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Kdo

pozorně prolistoval
prosincové „Jépéčko“, všiml si
jedné zdánlivé chyby.
Tečka na mapce, uvádějící
pravidelnou exkurzi po kostelech vikariátu, se dostala jaksi
mimo obraz. Mimo hranice.
Tisk je však v pořádku. Opravdu
jsme překročili hranice a přinášíme vám povídání
o Předslavicích, ležících u strakonických sousedů,
avšak spravovaných z Prachatic. Stejně tak jako se
chystáme do Sedlce a Strýčic, ležících ve vikariátu
českobudějovickém, nicméně pod správou netolického Patera Lišky.
Při sázení každého čísla nás pronásleduje
noční můra v podobě nedostatku místa. Vždy
zůstane v šuplíku něco, co se do vydání nevejde.
Ať již texty či fotografie. Věřte, že každý příspěvek mnohokráte obrátíme v rukou a zvažujeme,
čemu dát přednost. Částečným východiskem jsou
webové stránky časopisu či facebook, což je však
řešením jen z pohledu těch mladších nebo pro seniory zvládající počítač. A tak ten, kdo by se chtěl
podívat například na právě doručenou fotografii
od otce Jaroslava Zawadského nazvanou banány
na farní zahrádce, může zavítat třeba sem.
Oproti našim původním představám v tomto čísle nenajdete rozpis vánočních bohoslužeb.
V době uzávěrky tohoto vydání ještě kompletní
harmonogram nebyl k dispozici, a tak mimo zmíněné „internetové zdroje“ se vám je pokusíme
poskytnout jinou formou.
Na závěr tohoto výjimečně „redakčně pracovního“ úvodníku to nejdůležitější a nejpříjemnější.
Jménem celé čím dál početnější redakce přejeme
všem věrným i náhodným čtenářům, lidem dobré vůle, ale i těm, kteří z různých důvodů sešli z
cesty, naplno prožitý advent, požehnané svátky
Narození Páně i následující rok. A těm, které náš
časopis nezaujal a drží jej v rukách naposled, pro
jistotu i příjemné Velikonoce.
J. Pulkrábek
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Rok biskupa Hloucha
Od 25. března 2012 do 9. června 2013 si českobudějovická diecéze připomíná vzácného
člověka, kterého starší generace chová v srdci s posvátnou úctou: otce biskupa ThDr. Josefa
Hloucha. Během této doby proběhne celá řada vzpomínkových akcí a projektů. Naším příspěvkem je pak rubrika nazvaná Rok biskupa Hloucha, jejímž prostřednictvím vás chceme
seznámit s průběhem oslav, přiblížit osobní vzpomínky našich čtenářů či zveřejnit dosud
vesměs nepublikované fotografie z osobních archívů.

Vzpomínka kardinála Miloslava Vlka
Rád vzpomínám na jeho příchod 7. září 1947. Byla to veliká událost: po sedmi letech
osiřelého stolce přichází pastýř! Událost pro celou diecézi, ale i pro nás, alumny malého
diecézního chlapeckého semináře u sv. Václava ve Skuherského ulici. Brzy po svém příchodu do diecéze přišel navštívit i nás. Byl to veliký svátek. Uvítali jsme svého biskupa
slavnostně. Jak bylo tehdy dobrým zvykem, kromě uvítacích projevů i pěknou básničkou.
K jejímu přednesení vybrali mne, primuse z kvinty Jirsíkova gymnázia. A primus zklamal,
zakoktal se uprostřed a nevěděl dál. S tím se nepočítalo, nápověda nebyla. Biskup s milým
úsměvem objal v rozpacích se topícího studentíka, pohladil ho a řekl slovo povzbuzení
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a útěchy. Z toho setkání si více nepamatuji. To bylo mé první setkání s biskupem, kterému
jsem měl jednou, po 21 letech, sloužit jako sekretář.
Mezitím jsme se s biskupem setkávali jako ministranti. Ale pár měsíců nato začal tvrdý
komunistický režim, tvrdé časy a brzké zrušení našeho krásného domova v malém semináři. Brzy také přišla biskupova internace. Nejprve byl střežen komunistickým totalitním
režimem na českobudějovickém biskupství a blokován v kontaktu s kněžími a s diecézí
vůbec. Pak na různých místech, až nakonec skončil v Koclířově u Svitav, kde mu sloužily
sestry de Notre Dame.
Někteří z nás „malosemeníků“, kteří jsme tehdy měli v úmyslu jít na bohosloví, jsme po
zrušení bohosloveckého semináře v Českých Budějovicích poslechli svého biskupa a nešli
jsme do „centrálního“, komunistickým státem zřízeného semináře a na teologickou fakultu
v Praze. Fakulta pak byla vyloučena ze svazku Karlovy university, jejíž zakládající fakultou
za Karla IV. byla. Pan biskup se domníval, že režim nebude trvat tak dlouho, a tak nám radil
nevstupovat do semináře, kde výchova byla pod naprostou kontrolou totalitního režimu.
A tak jsme čekali, ale s panem biskupem jsme neměli žádný kontakt.
Když však vše dlouho trvalo a začátkem 60. let se poměry v kontextu celkového uvolňování napětí poněkud zlepšily, byla i větší důvěra v profesory na fakultě, a tak jsme s některými spolužáky, kteří také čekali, začali uvažovat o vstupu do semináře. Proto jsem
v Koclířově vyhledal biskupa Hloucha, abychom se poradili a udělali ten krok s jeho požehnáním. Bylo to setkání po dlouhé době. Biskup mě přijal s velikou láskou. Velice jsme
si porozuměli. Dal nám ke zvažovanému kroku své požehnání. My jsme ho pak různými
cestami informovali o situaci v semináři.
Převzato z http://www.kardinal.cz

• Adventní duchovní obnovu farnosti s tématem „Naplnil se čas“ od pátku 14. 12. do soboty 15. 12. 2012 na faře v Prachaticích povede
P. Dr. Tomáš Cyril Havel, CFSsS.
• V pátek 21. prosince od 16.30 hod. v kostele
sv. Jakuba v Prachaticích možnost svátosti smíření pro děti a mládež.
• Skauti předají betlémské světlo v kostele sv. Jakuba v Prachaticích v úvodu ranní mše
o 4. neděli adventní (23. 12.) od 9.15 hod.
• Dětská „půlnoční“ mše se „živým betlémem“ kostel sv. Jakuba v Prachaticích Štědrý den
od 16:00 hod. Můžete si odnést světlo z Betléma.
Svíčky s sebou.
Od 24:00 hod. tradiční půlnoční mše
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Z liturgického kalendáře
Svatí Cyril a Metoděj v Panonii
Advent je letos velmi krátký. Jeho druhá část – týden přípravy na vánoce – začíná už
v pondělí po 3. neděli adventní. První část, ve které se od velkých osobností Starého zákona učíme s vírou očekávat Kristův příchod na konci časů, těšit se na něj a prosit za jeho
uspíšení, trvá jen dva týdny. Uprostřed nich (v sobotu 8. 12.) oslavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Její datum se odvozuje od starobylého svátku
Narození Panny Marie (8. 9.), do adventu spadá jen náhodou, ale vynikajícím způsobem
se do něj hodí.
Vánoční svátky prožijeme v tradičních termínech: 25. 12. slavnost Narození Páně,
28. 12. svátek Mláďátek,
v neděli ve vánočním oktávu (letos 30. 12.) svátek
Svaté Rodiny, 1. 1. slavnost Matky Boží Panny
Marie a 6. 1. slavnost Zjevení Páně.
Mezitím budeme slavit
svátky a památky svatých:
3. 12. sv. Františka Xaverského, kněze, velkého
apoštola východní Asie,
6. 12. sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší
Místo narození Páně
českobudějovické diecéze,
7. 12. sv. Ambrože, biskupa, jednoho z velkých církevních Otců západní církve, 13. 12.
sv. Lucie, panny a mučednice, 14. 12. sv. Jana od Kříže, kněze, učitele církve, reformátora
karmelitánského řádu, 26. 12. sv. Štěpána, jáhna, prvomučedníka, 27. 12. sv. Jana, apoštola
a evangelisty.
Těsně před Vánocemi, 22. 12., oslavíme svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Možná, že už naposledy. Katedrála totiž prochází důkladnou
rekonstrukcí (v neděli před svátkem sv. Mikuláše bude v celé diecézi vykonána na ten
účel sbírka!) a po ní bude znovu slavnostně posvěcena – jistě v jiném než v adventním
termínu.
***
Politické poměry ve střední Evropě se vyvíjely pro byzantskou misi nepříznivě. V srpnu
864 došlo k bitvě mezi knížetem Rostislavem a vojsky východofranského krále Ludvíka
Němce u Děvína (nevíme, zda šlo o Děvín nad soutokem Moravy s Dunajem nebo o dnešní
6

Pohansko na soutoku Jihlavy s Dyjí, ale na tom nezáleží). Rostislav odešel poražen. Musel
připustit, aby se na Moravu vrátilo franské duchovenstvo a pasovský archipresbyter se
znovu ujal církevní správy země. Zdálo se, že patnáctiletý boj o samostatnost skončil nezdarem. On se s tím však nehodlal smířit. Své pokoření považoval za dočasné a čekal jen na
vhodný okamžik k obnovení nezávislosti svého státu. Byl prozíravý. Poučil se a nevrhal se
jako předtím bezhlavě do všech podniků, které se nabízely. Pochopil, že nemůže spoléhat
jen na rozpory uvnitř franské říše, ale potřebuje spojence, který by měl stejný hlavní cíl:
vymanit se z moci Franků a postavit pevnou hráz jejich expanzi. A takového našel v blatenském knížeti Kocelovi.
Pribinův syn zpočátku pokračoval v politice svého otce a úzce spolupracoval s franskou
říší. Měl těsný vztah k salcburskému arcibiskupovi, často ho zval do Panonie světit kostely,
které si on i jeho velmoži stavěli na svých statcích. V průběhu roku 866 však došlo ke změně. Nevíme, co ji způsobilo. Jistě k ní přispěly i zprávy o úspěšném působení byzantských
misionářů v sousední zemi. „Velmi si oblíbil slovanské knihy, takže se jim naučil“ – říká
staroslověnský Život Konstantinův v 15. kapitole. A vzpomínka na příkoří, která způsobil
Rostislavův předchůdce Mojmír jeho otci Pribinovi, když ho vypudil z Nitry, už také vybledla.
Konstantin a Metoděj dobře chápali cíle moravského panovníka a plně je podporovali.
Během svého více než tříletého pobytu na Moravě se dokonale sžili se slovanským prostředím a přizpůsobili se mu. Viděli, jak velkého ohlasu se dostává jejich dílu, s jakým nadšením
se setkává jimi vytvořená slovanská liturgie a jaké možnosti se naskýtají slovanskému
písemnictví, k němuž položili základy. Přijali boj Moravanů proti franské expanzi za svůj
a věnovali mu všechny své diplomatické i církevně politické zkušenosti. A právě proto je
Rostislav požádal, aby vedli jeho jednání s Kocelem o společném postupu proti franské říši
a aby potom jménem obou jednali o zřízení samostatné slovanské církevní provincie.
Kocel je ve svém sídle uvítal okázale. Stejně jako dříve Rostislav odevzdal nyní i on
všechny kleriky a žáky, kteří se dosud učili na jeho hradišti v latinské škole salcburských
duchovních, pod jejich vedení se žádostí, aby je vzdělali v slovanském písemnictví a bohoslužbě. Strávili u něj několik měsíců. Museli s ním prohovořit všechny otázky spojené
s organizací připravované církevní provincie, museli se podrobně seznámit s dosavadním
uspořádáním církevní správy země a především: museli se věnovat vyučování. Žáci se museli naučit novému písmu a číst v něm obtížné teologické texty, museli se naučit liturgii,
která se lišila od té, kterou dosud znali. A Konstantin byl náročný učitel – to už víme.
