavené v roce 
1902, byla pak umístěna soška Panny Marie lurdské v jejím bělostném hávu a se zlatými 
růžemi na nohou.

„Jda tou cestou dále přijdeš ke dvěma kapličkám stojícím po levé i pravé straně cesty a zírajícím 
družka na družku svými vchody. Jedna z těch kapliček už je velmi vetchá, vchod do ní neustále ote-
vřen, a podíváš-li se do vnitřku, spatříš tam prapodivnou směsici různých předmětů obětovaných 
divotvorné Panně, rozvěšených bez ladu a skladu po zdech. I oltáříček pokrývají dárky, snesené 
tam na znamení díků za zázračné uzdravení, za pomoc v nouzi, za splnění tužeb: obrazy i obrázky, 
křížky, růžence,sošky, výrobky ze dřeva a z vosku, představující všechny možné údy a části těla…“ 
Takto popisuje obě kaple Karel Klostermann ve své povídce Červené srdce a připojuje další 
příběhy, vyprávěné lidmi v kraji. 

Doba válečná a události poválečné tvrdě dopadly i na hauswaldské poutě. Místo pustlo, 
až došlo k jeho úplnému zničení v roce 1957.

„Byl jsem náhodou venku. Vtom jsem uviděl záblesk, vzápětí dolehla ohromující rána a poté 
se objevil sloup dýmu a prachu. Vyjekl jsem hrůzou. V těch místech je přece Hauswaldská kaple. 
Zanedlouho jsem věděl: bývala tam.“ Takto líčí zkázu kaple očitý svědek. Jako zázrakem se 
v troskách zachovala soška Panny Marie lurdské, která pak nalezla své místo v srnském 
kostele. Navštívíte-li toto místo, zamyslete se a připomeňte si jeho příběhy, které přežily 
do dnešních dnů. JP

Poutní místa
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střed kostela
Možná už jsi slyšel(a) či četl(a), že v Českých Budějovicích se opravuje katedrála svatého 

Mikuláše. Vnitřní prostor chrámu prochází celkovou obnovou, mezi důležité změny patří 
i nový kulatý obětní stůl (viz http://www.bcb.cz/Projekty/Katedrala-sv-Mikulase/Interier). 
Není vůbec jednoduché navrhnout, jak takový oltář bude vypadat, a především, kde by měl 
být v kostele umístěn. Uspořádání prostoru pro mši svatou nezávisí totiž na vkusu. Jde 
o to, jakou pozici má vzhledem k oltáři zaujmout obyčejný věřící. Například ve středověku 
měli lidé pocit, že k oltáři se má a může přibližovat jen kněz či jiný posvěcený služebník 
(nebo alespoň ministrant). Ostatní sledovali dění u oltáře s posvátnou bázní zpovzdálí. 
Oltáře byly umisťovány až k samému konci presbytáře, kněz u nich stál zády k lidu.

Teprve 2. vatikánský koncil (v letech 1962-65) chtěl oltář učinit středem, kolem kterého 
se shromažďují všichni věřící. Začaly se budovat mnohdy velmi provizorní obětní stoly 
posunuté blíže k lidem a kněz se k tomuto stolu stavěl čelem k lidem.

Ovšem druhým středem společenství měl a má být „stůl Božího slova“, tedy ambon, ze 
kterého se předčítají úryvky z Bible. U nově budovaných kostelů se někdy toto zdůraznilo 
elipsovitým uspořádáním kostelních lavic kolem oltáře a ambonu. Nebo se alespoň stavěly 
lavice do půlkruhu kolem oltáře a ambonu. 

