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Z  myšlenek P. Josefa Doubravy
kNiHa moZaika Života
(pokračování)

Kdo je proti Bohu, 
je proti životu.
Kdo je proti životu, 
je proti Bohu.

+ + + + + + + + + + 

Duchu Svatému říkáme:
PŘIJĎ!
Duchu zlému říkejme:
PRYČ!
+ + + + + + + + + + 

Bez Ducha Svatého jsme jako
letadlo na letišti, nikoli ve vzduchu:
jen roluje. To podstatné chybí.
+ + + + + + + + + + 

Nepochopitelný Ježíš:
miluje do krajnosti.
Nepochopený Ježíš:
miluje každého člověka.
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Úvodník

možná to potkalo i někoho 
z Vás. Ještě nemám pořádně 
vybaleno z letní dovolené a už 
je tu advent. Začátek nového 
liturgického roku a hlavně pří-
prava na Vánoce. A když pak za-
paluji první svíci na adventním 
věnci, zjistím, že na tu přípravu 
vlastně jaksi nejsem ani trochu připraven. Přes-
tože si každý rok říkám, že ten příští advent si 
pořádně užiji. Jenže jak? A tak jsem si letos řekl, 
že si soukromě, jen tak pro sebe, vyhlásím jaký-
si advent adventu. Tedy přípravu na přípravu. 
Stejnou jako když jsem se chystal na túru do hor. 
Coby správný manažer jsem si vzal pořádný kus 
papíru, několik barevných pastelek a začal jsem 
plánovat. Červeně vyznačená čára značila cíl. Co 
od adventu vlastně očekávám. Proč tu je. Co mi 
může dát. Tedy cíle projektu. Hlavní i dílčí.To 
nebylo tak těžké. Mockrát jsem o tom předtím 
přemýšlel. Modrou pastelkou jsem vyznačil pro-
středky. Bylo jich víc, než jsem myslel, a stále jsem 
nalézal další a další. V knížkách, ve vzpomínkách, 
v rozhovorech. Zeleně jsem propojil prostředky 
vedoucí ke konkrétním cílům a fialovou barvu po-
užil na soupis materiálu a potřeb. Na černou pak 
zbyly termíny jednotlivých úkolů. Docela jsem 
se u toho vyřádil. Ale ta základní myšlenka zů-
stala. Nenechat se zaskočit. Být připraven. Díky 
té, na první pohled bláznivé, hře na manažera 
adventu jsem si uvědomil bohatství a možnosti 
tohoto liturgického období. Jako expedice, která 
nás dovede na vrchol hory, již nazýváme Slavnost 
Narození Páně. Ten barevně počmáraný papír mi 
pomohl ujasnit si, co mohu od té cesty očekávat, 
kam mě může zavést a jak se vybavit, abych si to 
putování pořádně užil.

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.

Vzpomínky na biskupa Hloucha
 Na biskupa Josefa Hloucha často vzpomíná i současný kněz starokatolické církve Alois 

Sassmann, kterému v době biskupovy smrti bylo 11 let a kterému byla biskupem Hlou-
chem 21. 5. 1972 udělena svátost biřmování. Malý Alois poté, co začal ministrovat v roce 
1969 v jednom z místních kostelů, se s biskupem občas setkával a dokonce byl několikrát 
i návštěvou v jeho rezidenci, kam chodívaly jeho sestry za kuchařkou pana biskupa, sestrou 
Salesií. Alois Sassmann vzpomíná: „Roku 1972 jsme byli na českobudějovickém biskupství 

navštívit kuchařku pana biskupa, 
sestru Salesii. Chodili za ní moji 
starší sourozenci, zvláště moje 
sestra Jana, která jí vypomáhala 
v kuchyni. Když jsme tam jednou 
dorazili, sdělila nám, že biskup sla-
ví svátek. Neměli jsme pro něj žád-
nou kytici, ale sestra kuchařka to 
vyřešila po svém. Dala nám kytici, 
kterou donesli jiní gratulanti, kte-
ří již odešli. Pan biskup nás přijal, 
vedl nás svým bytem a velice mile 
s námi hovořil. Přiťukl si s námi, 
ale měl jen prázdnou skleničku. 
Vzpomínal na chvíle, kdy ho ko-
munistická bezpečnost v roce 1950 
zatkla a jak ho vezli v autě nočními 
Budějovicemi. Říkal, že si tehdy 
vzal s sebou jen eucharistii, breviář 
a růženec. Žehnal v ulicích ztemně-
lým Budějovicím.“

Alois Sassmann vzpomíná i na 
své poslední setkání s Josefem 
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Hlouchem, ke kterému došlo krátce po jeho biřmování: „K biřmování jsme dostali pamá-
teční lístek, který jsem si donesl na biskupství, aby mi ho pan biskup podepsal. Čekal jsem 
dlouho, biskup někde byl. Konečně jsem se dočkal a biskup mi lístek podepsal. Vezl jsem 
se s ním výtahem nahoru a našel jsem v sobě odvahu a povídám mu: Víte, pane biskupe, já 
bych rád byl knězem. Pan biskup se na mě podíval, velmi silně mi stiskl ruku a povídá: Tak 
se hochu drž! A buď v životě statečný! To byla poslední slova, co mi kdy řekl.“

(převzato: J. Oulický – http://oulicky.blog.idnes.cz )

„Pana biskupa Josefa Hloucha jsem viděl v létě roku 1948 ve vedlejší obci Kluky (okr. Písek) 
při svěcení kaple a hřbitova. Tehdy mi bylo 6 let.“

František Šebelle

adventní setkání mládeže z prachaticka
spojené s duchovní obnovou a ohlédnutím za Celostátním setkáním mládeže 2012 
ve Žďáru n. Sázavou proběhne 
v dcŽm ktiš ve dnech 14. – 16. prosince 2012. 
Více informací v příštím čísle. 
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Z liturgického kalendáře

svatí cyril a metoděj: 
bohoslužba a zákonodárství

Listopad má v liturgii dva vrcholy: na samém začátku oslavíme svátek církve vítězné 
– slavnost Všech svatých (1. 11.), a svátek církve trpící – Vzpomínku na všechny věrné 
zemřelé (2. 11.). K nim můžeme přiřadit svátek Posvěcení lateránské baziliky (9. 11.), nej-
staršího papežského kostela, „Matky a hlavy všech kostelů Města (Říma) i celého světa“, 
svátek církve putující. Podobně jako slavnost Výročí posvěcení vlastního kostela, kterou 
jsme slavili o poslední říjnové neděli, nám připomíná, „že jsme Božím chrámem a že v nás 
přebývá Boží Duch“ (srv. 1 Kor 3,16) – tentokrát v perspektivě univerzální církve v čele 
s papežem. V závěru měsíce, v neděli 25. 11., pak oslavíme slavnost Ježíše Krista Krále, 
finále celého liturgického roku. 

Mezi nimi je několik památek svatých: 
starověkých – sv. Klementa I., papeže a mu-
čedníka (23. 11.), sv. Cecílie, panny a mu-
čednice (22. 11.) a sv. Lva Velikého, papeže 
a učitele církve (10. 11.), středověkých – sv. 
Alžběty Uherské, řeholnice (17. 11.), sv. 
Anežky České, panny (13. 11.) a sv. Josa-
fata, biskupa a mučedníka (12. 11.), i no-
vodobých – sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, 
a druhů, vietnamských mučedníků (24. 11.). 
Jediným mariánským dnem je tentokrát pa-
mátka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
(dříve známá jako Obětování Panny Marie 
– 21.11.). Měsíc uzavřeme svátkem sv. apo-
štola Ondřeje (30.11.). 

Dva nejznámější listopadové světce, sv. 
Karla Boromejského a sv. Martina, letos 
slavit nebudeme, jejich památky připadnou 
na neděle. 

Od začátku platila v církvi zásada, že bohoslužba se má konat živým jazykem církevní 
obce. Nutným předpokladem byl příslušný překlad Písma svatého – byl též potvrzením 
zralosti jazyka a jeho vyjadřovacích schopností. Tak postupem času vznikla na východě 
kromě řecké liturgie také syrská, koptská, arménská a gruzínská. Na západě se vývoj ubíral 
jiným směrem: do poloviny 3. století byla i zde nejrozšířenějším bohoslužebným jazykem 
řečtina, ale pak se začala stále více prosazovat lidová řeč – latina. Nejen u románských ná-
rodů, ale i u nově obrácených „barbarů“ – Keltů a Germánů. Nešlo však jen o jazyk. Důležitý 
byl i ritus – způsob, jakým se bohoslužba konala a co vyjadřovala: formulování modliteb, 
gesta, zvyky, obřady, kalendář svátků – to vše vyrůstalo z kulturních a civilizačních tradic, 
představ a očekávání, z dějinných zkušeností a společenského uspořádání jednotlivých 
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národů. Co bylo pro jedny výmluvné, mohlo být pro druhé nesrozumitelné. (Vzpomeňme 
na sv. Jana Nepomuka Neumanna a jeho roli při formování novodobé americké společnos-
ti). Také v tom vládla na východě pestrost, zatímco na západě – až na malé výjimky – pro-
bíhalo sjednocování. Blahoslavený Jan Pavel II. v encyklice Slavorum apostoli z roku 1985 
o tom píše: „Západní křesťanství sjednotilo po tzv. stěhování národů nově přistěhovalé národy 
s původním latinským obyvatelstvem v jeden celek. Dalo jim záměrně latinský jazyk a s ním sou-
visející liturgii a kulturu, pěstovanou římskou církví. Z takto dosažené jednoty plynul pocit síly 
a soudržnosti. To posilovalo jejich význam v Evropě. Je pochopitelné, že za této situace se jevila 
každá odlišnost jako ohrožení této teprve vznikající jednoty.“ Na východě se sice také vyskytla 
období – jedním z nich bylo právě 9. století – řecké národní pýchy, kdy se byzantský dvůr 
a cařihradští patriarchové snažili prosadit řeckou liturgii a řecký jazyk i na misijních úze-
mích, ale nikdy neměla dlouhého trvání. 

Konstantin a Metoděj byli samozřejmě zvyklí na ritus byzantský, který byl po formální 
i obsahové stránce bohatší a vytříbenější než prostý ritus římský. Měli plné právo si jej 
podržet i když se octli v oblasti západního patriarchátu. V té době jej totiž nikdo nezpo-
chybňoval ani v samotném Římě, kde byly četné řecké kláštery, ani nikde jinde na západě. 
(Námitky, které byly proti slovanské bohoslužbě vzneseny a o kterých ještě uslyšíme, se tý-
kaly téměř výhradně jazyka, nikoliv formy). Přesto chtěli postupovat obezřetně – Konstan-
tin měl vytříbený cit pro to, co dnes nazýváme inkulturací. Jejich liturgické dílo vyrůstalo 
organicky z byzantské půdy a bylo postupně doplňováno a obohacováno západními prvky. 
Nejzřetelněji se to projevilo v řádu mše svaté. Nešlo o pouhé překlady mešních textů – by-
zantských či římských – ale o tvůrčí počin. Zachované písemné památky (Pražské zlomky, 
Sinajské euchologium, Kyjevské listy, Vídeňské zlomky, aj.) svědčí o Konstantinově genia-
litě básníka, hlubokém teologickém vzdělání, pastoračním umu, diplomatické obratnosti 
i prozíravé odvaze. Samozřejmě, že si svévolně nevymýšlel nic nového, ale dokázal navázat 
na to nejlepší z obou tradic a rozvinout je způsobem, který byl Moravanům srozumitelný. 
Nechme znovu promluvit Jana Pavla II.: „Cařihradským vzdělancům byly dobře známy tradice 
některých národních církví křesťanského Východu, které v bohoslužbě užívaly lidového jazyka. 
Zvláště dobře byl s touto tradicí obeznámen Konstantin Filosof – díky svým studiím i stálým 
stykům s věřícími těchto církví, které udržoval jak v hlavním městě říše, tak v průběhu svých 
cest. Oba bratři si uvědomovali starobylost a oprávněnost těchto tradic, a proto bez obav zaváděli 
slovanský jazyk do liturgie a tak z něj činili účinný nástroj zpřístupňování božských pravd pro 
všechny, kdo jím mluvili. Nebyli přitom motivováni žádnými mocenskými úvahami, nýbrž láskou 
ke spravedlnosti a zjevnou apoštolskou horlivostí při práci u národů, které se právě tehdy formo-
valy.“ Naši předkové je záhy začali považovat za své lidi, tím spíš, že měli kolem sebe čím dál 
tím víc oddaných žáků skutečně domácího původu. Slovanská liturgie se stala rozhodující 
zbraní ve velkém zápase o duši moravského lidu. 