Konečně dozrál čas nechat žáky – moravské i panonské – vysvětit na kněze. Ale kde?
V Pasově ani v Salcburku to nepřicházelo v úvahu. V Konstantinopoli? Z dlouhodobého
hlediska by to nebylo správné – obě země patřily jednoznačně k západu. V Akvileji? To se
zdálo nejschůdnější. A tak se tam vydali. Doufali, že u akvilejského patriarchy dosáhnou i
zřízení moravsko-panonské diecéze. Ale na západě byly pravomoci hierarchů rozděleny jinak než v Byzanci a toto právo příslušelo pouze papeži. Navíc byl patriarcha Lupus ve velmi
dobrých vztazích s východofranskou říší a neměl v úmyslu podpořit akci zaměřenou proti
jejím zájmům. Dal zprávu papeži Mikuláši I. a ten povolal oba bratry k sobě do Říma.
P. Pavel Liška
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Boromejky
Obětujte svůj život za spásu světa.
Já jsem s vámi a děkuji vám.
V nebi dostanete od Otce odměnu, kterou vám přislíbil.
(Královna míru v Medžugorie 25. 2. 1988)

Úmrtí sestry Viktimy
Sestru Viktimu – Barborku – jsem poznala v komunitě v Kůsově, kde jsme spolu pracovaly v domově důchodců. Byla to osmdesátá léta tvrdého totalitního režimu a nikdo
nesměl vědět, že pět mladých civilních sester patří k řádovým sestrám. Bydlely odděleně
a prožívaly svou řeholní tajnou formaci. Večery jsme trávily společně. Brzy bylo všem jasné,
že dívky, které nevyhledávají světské zábavy, jsou hodné a navštěvují denně bohoslužbu,
patří k řádovým sestrám. Tehdejší pan vedoucí byl tolerantní, ale nemohl zabránit udání
jednoho obyvatele. Přijeli příslušníci StB a odvezli si děvčata k celodennímu výslechu. Žádná nepřiznala řeholní formaci, ale přiznaly se k víře, a s radostí. Mezi statečnými byla tehdy
i Barborka. Její víra byla podrobena zkoušce již doma. Tatínek byl nevěřící a ona nesměla
dlouho říct, že je tajnou řeholnicí. Když to řekla, maminka jí to přála, ale tatínek se dlouho
nemohl smířit. Přes všechny těžkosti přijala řeholní roucho a své nové jméno sestra Viktima – ta, která se obětuje z lásky ke Kristu. Do kongregace ji přijímala Matka Vojtěcha. Bylo
jí 25 let, když se projevily první náznaky pozdější nemoci – roztroušené sklerózy. Během
dalších let se její nemoc stále zhoršovala, až skončila na invalidním vozíku.
Sestra Viktima se svou cholerickou povahou prošla léty uzrávání a odevzdávání sebe
Pánu. Nebylo to pro ni ani pro společenství jednoduché, vždyť tato nemoc bere možnost
pohybu, ale myšlení zůstává a utrpení duševní je jistě nepředstavitelné. Když se ještě mohla
pohybovat na vozíčku, jela si vyprosit sílu k nesení své oběti k Panně Marii do Medžugorie.
Bylo to v létě 2001. Napsala tehdy spolusestrám dopis:
„Stal se zázrak, který asi nesplňuje teologické normy, ale který je pro mě a pro mé blízké
naprosto zřejmý. Začalo to mým šíleným nápadem jet na toto poutní místo, i když vím,
co cesta obnáší pro ochrnulého člověka na vozíčku, už jsem tam jednou byla. Ale Panna
Maria mě tam chtěla mít, a tak mi dala do srdce pokoj a klid, když jsem myslela na útrapy
cesty. Doma pomalu nedokážu sedět, a zvládla jsem celou cestu a sedm hodin odpoledního
programu. Tělesně jsem se vrátila jako předtím, mnohé se však změnilo. Jsem připravena
na další etapu svého života a vím, že i když bude jakkoliv těžká, Maria bude se mnou. Mám
sílu se obrátit, odpustit, změnit, prosit o svatost a velkodušnost. Jsem připravena trpět pro
Boží království a na Mariiny úmysly. Nemám pokládat za mimořádnou milost Boží právě
toto? A za to všechno děkuji Bohu, Panně Marii a vám všem, kdo jste mi pomáhali.“
Do prachatického hospice se dostala po zrušení komunity ve Znojmě – Hradišti v roce
2007. To už byla trvale upoutána na lůžko a odkázána na pomoc sestry Francescy, která ji
věrně doprovázela. Prožily spolu krásné, ale i těžké období. Sestra Viktima oslavila v březnu
2010 své řeholní jubileum – 25 let od prvních slibů, v hospicové kapli. V ten den se také
světil základní kámen pro Domov Matky Vojtěchy. Další rok jsme s ní oslavily její životní
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jubileum – 50 let života. Její zdravotní stav se neustále zhoršoval a od letošního léta byl
několikrát velmi vážný. Poslední týden hodně spala a jen chvílemi vnímala, co se s ní děje.
Navštěvovaly jsme ji denně. V den její smrti přijela na plánovanou návštěvu Matka Bohuslava. Jako by na ni čekala. Tyto okamžiky pak popsala Matka ve svém dopise do našich
komunit:
„18. října večer jsem byla informována sestrou představenou Antonií o zhoršeném zdravotním stavu sestry Viktimy. Navštívila jsem ji, modlily jsme se u ní Vyznání víry a obnovily
jsme s ní řeholní sliby. Prosila jsem v zastoupení společenství o odpuštění a také já jsem ji
ujistila o našem odpuštění. Rozhodla jsem se, že neodjedu do Prahy, ale zůstanu u ní, a vyslovila jsem to nahlas. Telefonicky jsme se spojily s její maminkou, aby se mohly rozloučit.
Také jí po telefonu žehnal její osobní přítel otec Evermond Sládek OPraem. Bylo znát, že
na naše modlitby a požehnání otce reaguje. Pak se jí velmi přitížilo. Dostavily se spolusestry z komunity, ošetřující sestry a modlily jsme se Korunku k Božímu milosrdenství za
umírající. Během několika minut odešla duše sestry Viktimy k Pánu Bohu. Zdálo se nám,
že její rty vyslovují k Boží vůli: Ano, ano, ano… Za několik minut se rozezněly prachatické
zvony a nám se rozlila v srdcích radost jako o Vánocích. Sestry ji oblékly do řeholních šatů,
které ona tolik milovala. Byla krásná a zářící a nám se od ní nechtělo odejít. Za modlitby růžence jsme ji předaly civilním sestrám. Věřím, že modlitby sestry Viktimy, spojené
s velkým tělesným utrpením v její nemoci, byly pomocí pro církev, pro svět a zvláště pro
naše společenství v otevřenosti Božímu milosrdenství a milosti. Věřím, že na nás nebude
zapomínat ani nyní v Božím království.
Milé sestry, ještě před pohřbem sestry Viktimy bych Vám chtěla sdělit, že mě sestra
Viktima požádala o dovolení (se souhlasem jejího zpovědníka), aby směla učinit soukromé
zasvěcení – nabídnout se Pánu Bohu, obětovat se Lásce a Milosrdenství a svým utrpením
doplňovat na svém těle to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap. Po několika
rozhovorech s ní, po modlitbě a úvaze jsem jí to dovolení udělila. Dovoluji si připojit slova
modlitby z dopisu sestry Viktimy, který napsala v roce 2002:
,Zde jsem, Pane, volal jsi mne a voláš mne už od prvních slibů. Bojuješ dávno o mé srdce, aby
se přestalo bát utrpení, aby toužilo být se svým milovaným, přestože od něj nemůžeš čekat žádné
hrdinství. Jsem ubožák, ale Pán se o mě stará. To, že se cítím být žebrákem, opravňuje mě vše od
Tebe očekávat. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i já chci pít Tvůj kalich, ale záleží jen na
Tobě, ode mě můžeš očekávat jen to, že Ti dám plnou moc. Tobě, který jsi Láska a Milosrdenství,
který ses vydal až do krajnosti, kterému stejně patřím, ať žiji, nebo umírám, obětuji svůj život
za spásu světa. Toužím po spojení s Tvou obětí. Ty jsi obětoval svůj život za spásu všech! Máš
větší radost z jednoho hříšníka, který se kaje, než z 99 spravedlivých. Chci stát na tvé straně, dát
se Ti, nepřejít Tvou touhu trpět v tajemném těle až do konce světa. Chci doplňovat na svém těle
to, co zbývá vytrpět do plné míry Tvých útrap. Toužím se Ti podobat až k ukřižovanosti. Děkuji
Ti, že v to mohu doufat, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Věřím, že je to Tvá veliká
milost moci říkat jako svatý Pavel, že nežiji už já, ale žiješ ve mně Ty. A já Tě o tu milost moc prosím. Důvěřuji Ti, že mi dáš svou vlastní lásku, vždyť bez Tebe nemohu nic. K tomu ať mi pomáhá
Matka bolestná a její přímluva. Na její svátek (15. 9.) jsem přišla do kláštera a ona mě od té doby
stále vede k Ukřižovanému. Maria, s Tebou, Maria, království lásky se otvírá!´“
S. M. Sebastiana
9

Homilie
Adventní čekání
Adventní období je asi jedním z nejkrásnějších úseků liturgického roku. Jeho poetická
krása zřejmě spočívá v jedné prosté, ale hluboké skutečnosti – těšíme se od dětských let
na Vánoce. Může to znít banálně, ale znamená to, že máme zaměřený pohled k věcem
budoucím, přicházejícím. Radostně totiž očekáváme příchod Boha. Tímto jednoduchým
popisem adventu ovšem definujeme samotnou podstatu křesťanství jakožto stav očekávající Boha. Křesťan je tedy člověk adventní. Krásně to vystihl slavný německý evangelický
teolog Dietrich Bonhoeffer, mučedník nacistické totality: „Vězeňská cela je docela dobré
přirovnání pro adventní situaci. Člověk doufá a dělá to či ono – dveře jsou zavřeny a mohou
být otevřeny jenom z venku.“
Křesťanské očekávání se vyznačuje důvěrou a radostí. Nechceme se nechat ovládnout
„blbou náladou“ a neustálou nespokojeností s tím či oním. Advent se pro nás stává výzvou,
abychom opět své křesťanství prožívali „z gruntu“, což znamená právě adventně, s pohledem upřeným k přicházejícímu láskyplnému a pokornému Pánu. Křesťan je tak člověkem
velké naděje ve věci budoucí. Nemůžeme však zastřít, že máme někdy pocit tísnivé a šedé
vězeňské cely, ze které se však nechceme osvobozovat sami, nýbrž chceme s trpělivostí
čekat, až On otevře dveře a vyvede nás na světlo.
Přeji nám všem, aby nám i letošní adventní období napomohlo být více adventními
křesťany, kteří si neponechávají radost z očekávání jenom pro sebe a kteří se upřímně těší
na Vánoce – oslavu přicházejícího Boha, otvírajícího i ty nejtemnější cely našeho já.
P. Jan Hamberger
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Zvon pro Vimperk
Zvon pro Vimperk
Ve Vimperku se nezvoní. Tedy na
zvonici a myšleno ráno, v poledne
a večer. Dělo se tak po staletí. Během
třicetileté války i během válek následujících, za Marie Terezie, Rakouska
Uherska, protektorátu i za komunistů. Zdejší zvon totiž pochází z roku
1419 a po nedávné rekonstrukci památkáři strojové zvonění zakázali.