Pokud však máme kostel, který byl postaven ještě pro slavení předkoncilní mše, je někdy 
těžké pro architekta, aby navrhl do takového starobylého prostoru novou verzi umístění 

oltáře (a ambonu). Architekt musí pamatovat 
nejen na samotný oltář, ale také na pohyb ko-
lem něho, na možnosti průvodů k oltáři (např. 
od křtitelnice nebo při svatbě). Musí se vybrat 
i vhodný materiál, ze kterého bude oltář vyho-
toven. Někam se více hodí mramorový oltář, ně-
kam třeba skleněný. Spolu se samotným oltářem 
promýšlí architekt, jaký druh svícnů na něm či 
v jeho blízkosti bude umístěn. Návrhu oltáře se 
pak většinou přizpůsobí i návrh ambonu a seda-
dlo pro kněze. 

Celkový pohled na bohoslužebný prostor by 
měl v člověku vyvolávat pocit klidu a ztišení. 
Architekt mnohdy nemůže dát volný průchod 
svým uměleckým vlohám, musí držet svou fan-
tasii zkrátka, je omezen nárokem posvátna, kte-
ré by mělo z jeho díla vyzařovat. Možná až vyros-
teš, staneš se architektem (architektkou) a třeba 
budeš mít tu čest navrhovat nové vybavení do 
kostela nebo dokonce celý nový kostel. 

PH

Slovo ministrantům
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Life update

exercicie s otcem anthonym
Poslední týden v srpnu jsme měli možnost se zúčastnit exer-

cicií s otcem Anthonym Saji z kongregace Vincentinů, který 
působí jako misionář v Africe a objíždí celý svět a pořádá exer-
cicie spojené s modlitbami za uzdravení. Tento misionář je 
nástupcem známého otce Billa. Otec Bill jako poměrně mladý 
utrpěl infarkt a v době, kdy mu zbývalo již jen pár dní života, 
se mu zjevil Ježíš a řekl mu, že ho uzdraví, když mu bude 
365 dní v roce sloužit. Otec Bill byl následně zázračně uzdra-
ven. Tento zázrak byl i lékařsky potvrzen. Od té doby přes 
30 let jezdil otec Bill po celém světě a pořádal exercicie. 
Když v roce 2008 zemřel, byl jeho nástupcem 
jmenován otec Anthony, aby pokračoval 
v jeho díle.

Šestidenní exercicie se konaly v tichu 
(tedy jak to bylo pro mládež možné) ve 
Štěkni v klášteře sester z Congregatio 
Jesu. Denní program tvořila ranní adorace, přes den bloky přednášek a na závěr dne byla 
vždy mše svatá. Přednášky vedl otec Anthony, ale celý týden nás provázeli i další kněží 
z Čech i ze Slovenska. 

Během exercicií bylo možné si osobně promluvit s otcem Anthonym a požádat ho o pří-
mluvnou modlitbu nebo radu. Této možnosti jsme také využili, což byl pro nás velký zá-
žitek, protože otec Anthony je velmi charismatický člověk obdařený mnoha dary Ducha 
svatého.

Ve čtvrtek byl pro všechny účastníky zpovědní den, jehož význam pro nás podtrhl ce-
lodenní půst. 

Celé exercicie byly pro nás silným zážitkem a zároveň obrovským povzbuzením pro náš 
každodenní život. Oba jsme se shodli, že týden na exerciciích byl pro nás strašně krátký a že 
to byl jeden z nejlepších týdnů, jaký jsme v životě zažili. Otec Anthony nám dvěma také na 
exerciciích svěřil úkol, abychom založili v naší farnosti modlitební společenství pro mladé, 
které se bude modlit za misie a za nás za všechny (budeme se scházet v pátky jednou za dva 
týdny před večerní mší sv. v 16.45 hod. na faře). Tímto bychom vás chtěli všechny pozvat na 
listopadové exercicie pro všechny věkové kategorie v Hrotovicích u Třebíče, nebo všechny 
mladé na naše modlitební společenství. Jsme si jisti, že nebudete litovat…

