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Tradiční víra je dědictví,
živá víra je svědectví.

+ + + + + + + + + + 

Rozlišujme pochybnosti ve víře 
a těžkosti ve víře.

+ + + + + + + + + + 

Co je horší pro mezilidské soužití?
Slovní přestřelka, 
nebo lidská přetvářka?

+ + + + + + + + + + 

Bůh od nás nechce množství, 
ale milosrdenství.

+ + + + + + + + + + 

Ať myslíš cokoli, dívej se do hloubky!
Hlubiny prohlubují ducha.
Ať cítíš cokoli, dívej se do výšky!
Výšiny pozvedají duši.
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Úvodník

Přišel jsem domů utaha-
ný. Venku mlha a  vlezlá zima. 
Od samého rána se nic nedařilo. 
Prostě den blbec. Nanosit dřevo, 
vypít už asi šesté kafe a vrhnout 
se na nějaký z těch mnoha restů, 
které před sebou věčně tlačím. 
A přitom bych šel nejraději spát. 
Nálada pod psa. Někdo se mě na něco nediploma-
ticky zeptal a já si jízlivou a hádavou odpovědí vybil 
vztek. Výsledek. Tichá domácnost. Naštvaně jsem 
zalezl do pracovny a ten večer jsem už nic kloud-
ného neudělal. 

Když to přešlo, napadlo mě, že by nebylo marné, 
když už je koneckonců ta postní doba, dát si tako-
vý slovní půst. Stejně jako v tom od jídla, odepřít 
si zbytečnosti. Slova, která jsou jaksi navíc. Žádné 
slovní pamlsky. Třeba zbude víc času poslouchat. 
Začal jsem přemýšlet, proč to či ono říkám, jaký 
to má smysl a účinek. Zda je nutné zrovna ta kon-
krétní slova právě v tu chvíli říci. Či raději počítat 
do sta a mlčet.

Kdysi jsme se skauty hráli takovou hru. Na vý-
pravu si každý mohl vzít jen deset věcí. Čemu dát 
přednost. Kartáčku na  zuby či bochníku chleba. 
Vzít si nůž nebo baterku. Cukr či lžíci. Bylo to těžké 
rozhodování. Jinak volili tatínkové, jinak mamin-
ky a holky a zcela rozdílně kluci. A co takhle mít 
na jeden den třeba pouhých deset vět. Co říci, co si 
nechat pro sebe. Co obětovat. 

Každý půst, přistupuje-li se k němu rozumně, 
očišťuje. Lhostejno, zda si odříkáme jídlo, kouře-
ní, televizi nebo slova. Nutí nás přemýšlet. O tom, 
co nás svazuje, zotročuje, nebo naopak obohacuje. 
Z čeho máme požitek společně s ostatními, co so-
becky činíme jen a jen pro vlastní potěšení na úkor 
druhých. Postní doba je dlouhá. Bylo by škoda si 
ji nechat jen tak protéct mezi prsty. I když možná 
nezhubnete, určitě zjistíte, že nejenom sladkosti 
škodí vašemu zdraví.

 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 pří-
spěvkem 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.

Pěknou vzpomínku na Otce Josefa Hloucha, ještě z doby, než se stal biskupem,
nám poslal pan lékárník Sládek z Netolic:

moje vzpomínky
na otce biskupa Dr. josefa Hloucha

První vzpomínka se váže na válečná léta. Bylo to v zimním období, v malé vesnici na Hané, 
nedaleko Olomouce. Do farního kostela, 3 km vzdáleného od naší vsi, kam jsme pravidelně 
docházeli na  nedělní bohoslužby, přijel známý kazatel z  Olomouce – Dr.  Josef Hlouch. 
Probíhaly tzv. „lidové misie“. Když prvně vystoupil na kazatelnu, udivil nás, děti, jeho mla-
distvý vzhled, protože náš „panáček“ byl už vysokého věku. Rozhlédl se po  naplněném 
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velikonoční trh pro potřeby katecheze a akcí s dětmi ve vikariátu
Velikonoční dílna pro děti i dospělé na faře v Prachaticích pod vedením Mgr. Bohdany 
Zámečníkové proběhne ve středu 6. března od 14.45 hod. do 17.45 hod. 
Velikonoční trh pro potřeby katecheze a akcí s dětmi ve vikariátu proběhne na Květ-
nou neděli 24. března v Prachaticích a ve Lhenicích po ranní mši.

velikononoční akce v kostele sv. jakuba v Prachaticích pro děti
Velký pátek 29. 3. od 9.00 hod. – možnost svátosti smíření především pro děti 
a mládež 
Velký pátek 29. 3. od 9.30 hod. – křížová cesta s texty k rozjímání pro děti a mládež
Dětská velikonoční mše v neděli 7. dubna v 9.15 hod. 

nabídka letních táborů
HOBIT (29. 6. – 7. 7. 2013 Hlásná Lhota u Prachatic)
EXPEDICE OŘECH (28. 7. – 7. 8. 2013 Eustach poblíž Kamenice nad Lipou – 
více www.demdaal.cz)
Přihlášky na oba tábory u katechetů a kněží vikariátu a v sakristii v kostele 
sv. Jakuba v Prachaticích.

Pozvánk y p ro  d ě t i  a   m l á d e ž

kostele a utkvěl pohledem na nás dětech, ukázněně klečících před lavicemi na kostelních 
dlaždicích. Jeho první slova byla určena nám: „Ale děti, proč klečíte, vždyť se nastydnete 
a rodiče o vás budou mít starost!“ Milým hlasem a gesty nás vybízel, abychom během kázání 
stáli, ačkoliv náš kostelník byl toho mínění, že vkleče nemohou hoši tolik zlobit. 

Další vzpomínka se váže k roku sv. Vojtěcha (1946/47). Po českých a moravských ves-
nicích a městech putovaly ostatky sv. Vojtěcha. Do naší vesnice, shromážděné na návsi 
v hojném počtu, připutovala lebka sv. Vojtěcha jen ke krátké pobožnosti, kterou opět vedl 
Dr. Hlouch s doprovodem.

Do třetice: když bylo oznámeno, že novým českobudějovickým biskupem byl jmenován 
ThDr. J. Hlouch, vnímala to celá naše farnost jako svou poctu, všichni jsme ho považovali 
tak trochu za svého. Když se nový biskup před nástupem loučil s olomouckou diecézí, ne-
zapomněl na naši vesnici a v naší kapli se s námi loučil slovy, ze kterých jsme cítili všichni, 
staří i mladí, že nás má rád. Když nás všechny na závěr svěřoval do ochrany Panny Marie, 
celou loretánskou litanii recitoval zpaměti. Tím můj obdiv k němu ještě vzrostl a dodnes 
si dovedu vybavit, s jakým obdivem jsme my, vesničtí kluci 10-12letí, vnímali tak bezpro-
střední blízkost jeho osobnosti. Doprovázeli jsme ho k jeho služebnímu autu zn. Tatraplán, 
na jehož moderních liniích jsme mohli oči nechat. V našich klukovských očích pak ještě 
dlouho zůstal obraz pana biskupa žehnajícího všem z okénka nádherného auta.

Dr. Jan Sládek
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Z liturgického kalendáře

svatí Cyril a metoděj: Cyrilova smrt
Březen 2013 začínáme ve zcela mi-

mořádné situaci: Apoštolský stolec je 
uprázdněn, modlíme se za dobrou vol-
bu nového papeže. To je teď náš hlavní 
úkol. Děkujeme Svatému otci Benedik-
tu XVI. za  jeho službu a vyprošujeme 
mu do  další etapy života Boží pomoc 
a požehnání. 

Prožíváme postní dobu, „vystupu-
jeme na  posvátnou horu velikonoc.“ 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží 
hod velikonoční – připadá na poslední 
den měsíce (31. 3). O sedm dní dříve 
začíná Květnou nedělí Svatý týden. 
V postní době se neslaví žádné svátky 
svatých, s výjimkou jednoho: slavnos-
ti sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
(19. 3.). Slavnost Zvěstování Páně je 
velmi důležitá, nemůžeme ji vynechat, 
ale také ji letos nemůžeme slavit v je-
jím řádném termínu (25. 3.) – to bude 
právě Svatý týden. Proto ji přesuneme 
až na  dobu po  velikonočním oktávu. 
Budeme ji slavit 8. dubna.

Papežové tradičně vydávají k postní 
době poselství. Účelem je sjednotit úsi-
lí věřících na celém světě a zaměřit je 
ke společnému cíli. Letošní půst prožijeme v kontextu Roku víry. Svatý otec nám předkládá 
k rozjímání větu z prvního listu svatého apoštola Jana: „My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme 
lásku, jakou má Bůh k nám.“ (1 Jan 4,16). Poukazuje na to, že víra není jen intelektuální sou-
hlas s určitými pravdami – ten může být i zcela neosobní – ale je vstupem do společenství 
– odpovědí lásky na Boží nabídku lásky, která přichází jako první. Člověk, který věří Bohu 
(= miluje ho), mu chce být podobný, být jako on. Poznává ho, učí se od něho a výsledkem 
je milosrdná láska, kterou poskytuje lidem kolem sebe. „Všechno začíná Láskou a směřuje 
k Lásce. Přijmeme-li ji s vírou, dostaneme se do prvního nezbytného kontaktu s božským, jež nám 
umožní ,zamilovat se do Lásky‘, abychom potom v této Lásce přebývali, rostli v ní a s radostí ji 
sdělovali druhým … Vírou se rodíme jako Boží děti, láska nám umožňuje vytrvat v našem božském 
synovství a přinášet ovoce Ducha svatého.“ Protože to je poslední velký dokument pontifikátu 
Benedikta XVI., můžeme ho považovat za jeho duchovní závěť. Nezvykle často se v něm 



7

odvolává na ten první – encykliku Deus caritas est (Bůh je láska). Boží láska a potřeba od-
povědět na ní v pravdě se tak klene nad tímto pontifikátem jako zářivá klenba.