A tak se tahá za provaz. Ale jen o nedělích a svátcích. Sebralo se na sto
tisíc, což je asi pětina požadované částky, a vimperští doufají, že zvon bude napřesrok, kdy
zde slaví tři čtvrtě tisíciletí od první zmínky o Vimperku. Na zvon se zde nestřádá poprvé.
Po rekvizici během první světové války o zvony přišli a zůstal jen nejstarší. Koupili nové
a zas o ně přišli. Ale to už sbírka nebyla. Až dnes. Pojďme se podívat do archívu, jak se jim
to dařilo při tom prvním pokusu ve dvacátých letech minulého století.
Na nové vimperské zvony se vybíralo od roku 1921: na slavnostech, koncertech v kostele, ve sbírkách… Nakonec byly objednány
tři velké zvony a umíráček, v celkové hmotnosti 1 835 kg. Ulity
byly 13. 3. 1925 v Českých Budějovicích v dílně Rudolfa Pernera. Kilogram zvonu stál 24 Kč a zvony dohromady i s montáží
stály 56 000 Kč. Z toho 5 000 Kč přispěl místní katolický svaz.
Na konci chybělo 12 000 Kč, což bylo doplněno závěrečnou velkou sbírkou: 8 000 Kč se vybralo po okolí, 3 000 Kč
ve Vimperku, 1 000 Kč bylo z prodeje pamětních suvenýrů…
Zvony byly posvěceny 5. 4. 1925 na Květnou neděli.
Nový soubor tvořily zvony:
* f1: zvon Navštívení Panny Marie (prům. 119,5 cm, hmotnost 990,5 kg)
* a1: zvon Sv. Inocence (prům. 94,5 cm, hmotnost 477 kg)
* c2: zvon Krista Spasitele (prům. 79,5 cm, hmotnost 300 kg)
* c3: umíráček, zvon Sv. Josefa (prům. 39,5 cm, hmotnost 33,5 kg).
Spolu se starým zvonem Panny Marie Pomocné, laděným v tónu d2, se vytvořil soubor čtyř zvonů f1-a1-c2-d2 (motiv Salve Regina), doplněný umíráčkem laděným o oktávu
výše.
JP, historická data poskytl pan Radek Lunga

Informace o sbírce na: www.vimperk.cz
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Rok víry
Představte si následující situace. Necítíte se dobře, začíná
vás bolet hlava, klouby stoupá teplota. Vyrazíte ke svému ošetřujícímu lékaři. Shodou okolností není přítomen a zastupuje
jej pro vás neznámý člověk. Prohlédne vás, předepíše recept.
Odcházíte z ordinace a vaše kroky míří k nejbližší lékárně. Zde
se vás ujímá někdo v bílém plášti a za chvíli držíte v rukou krabičku léků s nezapamatovatelným názvem a popiskou 1-0-1.
Doma uléháte do postele s čajem a soukáte do sebe barevná
kolečka léků.
Nebo jiný případ. Přicházíte si vyzvednout své auto ze servisu, kde jste si nechali vyměnit brzdové destičky. Vstupujete
do dílny v okamžiku, kdy mladík, evidentně učeň, dotahuje poslední šrouby na vašem voze
vytaženém na zvedáku. Pak vaše auto spouští dolů. U pokladny zaplatíte a spokojeně vyjíždíte z opravny a řadíte se do proudu aut, která spolu s vámi klesají z prudkého kopce, na
němž se tyčí vaše autoopravna.
Nebo jiný případ. Stojíte v řadě u pokladny v marketu. Z reproduktorů zní hudba a pak
zprávy. Posloucháte, jak se ve světě šíří ptačí chřipka, kulhavka a slintavka, či kolikátý
člověk zemřel na metanol. Přichází na vás řada. Vyndáváte na běžící pás své zboží: kuřecí
plátky, půl kg na svíčkovou a nějaký tvrdý alkohol.
Dovolte mi ještě jiný příklad. Nastupujete do dálkového autobusu. Typické podzimní
počasí se zřetelně podepsalo na čistotě autobusu zvenčí. Vstupujete, platíte lístek řidiči
vyššího věku s modrými kruhy pod očima, zřetelně unavenému. Za pár desítek minut už
ujíždíte 130 km rychlostí po dálnici směrem k Brnu.
Proč vám to píšu? Co mají všechny tyto případy společného? Silnou praktikovanou víru.
Ne náboženskou víru. Ale tu prachobyčejnou. Víru, důvěru, projevovanou mezi námi navzájem. Dennodenně, všedně, automaticky, stokrát v průběhu každého dne. I tato víra
stojí za promyšlení, za reflexi, za kratičké zastavení. Bez této víry nemůžeme žít. Jsme tak
uzpůsobeni. Tato víra vás vedla k tomu, že jste nechtěli předložit lékařský diplom a potvrzení o atestaci po ošetřujícím lékaři, nepožadovali totéž po farmaceutovi, který vám
vydával léky, a polykali víceméně drogy. Tato víra vás vedla k tomu, že jste nasedli do auta
s čerstvě vyměněnými brzdami. Tato víra vám dala sílu, v době tak nepříznivé pro dané
komodity, nakoupit maso či alkohol. Tato víra je příčinou, že jste nechtěli po řidiči autobusu, aby vám předložil platný řidičák, potvrzení o platné technické kontrole vozu a nenutili
jej, aby se provedla dechová zkouška na alkohol či prověření jeho zdravotního stavu. Bez
víry, vzájemné praktikované důvěry, nemůže lidské společenství obstát. Bez víry nelze žít.
V této oblasti víry nemáme nevěřící, ale jen více nebo méně věřící. I tyto naše zkušenosti
víry mají jistou korelaci s naším postojem víry vůči Bohu, Kristu, Církvi. I tímto kratičkým
zamyšlením adekvátně odpovídáme na vyjádřené přesvědčení našeho biskupa v jeho dopise na úvod Roku víry, když psal: „ … že o víře budeme sami, v rodinách, ve farnostech, ve
společenství přemýšlet a mluvit.“
P. Josef Sláčík
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Zlatá stezka
Nad sborníkem Zlatá stezka č. 18/2011
O již 18. pokračování se rozrostla řada sborníků Prachatického muzea Zlatá stezka.
Zvídavým čtenářům nabízí tři a půl sta stránek zajímavého čtiva o minulosti našeho kraje.
Tentokrát skýtá rovnou desítku příspěvků, týkajících se církevních objektů, osob a náboženského života vůbec.
Polovinu z nich pomocí mechaniky psacího stroje ze svých vybádaných poznatků na
papír přenesl vpravdě nestor dějepisectví Prachaticka dr. V. Starý. Pojednal o činnosti netolického literátského bratrstva v 16. a 17. století a ve dvou článcích o varhanách tamního
kostela Nanebevzetí P. Marie v 17. a 18. století. Poté obrátil svoji pozornost k našemu
starobylému poutnímu místu u sv. Vojtěcha ve Lštění, aby se opět „tuplovaně“ rozepsal
o tamních poustevnících a o dějinách farnosti a kostela v rozmezí 14. až 18. století.
Zdařilá práce studentky archivnictví E. Homolkové rozebírá pamětní knihy farnosti
Němčice. Archeolog M. Parkman seznamuje s výsledky průzkumu v kapli sv. Floriána na
hřbitově ve Volarech. V obsahu sborníku se odrazila také dvě významná loňská výročí.
K poctě sv. Jana Neumanna byla za pomoci znalce jeho života i díla P. Pavla Lišky z Netolic
a vikáře prachatického vikariátu P. Josefa Sláčíka v Prachatickém muzeu připravena zvláštní expozice, o níž píše ředitel muzea P. Fencl. Rok 2011 byl také Rokem rožmberským. Poslední Rožmberky jako český a evropský fenomén připomněl muž nad jiné povolaný, prof.
J. Pánek. Archeoložka Z. Thomová přiblížila průběh a výsledky nedestruktivního průzkumu
rožmberské hrobky ve vyšebrodském klášterním chrámu.
Z pera, jímž je i toto psáno, pochází pojednání o tzv. kajících (lidových) misiích, kteréžto
obyčejně týdenní duchovní obnovy pro laickou veřejnost v polovině 18. století rovněž na
území tehdejšího prachatického vikariátu vykonali
jezuitští kněží pod vedením P. Antonína Koniáše SJ
či prachatického rodáka P. Eliáše Pichlera SJ – kromě
města pod Libínem např. v Netolicích, v Husinci, ve
Lhenicích, ve Vimperku, ve Volarech nebo v Záblatí
a dále také ve Vodňanech, v Bavorově a v Protivíně. Trochu bezděčný příspěvek k nynějšímu Roku
víry…
Milovníky historie potěší i články náplně světské. Loňský sedmdesátník dr. J. A. Mager zapátral
po předcích malíře a grafika Josefa Krejsy. V tomto
čísle se píše též o dokončení výzkumu na trase Zlaté stezky v Německu, o budování komunikační sítě
na Volyňsku před sto a více lety, o zámku ve Čkyni,
o tvrzi ve Smrčné, o Stögrově huti u Volar či o netolickém Sokole. Sborník si lze za necelou stokorunu
pořídit u vydavatele.
Sp.
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Kostely vikariátu
Předslavice –
kostel Nejsvětější Trojice a sv. Václava
Duchovní správa
V katalogu českobudějovické diecéze čteme:
V roce 1359 byla v Předslavicích zřízena plebánie.
Ta byla od roku 1665 spojena s farností Vlachovo
Březí, od roku 1735 je na faru dosazen sídelní
kaplan a nato roku 1770 obnovena farnost. Matriční zápisy sahají až k roku 1665. Farnost náleží ke
strakonickému vikariátu.
Kostel
Podle pověsti stával na vrchu Kostelec nedaleko Předslavic
malý, patrně první křesťanský kostelík. Jak uvádí F. Teplý, první
právo podací či patronátní k novému farnímu kostelu v obci patřilo rodině vladyků z Tupes
u Hluboké, kteří byli zároveň majiteli Předslavic. Kolem 1491 přešlo panství do majetku
Řepických ze Sudoměře. Posledním byl Mikuláš z Prostého († 1583). Jediná dcera Barbora
se vdala za Vratislava mladšího z Mitrovic. Ten držel zboží do r. 1597 a pak je přenechal
Jindřichu Hýzrlovi z Chodů. O bohatosti osady svědčí suma odváděných papežských desátků. Tak v roce 1369 bylo odvedeno třicet grošů českých, stejně tak roku 1384 a v roce
1399 to již byla celá kopa českých grošů.
První písemná zmínka o kostele svatého Václava pochází z poloviny 14. století, nejspíše
z let 1350 – 1352. Kostel je však podstatně starší, tedy postaven ve slohu románském.
Vstoupíme-li do kostela z boku malou předsíňkou na severní straně, ocitneme se v jednolodním prostoru, který je od presbytáře oddělen lomeným vítězným obloukem. Na straně
západní je loď uzavřena emporou-tribunou, která pod sebou vytváří jednoduše zaklenutý
prostor. Sama loď kostela není zaklenuta a patrně dávný stavitel nepočítal s jejím zaklenu-
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tím, protože při stavbě obvodových zdí nepoužil opěrné
pilíře. Stěny se tak staly nosnými prvky architrávového
dřevěného stropu. Takto to
vidíme v celé řadě románských kostelů u nás i v Evropě. Loď spolu se spodní
částí věže, tedy západní část
stavby, je tedy nejstarší částí
kostela.
Patrně v době rozvinuté
gotiky, tedy ve století následujícím, byl na východní
straně přistavěn presbytář.
Je zaklenut jedním polem
gotické křížové klenby a kápěmi, které sledují pětiboký
závěr stavby. Klenba je vyztužena profilovanými žebry.
