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e chvíli, kdy tento text
spolkne rotačka, bude již jasno,
kdo se stal naším novým hradním pánem. Část národa bude
potěšena, druhá nikoli. S tím
holt nic nenaděláme. Přínosem
této volby však není jen výsledek
samotný. Dala nám šanci dozvědět se něco o sobě, o přátelích i sousedech. Tak trochu nás svlékla z kalhot.
Množství argumentů, vysvětlování, obvinění
a odsouzení. Vyjádření vznešených a uctívaných,
křik ulice, šepot pokorných.
Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jak bych se
asi zachoval v době Ježíšově. Jako pravověrný Žid.
Kdyby mi z jedné i druhé strany, jako kameny na
hlavu, padaly argumenty pro a proti, navzájem si
odporujíc. Jak bych odolával drbům či zaručeným
zprávám? Jak rychle bych vynášel soudy? Vždyť on
byl tak jiný.
Bez ohledu na to, co nakonec prezidentské volby
přinesly, lze říci, že nebyly vůbec marné. Trochu
se ukázalo, kdo je kdo a jak snadno lze odsuzovat
a zatracovat druhé. Jen proto, že stojí na jiném
břehu. Nebo snad i na tom našem, avšak ne s tak
odhodlaným a kategorickým přesvědčením. Jak
málo umíme naslouchat a jak místo argumentů
a zvažování sáhneme po hroudě bahna. Vzhledem
k nutnosti spěchat s rozhodnutím jsme zrychlili
vynášení soudů a uzavřeli oči i uši argumentům,
které jsme neměli chuť ani čas rozebírat.
Uplyne pár dní a snad se hladina zčeřená sporem o Mažňáka či Losnu zase bez následku zcelí.
Ale nenechme si tu lekci posledních týdnů jen tak
proklouznout mezi prsty. Zastavme ten obraz, prohlédněme se ze všech stran a zamysleme se nad tím,
jak se vlastně vidíme. A já vám všem přeji, abyste
se potom nemuseli před sebou stydět. A když už
se přeci jen budete muset zastydět, tak aby ve vás
bylo dost síly a odvahy s tím něco dělat. Třeba se jít
někdy podívat na ten druhý břeh.
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 na biskupa J. Hloucha
Když zemřel pan biskup J. Hlouch, měla jsem za sebou půl roku kandidatury v komunitě
sester boromejek v Novém Jičíně. O životě pana biskupa jsem nevěděla téměř nic. Až po
jeho smrti na něj sestry vzpomínaly a já jsem pochopila, že to byl mučedník pro víru. V komunitě žila v té době sestra Evarista Soukupová, stále se usmívala, mnoho věcí popletla,
špatně chodila, ale nás mladé měla ráda a občas nám něco dobrého podsunula navíc. Sestry
vyprávěly příběh jejího utrpení. Byla ve vězení za to, že měla předat dopis panu biskupovi Hlouchovi – „údajně z Vatikánu“ – ona tehdy pracovala v českobudějovické nemocnici
a k panu biskupovi občas docházela. Patřila k sestrám, které za tuto „protistátní činnost“
strávily několik let ve vězení. Byla podrobena i týrání – bití holí do nohou – a proto tak
špatně chodila. Vězení poznamenalo i její psychiku.
Teprve když jsem přišla do Prachatic a dostala se mi do rukou kronika z let, kdy se
jednalo o blahořečení Jana Neumanna, našla jsem tam vlepený dopis, psaný panem biskupem Hlouchem k příležitosti blahořečení J. Neumanna, které se tehdy 19. března 1963
neuskutečnilo. V dopise je cítit bolest pastýře, který musel opustit své svěřené stádce, ale
i nadšení pro Krista a velká úcta ke světci Janu Neumannovi. A všimnete-li si data – dopis
bude mít padesátileté výročí…
SM. Sebastiana
15. března 1963
Ctihodné sestry, patří-li Vám mé denní vzpomínky na modlitbách, denně místečko na
Paténě při Mši svaté, pak tím více jsem nyní celou duší u Vás!
Prachatice – krásné starobylé město, bohaté památkami, a přece, když jsem na ně vzpomněl, byl jsem myslí u Vás, u toho velkého obrazu ve Vaší kapli – ctih. J. Nep. Neumanna.
A nyní již jen několik dní, a rodný domek, jehož jste strážkyněmi, kde máte asyl pro důchodce, stane se slavným, poněvadž tam se narodil a do svého 22. roku života žil blahoslavený P. Neumann, biskup svatého apoštolského života, jemuž se dostane cti nad všechno
pomyšlení, nad všechnu slávu celého světa větší – totiž cti oltáře a bude, jak jistě víte, 19.
března – na svátek svatého Josefa prohlášen blahoslaveným.
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Jistě jste v duchovním radostném očekávání tohoto velkého dne nejen pro Vás, ale i pro Prachatice i pro celou Českou zem! Jistě se připravujete,
abyste dušemi co nejkrásnějšími přivítaly velký
den svého rodáka, kterého vedla do řehole touha:
po dokonalejší lásce ke Kristu Pánu! A tak asi byly
všechny Vaše přípravy vedeny touto snahou. Pamatoval jsem na to ve svých modlitbách a v řadě
Mší svatých, jimiž jsem již předem vítal biskupa
Neumanna mezi blahoslavené, blaživě hrdý na to,
že je to již druhý světec, rodák z naší chudé diecéze – chudé na statky vnější, ale, věřím, bohaté
dušemi krásnými, zvlášť ryzostí lásky eucharistické. Blahopřeji Vám k radostem i k milostem, jichž
se Vám jistě dostane mírou zvláštní. Zdaž nebude
oslavenec s nebes pamatovat nejvíc na svůj rodný
domek, kde se mu dostalo základů ke svatosti?
Přeji Vám mnoho radostí z této milosti. Vyprošuji, aby i Vám pobyt v tomto domě byl položením základen i výstavby dokonalosti.
Apoštol praví, že Otec ustanovil, aby Kristus měl ve všem prvenství. Prostá myšlenka,
ale jak mocná. Primát v myšlenkách, přáních, tužbách, když jsme na rozpacích, co činit,
když trpíme. Dáme-li Kristu slovo, aby rozhodl, přijmeme-li jeho vůli jako zákon, dáme-li
mu první místo ve všem, po čem toužíme a oč se snažíme, pak buďme jisti, že i my máme
primát v jeho lásce, v jeho božských starostech o všechno blaho a vzrůst v poznání a chtění
dobra, vzrůst v sebezapření a oběti, vzrůst v lásce, která jest vlastním a jediným naprosto
neklamným znamením pravého vzrůstu! Dáme-li Kristu primát ve svém nitru, pak jsme
misionáři nejmocnějšího slova, kterým jest Kristus v nás, my jsme jeho viditelnou způsobou, my dáváme světu tušit krásu jeho srdce, moc jeho lásky, sílu jeho pokory, touhu jeho
božských plánů, které chtějí všem světlo a život. Maně tu myslím na naši pokornou Aničku
Zelíkovou. Co to jiného bylo, to její stálé: Ecce, Jesus! – než celá bytost upřená na Krista,
Kristus cele ovládal tuto bytost nevinnou, trpící, a proto tak mocnou smírnou oběť lásky
za svět, za duše!
Budu zvl. na sv. Josefa myslí cele u Vás, tam budu v duchu adorovat, jako při oné chvilce,
kdy jsem Vás mohl navštívit.
Prosím, ctihodné milé sestry, věřte, že i ten dům bude domem milostí, že odtud vyjde
důvod ke kanonisaci blahoslaveného, věřte, že tam bude Bůh zvlášť milostiv, a proto prosím, pamatujte tam též na mne, na moje tužby, které jsou tytéž, aby měl Kristus – jeho
pravda, láska, milost, pokoj, spravedlnost, ve všem prvenství! A poprosíte-li též za zlepšení
mého zdraví, budu neméně vděčný. Vzpomínám na své dobrodince, ať známé či neznámé,
denně.
Pozdravuji Vás i dp. duch. správce, přeji Vám zdraví a hojných milostí, žehnám Vám
z duše celé, v lásce téhož Pána našeho Ježíše Krista Váš
Dr. Josef Hlouch, Praha VII, schránka 7136.
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Z liturgického kalendáře
Svatí Cyril a Metoděj: uvítání v Římě
Únor začíná svátkem Uvedení Páně do chrámu (2. 2.). Je to poslední vánoční svátek
tohoto liturgického roku, slaví se čtyřicátý den po Narození Páně (na konci šestinedělí).
Představuje nám Marii a Josefa v jejich pokoře a věrnosti Božímu zákonu a zvěstuje univerzalitu spásy: Kristus je světlem k osvícení pohanům a k slávě svého izraelského lidu,
spásou, kterou Bůh připravil pro všechny národy (srv. Lk 2, 31-32).
Kromě něho budeme slavit 5. 2. památku sv. Agáty, panny a mučednice, a 6. 2. památku
sv. Pavla Mikiho a druhů, kteří zemřeli mučednickou smrtí na konci 16. století v Nagasaki.
Byli to kněží (jezuité) i laici, Japonci i Španělé, 26 osob.
Památka Panny Marie Lurdské (11. 2. – 155. výročí zjevení) bude už po jedenadvacáté
Světovým dnem nemocných. Svatý otec k němu vydal poselství, ve kterém nás vybízí k zamyšlení nad postavou milosrdného Samaritána (Lk 10,25-37): „Z nekonečné Boží lásky
a z intenzívního vztahu modlitby máme čerpat sílu ke konkrétním skutkům a obracet se,
podobně jako milosrdný Samaritán, k lidem prosícím o pomoc, zraněným tělesně i duchovně, byť jsou neznámí a bez prostředků. … Člověk se neuzdravuje vyhýbáním se utrpení
a útěkem před bolestí, nýbrž schopností přijímat soužení, dozrávat v něm a nalézat smysl
ve sjednocení s Kristem, který trpěl s nekonečnou láskou.“
Na 13. 2. připadá letos Popeleční středa, den přísného postu, začátek doby postní. Během té se žádné svátky svatých neslaví, s výjimkou tří nejvýznamnějších. V únoru je to
svátek Stolce sv. Petra, apoštola (22. 2.), den poděkování Pánu Bohu za službu papeže.
14. únor je úmrtním dnem sv. Cyrila – na to nechceme v jubilejním roce zapomenout.
***
Papež Mikuláš I., který oba bratry do Říma pozval, patřil k největším osobnostem na
Petrově stolci. Energicky hájil práva církve, nezalekl se ani světských knížat, ani odpůrců
v řadách církve. K těm patřil na prvním místě byzantský patriarcha Fotios. Německý středověký historik Regino z Prümu napsal: „Nevyrovnal se mu v Římě od doby sv. Řehoře I.
nikdo. K dobrým příjemný, mírný a slitovný, ke špatným hrozný, duchem druhý Eliáš.“ Po
smrti byl svatořečen a někteří svatopisci mu přiznávají titul „Veliký“, který jinak náleží jen
sv. Lvu a sv. Řehoři. Příchodu soluňských misionářů se však nedožil. Zemřel 13. listopadu
867, v době, kdy ještě byli v Benátkách. Jeho nástupcem se stal Hadrián II., oblíbený pro
svou dobročinnost, mírnost a zbožnost, dlouholetý duchovní správce slavného kostela „ad
Praesepe – u Jesliček“, známého dnes pod titulem Santa Maria Maggiore. Do úřadu byl
uveden 14. prosince 867.
Konstantin s Metodějem dorazili do Říma někdy kolem vánoc 867 nebo na začátku
roku 868. Z Benátek vedla cesta nejprve po moři do Ravenny, starobylého města (od roku
402 bylo hlavním městem západořímské říše a postavení si udrželo i za ostrogótské a byzantské nadvlády v 5. a 6. století), které bylo odedávna mostem mezi Itálií a Východem.
Dobrou polovinu jeho obyvatel tvořili Řekové. Ve vnímavých, všemu dobrému a krásnému
přístupných, mužích zanechalo hluboký dojem množstvím svých chrámů, ozdobených raně
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křesťanskými mozaikami (nejvýznamnějším z nich byla dodnes zachovaná bazilika
sv. Apolináře v Classe), i jiných historických
budov. Metoděj ještě po létech připomínal
Theodorikův císařský palác, když obhajoval
nepřenositelné prvenství římských biskupů.