Martin Vanáč a Petr Šrámek

Informace o exerciciích s otcem Anthonym, které se konají v listopadu pro všechny 
věkové kategorie, naleznete na http://frbill.net/cz/
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová
Hořká čokoláda

kaštan v kapse
Bylo ještě brzy, ale už jsem nemohla spát. Pro cházela jsem se 

ranní mlhou ulicemi poblíž našeho domu. Důvěrně známá místa 
v tuhle dobu vypadala jinak. I ty domy se tvářily ospale. Ze stromů 
opadá valy poslední zbytky žlutých listů, všude po zemi i na kapo-
tách zaparkovaných aut jich bylo plno. Zvláštní vůně tlejícího listí 
krásně ladila se sychravým vlhkem studeného rána. Do šera svítily jen výkladní skříně sa-
moobsluhy a pekařství na rohu. Někde dole v ulici se někdo snažil nastartovat auto, občas 
se z mlhy vynořil zachumlaný pejskař se svým mazlíčkem, jinak všude pusto a prázdno. Kdo 
by taky teď chodil ven, když ne musí? Kdybych mohla spát, taky bych byla ještě v po steli. 
Vlastně je to dost vzácné, že se takhle procházím venku po ulicích v takovou nevlídnou 
ranní dobu. Posledních dvanáct let mého života patřilo bez výhrad mým dětem. I teď jsem 
si na ně vzpomněla, mám totiž v kapse kabátu kaštan. Dala mi ho moje dcera, abych si měla 
s čím hrát, až někam půjdu. A pak mi pošepta la: „Ode mne na památku, maminko.“

Posledních dvanáct let mého života patřilo mým dětem. V prvních letech mě každé ráno 
budily svými hlasitými žádostmi o snídani. Myslela jsem si tehdy, že se už nikdy nevyspím. 
Často jsem propadala podráž děnosti, neuměla jsem si představit, že tohle období jednou 
skončí. Myslela jsem si, že to je veliká křivda, že musím vstávat k dětem v noci a ještě pak 
hned brzy ráno, být jim pořád k dispozici. Někdy jsem docela zá viděla kamarádkám, co byly 
bezdětné. Mohly si dělat, co chtěly. Byly lépe finančně zajištěné, mohly si pro sebe koupit, 
co je napadlo, a také to dělaly. Připadala jsem si vedle nich často jako cuchta domácí. Jak 
jsem byla nevděčná!

Mé kroky mimoděk zamířily k dětskému hřišti na okraji parku. Sem jsme chodili docela 
často. Co bá boviček jsme tu postavili, co svačin snědli, co okruhů na trojkolce objeli, co 
kaštanů nasbírali… Ted už sem dávno nechodíme. Kdy jsme tu vůbec byli naposledy? Ani 
nevím. Pískoviště zapadalo žlutým listím, v ran ním šeru vypadalo opuštěně i se všemi 
prolézačkami kolem. Rukou v kapse jsem zachytila kaštan. Mé prsty ho sevřely a pocítila 
jsem něco jako smutek. Čas pís kovišť už uplynul. Ani kaštany na zvířátka už nesbí ráme. 
Tehdy mi to nepřipadalo vzácné. Jak jsem byla hloupá!

Vzpomněla jsem si, jak často mě mé přítelkyně překvapovaly svými reakcemi na mou do-
mácnost. Vždycky měly dojem, že je u nás uklizeno a útulno. Já jsem to brala jako povinné 
lichotky, jako výraz jejich společenské úrovně. To se přece dělá, že se pochvá lí místo, kde 
jsme na návštěvě, ne? Jenže ony to asi myslely vážně. Já jsem viděla jen neutřený prach, 
ne vyluxované koberce, nevyžehlené prádlo, nepořádek po dětských hrách nebo zbytky spo-
lečných tvůrčích záchvatů, jaké jsme s dětmi skoro denně prožívali. Mé bezdětné přítelkyně 
ovšem zřejmě právě tohle viděly jako projev útulnosti. Když se pak z mých dětí začína ly 
klubat osobnosti, vždycky nad nimi žasly a říkaly: „Ty se do nich úplně otiskuješ!“ Byla jsem 
pyšná, to bych nemohla popřít, ale protože jsem si neuvědomo vala, že to dělám, taky jsem 
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to nebrala nějak závažně. Myslela jsem, že ty děti takové prostě jsou, ale ony se nepochybně 
mnohé naučily ode mne, aniž jsem o tom věděla. Nebyla jsem já slepá?