Podobně moudře postupovali i v záležitosti civilního zákoníku, známého pod jménem 
Zakon sudnyj ljudem. Nechtěli Moravanům vnutit byzantské právo. Spíše nabídli výpomoc-
ný kodex k doplnění právního řádu již existujícího. Kromě trestů za těžké zločiny obsahuje 
i články týkající se soudních svědků, rozdělování válečné kořisti, práva azylu v kostelích 
a nerozlučitelnosti křesťanského manželství. Normy v něm obsažené měly význam prak-
tický a ovlivnily ve značné míře veřejný i soukromý život našich předků.  P. Pavel Liška 
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Boromejky 

dopisy matky vojtěchy
z pardubické věznice
(pokračování)

Po roce vazby se konal soud. Rozsudek nabyl právní moci 5. listopa-
du 1953 a sestra Vojtěcha mohla nastoupit k vykonání trestu – osmi le-
tům vězení, které prožila většinou v Pardubicích. Do Pardubic odjížděla 

spolu s ostatními odsouzenými sestrami a čtyřmi kněžími. Byla to pro všechny radostná 
cesta, mohli mezi sebou konečně mluvit, přijmout svátost smíření, byl to pro ně svátek. 
Dozorce dal zastavit ve švestkové aleji a pustil dvě vězenkyně ven, aby si je mohly natrhat 
– s poznámkou, že ty švestky jsou státní jako oni…

Sestra Doloris Janáková ve své vzpomínce napsala:
„Když jsem uviděla po roce sestru Vojtěchu ve vězeňském oblečení, zhrozila jsem se 

její bledosti. Byla hodně hubená, ale radostná a společně jsme pociťovaly velkou úlevu, že 
už je po soudu. Po příjezdu do pardubické věznice jsme na chodbě potkaly Matku Bohu-
milu a další dvě zavřené boromejky. Všechny jsme měly velkou radost. Naším příchodem 
se rozmnožil počet řádových sester asi na dvacet různých řádů. Vedení věznice nás dalo 
společně s nebezpečně politickými zločinci. Byla to inteligence našeho národa – poslankyně, 
profesorky, ženy s akademickými tituly a tresty nad dvacet let. Na tomto oddělení nás bylo 
66 ve třech prostorách s dvojáky na spaní. Denně byla povolena vycházka, kterou jsme ni-
kdy nevynechaly, protože jsme mohly společně recitovat oficium. Tehdy jsme se jej modlily 
latinsky a paměť nám sloužila. 

Drahá sestra Vojtěcha, umožnila mi, abych mohla ve vězení složit věčné sliby do rukou 
Matky Bohumily – byl zrovna Štědrý den. Matka uměla nazpaměť recitovat ordinárium 
mše svaté. Díky balíčkům z domova dostaly jsme eucharistického Spasitele. Než přišly 
dozorkyně, měly jsme každé ráno odrecitovanou mši svatou. 

Jednou se veliteli zdálo, že politické hodně vydělávají a dopřávají si… Proto nám zakázal 
pracovat. Zůstaly jsme zavřené na cele a nesměly jsme ani na WC – pro 20 žen jeden kbelík. 
Bylo to velmi náročné. Celý blok zahájil hladovku – tři dny se vracely plechovky netknuté. 
Byla vybrána vyjednávací skupina, v ní také sestra Vojtěcha. Dopadlo to tak, že nás řehol-
nice od ostatních vězenkyň oddělily do jednoho patra. Začalo se říkat Vatikán a Hrad.“

Vězeňkyně z Hradu na sestru Vojtěchu vzpomíná:
„Poznala jsem ji při vycházkách na Pankráci. Nebylo možné si jí nevšimnout. Chodila 

v kruhu rychlým vojenským krokem. Zvědavost mě nutila dovědět se o ní co nejvíce. Tou-
žila jsem po setkání s ní. To se mi podařilo až v Pardubicích. Vyzařovala z ní radostnost, 
pokora a nesmírná vůle obětovat se pro druhé. Pomáhala nám, prostým spoluvězeňkyním, 
nést bídu vězeňských dní jak pomocí hmotnou, tak duchovní. Byla v té době nemocná na 
plíce a dostávala zvláštní příděl mléka a vždy se dělila s někým, kdo mléko neměl…
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Moje víra byla tehdy v plénkách – věřila jsem 
sice, že je Bůh, Pana Maria, svatí, ale dále nic. Ko-
lik hodin vysvětlování mi věnovala Vojtěcha – náš 
Vojtíšek nejdražší – jak jsme jí říkaly. Ona to byla, 
kdo ve mně zažehl smysl pro dobro a lásku k bliž-
ním. Dokázala tento plamen ve mně rozdmýchat 
v opravdový plamen poznání Boží lásky. Jedno-
ho dne jsem z jejích rukou směla přijmout svaté 
přijímání. Viděla jsem její velikou radost z přijetí 
Krista. Pak už mi nevadilo, že jsem ve vězení, kaž-
dý den byl pro mě radostný. 

Ona byla tak prostá ve své důstojnosti. Měla 
kolem sebe tolik jiných, které snad znamenaly na 
svém společenském žebříčku víc, ale ona nerozli-
šovala po této stránce. Jsem vděčná Pánu Bohu, 

že mi poslal do cesty sestru Vojtěchu a že jsem směla růst vedle světice…“

Jiná spolutrpitelka o ní napsala:
„Sestra Vojtěcha byla skvělý mukl, šířila kolem sebe lásku a pohodu, čímž vynikala i nad 

vlastními spolusestrami. Ale řeholnice to byla věrná i ve vězení. Často by jednala odvážněji, 
ale podrobovala se názoru Matky Bohumily – např. co se týká odmítání nedělní práce, za 
což skupina jiných žen byla trvale trestána: zákaz korespondence, návštěv, 10 dnů korekce. 
Těžce nesla, že nemůže držet partu… Jednou jsme byly v korekci o vánocích 1959, a když 
jsme – zmrzlé na kost – vycházely, stála tam setra Vojtěcha, plačíc nás objímala a držela 
džbán horkého čaje, aby nás osvěžila. Proto si to tak silně pamatuji. Pak jsme se ještě občas 
vídaly a já jsem od ní dostávala peníze na podporu ilegální církve a Charty 77.“

Sestra Vojtěcha byla ve vězení všem dobrým andělem. Dvě sestry jiného řádu, které 
nesměly na vycházku, později zjistily, že to byla právě sestra Vojtěcha, která si každou 
vycházku u jejich okénka zavazovala střevíc a vždycky zaznělo povzbuzující slovo z Písma 
svatého. Těmto mladým sestrám umožnila složit sliby do svých rukou kdesi za rohem vě-
zeňského dvora. Postarala se nejen o Eucharistii, ale také o slavnostní zákusek – sušenku 
s marmeládou. 

Cítila se všemi. Když přišla nová vězenkyně, zajímala se, zda má teplé prádlo a v čem 
mohla, pomohla. Sama se do korekce dostala za to, že napsala dopis tajemníkovi OSN 
a požadovala pro řeholnice náboženské pomůcky. Tuto příhodu sama vyprávěla:

„Musela jsem odevzdat vězeňské šaty, dostala jsem jen kalhoty a tvrdou špinavou hale-
nu. Na slamníku byla tuhá deka. Třásla jsem se zimou, když jsem si lehala. Z vlhkého betonu 
čišel chlad. Byla jsem sama, mohla jsem si dovolit ten přepych – trochu si zaplakat. Vím, že 
jsem volala maminku… Plakala jsem zimou a hladem. Náhle jsem ucítila něžnou ruku, jak 
mě hladí po rameni a jak mi zastrkává za rameno teplou přikrývku… Mírné teplo se začalo 
rozlévat po mém těle a já jsem usínala jako spokojené dítě. Tehdy jsem vyšla z korekce 
v docela dobrém stavu.“ S. M. Sebastiana
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Homilie

Všichni jsme byli při křtu pomazáni na kněze, pro-
roky a krále. Jako Bůh pomazal svého Syna, byli jsme 
označeni posvátným olejem (křižmem) i my. Přijali 
jsme tedy královskou důstojnost jako Kristus a z mi-
losti Kristovy. Naše kralování tedy vyvěrá z vítězství 
Ježíše Krista na kříži, kde přemohl smrt a daroval nám 
nový život a důstojnost převyšující naše chápání. Skrze 
křest jsem tedy králem, ale v teleologálním napětí se 
jím mám stávat. 

Jak se tedy mohu v tomto světě stávat králem, jak 
mám kralovat a v čem takové kralování spočívá? Může-
me vyjít z pojmu kralování v našem světě: králem je ten, 
který vládne. Vládnout druhým však není možné bez 
vládnutí sebou. První královský úkol nebo úděl krále 
je SEBEOVLÁDÁNÍ. V tomto bodě však většina z nás 
přes veškerou snahu spíše selhává. Snažíme se ze všech 
sil ovládat, ale nakonec stejně neděláme to, co chceme, 
a děláme to, co dělat nechceme (Řím 7,19). Tento roz-
por poznáváme denně a zcela jistě při svátosti smíření. 
Až by se nám chtělo z hloubi našeho srdce křičet, spolu se sv. Pavlem: Kdo mě vysvobodí 
z tohoto začarovaného kruhu (srov. Řím 7,23). Tato žitá marnost nás sráží k zemi, a proto 
se vůbec jako králové nebo princové necítíme. Spíše naopak: otročíme požadavkům tohoto 
světa, ve kterém žijeme. Snažíme se vyplnit příkazy Boží, církve, nadřízených v práci, uči-
telů ve škole, rodičů, manžela, manželky, dětí… Kdo nás vysvobodí z této otročiny? Jistě 
všichni víme, že je to Ježíš Kristus, Král králů. On však po nás kupodivu nechce, abychom 
byli jeho otroky nebo služebníky. 

Pro nás je asi nutný postoj, jaký měla Panna Maria („jsem otrokyně Páně“), nebo mar-
notratný syn („nejsem hoden“). Sám Pán po nás pokoru nepožaduje, ale sám se stává po-
korným a běží nám naproti s otevřenou náručí a slouží nám samým. Přichází k nám, jako 
král Miroslav k pyšné princezně, aby nám ukázal, že pokora je jako nádherná, ale křehká 
květina, která zvadne, když na ni člověk zapomene. Možná, že Pána Ježíše potkáváme 
denně. Možná to není zahradník, ale šašek, který nás občas pobaví, potěší i poučí. Možná, 
že se převlékl za souseda, nebo nás chce poučit o pokoře v roli našeho šéfa nebo učitele. 

Kéž je v nás tedy opravdu takové smýšlení jako v Ježíši Kristu: Ačkoli jsme se skrze 
křest stali a skutečně jsme Božími dětmi, můžeme na sebe vzít přirozenost služebníků pro 
všechny lidi (srov. Flp 4,4-8). Nemusíme se při tom převlékat za zahradníky, vždyť jsme se 
při našem zrození z vody oblékli v Krista. Spolu s ním kralujeme a spolu s ním sloužíme. 
Bez něho nejsme nic. 