* * *

Konstantin si získal u samotného papeže i v jeho okolí značnou autoritu svým vystu-
pováním, učeností a polemickými schopnostmi, které projevil při zdůvodňování svých po-
žadavků, zejména při obhajobě oprávněnosti slovanské liturgie. V únoru 868 se Hadrián 
II. po delších úvahách a poradách se spolupracovníky rozhodl mu vyhovět a slavnostně 
prohlásil, že na jeho překladu bohoslužebných textů do slovanského jazyka neshledal nic 
nepatřičného a povoluje jejich užívání. Své rozhodnutí doprovodil symbolickým aktem: 
posvětil knihy se slovanskou liturgií a položil je na oltář kostela Panny Marie „ad Praese-
pe – u Jesliček“ (Santa Maria Maggiore). Zároveň udělil Metodějovi, který byl dosud jen 
jáhnem, kněžské svěcení. Nařídil biskupům Gauderichovi, jednomu z největších příznivců 
svatých bratří, a Formosovi, jejich největšímu odpůrci, aby spolu vysvětili tři z jejich žáků 
na kněze a další dva na lektory. Snad to byli Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva, kteří 
jsou s oběma bratřími uctíváni jako „svatí sedmipočetníci“. 

Novosvěcenci pak „pěli liturgii slovanským jazykem v chrámu sv. Petra“ a postupně ka-
ždý den v některém jiném kostele: sv. Petronily, sv. Ondřeje a konečně „v chrámu velikého 
učitele světa“ sv. Pavla. Zmínka o celebraci „nad hrobem apoštola národů“ je zvlášť význam-
ná: sv. Pavel byl (spolu se sv. Ondřejem) hlavním patronem jejich rodného města Soluně 
a byl pro ně od malička stálým a živým vzorem.

Konstantin s Metodějem tedy dosáhli splnění dvou ze svých požadavků: bylo dovole-
no slavit liturgii ve slovanském jazyce a někteří jejich žáci byli vysvěceni na kněze. Zbý-
valo ještě to nejdůležitější: zřízení moravsko-panonské diecéze. Šlo o závažnou otázku, 
která mohla mít nepředvídatelné důsledky, proto papež s rozhodnutím nijak nespěchal. 
Naskýtala se mu tím sice možnost postavit hráz rozšiřování vlivu byzantských patriarchů 
do Evropy a zároveň posílit postavení papežské kurie vůči franskému episkopátu, který si 
často počínal velmi samostatně a jeho poslušnost k papeži byla značně problematická, ale 
nejprve bylo třeba dobře prozkoumat situaci v obou zemích a vytvořit pro vznik diecéze 
vhodné podmínky. 

Vyjednávací pozice obou bratří se značně zhoršila poté, co se jejich římští ochránci – kni-
hovník Anastasius a jeho strýc biskup Arsenius – nepřímo zapletli do brutální vraždy a byli 
zbaveni úřadu. Jejich vlastní pověst však nijak neutrpěla. Zejména Konstantin se těšil pro 
svou učenost velké vážnosti a stal se středem kruhu vzdělanců, kteří diskutovali o různých 
filosofických a teologických otázkách. Dovršení svého poslání a návratu do vlasti se ale 
dočkat neměl. Od dětství měl chatrné zdraví a už před odchodem na Moravu se cítil slabý 
a vyčerpaný. Za svého pobytu v Římě se vážně roznemohl a jeho stav se zhoršoval. Když 
si uvědomil, že nemůže očekávat uzdravení, uchýlil se do kláštera a složil velké mnišské 
sliby. Staroslověnská legenda říká, že „k světlu přijal světlo“. V řecké církvi se totiž pro křest 
užívalo symbolického označení „světlo“ a složení řeholního slibu se považovalo za druhý 
křest. Přitom přijal řeholní jméno Kyrillos (Cyril), pod kterým ho známe dodnes. Mnichem 
byl jen asi 50 dní. 14. února 869 skonal ve věku pouhých 42 let. 

P. Pavel Liška
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Boromejky 

2013 – Rok Matky Vojtěchy

výstava o životě matky vojtěchy 
Autorkou výstavy je sestra Remigie Češíková, postulátorka římské fáze 

beatifikačního procesu. Katolickému týdeníku poskytla rozhovor:

Co výstavu iniciovalo a co na ní lze vidět?
Impulsem byla dvě jubilea. Od úmrtí naší bývalé generální představené uplynulo v těch-

to dnech 25 let. A protože v březnu 2014 přibude výročí 100 let od jejího narození, rozhodla 
Kongregace MSKB o  vyhlášení Roku Matky Vojtěchy, který vhodně doplňuje Rok víry. 
Expozice fotografií a textů na celkem 15 panelech je jednou z jeho součástí. Výstava má 
přiblížit Matku Vojtěchu co největšímu počtu lidí, a to od jejího dětství až po mimořádný 
duchovní odkaz. Dokumentuje příběh řeholnice, která se pro svatost rozhodla už ve svém 
dětství, která byla příkladem života z víry a velmi obětavě pomáhala druhým, i když pro ni 
to nebylo v okolnostech doby bezpečné. Za připomenutí například stojí, že dokázala tajně 
přijmout a duchovně vést padesát nových sester. Mezi nimi dnešní generální představenou 
Matku Bohuslavu Kubačákovou. 

Z čeho jste při zrodu výstavy čerpala? 
Naštěstí se dochovalo velké množství snímků i textové dokumentace, dnes dobře zpra-

cované v archivu naší kongregace. K dispozici máme 140 dopisů z doby komunistického 
vězení a mnoho dalších. Při sběru dokumentů pomohli příbuzní a přátelé Matky Vojtěchy, 
stejně jako sestry a kněží, jimž byla rádkyní a povzbuzovatelkou. Také v otevřených archi-
vech totalitních složek, které tak dlouho potlačovaly svobodu lidí, jsme objevili řadu velmi 
zajímavých dokladů o její moudrosti a statečnosti.

Jak pokračuje proces beatifikace?
Před třemi roky jsme odevzdali spis o Matce Vojtěše ke zkoumání pracovníkům Kongre-

gace pro kauzu svatých. A nedávno jsme obdrželi dopis od prefekta kongregace, kardinála 
Angela Amata, že už ve druhé polovině letošního roku začne na věci pracovat odborná 
teologická komise. Nyní připravujeme další část procesu, týkající se uzdravení malého děv-
čátka v brněnské diecézi, k němuž došlo po prosbách o přímluvu Matky Vojtěchy.

Takže dobrý výsledek už se blíží?
Nechci předjímat výsledek zkoumání jmenované teologické komise, navazující komise 

kardinálů a biskupů ani komise lékařské pro uzdravení. Teprve když všichni dospějí k mo-
rální jistotě o svatosti služebnice Boží, může být věc postoupena k rozhodnutí Svatému 
otci. Naše kongregace stále dostává mnoho informací a díků za pomoc v různých nesnázích, 
kterou jim u Pána zprostředkovala Matka Vojtěcha. Ne vždy to však splňuje podmínku, že 
daná záležitost je podle současného stupně odborných znalostí nevysvětlitelná, jedním 
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slovem: zázrak. Proto děkuji všem, kteří se za blahořečení modlí, a prosím je, aby ve svých 
prosbách neustávali. 

Zmiňovaná výstava doputuje v  červenci také do  Prachatic. Zájemci si ji budou moci 
prohlédnout v Domově Matky Vojtěchy. Zahájení této akce bude ještě upřesněno. 

SM. Sebastiana

Příběhy schované v žule aneb vyprávění o volarských božích mukách
od Romana Kozáka

Stačilo pár desetiletí a byla zapomenuta jména venkovských usedlostí, lesních křižo-
vatek i celých měst. Pro lidi, kteří přišli do opuštěných šumavských vsí, jako by historie 
tohoto koutu světa nikdy neexistovala. Báli se jí jako přízraku, který není radno křísit 
k životu. Roman Kozák má však v sobě touhu oživit tyto místa příběhy, jež by nás spojily 
s předchozími generacemi a vrátily krajině ztracenou paměť. Inspiraci hledá v tradič-

ním šumavském folklóru, vzpomínkách pamětníků 
i ve vlastní fantazii a vše to spojuje perem lidového 
vypravěče. Volarská boží muka tak po  letech opět 
obživla a máte-li chuť si je prohlédnout, kniha na-
bízí také plánek s krátkým průvodcem. V předstihu 
pak jednotlivé díly vycházely i na stránkách časopi-
su Jana Prachatického. Kniha vychází opět po osm-
nácti letech s aktualizovaným textem – pouze jako 
e-kniha! Více na  http://driftujeme.vesele.info/
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Afrika s MUDr. P. Koptíkem

Pokračování z minulého čísla
První část vyprávění jsme zakončili tím, že peníze nejsou v Africe jen jednorázovým příjmem, 

ale také zdrojem živobytí. Důležité tam je zainvestovat do budoucna. Když jsem viděl všechny 
ty možné projekty, přišla mi nejdůležitější investice do vzdělání, do inteligence, aby tam 
vyrostli lidé, kteří jsou schopní přemýšlet a řešit nejrůznější problémy v jejich zemi. Je tam 
možné také investovat do různých projektů v medicíně, ale tam pro nás, z hlediska doby 
našeho působení v této oblasti, ten tok peněz byl daleko méně průhledný a kontrolovatel-
ný. Přispěli jsme jim ale například na koupi antimalarik a moskytiér.