Dál cestovali po souši. V Římě byli očekáváni s rozechvěním – nejen pro svou pověst
vynikajících učenců a horlivých apoštolů
s originálním přístupem k problematice Přivítání ostatků sv. Klementa v Římě.
misijní práce mezi Slovany, ale především
proto, že přinášeli ostatky sv. Klementa I., papeže a mučedníka. Ten se tak po staletích vracel do svého rodného města. Uvítání bylo velkolepé. V čele průvodu, který jim vyšel vstříc
před brány města, kráčel „sám apoštolský Hadrián“. Scénu ne nepodobnou triumfálnímu
vjezdu dávných antických dobyvatelů můžeme spatřit zachycenou na fresce z XI. století,
zachované ve spodní bazilice sv. Klementa. Staroslověnská i římská legenda shodně vypravují, že se při tom dály četné zázraky. Radost Římanů byla tak velká, že římští páni dávali
svobodu otrokům, kteří uctívali Krista a sv. Klementa. V tomto ohledu na ně jistě působil
i sám Konstantin, který se všude zasazoval o osvobození otroků.
Nevíme s jistotou, kde se ubytovali: snad v klášteře při kostele sv. Praxedy (nedaleko
Santa Maria Maggiore), který v roce 822 papež Paschalis I. svěřil řeckým mnichům, snad
v klášteře sv. Ondřeje, který na místě svého rodného domu zbudoval sám sv. Řehoř Veliký.
Ten udržoval čilé styky s Byzancí už od doby, kdy působil jako papežský vyslanec v Konstantinopoli (579-586). V Římě bylo řeckých klášterů několik. Uchylovali se do nich byzantští
mniši, kteří utíkali z Cařihradu před pronásledováním jak v době ikonoklastických čistek,
tak později po sesazení patriarchy Ignatia. Je pravděpodobné, že se oba bratři s mnohými
z nich osobně znali už z domova.
Přátele našli i mezi latinským klérem. Nejvýznamnějším byl papežův knihovník Anastasius. Měl pestrý život: kdysi byl kardinálem, pak se dal zvolit vzdoropapežem Benedikta III.,
byl za to exkomunikován, ale později znovu vzat na milost, až konečně dosáhl významného
postavení na dvoře Mikuláše I. Patřil k nejvzdělanějším lidem své doby a byl nadšeným
obdivovatelem řecké kultury. Ve službách papeže navštívil Konstantinopol, seznámil se
tam s Konstantinem (který konal stejnou službu u byzantského patriarchy) a stal se jeho
přítelem. Své přátelství mu projevoval i v Římě. A nebyl jediný. Také velletrijský biskup
Gauderich dovedl ocenit, koho má před sebou. Právě on je odborníky považován za autora
italské (římské) legendy (Vita cum translatione s. Clementis). Zakomponoval do ní latinský
překlad Konstantinových spisků o nalezení a přenesení ostatků sv. Klementa.
Třetím důležitým příznivcem bratrské dvojice byl Anastasiův strýc Arsenius, biskup
z Orte. Byl jedním ze sedmi tzv. předměstských biskupů (episcopi suburbicarii), kteří tvořili
zvláštní poradní sbor papežův. Často působil jako papežský vyslanec na dvorech franských
panovníků a měl rozsáhlé styky s franským episkopátem. Bohužel, na jaře 868 se těžce
kompromitoval, upadl v nemilost a krátce na to zemřel. 
P. Pavel Liška
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Boromejky
2013 – Rok Matky Vojtěchy
Dopisy Matky Vojtěchy z pardubické věznice
(pokračování)
Červen 1955:
„V eucharistickém týdnu ještě více vzpomínek a proseb o Váš růst a prohloubení v dobru!
Děkuji za poslední drahou návštěvu. Snad si ani nedovedete představit, kolik radosti jste
vnesli v tato místa. Říkáváme, že v den návštěvy jsme jako v transu, ale u mne to tentokrát
netrvalo jen jeden den. Bylo v tom tolik krásy, radosti, útěchy a lásky, že nevím, jak se kdy
odměním. Dnes bych ještě plakala radostí, že mi dal takové sourozence a příbuzné, kteří
nepočítají a obětují se a přitom člověk cítí tolik upřímnosti…
Na cestě od Vás jsem teprve získala povolení přijat balíček – byli jste však pryč. Jen
dvě minuty to zmařily. Bylo mi Vás strašně líto, vím, jak by všechny těšilo, kdybych mohla
balíček přijat. Pán chtěl tuto oboustrannou oběť. Nic si z toho nedělejte, nemám nouzi,
někdy se dočkáte povolenky na balíček…
Do spěchu Vaší práce mnoho vzpomínek a ujištění, že Vám pomáhám. Vžívám se do
programu, který nese Váš den. Zde se člověk procítěněji modlí… O kolik vnitřní síly máme
proti jiným my, křesťané, vždyť pro nás nevyzní nic naprázdno. Ve všem můžeme najít klad
a důvod k radosti, vždyť i bolest člověka prohlubuje a obohacuje pro obojí život. To je cenný
přínos, dovedeme-li to. Vždyť každá situace nevýhodná a obtížná jako by doznívala slovy
Písma: …radujte se, neboť máte hojnou odplatu v nebesích…
Zde u nás je také plno radosti. Často si říkám, že je škoda, když nás nemůžete vidět, vzalo
by Vám to kus starosti o nás. I zde už vědí, jací jsme byli smíškové (v řeholním společenství),
kteří kazili zpěv i modlitbu… a při tom smíchu zůstaneme.
Děkuji Bohu, že jsem měla takové rodiče a sourozence, a pak i dále, že jsem žila jen se
samými šlechetnými a vzácnými dušemi… Všem děkuji a věřte, že vzdálenost pouta ještě
víc posiluje, odloučení sbližuje. Člověk zde poznává život hlouběji a to jsou cenné zkušenosti, tím víc si váží domova, prostředí, ve kterém žil. Ale i za tyto chvíle vzdávám Pánu
dík, upřímnou vděčnost k vyvolení k této službě. Nebojte se o mě, jsem v rukou Božích
a v prostředí velkých duší…“
Říjen 1955:
„Pokoj a láska Boží buď s Vámi! Zase jdu na chviličku k Vám a chtěla bych aspoň těmito
řádky se na Vás usmát a říci Vám něco hezkého. Co? Že i nyní máme dost důvodů k radosti.
Vždyť právě těm, kteří se lopotí a jsou obtíženi, je Boží srdce otevřeno a blahoslaveni jsou
chudí, milosrdní a tišší, pokojní, čistého srdce, lkající, lačnící, žíznící a trpící pro spravedlnost. Vím, že Váš život je plodný na dobro a lásku, a děkuji denně Pánu, že mi Vás všechny
dal – Vás všechny… Věřte, že zde člověk lépe chápe hodnotu těch, mezi nimiž vyrůstal,
žil a pracoval. Tolikrát toužím vroucně děkovat Vám všem za to, že jsem nikdy na Vás
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a u Vás nepoznala vyloženou zlobu, závist, hrubost a všechnu hrůzu lidského srdce, ale naopak,
velkodušnost, obětavost a vždy dobrou vůli. Ale
každé poznání je přínosem pro život a vážím si
opravdu všeho. Vždyť je nutné vidět život i takový, kde výchova nedávala hodnoty, kterými jsme
my byli bohatí. A je to znát! Více, než by člověk
myslel, ukáže život, proto Vám za všechno děkuji.
Proto znovu všem děkuji… Nevíte, jak i nám zde
jsou tyto chvíle usnadňovány jistotou vědomí, že
tam daleko jsou lidská srdce, která se nás snaží
podepřít, posílit, potěšit, že jsou duše ochotné dávat mnoho, abychom i my dávaly. Chtěla
bych, abyste nebyli v očekávání zklamáni ani Vy, ani nebe. Proto všechny, kteří jste mi
blízko jako vlastní, ujišťuji, že už při vzpomínce na Vás se znovu snažím, znovu radostně
začínám každý den a chtěla bych dávat i těm, kdo jdou jinou cestou. Ovšem, mnoho nedovedu a zlobívám se na sebe a večer mi bývá jako tomu, kdo nasbíral bodláčí místo květů,…
tož toto mám rozdávat? A přece ano, Boží láska je větší, než naše slabost. Jen prosím Pána,
aby v milostech neubíral těm, za které vroucně prosím…“
Matka Vojtěcha brání práva vězněných
Sestra Vojtěcha napsala dopis generálnímu tajemníkovi OSN Mr. Dagovi Hammarskjöldovi 29. července 1956. Na svém osobním případu vysvětluje, za jaký skutek je odsouzena
na 8 let vězení v uzavřené věznici, bez možností mít minimální ženské potřeby, bez možnosti mít účast na bohoslužbách. Obrací se na tajemníka OSN s prosbou, aby dopomohl
politickým vězňům k nejzákladnějším právům člověka a na vyznání víry.
Ministerstvo vnitra prošetřovalo stížnost a v posudku se píše:
„Její silné náboženské založení se odráží v celém jejím chování. Její vyjadřování mezi odsouzenými svědčí o fanatickém zaměření proti dnešnímu zřízení. Omezování svobody na těch, kteří
se proti dnešnímu zřízení provinili, podle jejího mínění se provádí nelidským způsobem. V trestu
jednou kázeňsky trestána. Povahy je úlisné, falešné. V důsledku narušování výchovy ostatních
odsouzených byla umístněna na izolovaném oddělení. O převýchovu neprojevuje žádný zájem.
Přesvědčení a dřívější názory dosud nezměnila. Tímto jednáním hrubě porušila táborový pořádek.
Dále se provinila v tom směru, že i když měla možnost stěžovat si centrálním úřadům předtím,
využila přítomnost generálního tajemníka OSN, a tak chtěla hanobit ČSR v zahraničí.“
Za to jí byly odejmuty výhody včetně novin na dobu tří měsíců, byla přemístěna do věznice v Praze a byla jí provedena osobní prohlídka. Ve zdůvodnění potrestání se píše:
„Odsouzená Hasmandová Antonie porušila řád NPT Pardubice tím, že společně s ostatními 11
odsouzenými ženami se předem dohodla na napsání dopisů gen. tajemníkovi OSN. Dopisy si mezi
sebou pomáhaly vzájemně sestavit a obsah dopisu si četly, takže se dopustila hromadné organizované provokativní akce, což příslušné předpisy nedovolují, nehledě k tomu, že svým jednáním
všech 12 odsouzených hrubě narušilo kázeň mezi ostatními odsouzenými.“
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Ministerstvo vnitra prošetřovalo stížnost sestry Vojtěchy s výsledkem:
„Z tohoto prošetření a zvláště z obsahu dopisu adresovaného tajemníku OSN je znát, že odsouzená Hasmandová je silně nábožensky založená a ostře zaměřená proti zřízení v ČSR. Je zřejmé,
že ze strany odsouzené se jedná o promyšlenou připravovanou provokaci k ostouzení a pomlouvání
ČSR. Dále je zřejmé, že odsouzená jako řádová sestra působí i na další odsouzené ženy, jelikož
většina pisatelek dalších hanlivých dopisů se též dovolává náboženských svobod.
Navrhuje se, aby odsouzené Hasmandové bylo znemožněno působit na další odsouzené ženy.
Doklad uložit do jejích osobních spisů a k těmto přihlédnout v případě, že by si jmenovaná požádala o snížení nebo prominutí trestu.“
Sestra Vojtěcha napsala z pražské věznice 23. října 1956 obranný dopis plukovníku
Meidrovi:
„Pane plukovníku, nestěžuji si věcně ani na StB v Pardubicích, ani na své přemístění na Pankrác. Stěžuji si však a namítám především proti důvodům Vašeho rozhodnutí!“
Velmi statečně v dopise hájí nejzákladnější práva věřících na život z víry i ve vězení.
Vyjadřuje i to, že tušila, že její prosba nedošla k tajemníku OSN:
„K oné instanci tedy má prosba nedošla. Zajisté proti právu. Odvolávám se proto k instanci
ještě vyšší, a tou je, pane plukovníku, Vaše svědomí!