Žijeme-li v Kristu, kralujeme spolu s ním a v jeho Duchu můžeme všude ukazovat krásu 
a křehkost pokory, která je znamením královské důstojnosti.

P. Jenda Turek, Sušice
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Rok víry

Víra je přesvědčení o tom, co nevidíme. Mohlo by se tedy zdát, že 
jsme odkázáni na sféru, o níž všeobecně platí, že je to oblast fan-
tazie, svévole, všelijakých nápadů, bájí a teorií. A tak to skutečně 
chápe většina nevěřících lidí i mnozí křesťané. 

Tak nám psal otec biskup v úvodu dopisu na zahájení roku víry. Do-
volte mi, abych se jemně nad touto statí zamyslel. Otec biskup pokra-
čoval v dopise svou úvahu teologickou cestou. Já si dovolím z této cesty 
odbočit na stezku volného lidového uvažování. 

Ano, stále se ještě mnohdy stává, že víra je vnímána v protikladu rozumu, vědy a vědec-
kých postojů. Zjednodušeně řečeno buď „víra“, nebo „věda“ (prosím berte toto zjednoduše-
ní, které používám v celé úvaze pro přehlednost, s velkou shovívavostí). To je však naprosté 
nepochopení pravé křesťanské víry. Víra nestojí proti rozumu, ale rozum předpokládá. Víra 
je výkonem rozumu. Pravá víra nestojí proti vědě, jakož i poctivá věda nemůže stát proti 
pravé víře. Před časem jsem četl přirovnání vědy a víry ke dni a noci. Věda jako den, prozá-
řený světlem Slunce. V tomto světle poznáváme věci kolem sebe, pronikáme je, studujeme 
a používáme. Ale právě toto blahodárné světlo nás natolik oslňuje, že nám brání vnímat 
a poznávat to, co je za Sluncem. Až když Slunce „zapadne“, otevírá se nám možnost vnímat 
skutečnosti, fakticky existující světy galaxií, které nesčetněkrát přesahují zrnko naší země. 
To nejsou báje a fantazie, ale faktické skutečnosti. Tak i víra nám dává příležitost uchopit 
skutečnosti, které mnohdy přesahují naše představy. Noc i den jsou pro nás důležité. Každé 
přirovnání vždy pokulhává, ale snad je možné tímto přirovnáním alespoň trochu poodhalit, 
že není možné stavit víru proti vědě a vědu proti víře. Obojí patří k sobě. Obojí je výkonem 
rozumu. Víra bez rozumu je naivní, svévolná snůška fantazií, bájí a nepodložených teorií. 
Poctivá víra nám dává možnost poznat to, na co náš pouhý rozum nestačí. Rozum je Božím 
darem. Jeho výkon, ať už ve vědě či ve víře, je Bohem zamýšlený, chtěný. Tak jako zrak je 
schopen odhalovat a poznávat ve světle Slunce i v temnotě noci dané skutečnosti. Bůh si 
nemůže odporovat. Jestliže poctivě používám rozum ve vědecké práci nebo v oblasti víry, 
nemohu docházet k protikladným závěrům. Ano, jsou mnohé oblasti, které jsou v jistém 
napětí mezi vírou a vědou. Ale tu si musím být vědom omezenosti svého rozumu. A proto 
mohu tvrdit, že buď jsem udělal chybu ve svých vědeckých závěrech, nebo špatně chápu 
a vykládám otázky víry. V našem přirovnání můžeme říci, že nedostatečně vidím, že vní-
mám určitou fata morgánu a musím se pro vyjasnění více přiblížit sledovaným objektům. 
Poctivěji studovat a promýšlet. Historie nám ukazuje, že pokrok vědy i hlubší a pravdivější 
poznání v otázkách víry vedly k odstranění mnohého napětí. Někdy je nutné toto napětí 
snášet a poctivě pracovat na důkladnějším poznání. 

Křesťanská víra je však naprosto zakotvená v autoritě Ježíše Krista.
Tak pokračoval otec biskup ve svém dopise. Naše víra spočívá na autoritě Ježíše Krista. 

Na Jeho svědectví. Je přesvědčením o tom, co nevidíme, co nám však odhaluje, o čem nás 
informuje, co nám dává poznat a zakoušet Ježíš. Bylo by na další úvahu promýšlení (tedy 
práci rozumu), zda je Ježíš důvěryhodnou osobou; Tím, kterému mohu věřit.

P. Josef Sláčík
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Dopis z Čadu

Pár slov o tom, co tady… Můj kamarád Kuba se vrátil, už je to přes 3 týdny. Deště už 
jen zřídka padají a pořád menší a menší. Pomalu začíná škola (to je něco, že jo; půlka října 
a ona pomalu začíná!!!). Teda – naše katolická škola už jede 2 týdny, ale státní… Základní 
začala dnes, gympl za týden. Dnes se vrátili naši kluci – teda ti noví, je jich 8. Starší přijdou 
za týden (jsou už na gymplu). Je s nimi sranda, ale někdy mě i zlobí tou prázdnou hlavou… 
Dnes jsme povídali, bylo asi 11 h., a říkám jim: kuchařka připraví teď jídlo a kolem 13 h. 
budete jíst… Jo, jo… V 16 h. přichází ta kuchařka a říká, co jim má připravit!!! Oni sami 
to nakupovali v sobotu, ale zapomněli mi říct, že to nevzali na ten jejich internát, že to 
nechali u nás…

Opice lítá svobodně. Před týdnem se asi odvázala a lítá. Ani ji nechceme chytat. Ať si 
užívá svobody. Lítá vedle u sester a honí slepice, útočí na holky u sester a… na samotné 
sestry. Zvíře se vyzná v lidech… Docela sranda s ní je, ale sestry to tak neberou a hážou 
po ní kameny. Když jsme tam, schová se za nás – ale k nám málokdy přijde. Opice ošklivá 
a nevděčná! Horší je to s Pimpkem, naším psem. Toulá se po vesnici a někdo ho chtěl zabít 
(čti: upéct). Má nad uchem ránu až ke kosti asi 4 cm. Dávám mu antibiotika a vitamíny, 
ale stejně se toulá pořád – za všechno můžou samozřejmě ženský (žertuji, všimli jste se)… 
Snad to přežije – na zvěrolékaře zapomeň… Voda už je jen ve snech, i když někde se pořád 
drží – třeba u našich sousedů 20 km od nás – nedojedeš k nim suchou nohou. Voda vůbec 
nevsáká a nemá kam utéci, jak je to placaté… Jestli obnovili domečky? Dobrý žert … Proč? 
Teď už deště nebudou pár měsíců! Až někdy v březnu si vzpomenou…

Auto máme rozbité… Jel jsem z nemocnice (odvážel jsem jednu nemocnou na operaci) 
a 3 km od domu, na asfaltce, najednou se kola zablokovala! Ani nevím, co se stalo. Asi něco 
s 4x4. Vzali auťák na opravu… Až teď si uvědomuji, že to mohlo dopadnout úplně jinak… 
Jel jsem tak asi 90 – 100 km/hod., dobře, že se zablokovala obě najednou… Andělé nade 
mnou bděli…

Včera jsem se dozvěděl, 
že nám vyhnali (vyhostili) 
jednoho biskupa – Ital, asi 
40 let tady byl. Jak jsem 
začínal, byl jsem u něj rok 
a půl v diecézi. Při kázání 
toho řekl příliš – jen pravdu 
– a „velcí“ tohoto státu mu 
dali ultimátum. V sobotu 
odjel. Bývá i takhle. Snad se 
tímhle skončí…

A já? Těším se už na 
dovolenou v příštím roce. 
Myslím, že aspoň na rok 
– končí mi kontrakt (byl 
na 6 let). A pak? Dost má 
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den své bídy, že jo, proč teda si přidávat starosti. Tře-
ba Čechy??? Všechno může být… Modlím se a prosím 
o moudrost Ducha svatého a učím se Mu otvírat, s Ním 
spolupracovat… Poslední dobou jsem četl knížku „Psy-
chiatr Boží“ („God‘s Shrink“, Michael Adamse) a velice 
mne oslovila. Pokud se nebojíte jinak podívat na Boha, 
doporučuji. Také „Chatrč“, prý známá v Čechách. I když 
trošku je cítit (ale jen trošku, jde o vize nebe) jehovisty. 
Zato krásně mluví o Trojici a o jejím vztahu k nám, k našim radostem a bolestem…

Těším se každou zprávou od vás. Tady se dítě narodí, tady čekají, tady zase něco jiného… 
Včera jsem dostal mail od ženy mého kamaráda z gymplu – čekají druhé dítě!!! První holce 
je asi 14! Jsem hrozně rád… Pomodlete se za ně také. Nikdy jsem jim o tom neříkal, ale 
modlil jsem se za to…

Držte se nebe a pamatujte na mě. Požehnaný Rok víry přeji! Využijte čas příhodný – ať 
vaše víra roste a přináší ovoce. Všechny objímám. Mám vás moc rád. † P. Jaroslav

kurz pro animátory
Ve dnech 19.   – 21. října 2012 se poprvé sešli v Diecézním centru života mládeže na Ktiši 

(DCŽM Ktiš) účastníci dalšího ročníku Kurzu pro animátory. Během dvou let chceme našim 
osmnácti přihlášeným mládežníkům zprostředkovat lidský, duchovní i praktický růst, na 
základě kterého budou schopni nabídnout své síly a schopnosti ve svých farnostech či vika-
riátech při práci nejen s dětmi a mládeží, ale i s přípravou farních aktivit (modliteb, farních 
dnů, obnov atd.). Tito mladí se mají stát spolupracovníky a pomocníky kněží a dalších lidí 
zapojených do pastorace.

Během prvního víkendu jsme se věnovali jednak aktivitám, při nichž jsme se lépe po-
znávali a posilovali vztahy, abychom se stávali opravdovým týmem. Po uvedení do práce 
s Božím slovem a do významu četby Bible a modlitby nad Písmem následoval blok, který se 
věnoval osobní modlitbě a jejímu vývoji. Navázali jsme poznáváním toho, jak připravovat 
modlitbu pro společenství, protože to je jedna ze schopností, která je u animátora často 
předpokládána. Kromě teoretických předpokladů jsme si různé varianty zkusili připravit 
i prakticky.

Celý víkend byl provázen také společnou modlitbou i prostorem pro modlitbu osobní. 
K velice krásné atmosféře spo-
lečných chvil přispělo nasazení 
nejen organizátorů, ale také 
všech dalších zúčastněných. 
Proto velké díky všem a těšíme 
se na příští společný víkend, 
který proběhne 23. – 25. listo-
padu 2012 na faře ve Volyni.

Roman Dvořák
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Kostely vikariátu

Netolice – kostel Nanebevzetí panny marie
duchovní správa
Kostel byl až do roku 1743 kostelem farním, 

od tohoto roku je kostelem děkanským. Náleží 
k vikariátu prachatickému. 

stavba kostela
První zmínka o Netolicích pochází z roku 981, 

kdy se kronikář Kosmas ve své latinsky psané 
kronice Chronica Bohemorum – Kronice česká 
– zmiňuje o Netolicích jako o okrajovém hradišti či 
hradě panství Slavníkovců spolu s Chýnovem a Doudle-
by. Slavníkovci byli vyvražděni v roce 995 na svém hradišti 
Libici nad Cidlinou a panství se tak stalo knížecím, později krá-
lovským majetkem. Král Přemysl Otakar II. pak roku 1263 daroval 
panství klášteru Zlatá Koruna, stejně jako řadu jiných vsí a pozemků. Pravděpodobně ve 
stejném roce byl založen kostel Nanebevzetí Panny Marie, nejspíše stavebníky zlatoko-
runského kláštera. Jednalo se tedy o stavbu raně gotickou, stavěnou stejně jako klášter 
cisterciáckými staviteli. Rokem vysvěcení kostela je rok 1284. 