Na druhé straně je těch 250 dolarů (které dodala prachatická farnost a jsou potřebné 
pro 1 středoškolského studenta) pro nás také jistým závazkem, protože studenti tam stejně 
jako u nás studují čtyři roky a toto je příspěvek na jeden rok, takže jsem si řekl, že i kdy-
bych na příští rok ty peníze v Prachaticích nesehnal, dám je sám, aby ten student mohl 
dostudovat. Byl bych moc rád, kdyby tenhle rozhovor oslovil někoho, kdo by byl ochotný 
třeba malou částkou přispívat pravidelně, třeba 100 korun měsíčně si dávat na stranu. 
Nebo třeba podnikatelé, kteří například přispějí tisícikorunou, dostanou od této organizace 
International Humanity daňový doklad a mohou si celou tuto částku pak odečíst z daní, 
s tím, že se domluvíme, na který konkrétní účel jeho peníze půjdou.

Také bych byl moc vděčný, kdyby tento článek někoho oslovil a byl mi schopný pomoci, 
abych tam příští rok mohl jet znova. Cesta do Afriky pro mě byla velmi drahá. Cestu totiž 
Internation Humanity neplatí, to všechno jsme si museli zaplatit sami. Organizace nám 
sežene peníze na  cestování po  Zambii, po  Malawi, ale 600kilometrovou cestu z  Katete 
do Lusaky a na letiště jsme si museli koupit sami, což byly mimochodem úplně poslední 
peníze, které jsem s sebou měl. 

Teď už s jedním kolegou z Podkrkonoší víme, že bychom se tam chtěli vrátit na konkrét-
ní místo do nemocnice, kde jsme nenašli vůbec žádného doktora. Lidi tam jsou odkázaní 
na to, jestli tam jednou za čas přijde doktor a ošetří je, nevím, my jsme ho sháněli, ale 
nenašli. Byl tam například jeden pacient, který tam ležel od ledna po těžkém úrazu, kdy 
spadl z motocyklu, s poraněním hrudníku, v bolestech tam do té doby ležel a jeden den 
dostal Paralen, druhý den Morfin a  třetí Ibuprofen. Protože tam nejsou potřebné léky, 
snaží se ti ošetřující pacientům alespoň něco dát. Dokážu si představit, že kdybychom tam 
s tím kolegou Daliborem odjeli třeba jen na týden, dokázali bychom na dvou odděleních 
nějaké pacienty za tu dobu doléčit. Vzali bychom s sebou naše léky, kterými bychom je 
léčili, a zbytek bychom jim tam nechali. V  té souvislosti bych také rád poděkoval všem 
soukromým dárcům a lékárnám, kteří mi poskytli léky pro tuto cestu. Díky nim jsme tam 
mohli pracovat a adekvátně léčit a léky, které nám zbyly, jsme nechali nemocnici v Zambii, 
kde určitě najdou uplatnění. 

Myslím, že na většinu věcí tam jsem byl připravený, ale například jsme měli jet původně 
do Mozambiku a mě překvapilo, že jsme tam udělali nejmíň práce. Vůbec jsem nevěděl, 
že jedeme do Malawi, a Malawi mě tak nadchlo, že bych se tam chtěl vrátit, a cítím, že ta 
pomoc, kterou bych tam udělal, by byla asi nejúčelnější.

Co mě nemile překvapilo, bylo, že když se tam objeví běloch, snaží se ho sedřít z kůže. 
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Běloch je pro ně zdrojem peněz. Jen pro představu – jeden kilometr 
tam stojí jeden dolar, bez benzínu. Takže jen za cestu z letiště – šest 
set kilometrů – jsme zaplatili šest set dolarů za jedno auto a jeli jsme 
třemi auty se všemi zavazadly, které jsme s sebou měli. Sice nám cestu 
hradil sponzor, peníze na to sháněla International Humanity, ale je 
strašná škoda, že ty peníze šly právě do toho, místo aby se využily 
efektivněji. Ubytování v Zambii pro jednoho ve třílůžkovém pokoji 
bez příslušenství bylo za dvacet dolarů bez jídla v podmínkách, které 
byly šílené. Osobně bych radši spal ve slaměné chatrči. Jídlo jsme si 
pak radši kupovali sami. Neskutečně drahá jsou taky víza. Na každých 
hranicích jsme platili skoro osmdesát dolarů. Takže co mě překvapilo, bylo právě tohle, 
že jsme tam přijeli dělat charitu a lidé se k nám chovali velmi tržně. Výjimkou bylo právě 
Malawi, tam k nám byli velmi vstřícní, nechtěli nás sedřít z kůže a navíc se nám snažili 
pomáhat. Ti dva lidé s námi jezdili za své peníze a pomáhali nám dostat se skrze vojenské 
kontroly takovým způsobem, že nám vojáci salutovali.

Nedokážu si představit, že bych tam žil delší dobu. Obdivuji například ženu, bělošku, 
která se tam o nás starala a která v Zambii v těchto podmínkách žije dvacet let. Ona sice 
dává zaměstnání sedmdesáti lidem v oblasti pohostinství, ale zároveň se chová velmi tržně 
i k lidem, kteří tam jezdí pomáhat. To mě ranilo a právě s těmito poměry bych se těžko 
vyrovnával. Navíc bych tam nedokázal žít s tím vědomím, že mám doma rodinu nebo že 
bych ji tam s sebou vzal. Možná kdybych byl úplně sám, dokážu si představit, že bych žil 
takovýmhle pomáhajícím životem třeba na moři jako Doktoři bez hranic.

Pobyt v Africe mi přinesl jiný pohled na věci tady a obohacující zkušenost. Tam to bylo 
něco mezi válečnou a alternativní medicínou. Ale co se praxe týče, já se za to omlouvám, 
ale první dny, když jsem tu seděl v ordinaci a poslouchal problémy, s kterými lidi chodili, 
musel jsem se vnitřně usmívat. Naše problémy jsou svým způsobem proti těm, které jsem 
tam viděl, směšné. Ano, žijeme tu v jiných podmínkách, zasloužíme si mnohem větší kom-
fort, vyšší standard, ale tam například děti jí jednou denně. Ráno vstanou, jdou do školy, 
jsou ve škole, vrátí se pěšky domů ze školy, začnou pracovat, hlavní náplní práce dětí je 
nosit dříví a vodu třeba několik stovek metrů. Nosí těžké kanystry a pak, až když se začne 
stmívat, najedí se a jdou spát. To jediné jídlo dne se jmenuje „nišíma“, což je kukuřičná 
kaše, která má konzistenci takové huspeniny a jí se tak, že se trhá rukama. Je to bez chuti 
a samozřejmě výživová hodnota se rovná téměř nule a potom tedy jdou spát. U nás mají 
lidé čas přemýšlet nad tím, že je něco trápí a že mají různé bolístky, které by třeba jinde 
neřešili… a častokrát si řeknou: „Co jsem ještě dneska nedělal? Neřešil jsem svůj zdravotní 
problém a nebyl jsem u doktora. Tak já tam zajdu. A co bych mu řekl? Jo, mě píchá v tom 
lýtku.“ Ale to nemusíme chodit do Afriky, například podobné jsou zkušenosti doktorů z Ir-
ska, z Anglie, kde je nutnost pracovat a lidé tam uvažují jinak. Tady máme obrovský záchyt-
ný sociální systém, ačkoli na to lidé nadávají, častokrát ani pracovat nemusí, a proto jsou 
na neschopence a já jako lékař jim nemůžu dokázat, že je něco nebolí. Naproti tomu jsou 
tu staří lidé, kterým by mohlo něco chybět, a přitom si vůbec nestěžují.

V misionářské činnosti bych rád pokračoval, moc rád bych se vrátil právě do Malawi, po-
kud seženu peníze. Myslíme si, že za všechny čtenáře můžeme popřát, aby Vaše plány vyšly.
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Homilie

Pane, nech ho tu ještě tento rok!
teologicko-ekologická homilie na 3. neděli postní – cyklus C (Lk 13, 1-9)
V dnešním evangeliu nám Ježíš vypravuje toto podobenství: „Jeden člověk měl na své 

vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: 
‚Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! 
Proč má zabírat půdu?‘ On mu však odpověděl: ‚Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám 
ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.‘ „

Je zvláštní, že některé obrazy se tak hluboko vtisknou do našeho nitra, že se poté stávají 
určitým znamením, vyjádřením širší a bohatší skutečnosti. 