Kaštánek v mé kapse se už ohřál, jak jsem ho pořád žmoulala v dlani. Mně už taky nebyla 
taková zima, jako když jsem vyšla z domu. Hezky jsem se prošla. Teď už spěchám, abych 
stihla společnou snídani, než starší dcera odejde do školy a než s mladší začneme naše 
domácí vyučování. Původně jsem se chtěla na soukromé procházce modlit a místo toho 
jsem se zabrala do vzpomínek. Ale výčitky jsem si odmítla připustit. Řekla bych, že mi Pán 
Bůh připomněl, čím mne celá léta obdarovával. Nedával mi pomíjivé hmotné bohatství, ale 
zahrnoval mne daleko cennějším bohatstvím, které mi nikdo nikdy nemůže vzít. Vyběhla 
jsem schody k bytu po dvou a pustila jsem z prstů kaštan, abych mohla odemknout. Vděčně 
jsem si ještě stačila uvědomit: Jsem přece tak bohatá!

nevaž se, odvaž se
Tak jsem si to kráčela onehdy rušnou ulicí našeho města. Byl pěkný slunný den. Koukala 

jsem po výlo hách, prohlížela jsem si lidi, nikam jsem nespěchala. Mou pozornost přitáhl ob-
rovský plakát natažený přes celou stěnu vysokého domu. Skotačili na něm veselí mladí lidé 
a chtěli tím zřejmě dokumentovat pravdi vost nápisu na spodní straně plakátu. Bylo tam 
na psáno: „Nevaž se, odvaž se.“ Hm, vtipná slovní hříčka, napadlo mne. Docela zábavná.

Později jsem ten slogan slyšela ještě několikrát. Asi zaujal víc lidí. Jednou to bylo v cuk-
rárně, když si hezká slečna vybírala zákusky a v balíčku už jich pár měla. Ona váhala, jestli 
to už nestačí, a její kamarádka stojící vedle ní řekla: „Nevaž se, odvaž se.“ Nechala si přidat 
ještě dva kousky. Odvázala se.

Jindy jsem nechtěně zaslechla rozhovor dvou mla díků v tramvaji. Bavili se o nějakých 
dívkách, jestli by stály za to nebo ne, jak jsou krásné, vtipné, inteligentní a vstřícné a jeden 
z těch mladých mužů uvažoval, že by to s nějakou Klárou tedy zkusil a začal s ní chodit. 
Druhý mladík jeho rozhodnutí nesouhlasně komen toval známým sloganem: „Nevaž se, 
odvaž se, vole.“ Ti dva hoši byli fakt odvázaní.

Já se přiznám, že si vlastně nepamatuju, co měl ten povedený reklamní slogan původně 
propagovat. Taky je mi to jedno. Jenom uvažuju, že přesně formuluje příkaz doby. „Nevaž 
se!“ Kdepak stálé vztahy nebo dokonce hned manželství. Nejprve je třeba si užít, kdo by se 
vázal? Proč si pořizovat dítě? To člověk ztrácí svou svobodu, nemůže podnikat, co by chtěl, 
cestovat, kam by chtěl, dítě - to je velké omezení. Vzpomínám na jednu kamarádku, která 
se hrozně podivovala nad článkem v časopise, kde se psalo o rozhodnutí známé herečky 
přerušit kariéru, aby se mohla postarat o sta rého nemohoucího tatínka. Kamarádka žasla, 
proč si dotyčná známá herečka nezaplatila pečovatelku, ošetřovatelku nebo nějaký penzion 
s pečovatelskou službou. Doslova řekla: „Uvázala se doma se starým pánem.“ Najednou mi 
ten slogan zas až tak zábavný nepřipadal. Naopak jsem myslela na jiné slogany. Tře ba ten, 
co má na autech Armáda spásy: „Srdce Bohu, ruce lidem.“ Nebo jak se říká při svatbách 
v kostele: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ To zas tak velký odvaz není…