V tragické době třicetileté války, v roce 1619, byl kostel spolu s celým městem zpustošen 
a vypálen císařskými vojsky. Teprve v polovině 17. století byl kostel opraven a přestavěn do 
barokní podoby. Roku 1634 se za podpory rodu Eggenberků, sídlících na Krumlově, začalo 
se stavebními úpravami. Kostel měl zřícené klenby i některé zdi. Krov a původní dřevěný 
strop lodi byl spálen a poškozeny byly i další části kostela. Bylo nutno nejprve vše odkli-
dit. V témže roce byla tedy uzavřena smlouva se stavebním mistrem Ondřejem Chrystem 
o demoličních a stavebních pracích na kostele. Po skončení třicetileté války, na přelomu 40. 
a 50. let 17. století, bylo možno přikročit k nové výstavbě. V letech 1742 – 1745 působil 

na netolické faře P. František 
Schulpach, který se zasloužil 
o povýšení farnosti na dě-
kanství, stal tedy prvním dě-
kanem netolickým.

Půdorys kostela prozrazu-
je raně gotickou dispozici. Je 
založen jako kostel jednolod-
ní s podlouhlým presbytářem 
zakončeným pěti stranami os-
miúhelníku, resp. třemi stra-
nami šestiúhelníku. Zvnějšku 
je presbytář podepřen sedmi 
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opěrnými pilíři, které nesly váhu a odstředivý tlak 
klenby. Původně byl zaklenut do tří křížových kle-
nebních polí. Stěny kostelní lodi nejsou zvnějšku 
podepřeny opěrnými pilíři a my se můžeme jen do-
hadovat, zda stavebníci vůbec počítali se zaklenutím 
lodi křížovou klenbou nebo předem plánovali pou-
hý dřevěný architrávový strop, který nepotřeboval 
zevní opěru, jak to známe u některých románských 
kostelů. Šířka lodi – 10,5 metrů by tomu napovídala. 
Na západní straně lodi je umístěna kruchta a pod ní 
předsíň jednoduše zaklenutá do tří polí.

Okna lodi i presbytáře jsou čtyřúhelníková a po-
cházejí patrně z doby pozdější přestavby. Na západní 
straně je připojena věž, podepřená dvěma mohutný-
mi opěrnými pilíři. Jediná gotická okna ve tvaru lo-
meného oblouku a částmi kružby se nacházejí právě 
na čtyřech stranách věže. 

Na straně východní je k půdorysu jednolodí při-
pojena kaple svaté Barbory a malá sakristie. Ty tvoří 
jeden půdorysný celek. Kaple byla určitě původně 
zaklenutá, stejně jako sakristie. Zbytky žebrového 
klenutí jsou údajně zazděné pod schody na kůr a do 

věže. Na straně severní se pak nachází gotický portál se zaklenutou předsíní. Portál má 
zachované raně gotické ostění tvořené čtyřmi sloupky s kulatými dříky a jednoduchými 
hlavicemi a patkami. 

Při barokních úpravách byla zaklenuta loď, 
presbytář i kaple valenou klenbou s výsečemi 
v místech oken. Presbytář je od lodi oddělen kru-
hovým obloukem, který patrně nahradil lomený 
gotický vítězný oblouk. Klenbu lodi bylo nutno 
podepřít, tak jak řešila opěrný systém architek-
tura gotická, kdy stavba byla opatřena vnějšími 
opěráky, které nesly tíhu klenby. Barokní stavitel 
toto vyřešil umístěním nosných pilířů uvnitř pro-
storu lodi. Klenba je zdobena štukovými pásový-
mi ornamenty. 

Věž kostela, jejíž původní gotická střecha 
se nedochovala, dostala po zhoubném požáru 
roku 1619 a po následném úklidu trosek novou 
podobu. Roku 1625 byla opravena a zakončena 
jehlancovitou střechou, která navíc nesla ještě 
osmibokou lucernu. Tato střecha se však také 
nezachovala a po posledním ničivém požáru, 
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který vypukl dne 15. srpna 1770, byla 
zastřešena cibulovitou bání. Ta zdobí 
věž dodnes. Na jejím vrcholu září nově 
pozlacené Boží oko, které podle pověsti 
předpovídá počasí. Jiná pověst praví, 
že pod věží (patrně u jejích základů) 
bylo pohřbeno třicet mušketýrů pad-
lých v neblahém roce 1619. 

oltáře
Při vstupu do kostela nás zaujme 

krása barokních oltářů, v jižních Če-
chách vzácných. Hlavní portálový ol-
tář byl pořízen v 60. letech 18. století 
a jeho autorem je údajně českobudějo-
vický řezbář Antonín Kubitsch. V jeho 
středu je umístěn obraz Nanebevzetí 
Panny Marie z roku 1766 podepsaný 
Franz Iacobus Prockisch Pinx, tedy 
maloval František Jakub Prokyš. Oltář 
zdobí dále sochy svatých Jakuba, Anny, 
Jáchyma a Alžběty. Oltář byl několikrát 
opravován a první oprava z roku 1766 
je připomenuta nápisem na zadní stra-
ně oltáře „Anno 1766 den 20. Octobris 

is dieses Altar staffirt worden von Mier Josef Putz, fűrstliger Mahler und Staffirer“ – 20. 
října léta Páně 1766 byl tento oltář štafírován (malován a zlacen) mnou, Josefem Putzem, 
knížecím malířem a štafírem.

Boční oltáře jsou dílem Jindřicha Webera a pocházejí z roku 1752. Barokní umělecký 
styl je tedy již ovlivněn hravým rokokem. To se projevuje v motivech rokajových kartuší 
i v dynamice figurální výzdoby. 

Levý boční oltář je zasvěcený svatému Vojtěchu, jehož obraz připomíná mučednickou 
smrt českého světce. Obraz pochází z roku 1632 a jeho autor je označován jako mistr Tobi-
áš. Sochařská výzdoba oltáře souvisí se životem a smrtí svatého Vojtěcha. Na akantovém 
rámu obrazu nalezneme palmové ratolesti – symbol mučedníků, biskupskou mitru a berlu. 
Po stranách jsou umístěny sochy světců – svatého Benedikta a sv. Placida. Později přibyla 
menší Pieta. Oltář byl pořízen roku 1752 na náklad cechu kovářů s přispěním dalších cechů 
a uvádí se též přispění Zuzany Prayerové a Jakuba Placka ze Žitné.

Pravý boční oltář zasvěcený svatému Floriánu je dílem stejného autora. Byl vytvořen 
o deset let později a tento časový odstup je patrný v podstatně uvolněnější dynamické for-
mě jak oltáře samotného, tak i jeho sochařské výzdoby. Svatý Florián má rozevlátý, vskutku 
barokní postoj a velkoryse dramaticky vytvořenou drapérii. Oltář byl vytvořen na náklad 
cechu pekařského a sladovnického.
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Kazatelna pochází z roku 1749 a byla 
pořízena za děkana Rauschera na ná-
klad paní Zuzany Prayerové, jejíž manžel 
Václav se zasloužil o sochu svatého Jana 
Nepomuckého na netolickém náměstí. 
Kazatelna je umístěna po pravé (epištol-
ní) straně a je přístupná ze sakristie. Je 
bohatě zdobená sochami i barokními 
a rokokovými ornamenty. Figurální vý-
zdoba tématicky čerpá z Nového zákona 
– motivy Krista a čtyř evangelistů. Stříš-
ka kazatelny je zdobena postavou Krista 
zobrazeného jako rozsévače. Na soše nás 
zaujme, jak autor Jindřich Weber zachy-
til pohyb lidského těla i dramaticky zřa-
senou drapérii. Postava Krista je obklo-
pena třemi andílky.

Zvony
První zmínka o pořízení zvonů v době 

barokní přestavby a nového vybavení 
kostela pochází z roku 1627, kdy česko-
budějovický měštěnín a zvonař Adalbert 
Arnold nabízí netolickým ulití zvonu. 
Z téhož roku pochází smlouva o vytvoře-
ní zvonu. Z roku 1650 pochází další doklady o pořizování dalších zvonů a dochován je také 
účet od zvonaře Wolfa Brändla. Do této doby tedy patrně existovaly zvony dva a ty byly svě-
ceny 26. srpna 1651. V roce 1653 byly objednány a vytvořeny další tři malé zvony. Zvoníci, 
kterým byl svěřen důležitý úkol obsluhy zvonů byli vázáni nejen přísnými instrukcemi, ale 
dokonce přísahou. Zvony byly v pozdějších letech přelévány nebo pořizovány nové.

Dnes se na kostele nacházejí tři zvony. Jejich hlasy tvoří hudební motiv Gloria. Nejstarší 
a největší zvon o průměru 72 cm pochází z roku 1717, jeho základním tónem je c2 a kromě 
reliéfu Kalvárie je pokryt latinským nápisem, který v překladu zní: (ZVON JE) VĚNOVÁN 
BOHU, BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII, SVATÉMU JANOVI, VÁCLAVOVI A VŠEM SVA-
TÝM. ULIL MNE SILVIUS CREUZ V LINCI. 

Zvon Maria o průměru 63 cm ulil v roce 1833 zvonař Jan Vojtěch Perner v Českých 
Budějovicích. Nápis v překladu zní. PANE, OCHRAŇUJ NÁS OD BLESKŮ A BOUŘÍ. Dále 
nese reliéfy Nanebevzaté Panny Marie a aliančního znaku Eggenberků a Schwarzenberků. 
Hlavní tón zvonu je d2.

Zvon Svatý Karel ( Boromejský) je nejmladším a nejmenším z trojice zvonů, byl ulit 
v roce 1968. Jeho průměr je 57 cm, hlavní tón f2 a jeho autorem je Rudolf Matoušek ze 
Zbraslavi. Na zvonu je český nápis VOLÁM LID BOŽÍ K SETKÁNÍ S PÁNEM. Na boku zvonu 
je pak reliéf světce.
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Faráři
Prvním doloženým farářem z roku 

1282 je kněz Jan. Poté Petr z roku 1303, 
roku 1344 zemřel kněz Raymund, a pro-
to markrabě moravský žádá o dosazení 
kněze Velka ze Sedlčan do Netolic. V roce 
1374 nalézáme zmínku o faráři Bartolo-
měji, v roce 1376 přichází kněz Havel 
Hynkův a z roku 1378 pochází zpráva 
o smrti Jana řečeného Rudnička. Po něm 
přichází Jan Jaroslavův ze Lhoty. Pro 
spory s milčickým farářem Odolenem 
je vyměněn za kněze Ojíře. V roce 1383 
přichází Vít a po něm kněz Matěj. V 16. 
století působí v Netolicích jak katolický, 
tak utrakvistický kněz, příslušný ke kos-
telu svatého Václava. 

V roce 1619 po vyplenění Netolic cí-
sařskými vojsky odešel kněz Jan Kryzius 
do Němčic. Významným knězem neto-
lickým byl František Schulpach, který se 
zasloužil o povýšení fary na děkanství 
a rozkvět duchovního života Netolic 
i okolí. 

Mirka Fridrichová Kunešová
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Představujeme

Biblické hodiny ve lhenicích
Je pátek a hodiny na lhenické kostelní věži odbíjejí sedmou hodinu večerní. To je signál 

pro všechny zúčastněné zahájit společnou modlitbou tradiční páteční biblickou hodinu na 
faře ve Lhenicích. Tradici biblických hodin ve Lhenicích zavedl současný duchovní správce 
Pater Doubrava. Pro lhenické farníky to byla naprostá novina, přesto si mnozí z nich biblic-
ké hodiny oblíbili. Pravidelně se na faře schází skupinka čítající asi 10 lidí, aby se zaposlou-
chala do biblických textů. Mezi zúčastněnými jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. 