Když jsem byl chlapec, jezdili jsme celá léta s rodiči na Šumavu, nejprve na Zadov a pak 
do Kovářova u Lipenského jezera. Šumava – to pro mě byl především úžasný prostor, ta-
kový, jaký si člověk uvědomil třeba při pohledu z  Klostermannovy skály, (který odtud 
pro vzrostlé stromy už dnes bohužel neuvidíte), anebo při pohledu od lipenského břehu 
pod Kovářovem někam ke Svatému Tomáši s tou úžasnou šíří „šumavského moře“ a navíc 
s touhou mít možnost se někdy dostat tam – na druhou stranu.

Takovým znamením, vyjádřením toho, čím pro mě je Šumava, byly ale také stromy. 
Zatímco na Zadově to byl solitérní smrk s větvemi jako s dlouhými 
natahujícími se pažemi, vypínající se k obloze třeba na Zlaté Studně 
nebo U Matesa, u Lipna to byly „suché kosti“, (které vlastně byly 
mokré), a vystupovaly z hladiny jezera právě s jejím poklesem – 
tedy pahýly stromů s kořeny, které byly na místě jezera vykáceny. 
A byly jím také suché stromy v Mrtvém luhu vyčnívající z mlhy.

Tyto obrazy dostaly, skrze dar víry, v  mém životě ještě jiný 
a nový netušený výraz. 

Ten první, který by nám přišel na mysl, je stejně průhled-
ný jako výše uvedené podobenství. Bůh Otec a Syn pečují 
o člověka a nepřejí si nic jiného, než aby na jejich lásku 
odpověděl. On dává svou odpověď tím, že realizuje 
sebe sama, jako když fíkovník plodí fíky. Ale jako 
je fíkovník neplodný, tak se člověk nerozhoduje 
k tomu, aby přinášel ovoce obrácení. S Ježíšovým 
příchodem by doba čekání sama o  sobě skončila 
a nastal by soud. Ale Bůh člověku poskytuje „ještě 
jeden rok“ a zahrne ho svou poslední a velkorysou 
péčí, aby nesl ovoce a  nemusel být poražen. Boha 
netěší zkáza, ale obrácení, a  to je jediný teologický 
důvod, proč strom nebyl ještě poražen, i když sekera 
je už přiložena ke kořeni. Dějiny jsou tedy odloženým 
soudem a prodloužením Božího úsilí ve volání všech 
k obrácení. 
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Projekt Adopce na dálku

Ta průhlednost pak spočívá v tom, že krásný zelený solitérní smrk je pro nás symbolem 
života, plodnosti, obrácení, milosrdenství a strom suchý, nebo jeho pahýl, symbolem záni-
ku, neplodnosti, neobrácení a soudu.

V tom druhém se obrazy obracejí, nebo spíš ten první se znovu rodí z toho druhého. 
Nejprve musí zrno padnout do země a odumřít, aby vydalo hojné úrody. „Poraz ho!“ Jak 
nám ta slova znějí tvrdě. To je totiž soud podle spravedlnosti. Ježíš ho vykonává podle 
svého milosrdenství coby Otcův Syn. Proto on, jediný spravedlivý, zelený strom, který 
nese ovoce, přijme úděl stromu suchého: bude vyťat ze svého lidu, vyloučen mimo městské 
hradby, jako něco nečistého. Prokletí neplodnosti, které postihlo nás, suchý strom, bude 
vykoupen stromem zeleným. A zde je paradox naší víry. Mrtvé dřevo kříže nese Ježíše, to 
sladké ovoce. Suchý strom kříže se stal stromem zeleným, jehož koruna proráží a otevírá 
nebe a zavírá brány pekla. 

A tak pro mě i strom suchý je symbolem života – nového Života!
A proto nechci „Šumavu zelenou“, ale Šumavu, kde se mísí život se zánikem, protože 

zánik je pro mne už navždy spojen s novým životem. A tak jako mi suché stromy připomí-
nají mou neplodnost a mou neochotu se obrátit, tak mi ale také připomínají kříž, to mrtvé 
dřevo, které vypučelo ratolestmi spásy.

 P. Michal Pulec, Vimperk

Projekt Adopce na  dálku pokračoval v  prachatické far-
nosti také v roce 2012. Naše „adoptivní rodina“ představuje 
celkem čtyři děti, které pocházejí z nejchudších rodin jiho-
západní Indie a africké Ugandy.

Naše nejstarší adoptivní dítě, vlastně již 17-tiletá slečna 
Mellita Lobo, žije v jihoindické vesnici Noodbidri. Před ro-
kem ukončila základní školní docházku a pokračuje na vyšší 
odborné škole. Její přání je stát se učitelkou a její píle i stu-
dijní výsledky nasvědčují, že se jí přání určitě vyplní. Roční 
školné bude od  letošního roku navýšeno na  6000 Kč (v  r. 
2012 jsme platili díky přeplatku za předešlé roky pouze 400 
Kč).Dalším dítěte prachatické farnosti je ugandský chlapec 
Ronald Walakila, kterého podporujeme od r. 2008. Také on 
má dobré studijní výsledky a aktivně se zapojuje do mimo-
školních aktivit. Dokáže už samostatně napsat dopis v ang-
ličtině. Školné činí 7000 Kč.

Společenství v Nebahovech podporuje od roku 2008 in-
dického chlapce jménem Gondiparla Karuna Kumar. Letos 
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14-tiletý chlapec si velmi váží naší pomoci a ve studiu se stále zlepšuje. Má velké předpo-
klady, že bude pokračovat v dalším vzdělávání. Roční podpora je 4 900 Kč.

Společenství v Žárovné adoptovalo indického chlapce, který však přerušil školní do-
cházku a tím pro něho skončila i pomoc formou Adopce na dálku. Žárovenští se rozhodli 
pro pokračování v projektu, a tak Arcidiecézní charita vybrala indickou holčičku Yellavu, 
která se narodila v r. 2002. Pochází z velmi chudé pastevecké rodiny, která nemá vlastní 
byt a stěhuje se za prací podle přírodních podmínek. Žije v oblasti, která je postižena zápla-
vami. Rodiče ani další čtyři sourozenci nemají žádné vzdělání. Její školné je též 4 900 Kč.

jaká jsou pravidla projektu i adopce na dálku?
Děti vždy vybírají a  doporučují místní lidé ze svépomocných skupin nebo vole-

ných komisí. Základní podmínkou pro zařazení dítěte do  programu jsou špatné fi-
nanční podmínky v  rodině dítěte, ale též je posuzován zájem dítěte o  vzdělání. Ne-
připouští se jakákoliv diskriminace z  hlediska náboženství nebo pohlaví. Peníze 
od  dárců na  školné se k  dítěti dostávají cestou partnerských organizací přímo na  účty 
jednotlivých škol. Tak je zajištěn nákup školních pomůcek a  uniforem a  v  případě po-
třeby je rodině proplácena neodkladná zdravotní péče. Je snahou, aby se sama ro-
dina aspoň částečně spolupodílela na  nákladech spojených se studiem svého dítěte. 
 Adoptivním rodičem se může stát každý, kdo chce výrazně zlepšit život chudému dítěti. 
Roční částka se pohybuje od 4 900 do 7000 Kč. Účast na projektu není závazná, to zname-
ná, že pokud z nějakých důvodů nemůže dárce v projektu pokračovat, zajistí Arcidiecézní 
charita Praha pro dítě jiného dárce.

Komunikace dárce s dítětem může probíhat formou dopisů, starší děti jsou schopné už 
samy napsat dopis v jednoduché angličtině. My dostáváme od našich adoptivních dětí 1-2 
dopisy ročně, na konci školního roku vždy obdržíme informaci o výsledcích studia každého 
dítěte. Zařazení dítěte do projektu Adopce na dálku je pro rodinu velkou prestižní záleži-

tostí a velmi si této pomo-
ci váží. Zajistit vzdělání 
pro dítě znamená budoucí 
ekonomickou nezávislost 
nejen pro samotné dítě, ale 
i velkou pomoc pro původ-
ní rodinu. I jejich jménem 
vám, štědrým dárcům, pa-
tří velké díky.

Za rok 2012 bylo v pra-
chatické farnosti celkem 
vybráno 20 342 Kč. Převod 
z roku 2011 byl 2 400 Kč. 
Výdaje za rok  2012 činily 
17 555 Kč. Zbývá 5 387 Kč

MUDr. L. Šímová
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Kostely vikariátu

Dobrš – kostel zvěstování Panně Marii
Farnost dobršská náleží do vikariátu stra-

konického. Do farnosti patří několik dalších 
vesnic – Drážov, Vacovice, Chvalšovice, Ho-
slovice a další. V roce 1377 zde byla zřízena 
plebánie, od roku 1664 byla administrována 
a roku 1709 zde nastoupil sídelní duchovní, 
který byl roku 1725 jmenován farářem. Ma-
triky byly vedeny od roku 1698. 