Pak už mě napadaly jenom takové termíny jako „nevázaný život“, „nezávazné soužití“, 
„ten rozvázal“, „řádí jak pes utržený z řetězu“ a tak. Já nevím, neuvá zat se může vypadat 
fakt dost dobrodružné. Odvázat se může znamenat docela velkou legraci. Ale podle mých 
zkušeností je třeba pevné manželství záležitost daleko dobrodružnější a zábavnější. Dává 
mi totiž svobodu nehřešit. Kdo to neprožil, nepochopí. Ale je to fakt.
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Malý slovníček církevních pojmů 

Vánoce
Liturgický svátek, jímž křesťané oslavují 25. prosince narození Ježíše v Betlémě. Svůj 

původ má svátek v Římě a sahá do 4. století n. l. Křesťané jím překryli pohanský svátek 
boha slunce v době zimního slunovratu (Natalis solis invicti). Chtěli tak zdůraznit, že pra-
vým světlem je pro člověka i celý svět právě Ježíš. Zároveň je 25. prosinec vyvrcholením 
vánočního období, po době adventních příprav. Datum 25. prosinec tedy v žádném případě 
není historickým datem Ježíšova narození.

Vatikánské koncily
Nazývají se tak dva poslední ekumenické koncily katolické 

církve, protože probíhaly ve Vatikánu, přesněji řečeno v ba-
zilice svatého Petra.

1. vatikánský koncil (1869-1870) byl svolán Piem IX. se 
záměrem nalézt východisko z problémů, které tehdy katolic-
kou církev sužovaly. Koncilu předcházely dva roky příprav-
ných prací, samotného koncilu se zúčastnilo 774 biskupů. 
Byla na něm schválena konstituce Dei Filius o katolické víře, 
která se skládá ze 4 kapitol o možnosti rozumového poznání 

Boha, o potřebě Božího zjevení, o podstatě víry a o vztahu mezi vírou a rozumem. Na tomto 
koncilu se též vymezilo pojetí tzv. papežské neomylnosti. První vatikánský koncil nebyl 
kvůli vypuknuvší francouzsko-německé válce nikdy oficiálně ukončen.

2. vatikánský koncil se konal od r. 1962 do r. 1965. Vyhlášen byl poměrně nečekaně 
papežem Janem XXIII. Zahájen byl 11. listopadu 1962 v bazilice sv. Petra v Římě za pří-
tomnosti papeže a 2540 koncilních otců. V zahajovací promluvě označil papež za hlavní cíl 
„agiornamento“, tzn. celkovou a důkladnou obnovu církevního života. Po smrti Jana XXIII. 
(3. 6. 1963) se jeho nástupce Pavel VI. rozhodl v koncilu pokračovat. 2. vatikánský kon-
cil schválil následující dokumenty: konstituci Sacrosanctum concilium o posvátné liturgii, 
dekret Inter mirifica o hromadných sdělovacích prostředcích, věroučnou konstituci Lumen 
Pentium o církvi, dekret Unitatis redintegratio o ekumenismu, dekret OrientaliumEcclesiari-
um o katolických východních církvích, dekret Christus Dominus o pastýřské službě biskupů 
v církvi, dekret Pefectae caritatis o obnově řeholního života, dekret Optatam totius o vý-
chově ke kněžství, deklaraci Nostra astate o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, 
deklaraci Gravissimum educationis o křesťanské výchově, věroučnou konstituce Dei Verbum 
o Božím zjevení, dekret Apostolicam actuositatem 
o apoštolátu laiků, deklaraci Dignitatis humanae 
o náboženské svobodě, dekret Ad gentes o misij-
ní činnosti církve, dekret Presbyterorum ordinis 
o kněžské službě a kněžském životě a pastorální 
konstituce Gaudium et spes o církvi v dnešním 
světě. Tyto epochální dokumenty se staly zákla-
dem pro obnovu celé církve.
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Vypravili jsme se