Ke křivdám minulým jste jako vykonavatel přidal křivdy nové. Svým trestáním jste popřel,
co jste žádal a zač jste trestal, a znovu dokládáte protimluvu mezi zdejší spravedlností výkonu
a právem. Zesílil jste násilí, znovu jste zvýšil nápor na zdraví několika žen, které jsou, jak můžete
předpokládat, ochořelé delším vězněním. Opět jste vzal možnost na delší dobu styku s rodinou
a možnosti těch nepatrných úlev trestu, které jsou všude jinde samozřejmé. Je to lidské, pane
plukovníku? A je to práce pro muže spravedlivého?“
Sestra Vojtěcha byla vedená jako vězeň pod číslem 2669. Z periodických hodnocení
vyplývá, že „trestného činu naprosto nelituje a považuje se za náboženského mučedníka. Má
zájem na tom, aby církev sílila, a světské věci ji nezajímají. Denní tisk sleduje, ale má na něj svůj
úsudek. Své odsouzení považuje za omyl, protože se po právní stránce ničeho nedopustila, tak se
na svůj čin dívá ona a nemíní se svého názoru vzdát. Výkon trestu nemá na odsouzenou žádný
vliv, stále se obírá myšlenkou, že Bůh všechno dobře řídí.“
Komise pro provádění amnestie presidenta republiky ze dne 1. 12. 1957 rozhodla, že se
tato nevztahuje na Antonii Hasmandovou. Jí byla udělena presidentská amnestie ze dne
9. května 1960, a to podmíněně. Bylo jí prominuto: zbytek trestu odnětí svobody v trvání
4 měsíců a 1 den a vedlejší trest ztráty čestných práv občanských a ztráty občanské cti.
Do Znojma – radě ONV – odboru pracovních sil došel z Pardubic posudek:
„K výkonu trestu neměla nikdy kladný poměr a několikrát byla iniciátorkou různých vzpour.
Je to náboženský fanatik stavějící zájmy církevní nad zájmy státní. Po dlouhou dobu musela být
od kolektivu izolována, neb na tento svými názory zhoubně působila. Po pracovní stránce byla jen
průměrná dělnice, bez zájmu o práci, v soutěži nebyla a k těmto věcem měla přímo odpor. V její
převýchově nebylo docíleno celkem žádných výsledků.“
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Homilie
Nepotopí přetíženou loď i slabá bouřka?
Sv. Basil Veliký touto otázkou symbolicky vyjadřuje podstatu potřebnosti postu. A my
se můžeme už bez okolků zeptat: Neohrozí přetíženou lidskou duši i slabé pokušení? Člověk je tvor vystavený mnohému nebezpečí, někdy to však vypadá, jako by schválně ono
nebezpečné vyhledával. A to nemám na mysli adrenalinové sporty. Mám na mysli riziko,
které člověk vědomě podstupuje, když svou pozornost příliš věnuje hodnotám tohoto světa, a přitom moc dobře zná jejich pomíjivost. Mám na paměti i své tendence nechávat se
zbytečně zatěžovat záležitostmi těla.
Lidské duši hrozí přetížení, když nám příliš jde o to hmotné, fyzické. Ale také, když se
jedná sice o záležitosti duchovní, ale špatně orientované, nedobře zacílené. Naopak velká
volnost se poskytuje duši, která je hýčkána Božskými skutečnostmi. Své duši zařizuji ten
největší komfort, když se dokáži postit, tedy zříkat se marností, „vyhýbat se hrabivosti,
mamonářství a chamtivosti, unikat před touhou po slávě a před smyslností. Když se osvobodíme od toho všeho, budeme žít v pokoji a posvěcení“ (sv. Basil).
Na světových mořích plují lodě obrovských rozměrů s poměrně velkým nákladem. Aby
se zabránilo potopení těchto kolosů, mají tyto lodě množství vzduchových komor. Podobně člověk vystavený mnoha zátěžím každodenního života musí být naplněn (vz)duchem,
ruah, mocí Ducha svatého. Jsou zátěže, které nelze odložit stranou, nelze se jich odříci ba
dokonce před nimi utéci. Ale o to více je pak zapotřebí hojně „požívat“ Božího Ducha. To
nám umožní neutonout v chaosu starostí, všedních záležitostí, emocí a vášní.
Ano, nemusíme se obávat různých bouří, ať
slabých či silných, když nebude naše nitro přetíženo. A také se nemusíme ničeho strachovat, pokud jsme vpustili do srdce sílu Ducha. A dokonce
nemusíme ani podléhat beznaději, když máme
pocit, že se loď našeho života už dávno potopila
ke dnu, když nevidíme žádné východisko z temných hlubin životního ztroskotání. Bůh totiž
z velkých a nebezpečných hlubin dokáže udělat
třeba i souš. (Viz přechod Rudým mořem.)
Postní doba nám má umožnit „šťastnou plavbu“. Tato plavba směřuje ke svému přístavu. Tak
to vysvětluje sv. Basil, když říká: Půst předkládá
požehnání, přijměme jej bez jakékoliv mrzutosti,
bez jakéhokoliv reptání. Všichni ochotně oceňme
duchovní stůl, který nám prostírá půst, protože
půst nás morálně očišťuje a připravuje pro věčné
Boží potěšení v Ráji.
P. Petr Hovorka
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Afrika s MUDr. P. Koptíkem
Prachatický lékař, u kterého jsme v minulých číslech JP byli „na návštěvě“ a řeč se týkala
především jeho činnosti kolem hospice, v létě loňského roku profesně odcestoval do Afriky. Co ho
přivedlo k této myšlence a kam konkrétně se vydal?
Už dřív jsem měl jakousi zvláštní touhu po misiích, a abych se v tomto oboru trochu
vzdělal, protože je to poměrně vzdálené běžné medicíně tady v Čechách, začal jsem vyhledávat semináře cestovní, tropické medicíny a podobně. První, na který jsem narazil, byl
seminář na Kubě. Takže jsem tam odcestoval, bylo to asi na deset dní, určené pro doktory.
Kromě seminářů jsme také navštěvovali nemocnici a přednášející, pan docent Maďar, si
s každým, koho neznal z dřívějších seminářů, dal krátký rozhovor. Stejně tak i se mnou
a já jsem mu řekl, že bych nějakým způsobem rád pomohl, ale že ty projekty, které jsou
třeba na půl roku – Doktoři bez hranic a podobně – to že pro mě bohužel není, když pracuji jako praktik. No a on na to říká: „To je ale výborný, protože já bych vás rád na týden,
na čtrnáct dní někam vzal v rámci takové humanitární organizace.“ Tak jsem si pomyslel:
No to je fantazie. Tím náš rozhovor skončil a já ho ještě poprosil, aby mě zařadil na příští,
tedy loňský rok do jednoho studijního projektu, který se měl odehrávat na území Vietnam
– Laos – Kambodža, opět na území tropické medicíny, infekčních chorob, což jsem chtěl
absolvovat dřív, než se vrhnu do něčeho dalšího.
Koncem předloňského roku mi od něj ale přišel mail, že tento seminář se nenaplní, že
těch volných čtrnáct dní, které jsem měl rezervované na ten seminář, bych mohl využít a že
on prý jede do Afriky na lékařskou misi a rád by mě vzal. To jsem cítil jako poctu, ale když
jsem se ho zeptal na termín, řekl mi, že se jedná o druhou půlku srpna, což bylo špatně,
protože jsme už měli naplánovanou rodinnou dovolenou. Tak jsem mu odepsal, že ještě
nevím a že se to pokusím doma nějak probrat. A on mi odepsal takový ošklivý mail, ve
kterém byla věta: „Uvědomte si, že jsem velmi vybíravý.“ To mě trochu dohřálo a zároveň
jsem si říkal, že když mu napíšu, že s ním nepojedu, urazí se a už mě v životě nevezme,
a když s ním pojedu, bude to špatně kvůli rodině. Tak jsem to po práci odevzdal v kostele,
nahrnul jsem to před oltář a čekal jsem, co mi na to řekne Zdenka (manželka). A Zdenka
mi řekla: „No, když se mi vrátíš, tak jeď.“
Původně byla plánovaná cesta do Mozambiku, upřesnilo se to až poslední měsíc. Přistáli
jsme v Lusace, to je v Zambii, odtud jsme jeli do menšího městečka Katete, v jehož blízkosti
jsme na nějaký čas zůstali a kde jsme poprvé přišli do kontaktu s místními lidmi, seznámili
jsme se s okolím, s nemocnicí, s lidmi a jejich příbytky a začali jsme tam na několik dní
působit. Pak jsme měli naplánovanou cestu do toho Mozambiku, to byla pro nás všechny
velká neznámá, pan docent Maďar chtěl rozšířit působení této humanitární organizace
i do oblasti Zambie, Malawi a také Mozambiku. Jenže tam nebylo možné domluvit jakýkoli
kontakt, nikdo tam neodpovídal, nikdo nás tam nevítal s otevřenou náručí nebo s tím, že by
řekli, tady začněte pracovat, tady máte místnost na práci, na přespání, my vám objednáme
lidi, přineste si léky a druhý den tam budete mít frontu pacientů. Nic takového. Tři dny
jsme měli na to, abychom v Mozambiku zmapovali situaci, kde a jaká je potřeba pomoc.
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Po prašné zdlouhavé cestě jsme se tam
tedy dostali, tam nás přivítal jeden doktor, dal se s námi trošku do hovoru, ale
bylo to problematické, protože vlastně
vůbec nechápal, co tam chceme. Přijelo
nás tam celkem sedm lidí, kteří na něj
vyhrkli: Chceme tady dělat medicínu,
víme, že jste na tom špatně ohledně léků a zdravotnického materiálu,
kterého s sebou máme spoustu, dejte
nám na dva dny k dispozici nemocnici
a prostory na přespání, zavolejte lidi ze
široka daleka a my vám tu budeme zadarmo pomáhat. On z toho ale byl tak
zmatený, že nás vůbec nechtěl pustit
přes práh, nevěděl, co s námi a dva dny
jsme se tam potýkali s takovouhle nedůvěrou a snažili se nějak vyřešit tuhle
nepříjemnou situaci. Snažili jsme se to
pochopit. Vládní systém v Mozambiku
je založený na totalitárně policejním
státu. Takže to bylo něco podobného,
jako kdyby k nám před dvaceti lety přijel někdo z Anglie s taškou plnou léků a začal nám
vnucovat svou pomoc, taky bychom se na něj asi dívali divně.
Měli jsme tam pak jednání s místní samosprávou a vyznělo to tam tak, že oni si myslí,
že všechno dělají dobře a že mají všechno, co potřebují.
Představili jsme se jim, nabídli jsme jim různé možnosti pomoci, včetně finanční, a oni
řekli: „Ano, situace v našem státě je složitá, děkujeme za váš kontakt, my ho využijeme,
situaci zmapujeme a budeme vás informovat.“ Jako bych si pustil televizi u nás před pětadvaceti lety. Podobnou situaci, kdy místní nechtěli, abychom nakoukli pod pokličku, jsme
zažili také na Kubě. Tam nám řekli, že v nemocnici je tuberkulóza, a proto se nesmíme
podívat dovnitř.
A tyto bariéry se už neprolomily. V Mozambiku vůbec. Pak jsme odjeli do města Tete,
které vypadalo jako špinavé předměstí Bronxu. Všude billboardy, blikající nápisy, na každém rohu banka a policisté se samopaly, spousta černochů a špíny. Tam jsme se ubytovali
a přespali jsme tam do druhého dne a přemýšleli jsme, co budeme dělat, abychom získali
nějaké kontakty nebo mohli začít někde pracovat. Museli jsme to řešit s místní inteligencí,
které tam ale příliš není – školy, kostely nebo místní samospráva. Přes nemocnici už jsme
věděli, že to neprojde. Policisti si s námi taky nevěděli rady, tak nám alespoň zkontrolovali
pasy a nakonec jsme byli rádi, že nás na noc neposlali do věznice, která byla hned vedle,
protože oni skoro paranoidně uvažovali o tom, jestli jsme špióni nebo jestli je to provokace
a co vlastně chceme.
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Tak nás napadalo, že bychom mohli zkusit kostel. Tam nás uvítal místní kněz, Portugalec, který nám dal kontakt na místní salesiány. V duchu jsem se zaradoval, a i když
kromě mě z nás sedmi nebyl nikdo věřící, vyrazili jsme tam. V salesiánské komunitě nás
provedli po jejich škole, byli na nás velmi hodní a vstřícní, ale také moc nechápali, co po
nich chceme, a místnost, kde bychom mohli pracovat, nám také nedali. Doporučili nám
ale jinou komunitu a dali nám kontakt na „Padre Americano“, což byl ten nejtvrdší člověk
z celého Mozambiku, který nás nenechal ani přespat u sebe na verandě. Proto jsme odjeli
přespat do jednoho místního kempu (mimochodem neuvěřitelně drahého, jako všechno
zde) a těšili jsme se, že druhý den budeme pokračovat přes hranice do Malawi, kde snad
budeme úspěšnější.