Pořádek biblických hodin je v zásadě vždy stejný, tedy zahájení vstupní modlitbou, ná-
sleduje čtení ze Starého zákona a dále dvě čtení z Nového zákona. Čtení jsou předčítána 
panem akolytou Ladislavem Čandou, který svým klidným přednesem dokáže bez problému 
vtáhnout celou skupinu zúčastněných do děje. Po chvilce ticha jsou na pokyn pana faráře 
„poprosil bych o Vaše reflexe“ tato čtení podrobena rozboru. Vzhledem k již zmíněnému 
zastoupení takřka všech věkových skupin mezi účastníky setkání je velice zajímavé poslou-
chat reakce a postřehy jednotlivců. 

Pro nás byly biblické hodiny obrovským přínosem. Od května jsme se připravovali na 
svátost manželství, přípravu na tento zásadní milník v našich životech jsme nechtěli podce-
nit, a proto jsme se rozhodli pro přístup s maximální zodpovědností. Biblické hodiny jsme 
vnímali jako součást těchto příprav. Nadále však samozřejmě plánujeme se těchto setkání 
účastnit. František a Markéta Macháčkovi
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caesarea 
V roce 40 před Kristem jmenoval římský senát králem Židů Idumejce Heroda Velikého. 

Ačkoli ho evangelia hodnotí jednoznačně negativně, jedno mu nelze upřít: smysl pro krásu 
a touhu stále něco budovat. Z jeho velkolepých staveb jsou dnes už jen ruiny, ale i ty pořád 
budí obdiv návštěvníků. Na vrcholu moci, přibližně v letech 22 – 9 před Kristem, vystavěl 
severně od Jaffy na místě starověké fénické námořní pevnosti zvané „Stratonova věž“ 
nové město a na počest svého ochránce císaře Augusta ho pojmenoval Caesarea. Protože 
po Blízkém východě bylo měst toho jména rozeseto asi dvacet, dostala tato pro odlišení 
přívlastek Palestinská (Palestinae) nebo Přímořská (Maritima). Měla všechny prvky typic-
kého římského města své doby: pravidelnou síť ulic, dobře fungující kanalizační systém, 
antikou inspirované divadlo, amfiteátr pro gladiátorské zápasy (jeho aréna svými rozměry 
předčila i slavnou arénu římského Kolosea), hipodrom s hledištěm pro 20 000 diváků, 
akvadukt přivádějící vodu z 16 km vzdálené hory Karmel, a forum, na kterém stál veliký 
chrám zasvěcený Římu a císaři Augustovi. Korunou všeho byl okázalý palác s mořskými 
lázněmi, který panovník využíval jako rekreační sídlo. Uměle vytvořený přístav Sebastos 
(latinsky Augustus – Vznešený) byl skutečně velkolepý. Na rovném písčitém pobřeží, které 
postrádá i tu nejmenší přírodní ochranu v podobě nějaké zátoky či poloostrova, bylo třeba 
nejprve vybudovat z obrovitých kvádrů vlnolamy, zajistit prostor mezi nimi proti zanášení 
pískem, vymyslet způsob čištění, a teprve potom postavit běžná přístavní zařízení: mola, 
skladiště, doky … Předlohou byl řecký Pireus. Vjezd do přístavu střežil gigantický maják, 
kopie majáku na ostrově Faros u Alexandrie, jednoho ze starověkých sedmi divů světa. 
Pozůstatky těchto staveb jsou pod mořskou hladinou patrné dodnes. 

V Ježíšově době byla Caesarea hlavním administrativním střediskem země. Po Herodově 
smrti se palác stal sídlem římských prokurátorů. Odtud ve dnech, kdy hrozilo nebezpečí 
povstání či vzpoury, především o židovských svátcích, odjížděli do Jeruzaléma. V letech 26 

– 36 odtud vládl i Poncius Pilát. 
Ježíš sám do města asi nikdy 

nevešel. Apoštolové však tudy po 
Nanebevstoupení procházeli čas-
to. O jáhnu Filipovi se píše ve Sk 
8,5, že přišel „do jednoho samař-
ského města“. Některé textové 
varianty výslovně zmiňují právě 
Caesareu. V každém případě sem 
došel po křtu hodnostáře etiop-
ské královny Kundaky (Sk 8,40), 
usadil se tu a založil rodinu (srv. 
Sk 21, 8-9). Tady byli do církve 
přijati první pohané, když sem 

Pouť do Svaté země

Ruiny Herodotova paláce
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byl z Joppe povolán Petr pokřtít setníka Kornélia 
a jeho rodinu; zůstal tu několik dní (Sk 10,1-48). 
Sem se vrátil Pavel ze své druhé a třetí apoštolské 
cesty. A sem pak byl přiveden v poutech, aby se před 
místodržitelem Felixem a jeho nástupcem Festem 
hájil proti nepravdivému obvinění z podněcování 
vzpoury. Strávil tu ve vazbě víc než dva roky. Zde 
také pronesl před králem Agrippou II. a jeho man-

želkou Bereniké slavnou řeč, po které se král málem stal křesťanem. (Sk 23,23-26,32). 
V roce 66 tu vypuklo povstání proti Římu, které vyústilo v tzv. První válku židovskou. Ži-

dovské obyvatelstvo města (asi 13 000 lidí) bylo téměř úplně vyvražděno. Právě zde v roce 
69 provolaly syrské legie Vespasiána císařem.

V 1. polovině 3. století sem přišel slavný křesťanský učenec Origenes, vypovězený z Ale-
xandrie, založil teologickou školu, která záhy dosáhla světové proslulosti, a prožil tady 
posledních dvacet let svého života. 

Po skončení doby pronásledování se Caesarea stala nejdůležitějším centrem křesťanství 
ve východním Středomoří. Jedním z jejích biskupů byl i Eusebius Pamphili, „otec církev-
ního dějepisu“ († kolem r. 339).

V roce 627 dobyla město vojska byzantského císaře Herakleia, ale brzy potom, v roce 
640 nebo 641, se dostalo do rukou Arabů. Začalo chátrat a rozpadat se a až v roce 1101, 
kdy ho dobyli křižáci, nabylo opět důležitosti. Křižácké obranné valy jsou jednou z jeho 
nejpozoruhodnějších památek. Na konci 13. století ho zničili mamlúci a postupně zavál 
písek. Zbyla jen malá arabská vesnice Kejsarja. Teprve po 2. světové válce byl rozpoznán 
význam těchto velkolepých rozvalin a zahájeny vykopávky. Dnes se Caesarea řadí k nejvý-
znamnějším archeologickým lokalitám na světě.

Průvodce nás vede nejprve na pláž na konci monumentálního římského akvaduktu 
a dává nám hodinu na odpočinek. Po probdělé noci si můžeme chvilku zdřímnout a vy-
koupat se v moři. Je to velmi příjemné. Potom procházíme areálem vykopávek – archeolo-
gickým národním parkem. Obdivujeme amfiteátr, hipodrom, zbytky Herodova paláce a pod 
vodou i základy přístavu. Zastavujeme se u kamene se jmény císaře Tiberia a prokurátora 
Piláta. Podél zbytků křižáckého opevnění se vracíme k autobusu a pokračujeme dál v cestě 
na sever.  P. Pavel Liška

Římský akvadukt v Cesareji

Zbytky křižáckého opevnění
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prof. rNdr. ing. vlasty kroupové, csc.
Narozena:  6. 12. 1932 v Prachaticích, roz. Šotolová
V současné době:  v důchodu

Jaký je Váš vztah k rodnému kraji?
Ze strany mé matky jsme tu jeden z nejstarších šumavských rodů Praxlů. Nazvala bych 

se „absolutním patriotem“. Pán Bůh mi dopřál, že mohu své stáří prožívat zde v Prachati-
cích a v Arnoštově. V Prachaticích mohu zažívat krásu renesance, jejich polohu uprostřed 
lesů a Arnoštov, nacházející se v CHKO Šumava na soutoku Blanice a Puchéřského potoka. 
Jsem také vděčná za společenství prachatické farnosti v době mého mládí, kdy zde působil 
P. František Homolka, vynikající vychovatel mládeže a učitel náboženství na zdejším gym-
náziu a mým nejbližším přátelům Karlu Benešovi, zakládajícímu členu Křesťanské akade-
mie, sbormistrovi Theodoru Pártlovi a všem jeho známým.

Vím, že jste členkou česko-německo-rakouského spolku „Zelené srdce Evropy“. Mů-
žete nám jeho činnost představit?

Spolek byl založen před dvaceti lety z iniciativy pracovníků ochrany přírody těchto tří 
zemí. Já osobně jsem se k této činnosti dostala díky své profesi zemědělské a přírodovědné, 
ale i díky mým morálně – společenským zásadám vycházejícím z křesťanství. Převážná část 
členů spolku ve své činnosti profesní i zájmové vychází z křesťanských zásad.

S konkrétními veřejnými počiny v naší zemi jsem mohla se svým manželem Josefem 
začít až v závěru 90. let 20. stol. Začali jsme revitalizací zpustošeného hřbitova v Křišťa-
nově v sousedství kostela. Hřbitov býval ohraničený zdí, byly z něho odcizeny umělecky 
cenné náhrobky – několik jich zbylo. Začali jsme pravidelně sekat trávu. Díky P. Františku 
Honsovi a jeho dlouholetému spolupracovníkovi, pastoračnímu asistentovi Karlu Falářo-
vi, se podařilo část náhrobků dovézt. P. Honsa také zachránil korpus Krista z hlavního 
hřbitovního kříže. První setkání s německými rodáky se odehrálo na tomto obnoveném 
hřbitově a jejich pohoštění jsme díky P. Honsovi mohli připravit na faře, jejíž interiér byl 
také opraven. Místo hřbitovní zdi je zde nyní živý plot – alej smrčků. Také na hřbitově ve 
Zbytinách se díky spolupráci a finanční podpoře rodáků podařilo zviditelnit jedinečné dílo 
šumavských kameníků.

V péči o drobné sakrální památky jsme sami i ve spolupráci s původními obyvateli a poz-
ději i nadšenci pro oživení křišťanovské náhorní plošiny pokračovali. V rámci spolku „Ze-
lené srdce Evropy“ jsme systematicky pečovali a nadále pečujeme o kapličky podél cest, 
u nichž se turisté rádi zastavují.

Na návštěvě u
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Vzpomínám na společnou vycházku s Vámi, 
pořádanou Křesťanskou akademií v Pracha-
ticích, na které nás provázel silný déšť.

Přesto jsme to prožili ve „vlastivědném 
stánku“ příjemně, neboť jsme mimo jiné 
poznali, že chudý křesťanský lid před od-
sunem neschovával jako největší cennost 
diamanty (které ani neměl), ale požehnané 
poutní suvenýry – obrázky, modlitební kníž-
ky a růžence. Nejvíc navštěvovaná je však nově 
postavená kaplička na cyklotrase ve zmizelé osadě 
Vyšný (Mísavě – Mosau), jejíž historické jmé-
no se vztahovalo k rozsáhlému území 
močálů. Na místě dříve stojící kaple 
jsme vystavěli tuto novou. Od ní 
je jedinečná vyhlídka na Boubín 
a Bobík. U bývalých studní jsou 
dnes rozmístěny dřevěné tabule 
popisující biblické události vztahující se k vodě jako zdroji života. Máme radost z toho, že 
Vyšný je místem odpočinku a kontemplace většiny procházejících turistů. 