Zvnějšku je presbytář podepřen pěti jednou odstoupenými opěrnými pilíři, které
vyrovnávají váhu a odstředivé tlaky klenby. K severní
straně presbytáře je přistavěna sakristie, do níž se vstupuje malým portálkem s gotickým ostěním. V portálku
nás zaujmou dřevěné dveře
s malbou svatého Václava a dvou andělů. Dveře i malba pocházejí ze 17. století.
Na západní straně je umístěna věž, na niž vedou novější dřevěné schody z malé předsíňky. Tyto nás zavedou také na tribunu. Věž byla několikrát přestavována, takže je v současnosti patrně nižší než původní věž románská. Staré lomové zdivo je patrné ve vnitřku
věže a sahá přibližně do výše čtyř metrů nad podlahu prvního patra. Okna jsou poměrně
velká a střecha věže má jednoduchý čtyřúhelníkový tvar. Důvodem přestavby byly zřejmě
požáry, které zničily krov. Z roku 1848 se zachovala zpráva, že při letní bouři do věže uhodil
blesk a ten zabil zvoníka, právě když se chystal zvonit.
Kostelní okna pocházejí z několika stavebních období. V kněžišti se nacházejí poměrně
úzká gotická okna uzavřená lomeným obloukem se zbytky původní gotické kružby. Okna
dokreslují čistě gotickou formu presbytáře. V lodi kostela pak jsou okna půlkruhově uzavřená, patrně však z doby renesance nebo baroka. Románský původ oken je téměř vyloučen
pro jejich značnou velikost.
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Oltáře
Kostel je vybaven několika
barokními oltáři, pocházejícími z poloviny 18. století.
Nesou ještě znaky baroka, ale
zdobení – štafírování – je již
z doby pozdější. Nesymetrické
rokajové ornamenty a kartuše
napovídají již vliv následujícího rokoka. Všechny čtyři
oltáře – hlavní v čele kněžiště
a tři vedlejší mají jednotnou
barevnost. Jsou lakovány šedě
a následně zlaceny. Plastická
výzdoba oltářů připomíná rokokovou štukaturu.
Hlavní oltář je zasvěcen
patronům kostela, tedy Nejsvětější Trojici a svatému Václavu. Na jižní straně kněžiště je
umístěn menší oltář zasvěcený
Panně Marii. Na jeho římse je
umístěna novodobá socha Panny Marie Lurdské, stáří sochy
tedy lze odhadnout na konec
19. nebo dokonce na 20. století. Po obou stranách vítězného oblouku jsou umístěny dva oltáře, vlevo opět oltář mariánský s cenným obrazem Panny Marie Svatohorské a sochami svaté Barbory a svaté Kateřiny.
Na pravé straně je pak oltář svaté Barbory s novějším obrazem s tématem legendy o svaté
Barboře. Stejného stáří jako oltáře jsou patrně varhany, které byly přestěhovány ze zámku
Střela u Strakonic.
Zvony
Na věži kostela jsou v současnosti tři zvony. Nejstarší z nich – svatý Vavřinec – byl vytvořen roku 1438 neznámým zvonařem. Jeho hlavní tón je fis2 a se svými 60 cm průměru
a váhou 150 kg je prostředním z trojice. Nahoře po obvodu obíhá latinský nápis: ANNO
DOMINI MCCCCXXXVIII FVSA EST CAMPANA IN HONOREM S. LAVRENTII. AMEN.
(Léta Páně 1438 byl tento zvon ulit ke cti svatého Vavřince. Amen.)
Více než o jedno století mladší je zvon Maria. V průměru má 90 cm, váží 480 kg a jeho
hlavní tón je h1. Autorem je nejspíše Štěpán, zvonař a konvář z Českých Budějovic. Nahoře na obvodu probíhá nápis: DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOSTRIS QVIA NON
EST ALIVS QVI PVGAT PRO NOBIS NISI TV: 1549. (Pane, dej nám mír v těchto dnech,
protože není nikoho jiného, kdo by za nás bojoval, nikoho než Tebe, Bože náš). Text je
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antifonou na motivy žalmu 122, která
vyzývá k míru a pokoji na celém světě,
a to Božím prostřednictvím. Na plášti
zvonu jsou reliéfy kříže, Panny Marie
a erb majitele panství Petra Záleského
z Prostého a Zalezlé. Zvon byl v roce
1952 rekvírován, dopraven do Prahy
a v roce 1945 vrácen na své místo.
Zvon svatý Petr nebo také sv. Václav
pochází rovněž ze 16. století. Nápisy
na něm jsou málo čitelné a tak je pro
nás cenná zpráva Františka Teplého,
kněze a archiváře, který ve své historické práci o předslavické farnosti z roku
1906 přepisuje tehdy patrně čitelný
nápis: Přech Michalů, Jan Ouředník ze
Všechlap do Předslavic svatému Václavu.
Faráři
Prvním doloženým duchovním je
roku 1357 zmíněn Lev pocházející
z vladyckého rodu Chelčických. Po jeho
smrti nastupuje kněz Jindřich. Dne 20. března 1375 nastupuje další kněz Onša nebo Ondřej, který zemřel patrně v roce 1381. Patřil do rodu z Čestic, stejně jako Linhart z Čestic.
Jeho nástupcem se stal v březnu téhož roku kněz Petr. Po něm je dosazen Martin ze Všerub.
Další zmínka pochází z roku 1562. Tehdy byl na předslavickou faru dosazen utrakvistický
kněz Petr Volyňský.
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Roku 1601 píše Jindřich Hýzrle z Chodů arcibiskupu Zbyňkovi Berkovi z Dubé, aby na
předslavickou faru dosadil kněze Ondřeje Jehannidesa Berounského, který „…již od svatého Havla minulého na mé faře povinnost kněze vykonává, nad čímž oblíbení mám…“. Fara
byla poté několik let prázdná a duchovní správu převzal kostel v Malenicích. V roce 1652 se
o faru uchází Benedikt Čermák, ale téhož roku umírá v Praze. Roku 1664 nastupuje na faru
Václav Hynek Žežulka, který rovněž přispěl k výzdobě kostela a patrně je autorem malby
na dveřích sakristie. Ve výčtu duchovních se pojďme zastavit u osobnosti faráře Vojtěcha
Cardy, který v roce 1927 věnoval kostelu zvon svatý Vojtěch. Zvon měl v průměru 64 cm,
vážil 139,5 kg a jeho hlavním tónem bylo dis2. Zvon byl ulit ve zvonařské dílně Rudolfa
Pernera a nesl český nápis: KU CTI SV. VOJTĚCHA VĚNOVAL MSGRE. VOJTĚCH CARDA,
ARCIKNĚZ A FARÁŘ V PŘEDSLAVICÍCH. Zvon však nepřežil druhou světovou válku.
Mirka Fridrichová Kunešová, foto Josef Pecka
Použitá literatura:
Teplý, František: Dějiny města Volyně a okolí
Teplý, František: Farní osada Předslavice na Volyňsku
Merhautová, A., Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě
Poche, Emanuel: Umělecké památky Čech
Katalog diecéze českobudějovické L. P. 1981
Birnbaumová, Alžběta: Předslavice
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Představujeme
Společenství v Domově seniorů
mistra Křišťana
Vše, co jsme prožili, zůstává v nás…
Ke společnému hodinovému posezení a modlitbě se každé úterý schází osm obyvatel
domova pod vedením instruktorky volného času Marcely Hejnalové, která pracuje se seniory v duchu metody Montessori. Ten vychází z přirozených potřeb a schopností každého
člověka, jak fyzických, tak duševních, a snaží se je rozvíjet, což vede k pozitivním životním
pocitům a vzájemné toleranci.
Když jsem se začala o toto společenství zajímat, abych o nich napsala do našeho JP, byla
jsem jednoduše pozvána. Protože častěji do domova docházím za některými obyvatelkami
na návštěvu, asi polovinu členů společenství osobně znám a od nich jsem se dověděla, že
se už přes půl roku scházejí a těší se na sebe. Tak jsem se v kruhu tohoto malého seskupení
ocitla jedno úterní dopoledne před svátkem sv. Václava. Velmi mile mě mezi sebe přijali.
Marcela pozorně a citlivě moderovala tuto společnou hodinu. Na stole byla otevřená
bible, u obrázku sv. Václava svítila svíčka a kolem byly rozložené okvětní lístky z růží. Každý
dostal možnost povyprávět, jak prožil uplynulý týden, co hezkého je potkalo. Také já jsem
něco řekla o své práci v hospici a především, jak každé ráno začínáme v naší kapli společnou
modlitbou.
Marcela krátce řekla o významu víry sv. Václava pro naši vlast a pak jsme se rozhovořili
o tom, kdo nás přivedl nebo vedl k víře v Boha. Bylo velmi zajímavé, že téměř všichni jsme
se shodli na tom, že to byly naše maminky a hlavně babičky, jako u svatého Václava. Jistě by
všichni povídali ještě delší dobu, ale byl čas oběda. Marcela měla nachystané lístky s krátkou
modlitbou ke cti sv. Václava. Na závěr jsme se ji společně pomodlili a tuto modlitbu si každý
mohl vzít do pokoje. Hezké svědectví vydala paní Adamcová, která řekla, že si z minulého
sezení přinesla lístek s modlitbou a chtěla jej uložit do šuplíku. Pak se rozhodla nechat jej
na stolečku. Paní, co uklízí, si lístku všimla, přečetla si modlitbu sv. Terezie
od Ježíše, a protože se
jí líbila, požádala si o ni.
Přirovnala bych toto malé
společenství k okvětnímu
lístku, který je součástí
krásné růže, která vykvétá
v dnešní duchovní chudobě světa. Ať je Pán naplní
radostí a požehnáním.
S. M. Sebastiana
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Pouť do Svaté země
Karmel
Po několika kilometrech se před námi vynořuje nevysoké pohoří – Karmel. Táhne se
v délce asi 30 km od severozápadu na jihovýchod a odděluje pobřežní rovinu od Galileje. Je
5 – 8 km široké a dosahuje výšky 551 m nad mořem. Je zalesněné – to je v Palestině vzácný
jev – a jeho zelený hřeben je dobře viditelný už zdálky. Odedávna bylo symbolem krásy
a kypícího života. V jeho vápencových skalách se vytvořily četné jeskyně.
O Karmelu nalézáme mnoho zmínek v dílech starověkých autorů: mluví se o něm
v seznamu měst dobytých faraonem Thutmosem III. roku 1479 př. Kr., připomínají ho
Skylax (6. stol. př. Kr.), Tacitus, Plinius Starší (1. stol. po Kr.) i jiní. Byl posvátným místem
mnoha pohanských kultů. V 6. stol. př. Kr. tu prý žil i slavný řecký filosof a matematik
Pythagoras.
Na stránkách Bible se s ním setkáváme nesčetněkrát. Nejtěsněji je s ním spjata historie
proroků Eliáše a Elizea – oba dva se sem často uchylovali a vykonali zde Hospodinovým
jménem mocné skutky. Eliáš tu svedl slavný zápas o pravou víru se 450 Baalovými proroky
(1 Král 18, 16-40), po kterém se lid obrátil k Hospodinu a mohlo skončit ničivé sucho.
V obláčku vystupujícím z moře a přinášejícím kýžený déšť vidí křesťanská tradice předobraz
Panny Marie. Elizeus se sem odebral po Eliášově nanebevzetí; tady ho vyhledala urozená
žena ze Šunemu, když jí zemřel syn (2 Král 4, 8-37).
V prorockých a básnických knihách Bible se Karmel opěvuje často: je obrazem krásy
nevěsty v Písni písní (Pís 7, 6), u Jeremiáše představuje moc a sílu babylonského krále (Jer
46,18). Pro Izaiáše je jeho bujná vegetace znamením mesiánské doby (Iz 35, 2), a naopak –
vyprahlý a zpustošený je obrazem pohrom a Božích trestů (Iz 33, 9 i jinde).