Přijeli jsme do Malawi a to byl obrat o 180°C. Zde nás očekávali dva muži z Musea of
Malawi a ti z nás byli tak nadšení a tak radostně nás očekávali, jako by nás chtěli jen pro
sebe. Provedli nás, všechno nám ukázali, šli s námi do banky, aby nás neošidili, zkrátka pořád jsme je měli za zády a stále se o nás starali. Na druhý den jsme měli připravený kontakt
v blízké vesnici, kde nám vyhradili místnost, a bylo domluveno, že tam přijdou pacienti.
Tam jsme také ošetřili nejvíc lidí za jeden den. Ordinací, jak napočítala sestra, prošlo za
den 700 lidí.
Tady bych také rád s vděkem poznamenal, že mně přišlo nádherné, že naši farníci uspořádali sbírku, aniž bych cokoliv říkal,
Hospic sv. Jana N. Neumanna Vás srdečně zve na
a paní Kůsová mi předala obnos, který po směně činil něco kolem 260
dolarů. Jel jsem tam tedy s tím, že
ty peníze chci nechat na nějaký účel,
aby to něčemu konkrétnímu pomohlo. A právě zde v Malawi nám byli
schopni představit množství projektů a management toku peněz mi
tu přišel tak dokonalý, že tam jsme
nechali největší částku všech našich
peněz (v součtu asi dva a půl tisíce
euro). Tak jsem zde taky nechal ty
naše „prachatické“ peníze – 250 dolarů stojí jeden rok jednoho studenta na střední škole, s ošacením, ubytováním a jídlem. Pak jsem k tomu
ještě za nás přidal 21 dolarů, které
stačily na koupi tří párů kuřat. Ta
kuřata se předají rodině, která z nich
vychová chov dalších kuřat. Ty jsou
Vstupné 150,- Kč
zde spolu s holuby a občas s rybami
Předprodej vstupenek v recepci hospicu
jediným zdrojem bílkovin.
Zpracovala Magdalena Adéeová –
Zahraje skupina SWING BAND AGRIA
pokračování příště
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Kostely vikariátu
Strýčice – kostel svatých
Petra a Pavla
Katalog diecéze českobudějovické uvádí farnost Strýčice jako součást vikariátu českobudějovického. V současnosti je však spravována
z vikariátu prachatického.
Původ jména Strýčice není zcela jasný. Na
první pohled srozumitelný slovní základ strýc, slovo, které znala již stará středověká čeština, rozvinutý
příponou – ice na množné číslo. Znamenalo by lidé nebo
potomci majitele – Strýce. V kraji se však užívá také tvaru
Strčice. První psané podoby jména byly v jazyce německém – tedy
Stritschitz nebo Strziczitz a němčina naše slabikotvorné r příliš v lásce neměla.
První písemná zmínka o obci a kostele pochází z roku 1292, kdy král Václav, toho jména
druhý, předal obec spolu s dalšími vyšebrodskému klášteru. Letopočet darování byl rozhodně zajímavý. Vždyť dva roky předtím, roku 1290 byl sťat Záviš z Falkenštejna a mladý
král rozhodně neměl na území sousedícím s vítkovským, později rožmberským panstvím
jednoduchou pozici. Obec ostatně nebyla darem, nýbrž výměnou za nedaleké Němčice.
Vraťme se tedy ještě o pár let zpět do roku 1273. Tehdy vládnoucí král Přemysl Otakar II. potrestal majitele panství Němčice za jakýsi prohřešek konfiskací jeho němčického
zboží a to věnoval do správy klášteru ve Vyšším Brodě. Jeho syn Václav pak vrátil Ondřeji či
Onešovi z Němčic část
majetku, avšak vyměnil němčické panství
za několik vsí – Holašovice, Bory, Záboří
a s nimi i poprvé zaznamenané Strýčice.
Ty již měly kostel a zavedenou farnost.
Se založením kostela se pojí dávná
pověst, která praví,
že kterýsi sedlák oral
pole nedaleko pozdější vsi a při své orbě
narazil na truhlu plnou peněz a drahého
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kamení. V takto nabytém
majetku viděl výzvu, aby
peníze věnoval na stavbu
kostela a prvních domů
vsi.
Kraj však rozhodně nebyl ani v době pravěku bez
obyvatel. V okolí Strýčic
bylo nalezeno několik lokalit, které prozrazovaly
pravěká sídliště, a v nedalekém lese také několik
mohylových hrobů.
Historie kostela
Kostel byl v průběhu 13. století založen jako jednolodní románská stavba s tradiční
dispozicí pravoúhlého presbytáře směřujícího na východ. Již starý románský presbytář
byl zaklenut, jak tomu napovídají patky, které zůstaly jako památka na zaniklou klenbu.
Kostelů podobného typu vznikalo v době 13. století poměrně mnoho. Románský styl se
šířil po celé Evropě a do našich zemí byl
přinesen zejména řádem cisterciáků, jejichž klášterem se stal blízký Vyšší Brod
– Hohenfurt. Vesnické kostely a kostelíky
zpravidla nepřekračovaly skromný jednolodní prostor se zaklenutým kněžištěm
a lodí, která nesla architrávový, plochý
strop tvořený trámy.
Teprve v době gotiky byl rozšiřován,
takže vzniklo jakési románsko-gotické
dvojlodí. Nová loď je již zevně opatřena
opěráky, které pomáhaly vyrovnat váhu
a odstředivý tlak klenby. Také věž kostela v jeho západní části je z doby pozdější.
Nejspíše vznikla až v době barokní, tedy
v 17. století. Její jehlancovitá střecha je
známa svým čapím hnízdem.
Kromě rozšíření půdorysu a boční
předsíně byla také zvýšena klenba, tvořená jedním polem. Severní loď dvoulodí je
zakončena kruchtou. Starší a novější loď
jsou od sebe odděleny arkádovými oblouky podepřenými dvěma hranatými pilíři.
Zařízení kostela je velice jednoduché,
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pocházející většinou ze druhé poloviny 19. Století, a nese znaky pseudogotického uměleckého stylu. Nejstarší částí interiéru je kamenná gotická křtitelnice.
Kostel je obklopen hřbitovem, kde možno nalézt řadu cenných litinových křížů.
Varhany
Zmínka o varhanách v kostele se datuje již do roku 1697. Tyto však patrně na počátku 19. století dosloužily a byly nahrazeny novými. Jejich tvůrcem by varhanář Franz
Jentschke z Českého Krumlova. Měly pět rejstříků v manuálu, tedy ovládaných prsty varhaníka, a jeden rejstřík v pedálech ovládaných hbitýma nohama hudebníka. Avšak i tyto
varhany poškodil čas a v současnosti můžeme v kostele slyšet hlas malých varhan o jednom
manuálu, poháněných pneumaticky, které pocházejí z českobudějovické firmy Františka
Šuráta z počátku 20. století.
Zvony
Zvon svatý Benedikt, jehož hlavní tón zní a1, má průměr 87,7 cm a váží 350 kg, vytvořil
roku 1691 zvonař Pavel Jiří Haag z Českých Budějovic. Nápis: Ke cti svatého Benedikta
a Bernarda mne dal zhotovit nejdůstojnější pan opat Bernard Hartinger. Na dolním okraji
zvonu je umístěna německá autorská signatura v českém překladu:
ULIL MNE PAUL G(EORG) HAAG V BUDĚJOVICÍCH ROKU 1691. Latinský nápis upomíná na skutečnost, že kostel spravoval a spravuje řád cisterciáků z Vyššího Brodu, jehož
opatem byl v letech 1690 – 1695 Bernard
Hartinger a zvon pořídil v roce 1691. Ulit
byl ku cti dvou patronů řádu, a to svatého
Benedikta z Nursie, zakladatele benediktinského řádu, a Bernarda z Clairvaux,
(druhého) zakladatele řádu cisterciáckého.
Reliéfy obou světců jsou k nalezení
na těle zvonu, ucha koruny mají podoby
lidských tváří. Uvnitř zvonu je památka
na nedávnou smutnou historii, která pro
tento zvon skončila šťastně. Uvnitř je
zelenou barvou napsáno rekviziční číslo
22/7/200C. V době 2. světové války byly
téměř všechny zvony rekvírovány, česky
řečeno zabavovány pro účely strategické.
Ani svatý Benedikt neušel tomuto osudu. Byl však zelenou barvou a literou C
označen jako cenný umělecky, historicky
i hudebně. Čísla 22 značí kraj – Podunají,
kam Strýčice za války patřily, a sedmička
znamenala rekviziční okrsek Krummau an
der Moldau.
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Se zvonem svatý Benedikt je také spojeno jméno významného duchovního – Benedikta
Hartingera, jenž byl velkým příznivcem strýčického kostela a farnosti.
Vánoční hra
Strýčice však mají ještě jednu zajímavost, a to z oblasti jazykové a literární, tedy lidového divadla. Vrátíme-li
se v historii zpět do 16. století, setkáme
se s velkými pohromami, které postihly
nejen náš kraj, ale trpěla jimi celá Evropa. Byly to morové rány, které deptaly
lid ve městech i na venkově. Při jedné
z těchto morových epidemií v letech
1520 až 1521 vymřelo téměř veškeré
obyvatelstvo vesnice a ta zpustla.
Hospodářství však bylo nutno udržet, a tak se představení vyšebrodského kláštera rozhodli povolat nové obyvatele z německé Falce a Švábska. Ti si s sebou přinesli svůj jazyk,
a tak vznikl německý jazykový okrsek, ostrov – Sprachinsel. Němčina se v kraji udržela až
do druhé světové války. Postupně vznikaly školy, nejprve základní v roce 1924 a posléze
měšťanka v roce 1927.
S historií kostela je tak spjata lidová vánoční hra o narození Páně, jejíž jméno znělo
v originálu Comedi von der freundlichen Geburt Christi. Za jejího autora se považuje Benedikt Edelpőck a vznikla patrně v 16. století. Tehdy nejspíše dostala
pevnou podobu.
Stáří hry bude mít jistě své kořeny v hlubokém středověku. Z naší
i světové literatury jsou známy chrámové hry, které v době vánoční
nebo velikonoční předváděly dramatickou formou příběhy Narození, Zvěstování nebo pašijové téma Ukřižování a Vzkříšení Kristovo. Tyto hry zlidověly a staly se oblíbenou součástí náboženských
slavností. Vzpomeňme si jen na českého Mastičkáře nebo mnohé
vánoční hry s Betlémem. Také tradice strýčické hry zůstává stále
živá a ve své německé podobě je dodnes předváděna u našich německých sousedů.
Mirka Fridrichová Kunešová
Použitá literatura:
Poche, E.: Umělecké památky Čech
Katalog diecéze českobudějovické L. P. 1981
Lunga,R.: Dokumentace zvonu sv. Benedikt z kostela sv. Petra
a Pavla ve Strýčicích
Honys, V.: Dokumentace k varhanám z kostela sv. Petra a Pavla
ve Strýčicích
Edelpőck, B.: Das Christkindlspiel der Stritschitzer Sprachinsel
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Rok víry
Dovolte mi, abych vás dnes v našich volných úvahách nad vírou přivedl na stránky Bible.
V Janově evangeliu čteme příběh o Lazarovi a jeho sestrách. Ježíš, když se dozví, že Lazar zemřel,
jde potěšit jeho sestry. Setkává se
s Martou, která plná bolesti mu
říká: „Pane, kdybys byl zde, nebyl
by můj bratr umřel. Ale i tak vím,
že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.“
Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“
Řekla mu Marta: „Vím, že vstane
při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš
ji řekl: „Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít. A každý kdo věří ve mne,
neumře na věky. Věříš tomu?“ Řekla mu: „ Ano, Pane. Já jsem uvěřila,
že ty jsi Mesiáš.“
Tady povětšinou úryvek, tak jak nám je nabídnut k poslechu při bohoslužbách, končí.
Například při pohřbech. Můžeme obdivovat tu hlubokou, silnou víru Marty. Naše víra se
tímto vzorem posiluje. Jsme zváni ke stejnému postoji, jako má Marta, a spolu s ní jsme
vedeni k tomu, abychom také vyznali – ano, Pane; věřím, že jsi Mesiáš. Že máš tuto moc
i v našich životech. Ale dejme si tu práci a pojďme s Ježíšem a Martou k hrobu Lazara. Podívejme se a poslouchejme, co se tam odehrává. Ježíš přišel k hrobu. Byla to jeskyně a na
ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane,
už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den!“
Kam se poděla její víra? Jaká byla vůbec její víra? Před chvílí, v domě, pevně vyznávala
– věřím. Nyní, u hrobu, když Ježíš chce naplnit to, co říkal a v co Marta pevně věří, volá –
co blázníš!