Za obrazem do Volar
Vypravte se s námi za 

příběhem, který začal před 
dávnými lety a který proza-
tím skončil dne 18. srpna le-
tošního roku. Pohnutý pří-
běh Stožecké kaple a obrazu 
Panny Marie s bílou růží 
v levé ruce jistě všichni zná-
me. Původní obraz, jehož 
tvůrcem byl Ignaz Schraml, 
nejspíše nepřežil požár Vo-
lar, který v červenci roku 
1863 zničil část domů a ne-
ušetřil ani barokní kostel sv. 
Kateřiny. 

Obraz, který byl přenesen ze Stožecké kaple a umístěn v kapli stejného zasvěcení ve 
volarském kostele, byl však mnohokrát kopírován. Jedna z kopií se nachází v nové kapli 
ve Philippsreuthu a známe i další. Při stavebních úpravách staršího domu ve Volarech na 
jaře loňského roku našli zedníci na půdě v suti stočené plátno. Stožecká Madona. Obraz 
našel útočiště na naší faře, a přestože byl značně poškozen a zašpiněn, bylo možno přečíst 
v pravém dolním rohu podpis autora - Franz Veits 1891. Jaké bylo ale překvapení, když 
pod rozpraskanou malbou bylo možno vidět malbu starší, kterou Veits přemaloval patrně 
proto, že byla poškozena. Aby se zachovala vrchní malba, rozhodli jsme se požádat výtvar-
nici Mirku Fridrichovou Kunešovou o opravu a nakonec o vytvoření kopie malby Franze 
Veitse. Nový obraz byl umístěn během Slavností dřeva ve Stožecké kapli našeho kostela, 
kde jej můžete vidět. Madona se tak navrátila na své místo. 

Kdo byl autor přemalby obrazu? Franz Veits byl akademický malíř a sedlák v jedné osobě. 
Malířství studoval v Praze, ve Vídni, dokonce dva roky strávil na studijním pobytu v Itá-
lii. Svůj život však prožil na svém statku Veitshofu blízko Stőgerovy Hutě, kde střídavě 
hospodařil a hlavně v zimních měsících maloval. Jeho hrob bychom nalezli na volarském 
hřbitově. 

Madona, jejíž kopii máme v našem kostele, byla Veitsem zapůjčena vždy při svátcích 
Božího těla, kdy se domy zdobily vlastními oltáři. Tak se patrně dostala na půdu domu 
č. 5, kde byla vloni na jaře nalezena. Proč však Veits přemaloval starý obraz? Proč nevytvo-
řil novou kopii na nové plátno? Zde náš příběh bude pokračovat. Klíčem k jeho rozuzlení 
možná bude jedna informace. Ignaz Schraml byl Veitsovým – dědečkem.

Jestli chcete kopii obrazu v našem kostele vidět, je možno domluvit jeho otevření a návštěvu 
na tel. 604 136 697. Na www.farnostvolary.estranky.cz jsou i rozpisy bohoslužeb, během nichž 
je kostel přístupný. Karel Falář, Volary
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Z pošty

Když se v noci probudím a nemohu spát, tak se se zavře-
nýma očima modlím růženec. Zdrávasy nepočítám. Jednou 
při modlitbě vidím paní v bílém rouchu, která se ptá, proč ve 
Zdrávasu nepoužívám invokace (oslovení) z litanií loretán-
ských a ještě něco říkala. Já otevřel oči a paní byla pryč. Hned 
ráno jsem ve zpěvníku počítal litanie, je jich 50 jako Zdrávasů 
v růženci. Zdrávas by podle toho měl vypadat takto:
Zdrávas Maria (milosti plná - nahradit invokací z litanie např.: 
matko Kristova“), Pán s tebou atd.
Svatá Maria (matko Boží - nahradit invokací „ matko Kristova“), 
pros za nás hříšné atd.