Je kolébkou Řádu bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel – karmelitánů (u nás
známých i díky nakladatelství, jehož duší a mozkem je prachatický rodák P. Jan Fatka). Od
nejstarších křesťanských dob se ve zdejších jeskyních usazovali poustevníci – navazovali na
starozákonní tradici zápasu o pravou víru. Itinerář Poutníka z Piacenzy (kol. r. 570 po Kr.)
mluví o klášteru, který tu v jeho době stál. Během křižáckých válek, na konci 12. století, na
jeho základech zbudoval sv. Bertold z Kalábrie se skupinou jiných poustevníků nový řeholní
dům. Chtěli dovršit to, co započal Eliáš a později mniši raného křesťanství, vést bohulibý
život a pěstovat kontemplaci v duchu velkého
proroka. Sv. Albert
z Vercelli, tehdejší latinský patriarcha Jeruzaléma, pro ně v roce 1209
sepsal řeholní pravidla.
Papež Honorius III. je
schválil, ale až o 17 let
později a v mírnější
Haifa - pohled z Karmelu
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podobě. Po vítězství sultána Bajbarse nad křižáky (1265) se uchýlili do Evropy. Vrátit se
směli až v roce 1630. Dnešní klášter pochází z 19. století a nese mariánský titul „Stella
Maris (Hvězda mořská)“.
Nechme nyní vyprávět dalšího z dávných poutníků – P. Václava Macka, faráře v Husinci,
který pouť vykonal v roce 1888 (a cestopis věnoval českobudějovickému biskupu Martinu Josefu Říhovi): „Dne 24. července ráno vydali jsme se na vrch Karmel do pohostinného
kláštera Karmelitanů. Šli jsme pěšky, kufry naše na hřbetě nesl najatý oslík. Cesta vede po svahu
hory v mírném stoupání a při tom otevírá se oku stále velebnější rozhled na moře i město Haifu
s okolím.
Hora Karmel od pradávna platila za svatý vrch. Již ve starém věku zdržovali se proroci ve
skalních jejích slujích. Mimo jiné dlívali tu i proroci Eliáš a Eliseus. Arabové dosud říkají Karmelu vrch Eliášův = Džebel Mar Elias. Také o řeckém mudrci Pythagorovi podání dí, že dlel na
hoře té o samotě a přemýšlel o velikých pravdách. Jeskyně Karmelské sloužily později za obydlí
poustevníkům křesťanským, z nichž ve 12. stol. povstal řád Karmelitanů.
Klášter stojí na nejkrásnějším bodu předhoří ve výši 149 m. nad mořem a má polohu velmi
krásnou. Na západě prostírá se u nohou jeho široširé moře, na severu uprostřed zahrad rozložena
jsou města Haifa a Akka.
V dřívějších stoletích byl klášter ten několikráte od mohamedánů vydrancován, sbořen
a mnichové pobiti. Posledně stalo se to r. 1821. Řeholní bratr Jan Battista Frascati sbíral po celé
Evropě milodary k obnovení jeho. Z těch vystavěn nynější klášter, který vyhlíží jako pevnosť.
V čistém kostelíčku nalézá se pod presbyteří jeskyně proroka Eliáše proměněná v kapli. Na
oltáři stojí tu dřevěná socha téhož proroka, jemuž zde poctu vzdávají nejen křesťané ale i mohamedané. Mezi četnými zavěšenými zde votivními dary, nalézá se i stříbrný půlměsíc. Na hlavním
oltáři jest socha P. Marie Karmelské se škapulířem v ruce.
Celá hora má bujnou vegetaci a bývala druhdy hustě porostlá, odtud také pochází pojmenování
Karmel = zahrada.
Prohlídka kláštera a chrámu netrvá ovšem dlouho, a odbyli jsme ji ještě téhož dne dopoledne.
Na večer sestoupili jsme po příkré stráni ku břehu moře. Na stráni té navštívili jsme jeskyni,
v níž po 17 let bydlel bl. Šimon Štok, jeden z nejslavnějších představených kláštera Karmelského
(† 1265). Na úpatí hory jest veliká, ve skále vytesaná jeskyně, která nese jméno škol a proroků.
Zde prý Eliáš a Eliseus své učeníky vychovával. Nyní jest proměněna na mešitu.“
Tehdy měla Haifa 5000 obyvatel a byla jen malým rybářským přístavem. Dnes je
padesátkrát větší a je průmyslovým srdcem moderního Izraele. Projíždíme obchodním
centrem a šplháme uličkami rezidenční čtvrti nahoru ke klášteru. Naší pozornosti nemůže
uniknout zvláštní stavba se zlatou kopulí uprostřed perfektně udržovaných zahrad. Je to
„Bábova svatyně“, posvátné místo bahaismu, moderního synkretistického náboženství,
které (v protikladu k biblické tradici) učí, že člověk je schopen si své nitro sám dokonale
zušlechtit (nepotřebuje vykoupení!) a dosáhnout nehynoucího, věčně trvajícího života.
Jeho zakladatel Mirzí Alí Muhammad (zvaný Báb) pocházel z Persie a byl r. 1850 Turky
popraven.
Nahoře nacházíme všechno tak, jak to popisuje P. Macek. V modlitbě prosíme o pravou
a pevnou víru pro sebe i své blízké. Pak se kocháme úchvatnými pohledy přes bahaiské
zahrady na pulsující město a mořskou zátoku.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
MUDr. Petra Koptíka, lékaře
22. 5. 1970
ženatý
MUDr. Zdenka Koptíková
Barbora
ZŠ Plzeň, Střední průmyslová škola elektrotechnická (obor spojovací technika), LFUK Plzeň, atestace – vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství
Dosavadní zaměstnání: Nemocnice Prachatice – interní oddělení, Záchranná služba
Prachatice, praktické lékařství – soukromá praxe, emeritní primář
Hospice Sv. Jana N. Neumanna
Koníčky:
sport (horolezectví, skálolezení, krosový běh), knihy, focení, cestování

Narozen:
Rodinný stav:
Manželka:
Dcera:
Vzdělání:

Co tě vedlo k dráze lékaře a kdy ses pro ni rozhodl?
To bylo na konci 3. ročníku střední školy. A proč? Oslovila mě medicína v tom smyslu,
že bych mohl nějakým způsobem být blíž lidem a pomáhat. Ale nemyslel jsem to tak jako
někteří, kteří chtěli dělat chirurgii a chtěli řezat a operovat a podobně, měl jsem to spíš
v takovém zvláštním podvědomí uspořádané jako pomoc.
Ale to je dost daleko od elektrotechniky, ne?
Mně to v tu chvíli nepřišlo, protože jsem si říkal, že techniky je v medicíně tolik, že to
určitě najde uplatnění.
Takže využiješ i tato studia?
Jo, já myslím, že jo. V současné době hlavně kvůli počítačům. Studoval jsem spojovou
techniku, to je slaboproud, takže to samozřejmě nevyužiju, ale obecnou elektrotechniku
ano. Dřív to byl můj velikánský koníček, takže jsem si i stavěl doma spoustu elektrotechnických věcí, ale elektrotechnika šla tak dopředu, že dnes má člověk cokoli a lze to koupit,
takže už se s výrobou moc nezabývám.
Takže ses rozhodl pro medicínu. Přišla pak nějaká představa o specializaci v průběhu studia?
V průběhu studia ano. Naši nevěděli, že chci studovat medicínu. Mamka je praktická
lékařka, ale nepřesvědčovala mě, abych dělal doktora. Já jsem dělal tu elektroprůmyslovku a myslel jsem si, že to nebudu přerušovat a půjdu rovnou dál v technice. A najednou
mě z ničeho nic napadlo tohleto, že bych rád dělal medicínu, což ohromně oslovilo mého
třídního, který mě v tom začal hrozně podporovat a já vůbec nevím proč. Moc rád na něj
vzpomínám. On nás měl rád. Vychovával nás nejen jako studenty ve smyslu učebního obo26

ru, ale taky lidsky. Jezdil s námi na
různé akce, na brambory, na kameny
a sázet stromky na Šumavu do hraničního pásma a přitom nás opravdu
vychovával i jako lidi. Pak jsme si na
sebe měli napsat posudek, protože
to se v té době muselo. Já ho napsal
poměrně kriticky a on ho přepracoval s tím, že takhle by mě na vysokou
školu nevzali.
No a na vysoké škole se mi postupně upravovala představa o tom,
co bych chtěl dělat. Asi ve čtvrtém
pátém ročníku jsem získal jakousi
představu, kdy jsem začal pracovat
na plicním jako pomvěd (pomocná vědecká síla), a tak jsem po škole chtěl nastoupit na plicní oddělení. Jenže v šestém ročníku
se to trochu změnilo, protože si mě vyhlídl člověk, který mě chtěl na kardio-jipku. To byla
už velká specializace, dělaly se tam opravdu jen speciální výkony a on by si mě vychovával
jen pro sebe ve škodovácké soukromé nemocnici. Jenže Zdenka (manželka) chtěla do Prachatic, a proto jsem nastupoval na internu, to byl jediný z těch oborů, které tu byly, pro mě
akceptovatelný, protože to bylo nejblíž tomu, co jsem chtěl dělat.
Pak přišla tvá dráha praktického lékaře. Máš pocit, že naplňuje víc tvou představu
o pomáhání lidem?
Je to asi nejhezčí část medicíny. Já jsem nikdy nebyl povahy úplného specialisty a široký
záběr praktické medicíny mě děsně baví, protože je tam kousek od všeho. Problém je ale
v tom, že v současné době to lidé nechtějí, respektive jen minimum lidí chce, aby praktický
lékař fungoval tak, jak já bych si představoval – aby byl vzdělaný v základech všech oborů,
měl co nejširší rozhled a byl schopen primárně pomoct pacientovi ve všem. Primárně. S tím,
že udělá základní diagnostiku a léčbu, vyléčí třeba 75% případů a těch 25% si zaslouží
pozornost specialisty. Lidi tohle nechtějí. Přicházejí k obvoďákovi, aby jim dal antibiotika,
aby je poslal tam, kam oni chtějí, a to mi vnitřně trochu ubližuje a degraduje mě to. Závidím
kolegům, kteří pracují úplně na vesnici, v Podkrkonoší třeba, kde jsou jenom dva praktici.
Možná že lidi na vsi jsou ještě takoví, že od praktického doktora očekávají víc, že ho nechtějí
jako rozesílače, ale chtějí, aby je vyléčil.
Velká kapitola tvého života je také hospic. Kdy a jak přišel nápad založit hospic?
1999? Je to možný? Nejsem si jistý, kde byl ten úplně první moment, ale mám takový zvláštní pocit, teď když na to vzpomínám… o Velikonocích přijela na návštěvu moje
mamka a říkala mi, že v Plzni je nově otevřený hospic. Přijal jsem to prostě jako informaci,
věděl jsem o hospici, o Marii Svatošové, o dalších jiných hospicích a tak dál. Ale to téma
mě zajímalo, někde jsem se o něm dočetl, něco jsem si o něm hledal a říkal jsem si, že až
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pojedu do Plzně, dojdu se tam třeba podívat. Nicméně to utichlo. Po nějaké době jsem šel
do kostela a P. Pavel Šimák mě před kostelem najednou oslovil s tím, že v Krumlově bude
přednáška Marie Svatošové, jestli bych tam nechtěl jet. Mně to v tu chvíli zaznělo tak divně
v uších, že jsem si řekl: A proč mi to říkáš? Proč zrovna mně? Jenom se mi to tak spojilo
s myšlenkou z té Plzně. A najednou ze mě vyjelo: Jo, tak já pojedu. Tak jsem jel na jednu
z prvních přednášek Marie Svatošové, takovou tu velmi emotivní. Skončila přednáška,
já jsem za Marií šel, představil jsem se jí a zeptal jsem se: „Paní doktorko, co si myslíte,
že by bylo potřeba udělat pro to, aby v Prachaticích vznikl hospic?“ A teď jsem sám sebe
poslouchal, co to mluvím za bláboly. Pak jsme dlouho seděli a ona mě pozvala někam na
čaj a povídali jsme, a protože to bylo takové nějak hodně silné, tak když jsem se pak vrátil
do Prachatic, kontaktoval jsem Sebastianu, Vaška Kozlera, Šárku Hodinovou, postupně to
nějak narůstalo, ale možná úplně ten první, komu jsem to tak trochu tajně řekl, byl Vašek.