My také vyznáváme mnohokrát víru. Ale rozdíl může být mezi tím, co vyznáváme, v co
si myslíme, že věříme, a naší skutečnou vírou, kdesi v hlubině našeho nitra, biblicky řečeno
v srdci, žitou, praktikovanou. Ano mnozí věříme, že nebe je nádherné, úžasné, nevypověditelné, mnohokrát přesahující krásy tohoto světa, že v Kristu se nám smrt stává branou,
kterou do něj vstupujeme. Ale když přijde na věc, držíme se zuby nehty tohoto slzavého
údolí. V co všechno věříme… a jak v to skutečně věříme…?
Jednomu prosebníkovi Ježíš říká: „Ať se ti stane, jak věříš (podle tvé víry)!“ Pokud by
tohle řekl Ježíš nám a nám se naplnilo to, v co skutečně opravdově věříme, co bychom
vlastně obdrželi?
P. Josef Sláčík, vikář
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Pouť do Svaté země
Nazaret
Probouzíme se do jasného dne. Dole v údolí probleskuje mezi domy hladina Genezaretského jezera, vycházející slunce ji barví do zlatova. Dnes tam však ještě nepůjdeme.
Vrátíme se asi o 30 km zpět, do místa, kde (z pohledu Nového zákona) všechno začalo – do
Nazareta.
„Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala
Maria …“ (Lk 1,26-38). Josef s Marií se odtud vydali do Betléma a vrátili se sem z Egypta až
po Herodově smrti: „(Josef) šel a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo,
co je řečeno ústy proroků: ´Bude nazýván Nazaretský´“ (Mt 2,23). Tady prožil vtělený Boží
Syn drtivou většinu svého pozemského života. Teprve „když uslyšel, že byl Jan (Křtitel)
uvězněn …opustil Nazaret a usadil se v Kafarnau při moři …“ (Mt 4,12-13). I když obyvatelé sousedních vesnic Nazaretem pohrdali (srv. Jan 1,46 – Natanael z nedaleké Kány říká:
„Copak z Nazareta může vzejít něco dobrého?“), občas se sem vracel. Neměl tu ale úspěch
– nechtěli uvěřit, že právě on by mohl být tím, na koho se vztahuje Izaiášovo proroctví.
Viděli v tom rouhání a chtěli ho zabít. (Lk 4,16-30 – též: Mk 6,1-6 a Mt 13,53-58).
V té době byl Nazaret opravdu bezvýznamný. Nesmí nás mýlit označení „město“ – hebrejské slovo „´ír“, přeložené do řečtiny jako „polis“, označovalo samostatnou obec, bez ohledu
na to, zda byla malá či velká. Ležel stranou důležitých obchodních cest (slavná „Via maris“
vedla asi 10 km východně – podél západního svahu hory Tábor) v malé kotlině obklopené
pahorky. Právě proto však byl jako stvořený k tomu, aby střežil skrytý život Božího Syna.
Přestože se Starý zákon o něm vůbec nezmiňuje, jedná se o lokalitu osídlenou od pradávna. Archeologický průzkum, prováděný v souvislosti s přestavbou baziliky Zvěstování,
narazil na stará jeskynní obydlí, pocházející ze třetího a druhého tisíciletí před Kristem.
O kus dál byly nalezeny dva skalní hroby, které lze podle vybavení datovat do období sedmnácté egyptské dynastie (17.-16. století před Kristem).
Po zničení Jeruzaléma v roce 70 po Kristu se Galilea stala útočištěm mnoha uprchlíků.
Když pak po druhém židovském povstání v roce 135 po Kristu zakázal císař Hadrián všem
Židům pod trestem smrti pobyt v Jeruzalémě a v celém Judsku, stalo se z ní středisko
židovského života a náboženské tradice. V Nazaretě se usadila osmnáctá kněžská třída
(Pisesova) a učinila z něj židovské kněžské město, které přísně dodržovalo Zákon otců
a uzavíralo se před každým cizím vlivem. Ještě za Konstantina Velikého (4. stol.) patřilo
podle jedné zprávy ke čtyřem městům, zvlášť nepřátelským vůči cizincům, „neboť tam nikdo
nemohl stavět chrámy, protože mezi nimi nežil ani Řek ani Samařan ani křesťan. Velmi přísně
dbali na to, aby mezi nimi nežil žádný cizinec.“
Řeholnice Egeria si do svých zápisků z pouti do Svaté země (393/394) poznamenala,
že jí ukázali jeskyni, kde žila Panna Maria. Na tom místě pak v první polovině 5. století
vyrostla byzantská bazilika, jejíž nádheru obdivoval Poutník z Piacenzy (kolem r. 570). Na
začátku 7. století dobyl Palestinu perský král Chosroés II. Židé se postavili na jeho stranu
a „pomáhali Peršanům bořit kostely a vraždit křesťany“. Za to se jim císař Heraklios krutě
pomstil a nechal v roce 629/630 Nazaret srovnat se zemí. Teprve křižáci v 11. století ho
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obnovili a na troskách byzantské baziliky postavili
nový kostel. Ten pak pobořil v roce 1263 sultán
Bajbars.
Po dlouhém úsilí obdrželi františkáni r. 1730 od
Turků povolení ho obnovit. Museli to však stihnout za šest měsíců (ve lhůtě potřebné na pouť do
Mekky). Ve velkém spěchu postavili nový napříč
přes starý – z jeskyně Zvěstování se tak stala krypta. Stále ho považovali za provizorní. V roce 1954
ho strhli a na jeho místě vystavěli dnešní baziliku.
Navrhl ji italský architekt Giovanni Muzio. Je největší sakrální stavbou na Blízkém východě. Byla Nazaret - bazilika Zvěstování
slavnostně vysvěcena v roce 1969. Má dvě podlaží. Spodní, na kterém je i jeskyně Zvěstování, slouží k osobním a skupinovým meditacím,
v horním se konají bohoslužby. Jsou propojena širokým průzorem, kterým je vidět od
jeskyně až do kopule v podobě obráceného liliového květu.
V současnosti má město asi 100 000 obyvatel. Značnou část tvoří palestinští křesťané,
ale rychle přibývá i muslimů. Židé si v roce 1957 založili na severovýchodě vlastní čtvrť
Nazerat ´Illit (Horní Nazaret). V posledních desetiletích se hodně změnilo. To, co na své
pouti viděl náš krajan P. Václav Macek, je dnes úplně jiné.
Máme na návštěvu asi půl dne. Musíme tedy využít každé minuty. Nejprve sestupujeme
k místu Zvěstování. Tady poprvé zazněla slova „Zdrávas, Maria, milostiplná! Pán s tebou!“
Tady se Maria dala Pánu plně k dispozici: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova!“ Tady se Bůh stal člověkem. „Verbum caro hic factum est“ hlásá nápis na oltáři.
Rozjímáme o tom, děkujeme Pánu a obnovujeme předsevzetí jít v Mariiných stopách. Víme
o staré legendě, podle které andělé přenesli původní nazaretský domek Panny Marie do
Loreta. Pro nás ale není důležitá budova, nýbrž samo místo.
Pak si jdeme prohlédnout baziliku. Zaujmou nás mozaiky, na kterých je Panna Maria
zobrazena podle představ a kulturních tradic národů, které je darovaly – čínská, mexická,
africká … Česká není uvnitř kostela, ale venku v atriu.
Průvodce nás vede úzkými uličkami vzhůru ke staré synagoze. Sem Ježíš chodil každou
sobotu. Tady zazněl z jeho úst slavný úryvek z knihy proroka Izaiáše (Iz 61,1-2): „Duch
Páně je nade mnou, proto mě pomazal …“ Čteme si o tom z evangelia podle Lukáše a já
při tom přemýšlím, jak bych se zachoval na místě představeného synagogy – kdyby někdo
v kostele vstal a tvrdil, že se právě na něj vztahuje dávné mesiášské proroctví. Také bych ho
považoval za blázna a nechal ho vyvést, aby nerušil … Poznat pravdu vůbec není snadné!
Procházíme rušnou ulicí a směřujeme k pravoslavnému kostelu sv. Gabriela. V něm se
nachází „Mariina studna“ – silný pramen, který byl v Ježíšově době jediným zdrojem vody
v Nazaretě. O pravosti místa není pochyb, ale před pitím této vody nás průvodce důrazně
varuje. Nechce mít z autobusu pojízdnou nemocnici. Kostel je bohatě vyzdoben freskami
a ikonami znázorňujícími nazaretské události.
Vracíme se ke kostelu sv. Josefa, který je s bazilikou Zvěstování spojen parkovou úpravou v jeden areál. 
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Šarloty Korchové

v Hlásné Lhotě – farnost Záblatí u Prachatic
Narozena:
21. 9. 1927 Halmosd, Rumunsko
Rodinný stav: vdova (od roku 1988)
Sourozenci:
Terezie, Antonie, Antonín, František (†), Anna (†)
Děti:
Anna, Antonín, Františka, Marie, Helena, Antonie (†), Jan (†)
Jste Slovenka, která své dětství prožila v Rumunsku. Na co z těchto předválečných let vzpomínáte?
Halmosd byla poměrně velká vesnice, přes tisíc obyvatel, žili zde Rumuni, Madaři, Slováci i Němci. Slovenských rodin zde bylo asi kolem padesáti a jejich domky byly rozesety po
přilehlých kopcích, každý měl své hospodářství. Také my jsme chovali tři krávy na mléko
i na polní práce, pár ovcí a několik prasat.
Otec pracoval v lese, někdy byl zaměstnavatelem odeslán spolu s dalšími dělníky na několik týdnů na určené místo. Nafasovali jídlo, ubytovali se v provizorním přístřešku přímo
v lese (v kolibě) a teprve po vykácení určeného množství dřeva se vraceli domů.
Maminka byla ženou v domácnosti, starala se o nás děti a o hospodářství. My děti jsme
jí v tom pomáhaly. Do školy jsme nechodily, trochu číst mě učil tatínek a mnohem později
po příchodu do Záblatí místní pan učitel.
V naší osadě kostel nebyl, chodívali jsme do „slovenských” kostelů v okolí, někdy vzdálených i několik kilometrů. Vybavuji si obzvláště ranní vstávání na roráty a pěší chůzi
sněhem za svitu lucerny.
Jak to u vás vypadalo za války?
Druhá světová válka se této oblasti nedotkla přímými boji, ale i zde došlo ke krveprolití.
I když to byla oblast chudá, přesto (a možná proto) tady řádili zloději. A někteří tušili, kdo
se tomuto nepoctivému řemeslu věnuje. Když jednou do vsi přišli maďarští vojáci, udané
zloděje postříleli. Do jednoho z domů vtrhli, zabili všechny i s dětmi a teprve při odchodu
z domu zjistili, že se spletli, že to měl být jiný dům.
Jak jste se ocitla v tehdejším Československu?
V roce 1946 jsem se provdala za Františka Korcha a na podzim roku 1947 za námi přišli
s nabídkou osídlit pohraničí Československa, opuštěné německým obyvatelstvem.
Nám slovensky mluvícím slibovali umístění na Slovensku. Zabalili jsme si na cestu jen
oblečení a nějaké cennosti, nastoupili do vlaku a vyjeli na severozápad. Ve vlaku nám zajišťovali jídlo a po týdnu jsme dojeli. Ovšem do Českých Budějovic.
A jaká byla vaše cesta až do Hlásné Lhoty?
Na krátkou dobu jsme se ocitli v Lipce u Vimperka, kde měli mít muži zajištěnou práci
v lese. My jsme však toužili mít vlastní hospodářství, a tak nám nabídli domky po Němcích
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v Hlásné Lhotě. V jedné ze zařízenějších chalup jsme přečkali první zimu a pak se stěhovali do té „své”, nynější, ve které nebyl vůbec
žádný nábytek.
Ještě několik let stály všude kolem zbytky rozbořených staveb, zdi, rychle zarůstající trávou a křovím. Pro děti to představovalo
velké lákadlo k jejich hrám.
Měli jste celkem 7 dětí, jak jste to s nimi
zvládala?
Každý, kdo má děti, ví, jak obtížné je uhlídat je. S bolestí v srdci vzpomínám na své
dvě malé děti, které v nestřeženém okamžiku zemřely utonutím. V roce 1949 to byla dvouletá Antonie, které se podařilo vyklouznout
z domu až k místnímu rybníku. O šest let později spadl malý Honzík do odkryté studny.