Je to náročné pro ty, co odpovídají, musí dávat pozor, co 
bylo předříkáno.

Při modlitbě na klasickém růženci musíte držet kuličku, 
jinak ztratíte, kolik Zdrávasů jste se modlili.

Růženec jsem nahradil křížem, který se vejde do kancio-
nálu. Uprostřed kříže je kolečko s 10 zuby na počet Zdrávasů 

(jeden zub je delší). Po desátém Zdrávasu otočí kolečko na vrcholu kříže další kolečko, které 
ukazuje počet desátků.

Tento růženec se mi velmi osvědčil, mám ho již od roku 2008. FŠ

obnova  kostela sv. mikuláše ve Vacově 
V době od března do září tohoto roku proběhla obnova  novogotického jednolodního 

kostela sv. Mikuláše ve Vacově, který je kulturní památkou. Vnější omítky byly důsledkem 
povětrnostních vlivů poškozeny, docházelo  postupně k neustálé degradaci obvodového 
zdiva, v zimě navíc umocněné působením mrazu na vodu obsaženou ve zdivu . Stavební 
práce proto zahrnovaly odstranění nesoudržných omítek, očištění, nanesení nové vrstvy 
a barevné sjednocení celé fasády bílou vápennou barvou. Současně proběhla oprava  ne-
funkčních věžních hodin. Kostel je využíván k mnoha akcím, a to nejen náboženským, ale 
i k nejrůznějším událostem společensko-
kulturního charakteru a má velký poten-
ciál stát se turistickým cílem.   FH

„ Spolufinancováno Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“   
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Stalo se

Přijeli k nám naši rodáci 
V sobotu 12. 9. 2012 byl krásný 

slunečný den a do Vimperka přijeli ti, 
co se tu narodili a byli po válce odsu-
nuti do Německa. Vzali s sebou i své 
potomky. Byl jich plný kostel a otec 
Michal jim sloužil mši svatou v něm-
čině. 

Seděli jsme manželem až vzadu 
a já jsem si říkala, jaká je to škoda, 
že jsou pryč. Asi by to s nimi ve Vim-
perku bylo jiné, lepší či horší? Těžko posoudit, ale jeden člověk říkal, že na světě je jedno 
nejzbytečnější slovo KDYBY. A tak je lepší se věnovat mši. Viktorie Předotová

pouť v Buku
Svátek Panny Marie Sedmibolest-

né si v Buku u Vimperka připomněli 
nejenom bohoslužbou v návesní kapli, 
ale i žehnáním zbrusu nové hasičské 
stříkačky a setkáním rodáků. K této 
příležitosti navíc obec vydala knihu 
mapující historii Buku a nejbližšího 
okolí. 

oslava v Záblatí
Obec Záblatí u Prachatic byla po-

prvé písemně zmíněna před 675. lety. 
Při připomínce této události navštívil 
farnost otec biskup Pavel Posád. Kos-
tel Umučení sv. Jana Křtitele zaplnili 
nejen místní, ale i věřící z okolních 
míst. Ve svém kázání povzbudil otec 
biskup k vytrvalosti ve svědectví víry, 
s ujištěním své přímluvné modlitby za 
shromážděné společenství. Po skonče-
ní bohoslužby ještě chvíli setrval před 
kostelem v družném rozhovoru a mys-
lím, že mnozí lidé pak odcházeli domů 
duchovně povzbuzeni.
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