Když už je o všechny kapličky v okolí Arnoštova postaráno, přišel kamarád Theodor s re-
liktem kapličky, nalezené poctivým silničářem, a s otázkou: „Co s tím?“ A tady se potvrdilo 
to výše uvedené kamarádství z mládí. Našlo se místo. Na zahradě Vlasty je u cesty dost 

prostoru pro kapličku zasvěcenou svaté Cecílii, patronce 
hudby. 

Jako sousedka v ulici si moc vážím toho, že mohu den-
ně procházet kolem „Cecilčiny zahrádky“. Co to zname-
ná pro Vás mít „naši“ krásnou kapličku na zahradě?

Je to pro mě nejen splnění úkolu záchrany kamenického 
díla, ale i pocit vděčnosti k těm, kteří mě po všech strán-
kách podpořili – včetně finále při posvěcení kapličky 5. lis-
topadu 2010 – a touhy setkávat se u Cecilky opakovaně.

Dovolím si využít tohoto rozhovoru k tomu, abych čte-
náře pozvala na podzimní setkání tento měsíc ve čtvrtek 
22. listopadu od 16.30 hod. do naší ulice Na Stráni 530 
(nad ZŠ Vodňanská). Krátkou pobožnost u kapličky v den 
svátku sv. Cecílie povede P. Petr Hovorka, hudbou a zpě-
vem doprovodí skupina Elaion a dětská schola. 

Děkujeme za rozhovor i pozvání 

Připravila Lenka Hanžlová
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kájov
V blízkosti majestátního Českého Krumlova se nachází poutní mís-

to Kájov známé nejen u nás v Čechách, ale i za hranicemi naší země. 
Poutníci přicházeli a přicházejí z Rakouska, z Německa i vzdálenějších 
koutů Evropy. 

Kájov, německy Gojau, má bohatou historii, jejíž počátky jsou zaha-
lené tajemstvím prastarých legend a pověstí. Podle jedné z těchto le-
gend putoval krajem svatý Wolfgang, biskup působící v desátém století 
v německém Regensburgu. Na své cestě znaven usedl k odpočinku na 
kámen v lese. Zanechal prý po sobě otisky v kameni a takto pozname-
naný balvan se brzy stal cílem poutníků a prosebníků. 

Čas běžel a pustý kraj se stal majetkem českých králů. Tak se stalo, že byly položeny 
základní kameny dvou raně gotických klášterů – Vyššího Brodu (1259) a Zlaté Koruny 
(1263). Zlatokorunský klášter byl klášterem královským a dalo by se říci, že měl symboli-
zovat královskou moc na hranici území s rožmberským, původně vítkovským panstvím. 
Oba kláštery pak byly vystavěny a osídleny řádem cisterciáků, kteří se vydávali ze svého 
mateřince ve francouzském Citeaux na cesty po celé Evropě a v málo osídlených krajích 
zakládali kláštery ve stylu prosté rané gotiky. Heslo svatého Benedikta – Ora et labora – 
Modli se a pracuj – předznamenalo další osudy obou významných středisek. 

Aby byl zlatokorunský klášter hmotně zabezpečen, věnoval mu král Přemysl Otakar II. 
několik vesnic a pozemků. Tak se stal poplužní dvůr Kájov spolu s Křenovem, Kladným 
a Záhorkovem majetkem kláštera. Záznam o tomto daru nalezneme v zakládací listině 
Zlaté Koruny z roku 1263. 

Patrně ve stejné době byl založen malý farní kostel zasvěcený Smrti Panny Marie, který 
byl zároveň kostelem poutním. Také se udržovala tradice poutí ke kameni poznamenanému 
památkou na svatého Wolfganga. Ochranu nad kostelem i poutní tradicí převzal roku 1400 
zlatokorunský klášter. Během 14. století byl založen větší kostel Nanebevzetí Panny Marie 
již ve stylu vrcholné gotiky lucemburské. Byl založen jako dvoulodní bazilika s presbytářem 
zakončeným pěti stranami osmiúhelníku. 

Přišla však neblahá doba husitských válek a kostel se stal v roce 1420 její obětí. Byl vypá-
len a částečně pobořen. Nicméně doba se změnila a druhá polovina 15. století přinesla klid 
do země. Svou dobu rozkvětu prožíval také Kájov. Farářem se zde stal Michael Pils, který 
se zasloužil nejen o nový oltář umístěný do kostela v roce 1461, ale především o zásadní 
přestavbu ve stylu pozdní gotiky v letech 1471 až 1485. Kostel byl zvětšen a nově zaklenut. 
V presbytáři se zachovala síťová klenba z doby předhusitské, dvě stejně vysoké lodě byly 
zvýšeny a uzavřeny elegantní pozdně gotickou klenbou hvězdicovou, typickou zejména pro 
jihočeské kostelní stavby té doby. Klenební pole jsou podepřena štíhlými pilíři a třetí pilíř, 
nápadně nesymetricky umístěný, podepírá váhu věže. Kostel byl dále vybaven milostnou 
sochou Panny Marie umístěnou na oltáři, reliéfem Smrti Panny Marie a cyklem dvanácti 
obrazů s motivy smrti křesťanských mučedníků a apoštolů.

Poutní místa
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Třicetiletá válka byla další pohromou pro naši zemi, ale spolu s lidským utrpením vzrůs-
tala zbožnost a zejména byl posílen kult Panny Marie. Podporu nacházelo toto zduchovnění 
také u pánů z Eggenberku, po rodu Rožmberků nových majitelů Krumlova. Panstvo se rádo 
zúčastňovalo církevních slavností spolu se členy náboženských bratrstev a představenými 
kláštera Zlatá Koruna. Kájov se stal bohatým díky peněžním darům, klenotům i darovaným 
nemovitostem.

V roce 1656 se stává kájovským farářem Matěj Aleš Ungar (1622–1701). Po studiu filo-
zofie zakončeném doktorátem vstupuje roku 1654 do cisterciáckého řádu. V roce 1656 je 
ustanoven farářem v Kájově a následně je roku 1663 pověřen funkcí opata kláštera Zlatá 
Koruna. Svým působením pozvedl slávu a duchovní sílu církevních slavností. Proslul svý-
mi kázáními v českém i německém jazyce. Za jeho působení byl celý areál opět obnoven 
a byla opravena zejména kostelní věž, která byla poškozena úderem blesku. Byla zvýšena 
a dostala svoji barokní podobu.

Konec barokní slávy poutního místa byl způsoben josefínskými reformami. Sekularizace 
způsobila zrušení zlatokorunského kláštera v roce 1785 a poutní místo počalo upadat. Na 
místa farářů byli dosazováni světští kněží a patronát nad kostelem převzali Schwarzenber-
kové. Také doba napoleonská v počátku 19. století ochudila majetek poutního místa a řada 
cenných předmětů byla zrekvírována. V roce 1930 převzal péči o Kájov řád německých 
oblátů. Ti však byli po válce odsunuti spolu s německým obyvatelstvem a celý poutní areál 
počal upadat v zapomenutí. 

Rok 1989 však přinesl opět změnu k lepšímu. Budovy byly rekonstruovány, interiéry 
opraveny a poutní tradice Kájova obnovena. V roce 1995 byl kostel i s přilehlými budovami 
vyhlášen národní kulturní památkou. 

K poutnímu místu se, jak jinak, pojí také řada pověstí a příběhů. První z legend byla ona 
o putování biskupa Wolfganga po lesnatých krajích v okolí. Dalším příběhem bylo lidové 
vyprávění o potulném mnichu, který byl v lese přepaden lupiči. Ti neváhali vztáhnout ruku 
na duchovní osobu a uťali ubožákovi hlavu. Zakrvácená hlava se kutálela a její ještě živá 
ústa prosila o možnost zpovědi. Tak se stalo, že se na své hrůzné cestě dostala až do kájov-
ského kostela, kde se jí dostalo svaté zpovědi a tak také poklidné smrti. Tělo nalezené v lese 
pak dobří lidé přinesli na hřbitov, kde je údajně mnich pohřben. Pověstmi opředená je také 
léčivá voda, která prý pramení přímo pod hlavním oltářem. Ve třicátých letech minulého 
století byla vyvedena mimo základy kostela a především péčí oblátů zřízena studánka se 

zázračnou vodou. Jiná legen-
da se týká sochy Panny Marie 
s Jezulátkem. Ve dne spočívá 
na oltáři, ale v noci je obklo-
pena nebeskou září a je oble-
tována zpívajícími anděly. 

Navštivte toto poutní mís-
to, které se opět skvěje ve své 
umělecké i duchovní kráse. 

Mirka Fridrichová
Kunešová
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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. 

mons. jan Švéda
* 9. února 1828 České Budějovice, 
† 7. ledna 1921 Prachatice
Prachatický děkan, papežský domácí prelát, ar-
cikněz vimperského presbyteriátu, konsiliář, no-
sitel Rytířského řádu Františka Josefa I., čestný 
občan Husince.

Jan Švéda byl synem vysloužilého vyšší-
ho dělostřelce a později lodníka u loďmistra 
Adalberta Lanny Jakuba Švédy a jeho manžel-
ky Anny rozené Němcové. Po gymnaziálních 
studiích v Českých Budějovicích vstoupil na 
tamní teologický institut a na kněze byl vysvě-
cen biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem dne 
2. listopadu 1851. Jako kaplan působil v Lede-
nicích, Lomnici nad Lužnicí a v Třeboni. V roce 
1866 byl ustanoven farářem v Husinci a roku 
1871 děkanem v Prachaticích, kde aktivně pů-
sobil takřka 48 let. V roce 1919 byl na vlastní žádost penzionován.

Na všech působištích se Jan Švéda věnoval především pastorační činnosti, ale také otáz-
kám školským a kulturním. Sbíral kostelní písně a sestavil je do sbírky nazvané Kancioná-
lek. Dílko vydané vlastním nákladem a po rozebrání opakovaně doplňované vyšlo nejméně 
ve čtrnácti vydáních. Inicioval stavbu hřbitovního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Husinci 
jako vlastenecky pojatou protiváhu Husova kultu. Prachatický děkanský chrám sv. Jakuba 
staršího apoštola prošel v době jeho působení celou řadou oprav a úprav, které se týkaly jak 
samotné kostelní stavby, tak i jejího vnitřního vybavení, a to většinou podle citlivých návr-
hů architekta Josefa Mockera a schwarzenberského stavebního rady ing. Jana Sedláčka.

Ačkoliv se Jan Švéda hrdě hlásil k svému češství, nepreferoval ani Čechy, ani Němce. 
V době sílících národnostních třenic usiloval o porozumění lidí obou národností.

Fotografie: Msgre Jan Švéda a tři prachatičtí kaplanové. Snímek byl pořízen okolo r. 1910 
v atelieru H. Alberta v Prachaticích (archiv autora).

Jan Antonín Mager
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Stojí za přečtení

Tiziano Soldavini
síla lži

Učitelka dočetla pohádku a vyzvala děti: „Zvedněte 
ruku, kdo nikdy nelhal.“ Jak bychom odpověděli my? Čet-
ba této knihy nám dává podnět k zamyšlení nad vlastními 
životem. Lež v různých podobách se týká nás všech, ať už 
klameme sebe nebo druhé nebo jsme nějaké lži uvěřili. 
V každém případě je lež pastí, připravuje nás o svobodu 
a zahrávat si s ní znamená hrát ďáblovu hru. Lež, které 
jsme uvěřili, vychází z toho, jak nás hodnotí lidé, nebo 
z chybné interpretace různých událostí. Pak si říkáme: 
„nejsem k ničemu“, „nic se nedá změnit“, „nemohu být 
jiný“, „všechno je moje vina“. Lež, kterou používáme, 
může vážně poškodit vztahy. Hrozí, že se stane zlozvy-
kem a že tak ztratíme schopnost rozlišovat skutečnost 
od výplodů vlastní fantazie. Může přerůst až v patologické jednání. 