Obrovský šok jsem zažila i se svou nejmladší Helenkou, které se (o mnoho let později)
podařilo uniknout z dětské ohrádky a objevila jsem ji jen pár metrů od rybníka. V té chvíli
se mi podlomila kolena a nemohla jsem ze sebe dostat slova, když jsem si uvědomila, že
jsem mohla přijít již o třetí dítě.
Jak se tenkrát žilo ve zdejší farnosti?
Z Hlásné Lhoty nás poměrně velký počet chodíval na nedělní bohoslužby, pan farář
(P. Mikolášek, P. Skřivan, P. Čapský a další) dojížděl z Lažiště, na faře v Záblatí byla nějakou
dobu knihovna a také kadeřnictví.
Za dob komunismu se prý v padesátých letech plánovalo zavření kostela a jeho přeměna
na skladiště obilí. Ještě v letech šedesátých se konala procesí Božího těla kolem kostela, pak
to bylo zakázáno. A samozřejmě se v té době člověk setkával s lidmi, kteří se s postojem
pohrdání ptali: „Vy posíláte děcka na náboženství a do kostela?“
Vyprávěla jste mi ještě o vašich různých vzácných setkáních.
Už před sametovou revolucí k nám přišel na návštěvu muž, který musel opustit náš
(vlastně svůj) dům při odsunu, byly mu tehdy 4 roky. A pak se sem vraceli původní němečtí
osadníci při příležitosti poutí v kostele Záblatí či v kapli na Dobré Vodě.
Vzácnou návštěvou záblatského kostela byl 26. srpna 2012 otec biskup Pavel Posád. Nikdy předtím, pokud vím, žádný biskup do zdejšího kostela nepřišel. Dokonce i na biřmování
v roce 1971 jsem musela jet s dětmi do Lažiště, kam zavítal otec biskup Josef Hlouch.
K dokreslení poválečné situace uvádíme úryvky z farní kroniky Záblatí, které zapsal P. Antonín
Mikolášek, správce farnosti z let 1946–53:
… Počátky duchovní správy zdejší farnosti vyznačovaly se mnohými potížemi, zaviněnými poválečnou mentalitou zdejších nových farníků, vytržených z domácího prostředí
a přesazených sem do úplně nových poměrů. Osídlení zdejší farnosti po odsunu farníků
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německé národnosti bylo řídké a většina přifařených osad, vesnic zůstala prázdná nebo
poloprázdná…
Účast v kostele na bohoslužbách byla malá a neměl hrát kdo na varhany. Lidé, kteří sem
přišli zvláště z farnosti Šum. Hoštické, po náboženské stránce jsou hodně vlažní a rekrutují
se vesměs z nižších vrstev, takže přirozeně se to odráží i v nábož. ohledu a tvářnosti zdejší
farnosti…
Loni tj. na podzim r. 1947 přistěhovalo se do Petrovic, Hlásné Lhoty, Křišťanovic a Krejčovic hodně reemigrantů z Rumunska slovenské národnosti, kteří z velké části jsou katolíci
a chodí pravidelně na mši sv., takže dnes v r. 1948 účast na mši sv. je již trochu uspokojivější…
Připravil P. Petr Hovorka

Malý slovníček církevních pojmů
Benediktini
Řád svatého Benedikta (lat. Ordo Sancti Benedicti, OSB) je nejstarší existující mnišský řád Západu. Řídí se Řeholí sv. Benedikta z Nursie (asi 480-547).
Slovo mnich pochází z řeckého monchos, což znamená sám, osamocený. Mniši
žili v souladu s významem tohoto slova osamoceně, daleko od společnosti, jak
to můžeme vysledovat už v prvních staletích našeho letopočtu, a to v oblasti
Středomoří a v Egyptě. Svatý Benedikt ale nesdílel názor prvních mnichů na
nutnost života v odloučení. Byl naopak toho názoru, že komunita mnichů by měla ostatním
přinášet užitek. Heslem řádu se stala věta Ora et labora – česky Modli se a pracuj.
Sv. Benedikt shromáždil kolem sebe podobně smýšlející mnichy a založil vlastně první
klášter. Sepsal pravidla klášterního života Regula Benedicti, čili česky Řehole Benediktova.
Odtud také pochází český název pro mnichy žijící v klášterech – řeholníci (řeholnice). Řehole sv. Benedikta se postupně rozšířila po celé Evropě. Do Čech se dostala v 10. století, na
Moravu o století později. Dnes žijí benediktini a benediktinky po celém světě. Každý klášter
tohoto řádu je samostatný. Tvoří ho společenství bratří v čele s opatem. Z praktických důvodů se kláštery sdružují do kongregací, v čele s opatem primasem, který sídlí v Římě.
Biblická jednota
Je to nadkonfesijní společnost, která si klade jako hlavní cíl seznámit mladé lidi a celé
rodiny s Biblí. Vydává systematické pomůcky k četbě Bible. Asi nejznámější je Mana pro
tento den, která sice vychází z mezinárodních zkušeností, ale má plně českou autorskou
verzi. Mezi jejími autory jsou samozřejmě i katolíci.
Biret
Je to pokrývka hlavy duchovních, která původně vznikla z potřeby
chránit hlavu kněží při procesích či během dlouhého sborového zpěvu.
Byl užíván už od 10. Století. Je čtyřhranný, se třemi výstupky. Červený je
určený pro kardinály, fialový pro biskupy a černý pro zbytek duchovních.
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Stojí za přečtení
Elias Vella – Uzdrav mě, Pane
V této knize nás autor provádí všemi oblastmi, kde
potřebujeme uzdravení. Zdůrazňuje, že pouhé lidské úsilí nestačí. Ježíš přináší úplné uzdravení a svobodu. Chce,
abychom byli úplní duchovně, duševně i tělesně. Kam přišel, uzdravoval nemocné a vyháněl zlé duchy. Nikdy neřekl
nemocným, kteří ho prosili za uzdravení: „Příteli, měj trpělivost.“ Uzdravuje i dnes? Co náš rozum není sto pochopit,
odmítáme. Nemůžeme popřít zázraky, k nimž došlo na různých poutních místech. Přesto člověk jen s obtížemi dokáže
uvěřit, že Ježíš se zajímá právě o něj. Jistě není správné
vyloučit přirozené prostředky k uzdravení. Bylo by však pošetilé neobracet se k tomu, kdo skutečně uzdravil. Uzdravení ovšem nepodléhá našim přáním a nepřichází tehdy, když
my si to určíme.
Moc a služba uzdravování nekončí s učedníky Ježíšovy
doby. Patří k poslání a službě církve. Pokud nevěříme, klademe překážku či dokonce znemožňujeme uzdravení, které Ježíš připravil pro nás nebo pro druhé. Ježíš žádá víru. Ne
takovou, že musíme dostat přesně to, co chceme, ale víru v něj.
Autor nás varuje před cestami k uzdravování vycházejícími z hnutí New Age. Vydat se
tímto směrem znamená lézt tomu Zlému do pasti. Stoupenci tohoto hnutí tvrdí, že už
Ježíše nepotřebují, že člověk se dokáže svou vnitřní silou uzdravit sám. Hodně se mluví
o vyrovnávání energií. Vypadá to nevinně, ale takové hrátky s energiemi jsou hrátky s čertem. Oddělí nás to od Boha, vyvolá vnitřní prázdnotu a závislost na nějakém guru nebo
mantrách, které jsou vlastně vzýváním japonských, čínských nebo indických bohů. Mějme
se na pozoru. Třeba homeopatie má být údajně celostní medicínou léčící celého člověka,
včetně duchovní stránky. Ale o jaké duchovno tu jde? Pamatujme: ďábel je taky duch. Ježíš
nás učí prosit Otce, aby nás ochránil před ďábelskými nástrahami.
Mnoho lidí se nebezpečně vystavuje ďáblově moci. Navštěvují věštce, chodí za spiritisty, zkoušejí černé mše a satanistickou hudbu. Pak je přepadají negativní pocity. Nemusí
jít o projev kletby, ale nelze to ani vyloučit. Prokletí existuje právě tak jako požehnání.
Proklínat lze slovně nebo pomocí čarodějnice. Ježíš nám dal lék: „Žehnejte těm, kdo vás
proklínají.“
Nejúčinnější modlitbou za uzdravení je ta, v níž svěříme sebe i své problémy do rukou
Pána s vědomím, že nás miluje a vždy nám dá to nejlepší.
Romana Bilderová

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

29

Poutní místa
Římov
je malebné městečko ležící v mírné krajině na jih od Č. Budějovic a stanete-li na jeho náměstí, vítá vás brána zvaná Stádní, kterou vstoupíte do rozlehlého, kamennou zdí ohraničeného
poutního areálu. Je zasvěcen velkému podobenství duchovní cesty spásy a znovuzrození.
Jaká byla historie vzniku takto významného poutního místa? Budeme vám vyprávět
prastarý novozákonní příběh, který měl počátek ve Svaté zemi v městě Nazaretu v době,
kdy se počaly psát dějiny křesťanství. Připomeňme si příběhy Narození Panny Marie, příběhy jejích rodičů Jáchyma a Anny, dětství Mariino i následné Navštívení a Zvěstování, kdy
archanděl Gabriel zjevil Marii její budoucí úděl.
Všechny se odehrávaly v malém prostém domě, který byl křesťany uctíván a ochraňován až do 13. století, kdy země padla do rukou muslimů. Podle legendy byl však malý dům
zachráněn anděly a z Nazaretu přenesen na bezpečnější místo. Nejprve na Balkán a poté
do Itálie. Andělé dům uložili v oblasti Apenin v lesnatém kraji plném vavřínů, latinsky
laurus, odtud tedy domus lauretana – Loreto a nakonec našel své místo na pozemku dvou
zbožných bratří v blízkosti městečka Recanati.
Italské poutní místo Loreto se brzy stalo proslulým a kroky poutníků do něj mířily z celého křesťanského světa již počátkem 14. století. V roce 1554 přišli do místa jezuité, kteří
o ně pečovali, plnili poslání zpovědníků a šířili jeho tradici a slávu mezi věřícími. Také čeští
renesanční šlechtici hojně navštěvovali toto posvátné místo, a tak vzniklo v Čechách na
padesát poutních míst po vzoru Loreta.
V roce 1584 povolal sám rožmberský vladař Vilém z Rožmberka příslušníky jezuitského
řádu do Krumlova. Několik řádových bratří přišlo z Brna, jiní z Itálie, ba dokonce ze samotného Loreta a za Vilémova přispění založili klášter a kolej.
Pohromy třicetileté války daly vzniknout barokní náboženské tradici a tím také řadě
poutních míst. V té době vzniká několik Loret v Itálii, Rakousku i v Čechách. Z nejznámějších můžeme navštívit severoitalské Monte Varallo, pražskou Loretu, která vznikla podle
mikulovské Svaté chýše, Loretu v Kosmonosích a další.
Po smrti posledního rožmberského pána Petra Voka stávají se majiteli panství Eggenberkové. Krumlovská jezuitská kolej je i tímto panstvem bohatě podporována. Kolej pečovala
o vzdělání budoucích duchovních a své chudé studenty v krumlovském konviktu podporovala z výnosů statků a hospodářství, které získala darem od světského panstva. Takovým
darovaným statkem byl od roku 1623 i Římov.
Kde se však počíná poutní tradice místa, které pro jezuity do té doby mělo význam spíše
ekonomický nežli duchovní? Připomeňme si významnou osobnost muže, který přišel do
kláštera jako laik, jehož život byl původně povětšinou civilní. Byl jím Jan Gurre, bohatý
lékárník z Brna, který své léčitelské umění dal do služeb řádu. Byl znám svojí obětavostí
a odvahou léčit i nemocné morem. Při jedné z návštěv Římova roku 1626 poklekl pod starou lipou a při modlitbě breviáře měl následující vidění:
Před jeho zrakem se zjevil Kristus s křížem a jeho matka Maria.
Kristus Janovi pravil: „ Chci na tomto místě spasit svůj lid.“
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Jeho matka nato pravila: „A já chci mít tu svůj
domek a mezi Vámi přebývat.“
Jiná pověst vypráví, že Jan měl živý sen, ve kterém mu Ježíšem a Pannou Marií bylo uloženo vystavět křížovou cestu podobnou té jeruzalémské.
Tak v roce 1648 jezuité počali za Janovy finanční
podpory budovat poutní místo, které mělo navíc
nahradit nedaleký Kájov, který se s přílivem německého obyvatelstva stával převážně německým
poutním místem.