Stáli jsme spolu ve Zvolenské ulici u kontejnerů, probírali jsme to a v tom prachu jsme si
říkali, jestli by to bylo možné, jak by ten hospic mohl vypadat a jestli je to vůbec reálné.
A Vašek, jak je takový „blázen“ a všemu řekne ano, tak on v té mé bláznivé náladě a jeho
bláznivé ochotě řekl: Jo, to je výbornej nápad. A najednou se něco začalo dít. Potřebovali
jsme samozřejmě někoho, kdo to bude mírnit a kdo bude takový trošku rozumný, takže
jsme se dali dohromady s Šárkou a Sebastianou.
Příště pokračování rozhovoru.
Připravila Magdaléna Adéeová
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Stojí za přečtení
Leoluca Pasqua
Podvod magie
V nenaplněných očekáváních člověka vidí autor důvod, proč magie není jen cosi přežívajícího.
Uvědomujeme si své potřeby, zároveň i nemožnost
naplnění pomocí vědy a techniky. Mágové zneužívají potřeby člověka být slyšen, chápán, svěřit se,
uniknout před strachem. Hledání správných věcí
pochybnou cestou však přináší zničující výsledky
jak v životě mága, tak i v životě těch, kdo se svěřují
do jeho rukou.
Jednou z příčin, proč si lidé zahrávají s magií,
je nevzdělanost v oblasti náboženství. Čím je víra
slabší a povrchnější, tím víc roste pověrčivost. Dále
je to strach ze smrti a utrpení, honba za úspěchem
a touha po všemocnosti. Mnozí se obracejí na mágy
ze zvědavosti, chtějí zažít něco vzrušujícího. U někoho to končí ojedinělou zkušeností. I ta se však řadí k hříchům proti prvnímu přikázání.
Jiní pokračují v kontaktech s mágy – se všemi důsledky.
Mluví se o bílé magii, která má údajně pomáhat, a o černé magii, jejímž cílem je škodit.
Magie je však jen jedna a nikdy není dobrá. Vždy v sobě skrývá snahu ovládnout Boha
a používat ho k vlastním cílům místo ochoty uznat jeho vládu. Navíc nelze zapomínat, že
někteří mágové svou moc odvozují od paktu se zlým duchem.
Pokušení, která magie obsahuje, často nepozorovaně pronikají do náboženství a vedou
ke vzniku magické víry – ta je už tam, kde se člověk neobrací k osobnímu Bohu a koná
nějaké rituály, které jsou navíc odtržené od života a mravních závazků. Mnohým se zdá
normální jít na mši a pak se obrátit na mága, kartářku, léčitele. Magická mentalita prostupuje i způsob vyjadřování, např. mluvíme o někom, že je nabit negativní energií nebo
nějakou energii na nás přenáší. A mohli bychom doplnit i další výroky, které slýcháme nebo
snad sami užíváme („je to ve hvězdách“, „to musím zaklepat“, aj.). Dochází k magickému
chápání svátostí a svátostin jako prostředků k dosažení stanovených cílů. Nepřestaneme
symboly používat, jde o to správně je chápat. Nemusíme ani sdílet autorovu skepsi vůči
mším za osvobození – za předpokladu, že je nebudeme chápat magicky, ale jako prosbu
k Bohu v této konkrétní potřebě.
Jak odolat pokušení magie? Je třeba žít v plném společenství s Bohem skrze neustávající
kontakt s jeho slovem, plodný a pravý svátostný život, vydat se cestou víry bez polovičatosti a vlažnosti. Je třeba se připravit k duchovnímu zápasu. Ten nelze vybojovat pouhými
lidskými silami, vyžaduje Boží milost.
Romana Bilderová
29

Poutní místa
Čestice
Nedaleko města Volyně, v kopcovité krajině šumavského Podlesí, se nachází obec Čestice
a nad ní vrch či kopec odedávna nazývaný Kalvárií. Zastavíte-li se na malebném náměstí,
zaujme Vás především budova barokního zámku se zahradou a rozlehlým zámeckým dvorem. Ještě ve 13. století v tomto místě stávala tvrz rodu Česticů, majitelů panství. Později
byli vystřídáni rodem Hodějovských, kteří zde žili po mnoho generací až do doby bělohorské tragédie.
Na mírném návrší nedaleko zámku se vypíná kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Kostel si
svým stářím nezadá s původní, dnes zaniklou tvrzí. V jeho zdech se ještě hlásí sloh románský, zejména v půdorysu kostela a také ve struktuře zdiva. Také sdružená okna věže
– bifory – prozrazují románský původ stavby. Jako mnoho středověkých kostelů a kostelíků
byl i čestický přestavován ve stylu rané gotiky, která do Čech a zejména jejich okrajových
oblastí přichází až v polovině 13. století.
Vypravme se však na vlastní poutní místo – vrch Kalvárii. Jak sám název napovídá,
místo připomíná pašijové téma Kristova utrpení a patrně bylo poutním místem již v dávné
době. Počátkem nešťastné doby třicetileté války se údajně na vrchu nacházely tři dřevěné
kříže. Zda kříže byly pouze cílem poutníků či sloužily jako rekvizity pašijových her rozšířených od doby středověku po celé Evropě, dnes již nevíme.
Jisto je, že v roce 1626 nechal nový majitel panství pan Jindřich Hýzrle z Chodů postavit na místě dřevěnou kapli Povýšení Svatého Kříže a v její blízkosti na úbočí kopce další
kapli zasvěcenou Panně Marii Bolestné. Kdo byl onen rytíř a později svobodný říšský pán
Jindřich Michael Hýzrle z Chodů či z Chodova? Vraťme se do doby šestnáctého a sedmnáctého století, do doby císaře Rudolfa II. a jeho následníka a bratra Matyáše, do doby
kvetoucí renesance.
Jindřich se narodil roku 1575 ve středních Čechách na tvrzi Hodkov v blízkosti Kutné
Hory v protestantské šlechtické rodině. Již jako malý chlapec nedbal příliš na vzdělání
a jeho ideálem a poté i osudem bylo stát se válečníkem – „krýksmanem“, jak sám o sobě napsal ve svém životopisu. Již jako dvanáctiletý se stal pážetem arcivévody Arnošta, císařova
bratra. V jeho službách procestoval značnou část Evropy a zejména pobýval v Belgii, kde se
Arnošt stal místodržícím. Lákala jej však i kariéra vojenská a tažení do Uher proti Turkům
na sebe nedalo dlouho čekat. Přesto se ve svých dvaadvaceti letech stačil oženit. Tak po
celý život střídal pobyt doma v Čechách v kruhu početné rodiny se životem na bitevním
poli a ve vojenských táborech.
Přichází doba bitvy na Bílé hoře a pan Jindřich bojuje v Uhrách jako velitel císařských
vojsk. Těžce však onemocní a povolá z Čech svoji manželku, aby se s ní rozloučil. V těchto
těžkých chvílích skládá slib, že uzdraví-li se, vykoná se svou ženou děkovnou pouť do německého Altőttingu k zázračnému obrazu Panny Marie.
V době pobělohorských konfiskací majetku movitého i nemovitého kupuje, bezpochyby výhodně, panství Lčovice a Čestice. Tak tento kavalír, voják, dvořan a spisovatel
opustil na čas vojenskou kariéru a v roce 1622 přichází i se svou rodinou do Čestic, kde
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nechává přebudovat starou tvrz na barokní
zámek. Rok nato se již uzdravený vydává na
slíbenou pouť do Altőttingu. Tyto události
patrně také ovlivnily jeho rozhodnutí nechat
postavit na vrchu Kalvárii dvě dřevěné kaple
a skutečně v roce 1626 žádá pražského arcibiskupa o povolení ke stavbě. Takto vzniká
kaple Povýšení Svatého Kříže na vrcholu
a kaple Panny Marie Bolestné na úbočí kopce.
Místo se brzy stalo cílem mnoha poutníků z okolí. Časem chátrající kaple byly v roce
1728 nahrazeny pěti kaplemi kamennými
na náklad pana Karla Šebestiána z Říčan
a Čestic. Důležitost poutního místa Kalvárie dokládá jeho následná oprava v roce 1755,
kdy pan Mikuláš Antonín Malovec z Chýnova a Vintrberka zřizuje fundaci na vydržování
stálého kaplana pro potřeby poutníků přicházejících zblízka i zdaleka. Prvním z nich se stal
Fabián Maršál z Horažďovic.
Svoji dominantu, tedy kamennou kapli s antickou sloupovou předsíní dostává Kalvárie
až v 19. století, kdy majitelka panství hraběnka Dorothea Reyová nechává v roce 1820 vystavět svatyni jako poděkování za své uzdravení. Paní hraběnka, manželka hraběte Karla
Reye, majitele panství v letech 1815 – 1827, pocházela z francouzského rodu de Breteuil
a její záliba v italské architektuře se projevila na velkolepé stavbě kaple. Údajně sama stavbu
navrhla a tu poté během jednoho roku vystavěl volyňský zednický mistr Leopold Svoboda.
Tak byl dne 1. května roku 1820 slavnostně položen základní kámen nové kaple.
Svatyně má zajímavý půdorys i polohu. Přicházíte-li do poutního areálu od Čestic, tedy
od východu, minete šestibokou kapli Panny Marie Bolestné. Po několika krocích spatříte
zadní stěnu centrální kaple zdobenou nástěnnou malbou tří křížů obklopených anděly
a doplněnou středovým kamenným křížem. Teprve na západní straně se objeví otevřená
sloupová předsíň tvořená stupňovitou terasou a dvanácti antickými sloupy, nesoucími dórské kladí a trojúhelníkový štít. Celá stavba je směsí italské renesance a stylizované řecké
architektury. Poměrně malý vnitřní prostor je tvořen dvěma půlkruhovými apsidami, které
ze dvou stran přiléhají k obdélníkovému půdorysu. Vnitřní zařízení kaple tvoří novorenesanční oltář s velkým křížem, dvě malby představující zastavení křížové cesty a malé
varhany na kůru nad vchodem.
Centrální kaple Povýšení Svatého Kříže je obklopena čtyřmi výklenkovými kaplemi,
v nichž jsou vždy po dvou umístěny fresky osmi zastavení křížové cesty. Na dohled od
kaplí uvidíte ještě dřevěnou chaloupku s věžičkou, která je označována jako poustevna.
Patrně žádného poustevníka nikdy nehostila a byla současně s celým areálem vystavěna
jako pozoruhodnost poutního místa.
Toto je příběh celého souboru staveb, který můžete navštívit při svých cestách po šumavském Podlesí nebo v době poutě, která se každoročně koná 14. září na svátek Povýšení
Svatého Kříže.
Mirka Fridrichová Kunešová
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Slovo ministrantům
Ježíšovo fotoalbum
Určitě si čas od času vezmeš do ruky fotoalbum,
ve kterém můžeš vidět sám /sama sebe jako úplně malé miminko, jak si už jako větší děláš na
pískovišti bábovičky z písku a pak třeba svou
první jízdu na jízdním kole. A možná si
prohlížíš mnohem starší fotografie, na
kterých jsou jako děti zachyceni tví rodiče či příbuzní.