Lidé mnohdy hledají uzdravení od strachu, úzkostí a zmatku u různých čarodějů – ob-
chodníků se zlem. Draze jim platí za amulety a různé předměty v naději na získání zdraví, 
práce, štěstí, lásky. Nic nového pod sluncem – už sv. Jan Zlatoústý píše o používání amuletů 
jako o modloslužebnictví, byť jejich šiřitelé jsou považováni za křesťany a používají zbožně 
znějící slova o vzývání Boha. Používá výstižné přirovnání: „Kdyby nás navštívil lékař a mís-
to léků by vyslovoval magické formulky, považovali bychom ho ještě za lékaře?“ Vše, co je 
spojeno s okultismem, je jasným odmítnutím lásky Nejsvětější Trojice, která je jediným 
zdrojem pomoci. Jedině láska osvobozuje, uzdravuje, zahání strach.

Romana Bilderová 

večer mladých v prachaticích
V pátek 12. října se sešlo deset mladých na faře v Prachaticích, aby společně přemýšleli 

o tématu víry, které předkládá papež Benedikt XVI pro následující období. Setkání zahájili 
zpěvem a pak měli mladí za úkol vymyslet co nejvíce slov, která je napadnou v souvislosti 
se slovem „víra“. Podobně jako v televizním seriálu „Věřte, nevěřte“ se pak snažili rozpo-
znat pravdivost určitých vyprávění o andělech, vyhánění zlých duchů i třeba o zázracích 
na poutních místech. 

Bohužel nikdo z mládežníků nechtěl či nemohl využít možnost přespání na faře. Ale 
sešli jsme se druhý den alespoň v počtu čtyř a vlakem vyjeli do Zbytin. Ze Zbytin jsme 
pěšky popošli na Svatou Magdalenu, kde nám Kája Falář zprostředkoval prohlídku kostela. 
Zkratkou skrze les jsme se pak šli podívat ke zbytkům staré lesní železnice a pak se vydali 
vlakem zpět. PH
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kněžství jako rodinná tradice
Na začátku listopadu si připomínáme svatého Zachariáše a svatou Alžbětu, rodiče Jana 

Křtitele. Oba dva pocházeli z rodu Levi, který měl v izraelském národě na starosti zajišťová-
ní bohoslužeb v chrámě. Každý prvorozený chlapec z tohoto rodu byl automaticky určen ke 
kněžské službě. Byl vychováván a veden k tomu, aby dokázal rozumět nauce víry a druhým 
ji vysvětlovat. Měl umět vykonávat náboženské úkony a vykládat jejich smysl. Musel se 
naučit zpaměti mnohé z pravidel, která je nutno dodržovat, aby bylo vše ve vztahu k Bohu 
i k chrámovým úkonům v pořádku.

Také syn Zachariáše a Alžběty Jan se měl stát knězem. Možná že ostatní děti mu to 
mohly závidět, protože být knězem byla dost čestná funkce. Jan se však rozhodl jinak. Asi 
tím způsobil docela pozdvižení, když doma ohlásil, že knězem nebude. Takové odmítnutí 
určitě dost lidí šokovalo. A ještě více pak šokovalo, když se Jan odebral kamsi na poušť 
a tam žil „poustevnickým“ způsobem života.

Když se narodil Ježíš, tak nikoho ani nenapadlo, že by se tento chlapec stal knězem. 
Spíše se počítalo s tím, že bude podobně jako Josef tesařem. A opravdu se tesařskému ře-
meslu vyučoval. Ale přesto se o něm v Bibli pak píše jako o knězi (konkrétně v listu Židům). 
Ježíš totiž přišel s novým pojetím kněžství. Ruší se vázanost na rodinnou příslušnost, ale 
knězem se stává někdo na základě Božího oslovení vůči konkrétnímu člověku. A také už 
se nepřinášejí před Boha oběti zvířat, která musí být zabita, jedinou obětí je Tělo a Krev 
Ježíše Krista, prolitá na kříži.

Když se dnes stává někdo knězem, není to tedy kvůli tomu, že knězem byl jeho tatínek 
a dědeček. Je to na základě toho, že někde ve svém srdci zaslechl Boží pozvání. Vnímal 
hlas, který ho vnitřně utvrzoval v tom, že právě on i přes své nedostatky se má ujmout 
velikého kněžského úkolu. Kněžství není zaměstnání, předávané z generace na generaci. 
Ke kněžství není člověk nucen na základě očekávání rodičů a okolí. Každý chlapec se sám 
musí rozhodnout, zda odpoví kladně na Boží povolání ke kněžství. 

A tak se můžeš modlit za to, aby bylo dostatek ochotných a obětavých chlapců, kteří 
se pro cestu kněžství rozhodnou. Můžeš 
k tomu použít třeba tato slova: Všemohou-
cí, nejvýš milosrdný Bože, Ty jsi poslal před 
tisíci lety do našich krajů svaté misionáře 
Cyrila a Metoděje, aby vyučovali naše předky 
v pravé víře a posvěcovali tak srdce národa. 
Děkujeme Ti za tak velikou milost. Prosíme 
Tě pokorně, nedej, aby zahynula svatá cyrilo-
metodějská víra, toto nejdražší dědictví otců. 
Vzbuzuj našemu národu stále nové apoštoly 
evangelia, neohrožené hlasatele lásky, spra-
vedlnosti a míru. Skrze Krista našeho Pána. 
Amen. PH

Slovo ministrantům
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Life update

mučedníci
Když jsem se zamýšlel nad slavností, která 

se v říjnu udála – nad blahořečením čtrnácti 
pražských mučedníků – velmi mne tato událost 
oslovila. Tedy ani ne tak samotné blahořečení, 
jako právě bratři františkáni. 

Uvažoval jsem, zda by byl dneska někdo 
schopen takové oběti, jakou podstoupili právě 
pražští mučedníci. Já myslím, že určitě. Vlast-
ně nemá smysl teoretizovat – denně se milióny 
křesťanů ve světě potýkají s násilím a utlačová-
ním kvůli své víře. Jakou musí mít však člověk 
víru, aby dokázal za ni obětovat život! 

Obzvláště silně na mne zapůsobil příběh 
Patera Juana Martineze. Španělský kněz byl 
zavražděn krátce poté, co dosloužil mši svatou. 
Po mši se snažil ukrýt Nejsvětější svátost do 
bezpečí. Útočníci mu však nejprve usekli ruku 
a poté ho probodli zezadu mečem. Ve chvíli, kdy 
se otec Martinez snažil bránit eucharistii vlast-
ním tělem, se jeho krev smísila s krví Kristovou v podobě proměněných hostií. 

Dovolil bych si v tuto chvíli citovat úryvek z románu Masopust od Jaroslava Durycha, 
který byl zveřejněn na stránkách radiovaticana.cz:

„…Přece však převelebný se zdál teď chrám tento, neboť se zřejmě blížila chvíle, kdy se měl ská-
ceti oltář a vylíti olej z lampy. Spatřila svatostánek. Byl ovšem otevřený a prázdný. Neomylně však 
cítilo srdce, co uniklo smyslům. Neodešel Bůh. Byl zde; vyšel si ze svatostánku a byl nyní všude. 
Zdálo se jí, že cítí ho kolem sebe, i pod nohama. Poděsila se té jistoty nesmyslné, že úzkostí klesla 
na kolena a hleděla na zem. A jako by klečela uprostřed hvězd, jakkoli smutných a zamlžených, 
spatřila potvrzení toho kolem sebe. Byly to hostie, celé i rozdrcené, rozházené i odkopnuté. Bylo 
jich jako kvítí o svátku Božího Těla…

Rozhlížejíc se, spatřila ještě kus těla uprostřed krve a nikoliv toliko ve způsobě chleba a vína, 
nýbrž v srozumitelné způsobě lidské, a právě snad proto nebylo celé to tělo, nýbrž jen kus… Zajisté 
nebyl ten kus ulomen z těla, nýbrž uťat byl v zápěstí dýkou či mečem…

Poznala ruce Patera Martíneza. Ležely před ní a zdály se unaveny a nesmírně šťastny – “

Svatý Otec k blahořečení čtrnácti pražských mučedníků dodal: „Byli zabiti roku 1611 pro 
svoji víru. Jsou prvními blahoslavenými Roku víry a jsou mučedníky. Připomínají nám, že věřit 
v Krista znamená mít ochotu trpět spolu s Ním a pro Něho.“

Petr Šrámek
zdroj: www.radiovaticana.cz
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová
Z knihy budu asi lítat

prolhané symboly
Pozvali nás na zásnuby. Jako celou rodinu. Hrozně 

jsme to prožívali, samozřejmě hlavně já a holky. Těšily 
jsme se celý týden. Zásnuby se konaly v kavárně zadané 
pro tuto příležitost. Místnost byla diskrétně osvětlená 
a nenápadně vyzdobená. Snoubenci zářili štěstím, je-
jich rodiče taky, všichni hosté vypadali tak společensky 
přesvědčivě, jak jen to bylo možné. Vybrané pohoště-
ní a nevtíravá hudba nám všem umožnily oddávat se 
ušlechtilé konverzaci. Vrcholem byla zasnoubení na-
šich mladých přátel. Dojemná slova slibů, květiny slzí-
cím maminkám, důstojní otcové a potlesk nás hostů.

Pak jsme se přece jen uvolnili a v malých skupinkách 
u kavárenských stolků jsme hovořili o nejrůznějších 
věcech. Mně se podařilo popovídat si s matkou snoubenky. (Mám dvě dcery, tak sbírám 
zkušenosti, kde mohu.)

Povídaly jsme si o svatbě. O šatech s věnečkem a se závojem, kytici a družičkách a jak 
to bude nevěstě slušet. O důstojném kazateli, který bude oddávat. O myrtě na klopy po-
zvaným svatebčanům, o cukroví a svatebních koláčcích, o hostině a o první svatební noci 
novomanželů. Nastávající tchýně byla unešená všemi těmi přípravami. Něžně se usmívala 
a já jsem si zkoušela představit, jaké to musí být, vdávat dceru. Předávat ji do péče někomu 
jinému, a to navždy. Zeptala jsem se, jestli jí to trochu není líto, že ji dcera opustí. Svatební 
matka na mne koukla najednou docela střízlivým pohledem a řekla, že se už nedá nic dělat. 
V odpověď na můj tázavý pohled jen tiše dodala, že bude babičkou.

Cítila jsem se podvedená. Obelhaná. Oklamaná. Na co si to tady hrajeme? K čemu ty 
zásnuby? K čemu sliby, že se chtějí vzít? Vždyť musejí. Nač uvažovat o všech těch symbolech 
odevzdávaného panenství, o bílých šatech, věnečku a závoji, když je to všechno skrz naskrz 
prolhané? Nevěsta není panna a ženich není panic. Už se vzali! Místo aby se styděli a v po-
kání klečeli před Bohem, pořádají prolhané zásnuby a chystají ještě prolhanější svatbu.

I kdyby nikdo z lidí nevěděl o nevěstině těhotenství, Bůh ví o všem. Jak před něj mohou 
předstupovat se svou lží? Copak nikdy neslyšeli nebo nečetli, že sex patří až do manželství? 
Copak nikdy nepřemýšleli o všech těch svatebních symbolech a o jejich významech? Vždyť 
budou lhát i tím, co budou mít na sobě! Bylo mi z toho strašně smutno. Styděla jsem se 
za ně.