V roce 1650 je dostavěna a vysvěcena Santa
Casa – centrální kaple, nejstarší část celku. K té
pak přistavěn ambit se čtyřmi kaplemi v rozích,
vysvěcený roku 1655. Následně je v roce 1672 dokončena stavba kostela a ten zasvěcen Svatému
Duchu. Mezitím v letech 1658 až 1702 probíhá
stavba pětadvaceti zastavení křížové cesty.
Vlastní Svatá chýše je skromná, neomítnutá
čtverhranná stavba, jejíž interiér je osvětlen jediným malým okenním otvorem. Na stěnách bychom nalezli zbytky někdejší nástěnné malby s tématikou života Panny Marie. Ve výklenku
pak malá mariánská soška a pod ní mramorová schránka s ostatky Jana Gurreho. Vnější
stěna chýše nese dvě malby – Zvěstování a Loučení Panny Marie s Kristem.
Ambit obklopující centrální kapli je v rozích uzavřen čtyřmi kaplemi. Čtyři křídla jsou
zaklenuta valenými klenbami s výsečemi a bohatě zdobena malbami a freskami s mariánskou tématikou. Nalezneme zde zobrazení dvaatřiceti poutních mariánských míst, obrazy
ze života Panny Marie a andělů s hudebními nástroji. Rohové kaple jsou vytvořeny na
způsob jeskyní.
Kostel svatého Ducha je připojen jednou stranou svého půdorysu k ambitu a svým centrálním půdorysem a valenou klenbou dokládá svůj barokní původ. Je zdoben řadou fresek
a novobarokním oltářem vytvořeným v roce 1878 krumlovským řezbářem Schrőderem.
Římovská křížová cesta, která svým počtem zastavení překračuje tradiční počet čtrnácti
zastavení, má neobyčejnou historii. Projektantem byl krumlovský jezuita P. Alex. Ten se
vypravil do Jeruzaléma a zaměřil polohu jednotlivých zastavení Kristovy cesty na horu Kalvárii. Kopii této téměř šest kilometrů dlouhé cesty pak vytvořili jezuitští stavitelé v krajině
kolem Římova.
Ani toto místo však neušlo pozornosti nenechavců a řada soch byla v roce 2009 uloupena. Sochy byly pak nahrazeny pouhými obrazovými reprodukcemi.
Stará lípa, jejíž věk se počítá na staletí, zůstává svědkem zázraků i lidských činů. Nedejte
se však odradit od návštěvy Římova. Bude k Vám promlouvat svým velkým věčným poselstvím spásy a zazní vám slovy Ladislava Stehlíka:
„Zní ambit písní poutnickou pod křídly andělskými…“
Mirka Fridrichová Kunešová
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Slovo ministrantům
Všelijaká zvířata, démoni,
hrůzné masky a netvoři
V polovině února nastává masopust. Někteří
lidé se navlékají do zvláštních obleků, nasazují masky, obcházejí vesnice, tančí i zpívají.
Možná i u vás můžeš každoročně obdivovat
nápaditost kostýmů, některé působí strašidelně
a jiné komicky. Mnohé kostýmy mohou připomínat
zvířata či zvláštní bytosti.
Zvířata a podivní tvorové se mohou vyskytovat i v našich kostelích, a to jako
součást výzdoby. U některých gotických kostelů najdeš venku tzv. chrlič, který zajišťuje
odvod dešťové vody z okraje střechy. V souvislosti s tímto zařízením se vypráví následující
legenda: Kdesi ve Francii sužoval jedno městečko drak. Nikdo si s ním nevěděl rady, až
jednou do této oblasti přišel jeden světec, který draka zneškodnil znamením kříže. Obyvatelé přestoupili na křesťanskou víru a vystavěli kostel. Mrtvý drak byl pak ještě spálen na
hranici, ale hrdlo a hlava zůstaly neporušeny a byly připevněny na střechu kostela. Jako
symbol vítězství církve nad pohanskými démony byly posléze kamenné nestvůry umisťovány na další kostely.
Právě draka můžeš nejčastěji najít i na některém obraze či malbě v kostele. Drak se
většinou svíjí pod nohama některého svatého či archanděla Michaela. V roli přemožené
síly je podobně ukázán čert, ďábel. Často je zachycen na scénách posledního soudu, jak
odvádí hříšné duše do pekla. Někdy se přetahuje o některé duše s anděly, ale Boží moc je
samozřejmě silnější a vítězí.
Jako negativní bytosti jsou na různých vyobrazeních představeni třeba netopýři, holubice je naopak pozitivním symbolem Ducha svatého. Jiný pták, bájný fénix (zobrazován
v plamenech se vzepjatými křídly) symbolizuje vzkříšení. Pelikán (podle mylné představy
krmící vlastní krví mláďata) představuje Krista, sytícího svým Tělem a Krví církev. A jaké
bytosti spojujeme se čtyřmi evangelisty, to doufám připomínat nemusím.
Zvířata, netvoři a démoni upozorňují na zlo, nástrahy, které na člověka číhají ve světě
i v něm samém, neboť křesťanský člověk je ve své podstatě hříšný tvor, na druhé straně
mnozí zastupují Krista, vzkříšení, dobro apod. Pozorně se tedy rozhlédni ve svém kostele,
zda něco takového objevíš.
Na závěr předkládám příběh, který se vyprávěl už ve středověku v souvislosti s přítomností negativních sil v kostele: Jakýsi ďábel byl vyslán do jednoho kostela, aby zapisoval
místní hříšníky, ty, kteří nedávají v kostele pozor, kteří se v myšlenkách zabývají světskými
záležitostmi. V jednu chvíli mu už nestačil pergamen na další hříšníky, chytil jej tedy do
zubů, aby jej natáhl. Pergamen se však přetrhl a ďábel se hlavou praštil o zeď. Poučení
příběhu je varovné: Množství lidí nepozorných v kostele je tak velké množství, že na to ani
list pergamenu nepostačuje. 
PH
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Life update
Společenství církve
Nedávno jsem četl na jednom blogu článek, který se zamýšlel nad tím, k čemu potřebuji
církev. To mě inspirovalo k napsání tohoto článku. Každý můžeme mít pohled na církev
různý. Nechci vám vnucovat svůj názor, chci jen vyjádřit svůj postoj k církvi…
Už od malička byla pro mne církev podstatnou součástí mého života. Utvářela a stále
utváří můj osobní vztah k Bohu, k ostatním lidem, k pravidlům. Dává mi pohled na řád ve
světě. Nepřikazuje mi, co musím dělat, ale nabízí mi cestu, jak se chovat, abych žil na této
zemi dobrý život. Skrze Bibli a slova, která nám v ní Bůh zjevuje, se církev snaží vést lidi
správným směrem. Je to těžké. Často zažívám, že cesta, kterou mi Bůh ukazuje, ta cesta,
o které v církvi slýchávám, je těžší než cesta, kterou mi nabízí svět. Je to každodenní boj.
V tomhle boji ale naštěstí nejsem sám. Mám okolo sebe spoustu dalších, kteří se snaží jít
stejnou cestou a kterým se to také možná nedaří, tak jako mně. A to je to, co mne povzbuzuje, že v tom nejsem sám. Kdybych žil s vírou v Boha, ale nepoznal život v církvi, měl bych to
strašně těžké. Nemohl bych se s někým poradit, nemohl bych si s někým popovídat o svém
putování cestou víry. Byl bych jen já a Bůh. Nemohl bych však svůj vztah k Bohu s někým
sdílet. Nemohl bych poprosit o radu a pomoc, když na své cestě selžu a nevím kudy dál.
Je to jako kdyby žili manželé spolu na pustém ostrově a neměli kolem sebe nikoho. Kdyby
nastala mezi nimi krize, nikdo by jim nepomohl, museli by se spolehnout sami na sebe.
Ve společenství církve mám kromě zmíněné pomoci ještě jednu obrovskou výhodu.
Mohu se zde setkat osobně s Ježíšem. Ano, doma o samotě si mohu také povídat s Ježíšem,
ale nepotkám Ho osobně tváří v tvář. V církvi mám možnost se s Ním setkat osobně. Při
adoraci či při svatém přijímání ke mně přichází Kristus osobně, sám. To doma nezažiji.
Díky společenství církve jsem získal spoustu přátel, které bych, nebýt jí, nikdy nepoznal.
Žil bych sám se svými názory, které bych třeba čerpal z Bible, ale které by mi nikdo nepomohl utvářet, formovat a případně poopravovat. Kdybych neměl možnost v církvi slyšet
výklad Božího slova, těžko bych mu porozuměl.
Proto nedokážu pochopit, jak může někdo kvůli hříchům či zločinům, které se v církvi
děly a dějí, církev opustit. Vždyť církev není společenství dokonalých lidí, ale společenství
hříšníků. My hříšníci v církvi však máme tu obrovskou výhodu, že nám církev umožňuje
své chyby sdílet s ostatními a pomáhat si je napravovat. Můžeme se navzájem povzbuzovat
v boji proti zlu a ve snaze vytrvat v konání dobra. Církev mi také umožňuje, aby mi sám
Ježíš hříchy odpustil a naplnil mě pokojem. V církvi mohu zažít osvobození od zla.
Církev není společenství, které jen tak někdo založil a které se silou tradice drží až do
dnešní doby. Církev založil sám Bůh v osobě Ježíše Krista před 2000 lety, jako společenství
svých věrných a vložil do ní svého Svatého Ducha. Na to bychom neměli nikdy zapomínat.
I kdyby v církvi bylo mnoho a mnoho těch, kteří jí škodí, mohu ji opustit, když je to dodnes
živé společenství Ježíše Krista?
Je toho mnoho, co by se dalo napsat o církvi. Je mnoho darů, které nám společenství
církve nabízí. Já bych už chtěl jen říct, že církev je pro mne i pro mnohé další druhou rodinou.
P. Šrámek

Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
DVĚ MINUTY TICHA
Fejeton o trpělivosti
Na horní polici ve spíži jsem objevila poklad. Nebylo to zlato,
stříbro ani drahé kamení, co by taky tyto nerosty dělaly u nás ve
spíži? Našla jsem plátěný sáček plný sušených meruněk. Jasně že
z našeho stromu, jasně že jsem je sušila já sama, jasně že nebyly
sířené ani jinak chemizované, tudíž bio!
Vysypala jsem je do misky a jednu hned strčila do pusy. Páni! Zavřela jsem oči a vůbec
nebylo těžké si připomenout ono horké letní odpoledne, kdy jsem jen v lehkých letních šatech seděla na balkoně, na klíně jsem měla mísu na pecky a z košíku u nohou jsem vybírala
jednu krásnou meruňku za druhou, půlila je a pokládala na rošt. Asi tak každou desátou
jsem snědla jen tak pro kontrolu, jestli je kvalita vyrovnaná. Byla.
Nasušila jsem jich loni plno. Asi tři plátěné sáčky to byly. Měla jsem velkou radost, že si
uchovám kousek léta na později. Třeba na prosinec, kdy sušeným ovocem plníme mikulášské sáčky sousedům. Nebi na konec zimy, kdy je energie už naléhavě zapotřebí, a sušené
meruňky jí obsahují hodně.
Vzpomínám si, jak mě tehdy koncem prázdnin navštívila Eva. Chlubila jsem se jí, jak se
mi podařilo usušit rekordní množství meruněk, a ona podotkla, že je sušila taky, ale že je
už taky snědla. Tohle jsem vůbec nedovedla pochopit. Ještě neskončil srpen a ona už snědla
všechny meruňky, co stačila usušit? V mé hlavě se ta informace jaksi vzpříčila. Dál jsme
s Evou sušené ovoce a jeho předčasnou nebo správné načasovanou konzumaci nerozebíraly,
ale mně to nešlo z hlavy.
Je to špatně nebo je to jedno, kdy člověk sní sušené ovoce? Pravda, suší se na zimu, ale
platí to ještě dneska, kdy je skoro každé ovoce kdykoli? Kvůli trvanlivosti se to dnes už asi
nedělá. Pak mě napadlo, proč ty meruňky radši nesnědla syrové, když na ně měla chuť,
proč se s nimi sušila? O čem to svědčí? Přišlo mi, že okamžitě zblajznuté čerstvě usušené
meruňky vypovídají o určité netrpělivosti. Možná by se snad dalo říci o neschopnosti či
neochotě odložit potěšeni. O tom jsme se kdysi učili v psychologii jako o jednom ze znaků
sociální nezralosti. Lidé nejsou ochotni šetřit, chtějí to, co chtějí, teď hned. Zadluží se, ale
nechce se jim splácet, protože by se museli uskrovňovat, a to také nemají v plánu. Nejsou
ochotni nebo schopni počkat si.