Se vznikem obce je spojena pověst, která 
klade její počátky do doby vlády knížete Oldřicha, 
tedy do doby před tisíci lety. Podle této pověsti se pře-
myslovský kníže jednoho dne vydal za  svou oblíbenou 
zábavou, tedy na lov. Doprovázela jej jeho družina, ale záhy 
jeho muži ztratili svého pána z  dohledu a  on zůstal o  samotě 
doprovázen jen svým pážetem. Tu se náhle vynořil z houští zdivočelý kňour a zaútočil 
na  lovce. Záchrana přišla v podobě mladého mlynáře, který nebezpečné zvíře na místě 
proklál oštěpem. Oldřich věnoval svému zachránci část ze svého knížecího majetku, tedy 
kraj kolem Dobrše. Mladý mlynář nesl jméno Koc a to bylo poté ozdobeno rytířským a vla-
dyckým přídomkem z Dobrše. Navíc mu byl udělen též erb ve tvaru zlatého mlýnského kola 
o čtyřech loukotích umístěného na modrém pozadí. Tento erb zdobil rod Koců z Dobrše 
po celou dobu existence rodu. 

Tolik pověst. Původ jména vysvětluje A. Profous ve svém rozsáhlém díle jako tvar osob-
ního jména Dobrch. V lidové mluvě se můžeme setkat také s tvarem Dobeš. Prvním do-
loženým příslušníkem rodu byl Přibík. Založil tvrz, kolem které časem vyrostla ves. Tvrz 
srovnali se zemí husité v roce 1421, kdy táhli krajem a ničili vše, na co přišli. Znovu byla 
vystavěna v roce 1561 již v duchu panující renesance a následně koncem 17. století při-
stavěna barokní část zámku. K zámku patřila nádherná renesanční zahrada s fontánami a 
sochami, kterou nechal zřídit jeden z Koců pro svoji francouzskou manželku. Krasavici si 
přivezl přímo z pařížského královského dvora.

Kostel Zvěstování Panně Marii, či Zvěstování Páně vznikl v době, kdy i na jiných místech 
byly stavěny románské kostely, nejspíše v časech krále Václava I. (1205 - 1253). Jako mno-
ho podobných staveb je založen jako jednolodní, tribunový kostel. Z původního kostela se 
zachovala jen obvodová stěna kostelní lodě a románský portál v západní stěně. Portál je 
zajímavý svým hlubokým ostěním tvořeným jemnými ústupky zdobenými ještě mělkou 
rýhou. Prostor mezi vodorovným překladem a obloukem tvoří hladký tympanon lemovaný 
obloučkovým vlysem. V ose nad portálem je v západní stěně ještě malé kulaté okno. Por-
tál je přístupný pouze příležitostně, je kryt přistavěnou předsíní a do kostela se vstupuje 
z boku přes kapli svaté Kateřiny. 
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V roce 1561 stejně jako tvrz byl kostel ob-
noven, tentokrát v duchu pozdně gotickém. 
Gotický sloh, který byl v civilní architektu-
ře vystřídán renesancí, která k  nám přišla 
spolu s italskými staviteli, zůstal v církevní 
architektuře ještě živý. Vývoj gotiky, přeru-
šený husitskými válkami jako by potřeboval 
dozrát. 

Stavba na původním románském půdo-
rysu je doplněna gotickým chórem, ukonče-
ným pětibokým závěrem. Klenba presbytáře 
je dělena do dvou křížových polí a závěr je 
tvořen kápěmi. Žebra jednoduchého pro-
filu vedou do  svorníků, zdobených reliéfy. 
Na  jednom z nich vidíme hlavu Krista. Při 
stěnách se naopak žebra opírají do konzol, 
zdobených zajímavými motivy maskaronů 
– fantastických tváří. 

Na jednom z klenáků vidíme hlavu ople-
tenou listovím. Jedná se o takzvaného Zele-
ného muže, symbol pocházející ještě z dob 
předkřesťanských, nejspíše z  dob Keltů či 
Slovanů. Objevuje se ve  středověké archi-

tektuře po celé Evropě, nejčastěji však ve Francii, zejména v Bretani. Bývá spojen s ma- 
riánským kultem a symbolizuje jaro, obrodu přírody.

Zvenku jsou pilíře nesoucí křížovou klenbu podepřeny dvakrát odstoupenými opěrá-
ky. Ve stěnách presbytáře se zachovala úzká okna uzavřená lomeným obloukem se zbytky 
kružby. Hlavní loď, oddělená od kněžiště hrotitým vítězným obloukem, je naopak zaklenu-
ta jednoduchou valenou klenbou s výsečemi, ale překvapí nás svojí výzdobou. 

Zde se musíme zastavit u osobnosti stavitele Thommase Rossiho z Mendrisia. Kdo byl 
tento Tomáš Červený, jak sám sebe v Čechách jmenoval? Pocházel z italské části Švýcarska 
od Luganského jezera. Usadil se se svou rodinou ve Strakonicích a podobně jako dobršský 
kostel stavěl a zaklenoval kostely v Katovicích, blízkých Volenicích i jinde. Jeho klenby se 
vyznačují zvláštní originalitou. Motivy mělkých válcovitých žeber se proplétají do oválů 
a smyček a v místech průniků jsou kryty zvláštními rostlinnými štíty připomínajícími an-
tické akanty. Dojem z takto zdobené klenby ještě umocňuje malba, kdy žebra jsou obílena 
a pozadí tvoří světle okrová barva. Podobně je zdobeno také zábradlí kruchty. Kruchta je 
podklenuta třemi poli křížové hřebínkové klenby bez žeber.

K původnímu jednolodnímu půdorysu je na jižní straně připojena kaple svaté Kateřiny, 
jednoduchý, valenou klenbou uzavřený prostor, kterým se vstupuje do kostela. K severní 
straně presbytáře je připojena sakristie, zaklenutá rovněž valenou klenbou s výsečemi. Ze 
hřbitova by bylo možno do ní vstoupit renesančním čtyřhranným portálkem s reliéfem 
dvou erbovních štítů. 
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Na stěnách presbytáře byly objeveny středověké nástěnné malby s mariánskou témati-
kou – smrt Panny Marie obklopené jedenácti apoštoly – Jidáš chybí. Malba zřejmě zaplňo-
vala všechny stěny a zasahuje svými pásovými ornamenty až do ostění oken. Nad vstupem 
z vedlejší kaple do hlavní lodi se nachází nástěnná malba tzv. aliančních znaků, pocházející 
z 2. poloviny 17. století. Andělé jako štítonoši nesou erby dvou rodů – Kaplířů ze Sulevic 
a Chřepických z Modlíškovic. Malba byla vytvořena patrně u příležitosti svatby páru pří-
slušníků obou rodů, kteří se nejspíše také stali donátory stavby kaple svaté Kateřiny. Malby 
v kostele byly odhaleny a restaurovány v roce 1969.

Hlavní oltář pochází z počátku 17. století. Je bohatě zdoben akantovými motivy a rozvi-
linami. V nice je umístěna socha milostné Panny Marie. Původně zde stála vzácná pozdně 
gotická socha Panny Marie, která byla cílem poutníků. Tato Pošumavská Matka Boží se 
stala slavnou hlavně v době barokních poutí v 17. a 18. století. V její uzdravující moc věřili 
poutníci přicházející zblízka i zdaleka. Dnes po důkladném restaurování je tato Madona 
připravena k umístění ve vodňanském muzeu. 

Po stranách jsou umístěny barokní sochy svatých Petra a Pavla. V hlavní lodi po levé stra-
ně vítězného oblouku stojí sousoší svaté Anny Samotřetí s menšími postavami Panny Marie 
a Ježíška. Na druhé straně pak socha sv. Jana Křtitele. Pod ní je masivní gotická kamen-
ná křtitelnice krytá dřevěným, bohatě vyřezávaným víkem s reliéfními  novozákonními 
motivy křtu, pocházející z počátku 18. století. Vedle vstupu na kruchtu visí mohutný ba-
rokní krucifix z  dílny českobudějovických řezbářů bratří Dietrichů. Vzácnou památkou 
byl také renesanční epitaf paní Kateřiny Tomkové z Kynšperka z r. 1599, který nedávno 
zrestaurovala akademická malířka Vendulka Látalová z  Litomyšle. Dnes je umístěn na 
biskupství v Českých Budějovicích. Na kruchtě jsou umístěny varhany, jejichž píšťaly jsou 
uzavřeny v pseudogotické vyřezávané skříni.

V prostoru kaple svaté Kateřiny se proti sobě nalézají dva oltáře – menší sloupkový 
oltář s obrazem svaté Kateřiny a na protější stěně pseudobarokní oltář s obrazem svatého 
Martina. Oba oltáře jsou doplněny po stranách stojícími sochami dvou svatých biskupů, 
svatého Víta a svatého Václava z rukou neznámého řezbáře. 

V nižší kostelní věži je pouze sanktusový zvonek, který se v současnosti nepoužívá. 
Původně byl určen ke zvonění během mše. V 16. století stála v blízkosti kostela samostatná 
zvonice, ve které byl umístěn velký zvon Maria. Ten byl vytvořen v roce 1561 ve zvonařské 
dílně Brikcího z Cinperka v Praze na Novém Městě. Ulít jej nechal Kryštof Koc u příležitosti 
své svatby s paní Kateřinou. Zvon byl údajně tak těžký, že bylo nutno jej dopravit v zimě 
na saních. V ústní tradici se také udržuje zpráva, že hlas zvonu bylo slyšet až v Praze. Jeho 
hlavní tón zní d1, v průměru má 137,7 cm a váží 1600 kg. Tělo zvonu je bohatě zdobeno 
reliéfy a nápisy. Dominantou je reliéf Zvěstování vytvořený podle předlohy dřevorytu re-
nesančního německého umělce Albrechta Dűrera. Nápisy pak připomínají pana Kryštofa 
Koce a jeho manželku. Původní zvonice, která vznikla jistě v době pozdně gotické přestavby 
kostela, byla zřejmě v 19. století již tak zchátralá, že bylo nutno velký zvon přestěhovat 
do kaple sv. Jana a Pavla, kde byl umístěn nikoliv na věži, ale v krovu, v prostoru nad zvý-
šenou lodí kaple. 