Zároveň mě taky napadlo, jestli nejsem příliš tvrdá. Nebo dokonce zákonická! Vždyť 
se mají rádi a chtějí se vzít, to je přece ještě dobré, ne? Ale ať jsem to probírala zleva nebo 
zprava, nedovedla jsem si představit, jak může vypadat manželství založené na veřejné lži. 
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Znechuceně jsem svolala rodinu a vybídla k odchodu. Naletěli jsme. Dělali jsme obecen-
stvo k pěkné šaškárně. Po cestě domů jsem zřejmě vůbec nepromluvila. Holčičky štěbetaly 
o tom, jak to bylo hezké a jak se těší na svatbu, a já jsem věděla, že na tuhle svatbu určitě 
nepůjdeme.

snad ještě není pozdě
V našem domě bydlí povětšinou starší lidé. Když jsme se sem před lety nastěhovali, ani 

to tak nevypadalo. Teď je to ovšem realita. Minulý týden jsme měli pohřeb jednoho dědeč-
ka. Tak jsme se z domu zase jednou sešli. Babička vdova byla důstojná. Třiapadesát let spo-
lečného života, to je mnoho látky ke vzpomínkám. Ze všeho nejvíc ale vyčnívá skutečnost, 
že je to všechno pryč. Uteklo to jako nic. Padesát tři let je dlouhá doba, ale z pohledu od 
čerstvě zasypaného hrobu to tak vůbec nevypadá. Kde jsou ta desetiletí? Děti se stačily vdát 
a oženit, samy mít děti a dokonce se stát babičkami a dědečky. Vždyť je to směšné! Nedávno 
ještě tahaly po dvoře kačera… a teď mají vlastní vnoučata. Jak to tak rychle zvládly?

Babička vdova seděla v kuchyni, když jsem se za ní zastavila. Zdála se mi trochu rozpa-
čitá ze své nové role. Dědeček už dlouho těžce stonal, ale pořád tu byl. Rozčiloval se, když 
polívka nebyla dost horká, nebo protivně huboval, že měl chuť na buchty s tvarohem a ba-
bička upekla s povidly. Proháněl syny i vnuky svými odbornými dotazy a stále ještě dokázal 
vnučky uvést do rozpaků svým žertováním. A teď tu nebyl.

Všude, kam oko pohlédlo, byly nějaké pozůstatky po něm. Krabičky od léků v kuchyň-
ské lince, jeho kostkovaná košile přes židli a kapesník pod polštářem v posteli. Rozečtené 
časopisy s vyluštěnými křížovkami na stolku v pokoji a oblíbený polštářek zmačkaný na 
křesle. Klobouk na věšáku a modré bačkory u dveří v předsíni.

„Co já teď budu dělat?“ nešťastně se zeptala babička. „S kým se budu zlobit? O koho se 
budu starat?“ Seděla u stolu na kuchyňské židli jako hromádka neštěstí. „Teď ani nebudu 
muset chystat svačinu přesně na čas, jak to vždycky chtěl… já ani snad nebudu vařit,“ 
povzdychla si.

Rozhlížela se po kuchyni takovým bezradným pohledem, že mi jí bylo opravdu líto. Ruce 
položila na ubrus, smetla neviditelné drobky a zadívala se na kytku ve váze před sebou. 
„Vždyť já ani nemám žádné koníčky. Kvůli dědkovi jsem na nic neměla čas. On dokázal 
člověka tak zaměstnat, že mě ani nenapadlo, že sama vlastně nežiju. Jen všechno kvůli 
němu, jen pořád kolem něho.“ Pokyvovala hlavou a vyhlazovala nepostřehnutelné záhyby 
ubrusu na stole. „Ani psa nemáme, on je neměl rád.“

Když jsem odcházela, stále ještě seděla v kuchyni u stolu a zamyšleně koukala z okna 
do šeřícího se večera.

Bylo mi smutno. Nešťastná babička bezradně přemítající, co si počít s najednou samo-
statným životem. Mohla by si nyní dělat, co by chtěla, ale co to vlastně je? Dávno zapomně-
la, o čem kdysi snila. Nepřišlo jí na mysl, co si slibovala, že podnikne, až děti vyrostou. Přá-
telé? Nebyl na ně čas. Nepamatovala si ani žádná svá přání a touhy. Věděla jen, co všechno 
musí zvládnout, co je potřeba udělat, co se od ní čeká. Už ani netušila, v čem je nejlepší na 
světě, že když se usměje, vytvoří se jí ve tvářích rozkošné dolíčky… Smrtí manžela jako by 
skončil i její život. Snad najde nový začátek, snad ještě není pozdě. Moc bych jí to přála.
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Malý slovníček církevních pojmů 

Zadostiučinění
Svátostné zadostiučinění je“pokání“, které zpovědník přikazuje kajícníkovi ve svátosti 

pokání s ohledem na jeho osobní situaci a s přihlédnutím k jeho duchovnímu prospěchu. 
Potřebnost zadostiučinění vyplývá ze skutečnosti, že svátostné rozhřešení odstraňuje 
hřích, ale není lékem na všechno, co hřích uvedl do nepořádku. Kajícník musí udělat něco 
navíc, aby napravil vlastní viny, čili musí odpykat své hříchy, jinými slovy, musí „zadosti-
učinit“.

Zákoníci
V Mezopotámii a v Egyptě to 

bývali úředníci u dvora, kteří sepi-
sovali úřední listiny. V Palestině, 
po návratu z babylonského zajetí, 
to byli učitelé zákona s čestným 
titulem rabín. Za časů Ježíše se 
zákoníkům, což bývali teologové 
a právníci, začalo říkat „znalci 
zákona“. Tvořili velmi vlivnou 
skupinu a opírali se o různé stra-
ny, např. o farizeje či saduceje. Po 
zkáze Jeruzaléma roku 70 po Kr. 
jejich vliv ještě vzrostl.

Zélóti 
Z řec. zélotés, „horlivec“, „fanatik“. Byli to příslušníci nacionalistické palestinské strany 

(1. stol. př. Kr. - 1. stol. po Kr.). Byli plni horlivosti pro Boha a pro jeho Zákon, který brá-
nili i silou, zvláště vůči římské okupační moci. Od nich se jim dostalo názvu „sikariové“, 
podle dýky (sika), kterou tajně nosili pod oděvem. Jejich neoblomné odmítání římské moci 
bylo příčinou židovské války (66-74 po Kr.), která vedla ke zkáze jeruzalémského chrámu 
a k jejich konci, neboť aby nepadli do rukou Římanů, spáchali po úporné obraně v Masadě 
v bezvýchodné situaci raději hromadnou sebevraždu.

pozvánky pro děti
vikend dětí na ktiši 23. – 25. listopadu
Přihlásit se můžete u katechetky Lenky Hanžlové do pondělí 12. listopadu.

1. neděle adventní (2. prosince) 
Rorátní dětská mše od 8.00 hod v kostele sv. jakuba v prachaticích – sraz dětí s lucer-
ničkami na faře v 7.55 h. Po mši setkání s Mikulášem. 
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Vypravili jsme se

Buk
První zmínka o osadě Buku se datuje rokem 1299 a pochází ze soupisu vesnic pražského 

probošta, jemuž vesnice patřila do roku 1390. Od roku 1400 byla součástí volyňského pan-
ství, které náleželo proboštství katedrály Svatého Víta v Praze. Buk byl tenkrát izolovanou 
enklávou tohoto panství uprostřed rozlehlého panství vimperského. Ves byla budována do 
tvaru takzvané okrouhlice a jednotlivé usedlosti byly stavěny vedle sebe tak, aby chránily 
obyvatele proti vlkům, neboť ti ohrožovali domácí zvířata. Na dvou výjezdních cestách ve 
vsi byla dřevěná vrata, která se na noc zavírala. V obci stávala kaplička zasvěcená Panně 
Marii Sedmibolestné. V archívu jsem o té původní nalezl jednou zmínku a ta informovala, 
že přestože má kaple udělenu mešní licenci, bohoslužby se v ní nekonají a ani na to není při-
způsobena. Tak tomu bylo v roce 1886. O pět let později je tato, zřejmě již dosti zchátralá; 
kaple zbořena a vystavěna nová, větší, se stejným zasvěcením. Hlavním iniciátorem a spon-
zorem stavby byl zdejší rodák a v té době farář ve středočeských Sluhách František Xaver 
Pubal a jeho rodiče Anna a František Pubalovi. Vysvěcena byla 26. července 1891, a jelikož 
již obdržela mešní licenci, sloužila se zde toho dne první mše svatá, a to rovnou zpívaná. 
Světitelem nebyl nikdo jiný než právě P. František Xaver Pubal. Kaple je jednolodní novogo-
tická stavba rozdělená podle vzoru větších kostelů na loď a malý presbytář, zakončený pěti 
hranami osmiúhelníku. Malá věž je umístěna nad vstupním portálkem. Vybavení kaple je 
novogotické, zachovalé a opravené. Především oltář se sochou Panny Marie, dále na stěnách 

obrazy křížové cesty 
a obrazy Srdce Ježí-
šova a Srdce Panny 
Marie. O kapli se 
v Buku vzorně sta-
rají, nedávno byla 
opravena a zvon 
opatřen elektrickým 
pohonem, takže zve 
místní třikrát den-
ně k modlitbě An-
děl Páně. O letošní 
pouti, která se tra-
dičně konala v po-
lovině září, kaplička 
praskala doslova ve 
švech už jen proto, 
že se do vsi sjeli ro-
dáci a přátelé Buku 
z celého okolí. 

JP
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Z pošty

podzimní tammím 2012
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé muže (od 

15 do 30 let), která nese název TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit 
ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina 
by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se snažíme přispět i my skrze toto 
setkání.

Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bohoslovci i představenými semináře 
a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritualitu 
– svůj vztah k Hospodinu. 

TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslouchání, společných rozhovorech 
o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí 
jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, zajímaví hosté…

Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bo-
hem, nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. Je to také 
velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.
S radostí Tě zveme na letošní podzimní TAMMÍM, který se uskuteční ve dnech 
23. až 25. listopadu 2012.
místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A – stanice Dejvická
termín: příjezd v pátek, 23. 11. 2012 od 15.30 h do 17.20 hod.,  
odjezd v neděli, 25. 11. 2012 po 14.00 hod.
téma: Eucharistie: „Projevil jim lásku až do krajnosti…“ (Jan 13,1)
cena: příspěvek dle Tvých finančních možností
informace a přihlášky na: www.arcs.cuni.cz, ww.tammim.spolco.cz
(Uzávěrka přihlášek dne 18. listopadu 2012 ve 23.59h.)

Za Tammím Tým Jan Pitřinec, seminarista.

 

dětská diecézní pouť v milevsku
„Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.” (Řím 12, 12)
V sobotu 6. října se téměř 500 dětí z různých vikariátů českobudějovické diecéze a je-

jich dospělý doprovod včetně mnoha dalších ochotných organizátorů mohlo radovat nejen 
z krásného podzimního počasí, ale i ze vzájemného setkání po roce na tradiční pouti, ten-
tokrát v areálu kláštera milevských premonstrátů.

Zahajovací mši svatou v prosvětlené bazilice sloužil jako hlavní celebrant strahovský 
opat Mons. Michael J. Pojezdný, O. Praem., z našeho prachatického vikariátu s ním bylo 
u oltáře 8 ministrantů a v lavicích na 100 poutníků. Po bohoslužbě se děti jednotlivých 
vikariátů rozdělily do 4 velkých skupin, v nichž putovaly za symbolickou botou určené 

Stalo se
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barvy po připravených stanovištích: sportovním, TV Noe, biblická dramatizace s výtvarnou 
tvorbou a mládežnická prezentace se scénkou o zakladateli premonstrátů sv. Norbertovi.

Bylo také radostné vidět vzrostlé stromy (kaštany), které jsme zde s dětmi sázeli před 
13 lety rovněž při dětské diecézní pouti – viz fotografie níže, Milevsko 1999.

Katecheté
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