A o čem vypovídají úplně scvrklé staleté sušené švestky, které jsem našla ve sklenici
uložené v zadní řadě poslední police? O asketismu? Nebo dokazují mou zapomnětlivost?
Každopádně se daly dlouho cucat.
Fejeton o důvodech slavení svátku svatého Valentýna
Když si nejsem jistá, proč něco slavit, musím to prozkoumat. Potřebuju rozumět tomu,
co dělám, to se týká i slavení. Svátek svatého Valentýna je přesně ten případ. Je to jen
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komerční tah obchodníků? Je to něco cizího, co nijak nesouvisí s naší občanskou ani liturgickou tradicí? Má ten svátek vůbec nějaký obsah, kvůli kterému si zaslouží mou pozornost? Inu, když nevím, zeptám se. Od toho přátelé přece jsou, abych se jich ptala.
„Co je to za svátek, když ho nemohou slavit všichni? Je jen pro zamilované. Kdo je, prosím tě, dneska zamilovaný? Jen nějaký puberťák,“ rozhořčoval se kamarád, jednou rozvedený, několikrát nešťastné zamilovaný a asi stejněkrát nelítostné opuštěný muž. „No třeba
já. Já už bych se snad ani zamilovat nechtěl. Na manželství nevěřím. Co bych slavil?“
„Je to importovaný svátek. Takový cizí. Nevím, proč bych se jím měla zabývat,“ konstatovala sousedka, neprovdaná, leč spokojeně žijící s přítelem. Tvrdí, že na lásku nepotřebuje
papír, že milostný vztah je o důvěře. Přesto tajně a pravidelně kontroluje mobil i mail svého
přítele. Pro jistotu.
„Slavit Valentýna? Svátek zamilovaných? Nemám s kým. S nikým nechodím,“ trochu
rozmrzele mi odpověděl kolega. „Nemám komu poslat valentýnku ani koupit květiny nebo
čokoládu.“
Slavíš Valentýna? Já jo. Slavím, protože věřím, že šťastné manželství je největším požehnáním, jakého se nám na zemi může dostat. Takového přesvědčení jsem se dobrala,
když jsem si prostudovala, kdo to ten Valentýn byl a proč je vlastně svatý. Zachránil mnoho
lidí před hříchem nemanželského sexu (ano, to je hřích) tím, že je přes vládní zákaz oddal.
Popravili ho za to.
A tak na Valentýna slavím svátek manželství. Slavím tedy pro tu víru, že manželství
má smysl. Věřím, že to je ideální forma soužití muže a ženy, v níž oba vzkvétají. Na jinou
formu nevěřím. Zdá se mi, že všichni ti, co tvrdí, že manželství je zastaralá záležitost, se
vlastně bojí. Mají strach sami ze sebe, ze zodpovědnosti, kterou rozhodnutí pro jednoho
či jednu znamená. Obávají se bolesti ze zklamání. Nevěří si, protože tolik lidí kolem nich
ve slibu věrnosti neobstálo. Jak by mohli oni? Jak bych mohla já? Tak silnou důvěru sama
v sebe nemám ani já. Ale slíbila jsem, že zachovám lásku, úctu a věrnost „s pomocí Boží“.
A Bohu věřím víc než sama sobě. S ním to půjde. Tak vám všem přeju: „Krásného Valentýna
(s pomocí Boží).“
Mrzne až praští a do
toho přišel pozdrav od
Patera Zawadského
z Čadu. I tamní farář
si totiž občas vyrazí
s přáteli na výlet.
V dopise, tentokrát
pouze polském,
všechny české farníky
pozdravuje a posílá
křížek i prosbu o modlitbu za zdar jeho díla.

35

Z dějin kléru Šumavy
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.

Arciděkan kašperskohorský
Msgre Johann Spannbauer, papežský komoří a od roku 1930 i arciděkan kašperskohorský (přišel sem od 1. září 1912 jako šestadvacetiletý kaplan, děkanem byl od 1. března
1925), narodil se 1. listopadu 1886 v Českých Žlebech. Po maturitě studoval bohosloví na
kněžském semináři českobudějovickém a poté, co byl 14. července 1912 vysvěcen na kněze,
působil necelé dva roky v Kašperských Horách, než byl povolán jako polní kurát do první
z obou světových válek. Po několika dnech v krásném městě Vídni dostal se přes tehdejší
ještě Prešpurk (dnes Bratislava) a Krakov na haličskou frontu, kde pro něho už v prosinci
1914 skončila válka ruským zajetím. Jak z úryvku jeho vzpomínek patrno, začínala takříkajíc u sklenice plzeňského a převrátila naruby všechno, co bylo předtím. Johann Spannbauer,
který uměl trochu česky, ovládl v zajetí i ruštinu a poté, co se z Vladivostoku dostal do
Ameriky, uvažoval i o tom, že by za mořem jako kněz zůstal. Z domova došel však telegram,
že otec těžce onemocněl. Když uviděl Šumavu znovu, láska k ní ho přemohla. Slíbil sice
svým ovečkám v zámoří, že s nimi ještě oslaví svátek Panny Marie Sněžné, jak byl z domova
zvyklý, a také odjel bohoslužbu tam na rozloučenou odsloužit, pak už ale nastoupil 1921
do Všerub u Domažlic, kde ho budějovický biskup ustanovil farářem. Tři roky nato zemřel
kašperskohorský děkan Wagner a jeho nástupcem byl zvolen v lednu 1925 městskou radou
z uchazečů biskupem navržených právě Johann Spannbauer, kterého místní znali z jeho
zdejšího působení před válkou. Jakou součástí zdejšího života
se stal, popsala ostatně i na základě jeho vzpomínek Marie
Franková v německy psaném příspěvku pro Vlastivědný sborník Šumavy z roku 2001, jehož překlad je součástí Kohoutího
kříže u jejího jména. Když jako prvý zdejší arciděkan musel
už po pomnichovském záboru řešit katastrofální nedostatek kněží po odchodu těch českých (ze 13 farností se ocitla
celá polovina bez vlastního duchovního pastýře), obrátil se
Spannbauer na biskupa Clemense Augusta hraběte von Galen
v Münsteru, pozdějšího kardinála, se snažnou prosbou o pomoc. Osm kněží tzv. Schönstattského hnutí (dnes má i své
české webové stránky na adrese www.schoenstatt.cz/cms) se
dobrovolně přihlásilo: byli to Josef Klein-Heßling a Heinrich
Westendorf (určeni pak pro Rejštejn), Wilhelm Werdelhoff
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(pro Nicov), Heinrich Krampe (pro Zhůří pod Javornou /Haidl am Ahornberg/), Heinrich
Marpe (pro Dobrou Vodu u Hartmanic), Josef Quinders (pro Hůrku /Hurkenthal/ a pak
pro Srní), Hugo Rogmans (pro Kašperské Hory a pak pro Kunžvart /Kuschwarda/, dnešní
Strážný) a Hans Landwehr (pro Srní), aby až do časů odsunu sloužili Bohu v zapadlých
šumavských osadách. Ovšemže odešli do Německa spolu se svými farníky i s arciděkanem
Spannbauerem. Už od června 1946 působil Johann Spannbauer jako duchovní pastýř
v Grainetu v Bavorském lese (osada dlouhé soumarské tradice, spojené s česko-bavorskou
Zlatou stezkou), kde v červenci 1952 oslavil i 40 let svého kněžství. Zemřel 22 listopadu
toho roku v nemocnici města Grafenau (Glaube und Heimat uvádí, že to bylo v noci z 11. na
12. prosince 1952 v Großarmschlag, což je dnes místní část Grafenau) a na hřbitově v Grafenau je i pochován. 22 let strávil jako kněz v Kašperských Horách, kde zanechal výraznou
duchovní stopu, odchod odtud nepřežil ani o pouhých sedm roků.
převzato http://www.kohoutikriz.org

Stalo se

„Dětská půlnoční mše“ v Prachaticích se živým betlémem 24. 12. 2012. Foto T. Přibyl
37

Záblatští farníci při letošní oslavě Tří králů
a jedněch narozenin.
PH

Ekumenické setkání
Zatímco dříve stála jednotlivá křesťanská společenství proti sobě jako
možní konkurenti, dnes se scházíme
jako spolupracovníci na jednom Božím
díle. Ve středu 16. a 23. ledna jsme se
ve Sboru Církve bratrské v Husinci a pak
v kostele sv. Jakuba v Prachaticích modlili za to, abychom alespoň občas mohli
zakoušet nadšení z úspěšného díla šíření
víry a aby nám Bůh dával sílu překonávat „misionářské“ obtíže. Po skončení
oficiálního bohoslužebného programu jsme u prostřeného stolu setrvali ve sdílení radostí
a starostí jednotlivých společenství. Kéž dá Bůh, aby se přátelství mezi námi křesťany dále
upevňovalo.
Duchovní obnova „Naplnil se čas“
se konala v Prachaticích 14. – 15. prosince 2012 a vedli ji P. Dr. Cyril Havel CFSsS
a Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. Jak ji prožili účastníci?
„Adventní obnova mi dala sílu a prohloubila víru.“ VK
„Děkuji za tuto obnovu, za novou naději a za povzbuzení do života.“ Monika
„Dověděl jsem se, že mám-li dávat, musím napřed umět přijímat, někde načerpávat… Děkuji
Evě a Cyrilovi, kteří nám měli co dát, věnovali nám svůj čas, který je v dnešní uspěchané době
tak drahý. I když třeba hned nevím, co mě oslovilo nebo co si odnáším, věřím, že až bude potřeba,
někde se mi „rozsvítí“. Děkuji!“ RF
„Děkuji za hluboké myšlenky a za chvíli stát se dítětem, být upřímná sama k sobě. Vše se mi
líbilo, ale nejvíce úvodní tanec, kdy jsme nejdříve chodili sami, pak s druhým, pak se všemi… Byl
to jiný způsob, jak se s druhým potkat, jít s ním
kousek cesty a ještě k tomu při hudbě.“ Marie
„Jsem moc ráda, že jsem se účastnila.“ S. M.
Antonie
„Děkuji za krásnou duchovní obnovu, za naději
a povzbuzení do života. Velké a upřímné Pán Bůh
zaplať Evě a Cyrilovi.“ Lenka Tomč.
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Vypravili jsme se
Tříkrálová koleda
„Nejvíc mě bavilo, jak měli lidi z nás radost.“ (Vojta, 4.A)
„Na koledě bylo hezky, akorát nás naštval jeden kluk, že nám řekl
vypelíchanýýýý slepice.“ (Saša, Linda, Markéta)
„Tak asi každý koledující si tři krále užil, a pokud ne, tak já tedy ANO.“
(Honza)
„Nejvíc se nám líbilo, když nám řekla paní: Dejte mi svatý pokoj! …
Dostali jsme hodně cukroví a bylo to fajn.“ (Jirka, Ája, Pavel z Volar)
Při letošní Tříkrálové sbírce jsme se setkávali s radostí lidí – to
když nám na několika místech říkali, jak už se na nás těšili, ale
i s lidským trápením, když jsme slyšeli, že je třeba v rodině vážná
nemoc a že si přejí, abychom jim přinesli trochu štěstí. Večer jsem
pak předkládala Bohu radosti i bolesti těchto lidí. A tak už se těším na další koledování
a přeji si, abychom všichni byli pro druhé opravdovým požehnáním.
Vedoucí kolednické skupinky Libuška Š., Prachatice
Obce, kde se v roce 2013 koledovalo: Dvory, Lhenice, Prachatice, Žárovná, Husinec,
Chlumany, Lažiště, Podedvory, Vlachovo Březí, Volary, Ktiš, Strunkovice nad Blanicí, Běleč,
Budkov, Dolní Chrášťany, Horouty, Chroboly, Libínské Sedlo, Netolice, Těšovice, Záblatí,
Březovík, Drslavice, Frantoly, Hracholusky, Jelemek, Klenovice, Kratušín, Leptáč, Mičovice, Miletínky, Nebahovy, Pěčnov, Smědeček, Švihov, Vodice, Zábrdí, Zbytiny, Zdenice,
Žernovice, Bělečská Lhota, Dub, Smědeč, Tisovka, Vitějovice, Perlovice – i samoty, Křišťanovice, Hlásná Lhota – samoty. Celková částka vykoledovaná v Prachaticích
a okolí – 242  699 Kč.
Foto Z. Přibyl a archiv
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Tříkrálová sbírka
Text na str 39