Úlohu zvonice tedy plní nedaleká kaple svatých Jana a Pavla stojící na návrší s krásným 
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výhledem do kraje. Původně zde bylo pohanské obětiště a v dobách křesťanských zde vy-
rostla malá románská rotunda. V  jejím boku vidíme malý románský portálek podobný 
portálu v mariánském kostele. Jeho tympanon je zdoben stejným obloučkovým vlysem. 

Dle listiny vystavěné v době panování Karla IV. ustanovil Přibík Kocík roku 1377 ke kos-
telu prvního faráře – plebána. Slavnou osobností doby barokní byl kněz, kazatel Ondřej 
František Jakub de Waldt. Narodil se v roce 1683 Písku, v Praze studoval bohosloví a v roce 
1706 byl v Písku vysvěcen na kněze. Prvním působištěm byly Skočice, ale od roku 1708 
po celých 43 let až do r. 1751 byl duchovním na Dobrši. Nejprve jako administrátor, tedy 
duchovní správce farnosti a od r. 1724 již jako farář. Pochován je v Písku v kostele Panny 
Marie. V r. 1729 vydal 31 latinských kázání ke kanonizaci sv. Jana Nepomuckého. V r. 1736 
vydal 29 českých kázání o českých světcích se složitým typicky barokním názvem Chválo-
řeč, neb kázání na některé svátky a obzvláštní roční slavnosti svatých božích složené a na světlo 
vydané od Ondřeje Jakuba de Waldta, tehdejšího nehodného faráře na Dobrši.  

V roce 1741 vydal latinská kázání mariánská. Založil a vedl také Pamětní knihu dobršské 
fary (1724 – 1751) a zachoval se také jeho diář. Nezachovala se nám však podoba tohoto 
významného muže. Proto jej připomíná památník blízko vchodu na hřbitov, kde může-
me vidět předměty, kterými se představují jeho bohaté zájmy – kniha, růženec, kružítko, 
flétna a další. Pomník byl odhalen v roce 2002 českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím 
Paďourem. 

Poutní tradice Dobrše se rozvinula hlavně v době působení de Waldta. Rozvinul a podpo-
roval kult Pošumavské Matky Boží, takže se v kostele počala objevovat tzv. exvota, tabulky 
s texty díků za uzdravení i votivní dary. Známý je také de Waldtův výrok pronesený při 
pouti do Strašína: „Z Dobrše přicházíme, dobře bude…“

Druhou velkou osobností byl nedávno zesnulý (2008) P. Martin Vích. Narodil se v roce 
1921 a po studiu bohosloví nastoupil do služby duchovního. V roce 1953 byl však přímo 
v kostele zatčen a  stal se obětí vykonstruovaného procesu, během něhož byl odsouzen 
na deset let vězení. Prošel Valdicemi i Mírovem. V roce 1967 se mohl opět vrátit k duchovní 
službě. V roce 2005 byl prezidentem republiky V. Klausem vyznamenán Řádem T.G.Masa-
ryka. V roce 2007 vyšly knižně jeho Listy z Pošumaví. Tři roky po Víchově smrti byl na hřbi-
tově v blízkosti kostela odhalen pomník s portrétem P. Vícha. Odhalení byl opět přítomen 
českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, který při této příležitosti sloužil také mši.

V průběhu devadesátých let vzniklo Sdružení pro obnovu Dobrše, jehož zásluhou zů-
stávají zachovány četné památky této výjimečné obce. Sdružení také každoročně vydává 
Volné listy dobršské, které sledují jeho činnost i kulturní dění v Dobrši.

Mirka Fridrichová Kunešová 
Použitá literatura:
Boháč, Z.: Poutní místa v Čechách
Poche, E.: Umělecké památky Čech
Merhautová, A.: Románské umění v Čechách a na Moravě
Katalog diecéze českobudějovické l. P. 1981
Lunga, R.: 250. výročí úmrtí O. J. de Waldta
Lunga, R.: Dobrš (okr. Strakonice), kostel sv. Jana a Pavla – dokumentace zvonů
Jakubec, O.: Sakrální architektura v době posledních Rožmberků
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Rok víry

Papež Benedikt XVI. v apoštolském listě Porta fidei, 
kterým tento rok vyhlásil Rokem víry, mimo jiné také 
psal:

„Cenný a nenahraditelný nástroj, nezbytný k dosažení 
systematického poznání obsahu víry, mohou všichni na-
jít v Katechismu katolické církve. Bude třeba, aby během 
Roku víry došlo ke  koordinovanému úsilí znovu objevit 
a  prostudovat základní obsah víry, jenž v  Katechismu 
katolické církve nachází svou systematickou a organickou 
syntézu. Vidíme zde bohatství nauky, kterou církev během 
svých dvoutisíciletých dějin přijímala, střežila a předklá-
dala. Od  Písma svatého k  církevním otcům, od  mistrů 
teologie po světce všech staletí představuje Katechismus trvalý doklad množství způsobů, jimiž 
církev rozjímala o víře a rozvíjela své učení, aby věřícím nabídla jistotu pro jejich život z víry.

V  roce víry bude tedy Katechismus katolické církve sloužit jako skutečný nástroj podpory 
ve víře. Více než kdy jindy je dnes víra předmětem mnoha otázek, vyplývajících ze změněné men-
tality, která zvláště v dnešní době omezuje oblast rozumových jistot na vědecké a technické obje-
vy. Církev se nicméně nikdy nebála ukázat, že mezi vírou a skutečnou vědou nemůže být žádný 
rozpor; i když každá volí jinou cestu, obě směřují k pravdě.“

Zajisté se nám nabízí možnost, ba co víc, jsme tím vybídnuti uchopit katechismus a pro-
čítat jej. Pokud by se nám podařilo vyšetřit každý den deset, patnáct minut na četbu ka-
techismu, byla by to velká příležitost k prohloubení naší víry, novému promýšlení toho, 
co vyznáváme. Krásná odpověď na výzvu toho, kterého vnímáme jako Kristova náměstka 
na zemi. Jistě dáte za pravdu, že deset či patnáct minut se nechá v průběhu dne ušetřit. 
A popravdě, kdo z nás nepotřebuje prohloubení znalostí pravd víry? Kdo z nás je skutečně 
připravený obhájit svou víru před těmi, kdo Boha nepoznali, víru nepřijali a mnohé je jim 
nepochopitelné; před těmi, kteří se nás ptají na naši víru?

P. Josef Sláčík, vikář

česká křesťanská akademie v Prachaticích

vás srdečně zve na přednášku

K n ě Ž í  s V ě T c I  –  K n ě Ž í  z r á D c I 
přednášet bude mgr. tomáš veber ThD.

ve čtvrtek 7. března 2013 od 17.30 hod.
na Pedagogické škole v Prachaticích, Zahradní ulice č.249

Vstupné dobrovolné
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nazaret – kostel sv. josefa
Vcházíme do kostela sv. Josefa. Od baziliky Zvěstování je vzdálen jen pár kroků – je s ní 

spojen do jednoho areálu budovou františkánského kláštera a parkem, ve kterém je zázemí 
pro poutníky. Jeruzalémský františkánský kvardián Quaresmius ve svém díle o dějinách 
země, kustodie a svatých míst (z let 1616-26) píše: „Jde-li se od chrámu Zvěstování na sever 
co by kamenem dohodil, narazí se na místo, které se od nejstarší doby až do dnešního dne nazý-
vá Dílnou Josefovou.“ Tady žila Svatá Rodina po návratu z Egypta, tady (pravděpodobně) 
zemřel sv. Josef. Tady „Ježíš prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u  lidí.“ (Lk 
2, 52). V 17. století byla na tomto místě objevena rozvalina sakrální stavby. Františkáni 
pozemek koupili a postavili na něm malou kapli. Při vykopávkách, souvisejících se stavbou 
současného chrámu (dokončen byl v roce 1914), byly odkryty základy trojlodního kostela 
z prvních desetiletí křižáckých válek. A ten tu měl již v byzantské době svého předchůdce. 

Josef byl tesař a podle staré tradice vyučil Ježíše témuž řemeslu. Řecké slovo „tektón“, 
které se obvykle překládá jako tesař, označuje muže, který pracuje se dřevem, kameny či 
železem, zhotovuje pluhy a jařma a vykonává tedy práci, která zcela patří do zemědělské-
ho prostředí. Pod celým kostelem a v jeho okolí se nacházejí jeskyně s lisy na olej a víno, 
s chodbami, sýpkami a cisternami. Vykopávky potvrdily, že ráz tohoto místa určovala ze-
mědělská práce. Řemeslník, který zhotovoval a opravoval pluhy a jařma a který si jako tesař 
našel práci při stavbě domků, měl pořád co dělat. Skrytá léta Ježíšova života byla vyplněna 
tvrdou prací, každodenním zápasem o vezdejší chléb. 