Snad tě i napadlo, že by bylo hezké
mít v ruce také fotografie z Ježíšova dětství:
Ježíšův první zub, Ježíš si hraje s dřevěným koníkem, Ježíš na fotbalovém zápase. (Sport podobný fotbalu se nazýval harpaston, z řeckého harpastos, uloupený.)
Jenže fotografování bylo vynalezeno až v 19. století.
Každopádně si především o Vánocích Ježíšovo dětství můžeme přiblížit díky biblickým úryvkům od evangelistů Matouše a Lukáše.
A další pomůckou mohou být různé lidové betlémy, dřevěné i perníkové, papírové i slámové, které umělecky ztvárňují evangelijní zprávu o Ježíšově narození.
Evangelisté Matouš a Lukáš začali sepisovat své texty teprve několik let po události Ježíšovy smrti a vzkříšení. Uvědomovali si, že tak důležité věci nelze předávat jen ústně. Byli
svědky toho, jak si mnozí lidé začínají o Ježíšovi vymýšlet úplně nepravdivé historky. A tak
podle vyprávění důvěryhodných svědků dali dohromady text, který se později stal nedílnou
součástí Bible. A zatímco evangelisté Marek a Jan Ježíšovo dětství za důležité nepovažovali, Matouš a Lukáš se rozhodli zachytit i něco z tohoto počátku Ježíšova života.
Samozřejmě že jim při popisování těch událostí šlo především o zdůraznění toho, že toto
dítě je něčím výjimečné. Že je Božím Synem, který má lidem přinést spásu. V jejich příbězích se objevují nebeští andělé, úplně obyčejní pastýři, vznešení mudrci z dalekých končin,
ale také zlý král Herodes a jeho vojáci. Pro Matouše a Lukáše není důležité, kolik měl Ježíš
v dětství kamarádů a zda mu šlo dobře učení ve škole. (Chlapci se učili číst, psát a byli vyučováni především v náboženských věcech. Děvčata do škol nechodila.) Úmyslem evangelistů
bylo zprostředkovat co možná nejvíce lidem víru v Ježíše jako v Mesiáše, Spasitele, jako
v někoho, komu mohu naprosto důvěřovat a s nímž mohu prožívat každý svůj den.
Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn. Ochraňuj naše rodiny,
žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš
život šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině
světlo, radost a pokoj.
(Modlitba Benedikta XVI. u Pražského Jezulátka)
PH
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Life update
Svatá Kateřina
Vlastním jménem se jmenovala Kateřina Alexandrijská, avšak lidé si ji často pletou s Kateřinou Sienskou, která žila o několik století později. Kateřina Alexandrijská žila okolo
roku 300 n. l.
Na základě křesťanských legend z 10. století byla Kateřina egyptskou vzdělanou princeznou, která byla na svou dobu velmi krásná a žádaná. K učení Kristovu ji doprovodil
místní poutník, který ji i nakonec pokřtil. Při pronásledování křesťanů, které zorganizoval
římský císař Maxentius, se nebála vystoupit a bránit svou víru. Císaře Maxentia velmi
zaujala, proto aby ukázal, že se ve svém učení mýlí, poslal k ní několik pohanských učenců. Jenže ti se po Kateřininých slovech obrátili na křesťanskou víru. Maxentius je nechal
upálit na hranici a Kateřinu dal zavřít do vězení. Ale ani vězení Kateřinu neodradilo od
křesťanství. Právě naopak. Podle legend se díky Kateřině obrátila na křesťanství i samotná
císařovna a několik vojáků. Císař toto nehodlal trpět a nechal připravit pro Kateřinu kola
s hřeby, do kterých měla být vpletena. Avšak jako zázrakem do kol uhodil blesk a kola spálil,
takže pokus mučit Kateřinu byl neúspěšný. Rozezlený císař jí tedy dal setnout hlavu. Jenže
legenda říká, že místo krve po jejím setnutí vyteklo mléko, což byl symbol nesmrtelnosti
a nevinnosti. Legenda také říká, že její tělo odnesli andělé na místo, kde se Mojžíš poprvé
setkal s Bohem, na horu Sinaj. Od té doby je na hoře Sinaj podle této pověsti klášter svaté
Kateřiny, kde byly uloženy její ostatky.
Svatá Kateřina byla velice oblíbenou světicí ve středověku. Děvečky a čeledínové dostávali na její svátek (25. listopadu) mzdu a ukončovala se pastva nebo se na dvorech začala
stříhat ovcím vlna. V českých zemích ji nejvíce propagoval císař Karel IV., který na její
svátek zvítězil v bitvě v Itálii. Jeho soukromé svatyni na Karlštejně se později, ale ne
za jeho života, začalo říkat Kaple svaté Kateřiny.
Mezi Kateřininy atributy patří kolo, na
kterém měla být mučena. Dále kniha, která
byla symbolem vzdělanosti, a koruna s palmovou ratolestí, která byla znakem mučednictví. Kateřina je patronkou filosofů,
panen, řemeslníků, kteří pracují s koly nebo
noži, advokátů, teologů, pedagogů a dalších.
25. 11. jsme si připomněli její památku.
„Zima-li na Kateřinu,
přilož sobě o peřinu!“
Zuzka Diepoldová
Mistr Theodorik –
Svatá Kateřina
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
Co Bůh šeptá maminkám
Mikuláš je dobrá záminka
Miluju slavnosti všeho druhu. Někdo moudrý řekl, že život bez slavností je jako poušť bez oáz. Souhlasím! Začátek zimy se mi líbí, protože nabízí spoustu příležitostí ke slavení. Například máme Mikuláše. To
je báječný romantický svátek. Podle tradice tento zbožný muž procházel nočním městem
a dával za okna potřebných své dary. Kde se k tomu připletli ti dnešní čerti a andělé, to
tedy nevím. Já je nepotřebuji, mně připadají směšní. Vystačím si s Mikulášem. To je skvělý kladný hrdina. Inspiruje mě k neobvyklým způsobům obdarovávání. Dávat dárky tajně
a tvářit se jakoby nic! To mě baví. Už nejmíň měsíc předem po troškách kupuju dobrůtky,
vyrábím křížaly a šiju pytlíky. Do pytlíčků pak shromažďuju různé drobné dárečky – bonbóny, sušené ovoce, ořechy, čokoládičky a tak – abych byla připravená, až nadejde ten den.
Vlastně večer. My s mužem máme ze sladkostí rádi hlavně hořkou čokoládu, jinak jsme spíš
na slané dobroty, takže si dáváme slané oříšky, tresčí játra v konzervičce, dobré víno nebo
grapefruity. Mňam.
To ovšem v přípravách není zdaleka všechno. V naší rodině si hrajeme na mikuláše moc
rádi. Vlastně jsme jeden druhému mikulášem. Každoročně se necháváme okouzlit příběhem
velkorysého dobrodince a bavíme se představami, jak by obdarovával v našich poměrech.
Tak jsme se rozhodli, že budeme mikuláši nejen my rodiče našim dětem a děti nám rodičům
(to je velká legrace, když holčičky tajemně strkají tátovi za okno jeho pracovny své dárečky
a pak jsou bez sebe napětím, kdy už je konečně objeví), ale taky lidem ze sousedství. Musím tedy pomoci holčičkám s přípravou dárečků, které spiklenecky před tatínkem tajíme.
Ohromně to prožíváme.
V našem domě bydlí několik osamělých starých lidí, k nimž mikulášové nechodí a oni
nemají od koho očekávat mikulášskou nadílku. Můžete jim sáček dobrot zanést rovnou.
Ovšem taky je možné ho pověsit na kliku bytu, zazvonit a utéct. Pokud ale taková babička
nebo dědeček bydlí v bytě pod vámi, dal by se balíček na provázku spustit z vašeho okna na
parapet jejich okna. To by bylo mikulášsky nejstylovější – když za okno, tak za okno.
Ovšem u nás doma to bývá drama. Všichni jsou spikleni se všemi, všichni proti všem.
Táta s mámou se snaží dát tajně dárečky dětem, děti s tátou mamince a maminka s dětmi tatínkovi. Různě na sebe narážíme, plížíme se bytem s tajnými balíčky a chystáme instalace.
Loni jsme s holkama vymyslely pro tátu skvělý dárek – venkovní žárovičky! Naaranžovaly
jsme je spolu s hromadou borových větví na zábradlí balkónu, před kuchyňské okno. To byl
fakt nervák, aby si toho nevšiml dřív, než žárovky slavnostně rozsvítíme. Na to nikdy nezapomeneme. Já jsem zase pobíhala po pokoji a všichni pokřikovali: Přihořívá, přihořívá, hoří!
A nacházela jsem dárečky v šuplíku psacího stolu, pod víkem klavíru, nebo v posteli.
Jenom holčičky pořád marně obcházely okna. Nikde nic. S vážnými tvářemi jsme je posílali spát. Musíte si počkat do rána, nedá se nic dělat. To víte, že se jim vůbec nechtělo. Ale
my jsme je už rázněji posílali spát. Tak Adélka si šla do šuplíku pod postelí pro noční košil34

ku. Sotva si ho vysunula, začala jásat! Dárečky byly uvnitř. Poslušnost se jí vyplatila. Starší
Anička ale ve svém šuplíku nic nenašla. Pro jistotu znovu oběhla byt a nahlédla za každé
okno, ale nic. My jsme věděli, že čím dřív bude v posteli, tím bude její trápení kratší, ale ona
to nějak nemohla pochopit. Říct jsme jí to ovšem nemohli, to bychom zkazili hru. Konečně
se tedy celá smutná odšourala do postýlky. Samozřejmě, že dárky byly pod polštářem!
Takové oslavy svátku skýtají mnohý užitek. Prakticky děti učíte známé biblické pravdě,
že požehnanější je dávat než brát. Také získáte jiný pohled na vaše sousedy. Budete-li hledat
ty potřebné, budete překvapeni, kolik jich je, a zjistíte, jak snadno můžete někoho potěšit.
Nakonec celý tenhle svátek je příležitostí vymyslet pro někoho něco báječného, na co bude
léta vzpomínat, co bude jasným důkazem toho, proč to všechno děláme. Důkazem lásky.
Krásná jako lilie
Obvykle nemívám peníze na oděvy, které se mi líbí. Válčím se svou garderóbou všelijak
a snažím se to brát s humorem. Během času jsem přestala řešit, jestli nakupování v secondhandu je potupné, a už mě ani neštve, že když jsou výprodeje, já zrovna nemám ani na
ceny padesátiprocentní. Obvykle se modlím a ono se někde něco vynoří. Letos po Vánocích
všude řádily slevy jako obvykle, ale já jsem setrvávala v klidu. Nákupy mi nehrozí a upřímně
řečeno, modlit za oblečení se budu až na jaře. Starý zimní kabát jsem pozdvihla do vyššího
stupně elegance výrazným červeným přehozem s kožešinovými bambulkami (a neptejte se
mě, kde jsem k němu přišla). Taky holčičky mají co na sebe a manžel má ještě jedny skoro
nenošené džíny z výprodejů loňských. Šetří si je. Jenom snad bačkorky pro mladší dceru,
už jí lezou palečky. Ale jinak jsme v pohodě.
Jednoho dopoledne u nás zazvonil telefon. Byl to jeden z manželových žáků. Naléhavě
připomínal, že už jsme tam měli být. Pracuje totiž v jedné charitativní organizaci a včera
dostali zásilku oblečeni a máme si tam přijít něco vybrat. Hm, tak jo. V duchu jsem připravená na hromadu přednošeného šatstva, žádné nadšení se mě nezmocňuje. Proč taky. Když
nás zavedou do místnosti „s těmi věcmi“, trochu mě zarazí jedenáct narvaných pytlů, které
si mohu všechny probrat. To je snad trochu moc, ne?