Usedáme a čteme si úryvky z promluvy papeže Pavla VI., kterou pronesl při své návštěvě 
Nazareta 5. ledna 1964, v době konání II. vatikánského koncilu (celou tuto památnou pouť 
do Svaté země pěkně popisuje František Hobizal v knize Apoštolský poutník): „Nazaretský 
dům je školou evangelia. Zde se učíme dívat, poslouchat, rozjímat a do hloubky zakoušet, jaká 
vznešená a tajemná síla je ukryta v tom velmi prostém, velmi pokorném a velmi krásném zjevení 
Božího Syna. Snad se ho ponenáhlu 
učíme i  napodobovat. Jak rádi by-
chom se vrátili do nejútlejšího dět-
ství a znovu se svěřili této pokorné 
a zároveň vznešené nazaretské ško-
le! Jak mocná je naše touha moci 
obnovit v blízkosti Panny Marie své 
snažení o pravou životní moudrost 
a o získání schopnosti chápat božské 
pravdy. Ale usedli jsme tu jen jako 
poutníci a  musíme se vzdát touhy 
zůstat tu déle a  pokračovat právě 
zde v nikdy nekončícím  poznávání 
pravd evangelia. Přece však neode-

Pouť do Svaté země

Kostel sv. Josefa
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jdeme, aniž bychom si odtud aspoň ve spěchu a jako-
by pokradmu neodnesli nějaké stručné napomenutí:

Tento dům nás učí především mlčení. Kéž by 
v nás znovu ožila nejhlubší úcta k mlčení: ono je po-
divuhodným a potřebným stavem mysli, neboť život 
v naší době je překotný a bouřlivý. Stále na nás útočí 
tolikerý křik, povykování a vřava. Ach, ty nazaret-
ské ticho, nauč nás trvale se upřít k dobrým myšlen-
kám a soustředit se na vnitřní život, řádně se při-
pravit k naslouchání tajemným Božím vnuknutím 
a  radám pravých mistrů! Nauč nás, jak potřebná 
a  nutná je příprava, studium, meditace, usebrání 
a modlitba, jíž v skrytu přihlíží sám Bůh.

Také tu poznáváme vznešenost rodinného živo-
ta. Nazaret nám zajisté může ukázat, jaká má být rodina, co znamená toto společenství lásky; jak 
závažná a skvělá je její krása, jak posvátná a neporušitelná je její podstata; může nám ukázat, jak 
vzácná je v rodině výchova, již nelze ničím jiným nahradit; může nás poučit o tom, jaké je vlastní 
poslání rodiny ve společnosti.

Mimoto se tady, v domě tesařova Syna, učíme poctivě pracovat. Toužíme do hloubky pronik-
nout a oslavit sice přísný, leč spásu přinášející zákon lidské práce; obnovit tu důstojnost práce 
takovým způsobem, aby ji pociťovali všichni. Zde chceme zvěstovat spásu dělníkům na celém světě 
a ukázat jim veliký vzor, našeho Pána Ježíše Krista, božského bratra, který se staví za všechny 
jejich spravedlivé požadavky.“

Pro nás má tento kostel ještě jednu zajímavost. Na spodní hraně oltáře je nepřehléd-
nutelný nápis: „Katholici Moraviae 1926 Č.S.R.“ Ano, oltář věnovali naši předkové. Plány 
pořídili umělci z řad místních františkánů, ale zaplacen byl z darů Spolku poutníků diecézí 
moravských do Svaté země. Jednání vedl P. Hermes Kohout, český františkán a jeruzalém-
ský farář, a dr. Vladimír Fric, tehdejší československý konzul v Jeruzalémě. Slavnostně 
ho posvětil v neděli 12. srpna 1928 košický biskup Jozef Čársky při IV. moravské pouti. 
V promluvě mimo jiné řekl: „Když sem přijdou cizinci z celého světa a uvidí tento hlavní oltář 
a na něm odznak našeho státu a nápis „Katholici Moraviae“, uvidí, že v našem státě jsou srdce, 
která Krista opravdu milují a za něho se obětují, že existují občané, jejichž znakem není rudá hvěz-
da Moskvy, ale kříž …“ Vyzdvihl také skutečné hodnoty rodiny, bez kterých není myslitelný 
život občanské společnosti. Později, v roce 1933, byla našimi předky kostelu věnována také 
stříbrná monstrance. 

Při úpravě liturgického prostoru po II. vatikánském koncilu byl oltář rozebrán. Na pů-
vodním místě dnes stojí jen jeho spodní část, oltářní stůl s oním nápisem. Prostřední část 
se svatostánkem je umístěna v pravé boční lodi a horní část – sousoší Svaté Rodiny z bílého 
mramoru – je zasazena do výklenku venkovní zdi kostela poblíž vchodu. Většina poutních 
zájezdů si právě tam nechává dělat skupinovou fotografii.

P. Pavel Liška 

Svatá rodina
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Diecézním centru života mládeže ktiš
DCŽM je místem, kam přijíždějí mladí lidé, aby zakoušeli život evangelia a v tomto duchu 
načerpali nových sil. Aby bylo místem otevřeným, místem přijetí, je důležitá přítomnost 
týmu, který se stará nejen o zázemí technické, ale který také vytváří společenství, do nějž 
může mladý člověk kdykoliv přijít. Momentálně je tento tým tvořen o. Romanem Dvořá-
kem a třemi děvčaty. Právě s nimi přinášíme rozhovory:

HeLena strnaDová

Jak dlouho jsi na DCŽM?
Na centru pro mládež na Ktiši jsem rok a pět měsíců. 
Odkud pocházíš a co jsi dělala, než jsi přišla na Ktiš?
Pocházím z vesnice jménem Přední Zborovice. Předtím, než jsem přišla na Ktiš, jsem 

studovala obor účetnictví na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích.

V čem spočívá tvá služba a co považuješ za důležité?
Má služba spočívá v tom starat se o mladé lidi, rodiny, děti, kteří přijedou sem na Ktiš 

odpočinout si, zažít společenství apod. S tím je spojená podstatná součást služby, a to je 
udržovat dům, aby byl příjemným otevřeným prostorem pro příchozí. Důležité pro mne 
bylo se naučit se vnímat potřeby mladých lidí ve sdílení svého křesťanského života. 

Jaké jsi měla představy o životě v týmu a jaká je pro tebe realita?
Znala jsem Ktiš jako účastnice, když jsem procházela animátorským kurzem. Viděla 

jsem tedy život „týmáka“ jako organizátora programu víkendové akce. Ale poznala jsem, 
že hlavní náplň přes týden je mít dům neustále připravený pro návštěvníky, to znamená 
údržba domu po úklidové stránce.

Co pro tebe bývá povzbuzením?
Rozhodně mladí lidé, kteří se sem vracejí, i ti, kteří sem přijedou poprvé a zažijí, že křes-

ťanství není zátěž, že společná modlitba a další aktivity jsou pro ně darem, ne povinností. 
Je krásné vidět, že se zde utvářejí přátelství a také se posiluje vztah s Bohem. 

Jak brali a berou tvé působení na DCŽM tvá rodina a přátelé?
Část rodiny a přátel to brali jako dobrou příležitost naučit se něco nového, realizovat 

svůj křesťanský postoj a prohloubit svou víru. Ostatní byli rádi, že jsem hned po škole měla 
práci, trochu měli obavy o ztrátu vystudované kvalifikace.

Pohybuješ se hodně mezi mladými lidmi. Co myslíš, že potřebují – co bys jim přála, 
aby měli?

Přála bych mladým lidem, aby své křesťanství mohli žít – v rodině, ve společenství svých 
vrstevníků. Aby každý den si vzpomněli, že Bůh je podporuje, dává jim, co potřebují, a pro-
žívá všechno s nimi, pak už není náročné setkat se s Ním v modlitbě. 

Na návštěvě v
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Odzadu: Roman, Jarka, Helča, Terka

TerezIe BeránKoVá

Jak dlouho jsi na DCŽM?
Od září roku 2011.
Odkud pocházíš a co jsi dělala, než jsi přišla na Ktiš?
Pocházím z Kamenického Šenova v severních Čechách, ale než jsem přišla na Ktiš, byd-

lela jsem dlouho v Praze, kde jsem studovala a poté pracovala v Městské knihovně. Na Ktiš 
jsem jezdila především pomáhat s Entercampem (křesťanský tábor pro mladé).

V čem spočívá tvá služba a co považuješ za důležité?
Naše služba je rozmanitá, připravujeme víkendové a jiné programy (prázdniny, duchovní 

obnovy…); vytváříme zázemí – staráme se dům, zahradu, domácnost…; jedno odpoledne 
v týdnu se věnujeme dětem z vesnice. Nedílnou součástí naší služby je modlitba. Jako dů-
ležité ve své službě vnímám ochotu přijímat všechny, kdo k nám přichází. Být tu pro mladé 
a být s nimi, nejen se o ně starat, ale trávit s nimi svůj čas.

Jaké jsi měla představy o  životě 
v týmu a jaká je pro tebe realita?