Když vysypu první, jsem z toho trochu vedle. To není žádné přednošené šatstvo! To jsou
úplně nové věci. Módní věci. Džíny, trička, halenky, svetry, bundy. Já to nechápu. To se mi
ještě nikdy nestalo. Při pohledu na cenovky mě napadá, že cena toho, co jsme si vybrali,
převyšuje cenu všech našich vánočních dárků. Manžel si vybral praštěné módní džiny, nějaká trička a bundu. Já jsem pro sebe vyštrachala taky džíny a trička, pro naše holky báječné
hadříky a víte co? Jediné bačkorky, které jsem tam našla, byly ve velikosti naší Adélky.
Když jsem je udiveně třímala v ruce, žasla jsem nad tím Božím řízením. Teda Bože, to se ti
povedlo překvápko!
Později doma při vybalování mi vytanul na mysli ten verš. „A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani
Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.“
Ano, je tam ta podmínka – nedělat si starosti Vždyť dál se píše, že o oděv, pokrm a nápoj
horlivě usilují pohané. Dost dlouho jsem svůj křesťanský život žila jako pohanka. Horlivě
jsem usilovala právě o tyto věci. A teď, když mne marné usilování už omrzelo, Bůh se začal
zřetelně starat. Mám to prakticky potvrzeno – chce mě mít krásnou jako tu polní lilii.
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Z dějin kléru Prachaticka
Předlouhý je seznam kléru vikariátu svatého Jana Prachatického, a přestože světce

vydal tento kraj prozatím pouze jednoho, je zde dlouhá řada těch, kteří pro víru Kristovu
učinili mnohé. Ať již svým příkladným životem, pílí či břemenem, jež na jejich bedra naložil běh dějin. Chceme vám tedy postupně představit několik kněžských osobností, které
se v našem vikariátě narodily nebo zde po část svého života působily a během let zapadly
více či méně v zapomnění.

P. Jiří Mráz
Narodil se 10. července 1929 ve Starosedlském Hrádku u Březnice. Vyučil se truhlářem a poté studoval bohosloví. Vysvěcen byl roku 1954 a kněžskou službu vykonával 45
let. Působil v Prachaticích, Pelhřimově, Předslavicích, Benešově nad Černou, Mnichu u Kamenice nad Lipou a od roku
1971 až do svého skonu v Bělčicích. Zemřel v hospici v Plzni
25. prosince 1999. Pohřben je na hřbitově v Březnici.
Pan děkan Jiří Mráz měl své oblíbené květiny – fuchsie
a mučenky – již za svého působení ve farnosti Mnich, kde působil asi od konce roku 1968. Je tedy možno odhadovat, že květinami se zabýval asi od
60. let minulého století. Pátral po fuchsiích, kde to jenom šlo. Sbírku fuchsií významně
rozšířil, když Karel Hieke ukončil svoje srovnávací studia sortimentu 350 odrůd fuchsií ve
výzkumném ústavu v Průhonicích v roce 1970. V roce 1978 poznává Pavla Vláška na zámku
v Buchlovicích na Moravě. Navazuje s ním úzkou spolupráci a snaží se sbírku fuchsií revidovat a postupně doplnit tak, aby v ní byly zastoupeny všechny Karlem Hiekem testované
odrůdy. Různými cestami získával postupně další fuchsie především od přátel z Rakouska
a Německa, ale v té době záhadnými cestami i třeba z Anglie. Do listopadu 1989 jeho sbírka
narostla do rozsahu asi 900 odrůd i botanických druhů fuchsií. Spolupracoval i s některými
botaniky při určování botanických druhů. Po pádu železné opony cestoval za fuchsiemi
častěji a s nevšedním úsilím pracně udržoval v omezených prostorách fary v Bělčicích svou
sbírku. Svou dobrosrdečnou povahou si získal mnoho přátel a další nadšence pro fuchsie
z řad zahrádkářů, kteří jej navštěvovali a on je. Výměna rostlin fuchsií byla oboustranná.
Další jeho oblíbenou květinou byly mučenky. Těm věnoval rovněž nezměrné úsilí a lásku.
Na sbírce spolupracoval s Leopoldem Ševčíkem z Polkovic u Prostějova. Ze 400 známých botanických druhů z celého světa se mu podařilo získat asi okolo 100 druhů. Takto rozsáhlou sbírku na starém kontinentě snad neměl asi nikdo další. Udržení a zachování této sbírky bylo velmi obtížné a je možné, že asi nikde v České republice již takovýto soubor mučenek neexistuje.
S panem Jiřím Mrázem odešel nadšenec pro květiny, kterých není hodně. Květinám věnoval veškerý volný čas. Díky své povaze také myslel i na ostatní lidi, a tak jím tvořenou sbírku
fuchsií je možno každoročně vidět v areálu zámku Buchlovice na jižní Moravě.
Převzato http://www.fuchsie-buchlovice.eu (kráceno), JP
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Vypravili jsme se
Zábrdské betlémy
Před Vánocemi se vypravíme do hospody. Ale v tomto případě to má svůj důvod. V bývalé
hospodě v Zábrdí totiž najdete sbírku více než devíti stovek betlémů a téměř stejný počet čeká na
zpracování ve skříni. K tomu patří i šest stovek podmaleb na sklo.
Zábrdí se nachází nad řekou Blanicí 4,5 kilometrů na severozápad od Prachatic. Prvně
je zapsáno v roce 1359, kdy se píše Zabirdi, potom Zabrdie, Zabirdi, Sabrdy, Zabrdy, Zabrd
a také Zabrdj. V roce 1854 bylo úředně stanoveno dlouze Zábrdí. Jméno Zábrdí se většinou
ale vyslovuje krátce jako Zabrdí. Obyvatel Zábrdí je „Zabrdskej“. Proslavený Zabrdskej je
například Josef Hasil, zvaný král Šumavy. Zábrdí označuje ves za brdem, to je za vrchem.
Ve staročeštině mělo slovo brdo dva významy. V prvním případě bylo brdo součástí tkalcovského stavu – navádět brdo, to je osnovu do brda. Z toho také vzniklo úsloví „na jedno
brdo“. Druhý význam byl nevysoký kopec, pahorek, vrch, brd. V období 1. republiky zde byl
bednář, hokynář, kramář, sklenář a nezvykle tři obuvníci. Dnes zde žije šest desítek lidí.
Toliko k obci, a nyní ke slibované hospodě. Tu postavil Josef Janoušek v roce 1922 a po
chalupě se zde říkalo „U Vacků“. Dle tradice hospodu navštěvoval i Josef Hasil. Zadlužené
stavení koupil pivovar a od něj pak Josef Fábera, který zde obnovil hostinskou činnost.
Ten byl v souvislosti s Hasilem zatčen a hospoda zabavena. Po restituci v 90. letech měnila
majitele a v roce 2002 ji koupila paní Svatava Vizinová. A velice zjednodušeně řečeno, začala
budovat Muzeum betlémů. „Chtěla jsem otevřít k 1. lednu 2003. Což se podařilo. Spěchat
ale nebylo třeba, první návštěvník sem zabloudil až 10. května, vzpomněla na prvopočátky
zábrdská betlémářka.
A pak se shánělo, vystřihovalo, podlepovalo, instalovalo, malovalo. Během deseti let
vybudovala největší vystavovanou sbírku betlémů v republice a možná i v sousedním Bavorsku a Rakousku. A jak už to tak bývá, sbírka je známa a ceněna více ve světě než doma.
Historická data máte. Za betlémy si stačí vyšlápnout za brdo. 
Jaroslav Pulkrábek
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Malý slovníček církevních pojmů
Žalm
Z řeckého psalmos – píseň za zvuků loutny.
Kniha žalmů Starého zákona neboli Žaltář se
skládá ze 150 básnických skladeb, z nichž 73 se
připisuje Davidovi. Většina žalmů vznikla mezi
10. a 3. stoletím př. Kr. Jejich obsah je rozmanitý: pějí chválu na velikost Boží, vedle díkůvzdání najdeme i žalmy kajícné a nářky, ba dokonce
zlořečení. V každém případě obsahují žalmy hlubokou nauku o Bohu, jeho přívlastky a vědomí
o prozřetelnosti, která řídí svět a dějiny Izraele.
Žaltář byl také modlitbou Ježíšovou a celé prvotní církve. Je užíván i církví současnou.
Žebravé řády
Jsou to řeholní řády založené na myšlence nejpřísnější osobní a společné chudoby. Patří
k nim františkáni, dominikáni, augustiniáni, pauláni, karmelitáni a řád milosrdných bratří.
Založení všech souvisí s hnutím za ideál křesťanské chudoby. Žebravé řády se totiž vzdaly
vlastnictví společného majetku a žily z toho, co získaly prací nebo almužnou (proto „žebravé“). Na rozdíl od řádů mnišských nezachovávají také stabilitas loci, tzn. stálé místo.
Židé (jinak také Hebrejci)
Etnická skupina odvozující svůj původ už od Noeho a Hebera (Heber byl podle biblického podání praotec Hebrejců, Arabů a některých aramejských kmenů, které sídlily východně
od Eufratu – proto Hebrejci). Český název Židé vznikl z řeckého slova Iúdaioi. Původce
tohoto jména je hebrejské jméno Jehúda, což byl jeden z dvanácti izraelských kmenů, ten,
jehož království přežilo ostatní kmeny. Židé jsou národem semitského původu, který se
v 18. století př. Kristem usadil v Palestině a měl ji ve svém držení od
13. stol. př. Kr. (doba exodu) až do
zničení Jeruzaléma v r. 70 po Kr. Židovský národ sám sebe považuje za
vyvolený národ. Jazykem Židů byla
hebrejština, a to až do babylonského zajetí (586 – 539 př. Kr.). Potom
zůstala jazykem bohoslužebným
a jazykem učenců, zatímco lid začal
používat aramejštinu, tedy jazyk,
kterým mluvil i Ježíš. V současném
státě Izrael se mluví moderní hebrejštinou nazývanou ivrit.
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Stalo se
Boubín
Dne 20. 10. 2012 byla
naše farnost na pouti ke
sv. Hubertovi na Boubíně v kapli u Zámečku. Ve
studeném ránu v 8.00
jsme měli sraz u Marouska, tam nám Otec
Michal požehnal a vyšli
jsme do Pravětínského
údolí. Odsud jsme mířili
na Táflovku a pak ještě
kousek cestou a čekal
nás prudký krpál vzhůru, až na vrchol. Uf! Cestou bylo stále tepleji a na rozhledně vedro.
Nad mlhami jsme viděli Alpy, na druhé straně ve vnitrozemí se válela mlha jako kaše,
takže jsme jen odhadovali, kde co je. Temelín jsme tipli podle zamlžené čepičky, co vylézala
nad mlhou. Před kapličkou už bylo plno laviček, na nich ti, co přijeli autobusem, a kapela
se sborem. Mše svatá začínala v 13.30 a pan Hubert Fabera pro ni složil skladby pro lesní
rohy. Bylo to opravdu slavnostní. Měli jsme i hosty z Německa. Zpátky jsme to vzali přes
jezírko a do Zátoně na vlak.
V. Předotová
Víkend v Praze
Druhý víkend v listopadu jsme
se vypravily se staršími děvčaty
do Prahy. Historii našeho národa
bylo cítit na každém kroku. Na
Vyšehradě jsme si připomněly
700 let od první písemné zmínky
o městě Prachatice, které založila právě Vyšehradská kapitula.
Putovaly jsme také do charitního
domova sv. Karla Boromejského
v Praze Řepy, kde nás provedla S.
M. Sebastiana. Nedělní bohoslužba v katedrále a osobní modlitba
ve Svatováclavské kapli byla také
velkým obdarováním, rovněž
modlitba u relikviáře nedávno blahořečených čtrnácti pražských mučedníků u Panny Marie
Sněžné…
Katechetka Lenka
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