Jsem společenský člověk, těšila jsem 
se na život v týmu, na to, že spolu bu-
deme nejen bydlet a pracovat, ale také 
se modlit, trávit volný čas… Realita je 
v  podstatě taková, jen není všechno 
podle mých představ, protože ostatní 
mají jiné, což je dobře. Hodně záleží 
na lidech, kteří se v týmu sejdou, jsme 
rozdílní, není to vždycky jednoduché, 
ale zato obohacující, a  je to velká zku-
šenost.

Co pro tebe bývá povzbuzením?
Když vidím, že se tu někdo cítí dob-

ře a rád se sem vrací :-) Když vidím, jak 
Bůh působí v životech mladých lidí.

Jak brali a  berou tvé působení 
na DCŽM tvá rodina a přátelé?

Největším úskalím bylo a je, že jsem 
se odstěhovala hodně daleko, vídáme se 
málo. Rodiče moje rozhodnutí respek-
tovali, ale zpočátku vůbec nechápali, co 
a proč tu dělám. Teď vnímám podporu 
i pochopení a radost z toho, co děláme 
pro druhé. Mí přátelé jsou přesvědčeni, 
že jsem našla místo, kam patřím.
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Pohybuješ se hodně mezi mladými lidmi. Co myslíš, že potřebují – co bys jim 
přála, aby měli?

Myslím, že mladí lidé dnes hodně tápou, chybí jim vzory. Mají příliš mnoho možností, 
ale neví si rady, neumí se rozhodnout. Přeju jim, aby měli kolem sebe lidi, kteří jim ukážou, 
jak čerpat ze života s Bohem v každodenních situacích. Přeju jim, aby zažívali společenství 
a taky hodně radosti :-)

jarka kubešová

Jak dlouho jsi na DCŽM?
Jsem tu od začátku července 2012, tedy půl roku.
Odkud pocházíš a co jsi dělala, než jsi přišla na Ktiš?
Pocházím z vesničky Dasný, z farnosti Hluboká nad Vltavou. Než jsem přišla na Ktiš, 

studovala jsem půdní biologii na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích. Také jsem 
pracovala s postiženými dětmi.

V čem spočívá tvá služba a co považuješ za důležité?
Naše služba je pestrá – od starosti o dům, kostel a zahradu po přípravu programu, jídla 

a trávení času s lidmi. Pro mě osobně je důležité být bližním těm, kteří přijedou, věnovat 
jim svou pozornost, modlit se za ně. Tato služba je podstatná i v rámci týmu, protože spolu 
trávíme nejvíce času, musíme spolupracovat, a tak je potřeba, abychom měli dobré vztahy 
a bylo nám spolu dobře.

Jaké jsi měla představy o životě v týmu a jaká je pro tebe realita?
Nu, představit jsem si to spíš neuměla. Záleží totiž hlavně na lidech, kteří se v týmu se-

jdou. Realita ukazuje, že život v týmu je v některých ohledech náročný, ale i krásný a hodně 
poučný.

Co pro tebe bývá povzbuzením?
Asi největším povzbuzením pro mě je, když vidím, jak Bůh působí v životě mém i v ži-

votech lidí okolo. Tady na Ktiši mám radost, když se nějaká akce povede a my pak můžeme 
jasně vidět, že to nebylo jen naší zásluhou, ale byla v tom i Boží prozřetelnost a požehnání.

Jak brali a berou tvé působení na DCŽM tvá rodina a přátelé?
Byla to pro ně novinka, protože o Ktiši předtím většinou neslyšeli. Nezbylo jim však, než 

mé rozhodnutí respektovat. V praxi to znamená to, že se teď vídáme méně často. Na dru-
hou stranu zase mají příležitost přijet sem, poznat toto místo a zakusit zdejší atmosféru. 
Část z mých přátel toho již využila a někteří další se chystají.

Pohybuješ se hodně mezi mladými lidmi. Co myslíš, že potřebují – co bys jim přála, 
aby měli?

Mladí lidé potřebují velký rozlet i jasné hranice. Potřebují si tyto hranice vymezit sami 
v sobě, k čemuž nezbytně musejí prožít dobré i méně dobré zkušenosti. Vždy je ale nutné, 
aby měli kam se vracet – teplo domova, spolehlivá přátelství. To bych přála všem mladým 
lidem, mezi které se stále počítám.

Děkujeme za rozhovor.
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Malý slovníček církevních pojmů 

Celibát
Z latinského slova caelibatus – neženatý. Zpočátku zřejmě nebyl povinný. První zákon, 

který se touto otázkou zabýval, byl kánon 33 synody v Elvíře (Granada, krátce po roce 300), 
který vysvěceným in sacris nařizoval naprostou zdrženlivost. Nezakazovalo se manželství, 
nýbrž provádění pohlavního styku. Druhá synoda v Trulle r. 692 ustanovila, že kněží a jáh-
nové se mohou oženit pouze před vysvěcením. První lateránský koncil stanovil v roce 1123 
celibát pro všechny duchovní a druhý lateránský koncil v r. 1139 potvrdil toto stanovisko, 
které tak platí dodnes. Církev považuje celibát za předpoklad, jak být zcela a naprosto při-
praven ke službě Boží. U ortodoxních a východních církví sjednocených s Římem se zákaz 
manželství vztahuje pouze na biskupy.

Ctnost
Lat. název slova ctnost je „virtus“ a  znamená též statečnost, charakter, ušlechtilost, 

mravnost. Ctnost je v tomto smyslu trvalá a pevná dispozice člověka konat dobro. Dovo-
luje člověku nejen konat dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to nejlepší. Lidské ctnosti 
jsou ustálené sklony rozumu a vůle, které řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní 
a usměrňují naše chování. Mohou být seskupeny kolem 4 základních (kardinálních) 
ctností – těmi jsou mírnost, moudrost, spravedlnost a statečnost. Lidské ctnosti vycházejí 
z ctností božských, které se přímo vztahují k Bohu. Jsou to víra, naděje a láska. Ty jsou 
totiž základem a charakteristickým rysem mravního jednání křesťana.

česká biskupská konference (čbk)
Po vzniku České republiky 1. 1. 1993 schválila římská Kong-

regace pro biskupy se souhlasem Jana Pavla II. stanovy ČBK 
a v souladu s těmito stanovami byla 30. 3. 1993 ustanove-
na ČBK. Je to sbor biskupů České republiky, kteří společně 
vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů 
na svém území. Sídlem je Praha. ČBK má svého voleného 
předsedu, místopředsedu, generálního sekretáře a čtyřčlen-
nou stálou radu. Členy ČBK jsou tedy sídelní a pomocní bisku-
pové ze všech našich diecézí. Generální sekretář být biskupem 
nemusí. ČBK má své pomocné orgány, jimiž jsou: sekretariát ČBK, 
Stálá rada a odborné komise, v  jejichž čele stojí vždy biskup. Jsou to 
např. Komise pro nauku víry, pro liturgii, pro katolickou výchovu, Komise ekonomicko 
– právní aj. V současnosti je předsedou ČBK kardinál Dominik Duka OP, místopředsedou 
arcibiskup Jan Graubner a generálním sekretářem Mons. Tomáš Holub, Th.D. Kromě stálé 
rady a komisí bývají při ČBK zřizovány rady k různým specifickým účelům, např. v čele rady 
Iustitia et Pax, která se zabývá dodržováním lidských práv v České republice i ve světě, stojí 
biskup Václav Malý.
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Poutní místa

Dobrá voda u českých budějovic
Kolik českých i evropských poutních míst je spojeno s prameny a studánkami zázračné 

léčivé vody? Navštívili jsme jich již řadu a vždy byla voda nositelkou uzdravení a požehnání. 
Kolik jen Dobrých Vod najdeme v Ćechách a na Moravě? Dobrá Voda u Příbrami, u Pacova, 
na Jičínsku u Hořic, v západních Ćechách na Domažlicku, u Hartmanic nebo na Sušicku. 
Nejvíce jich však nalezneme u nás v jižních Čechách – u Horní Plané, na Jindřichohradecku, 
u Záblatí, na úpatí Novohradských hor.

Vraťme se však do minulosti ne příliš dávné, do doby 16. století. Země v okolí Českých 
Budějovic skrývala v  sobě poklady v  podobě zlata a  stříbra. V  roce 1555 byla otevřena 
první ze tří těžebních štol, nazvaná Svatý Václav, a po ní následovala Svatá Anna a Svatý 
Šebestián. Těžba byla v roce 1635 nadobro zastavena.

Kraj však poskytoval jiné bohatství, za kterým přicházeli lidé zdaleka. Na počátku naše-
ho příběhu je svatba. Českobudějovický notář a později purkmistr Jan Karménský si roku 
1618 bral za manželku mladou bohatou vdovu Dorotheu Panklovou. Ta se již před svatbou 
vyléčila vodou z pramene a dle jejího svědectví se jí v nemoci zjevila Matka Boží Bolestná, 
aby jí ukázala cestu k prameni. Manželé se rozhodli uctít zázračný pramen a postavit nad 
ním kapli, a tak s povolením tehdejšího pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harra-
chu, byl 14. srpna roku 1630 položen základní kámen kaple, který uložil sám opat kláštera 
Zlatá Koruna Ondřej Pachmann. Pozemek pro stavbu věnovaly České Budějovice. 

Dva roky nato byla kaple vysvěcena pražským biskupem Šimonem z Hornsteinu. V kapli 
byl umístěn milostný obraz Panny Marie, kterému byla přisuzována zázračná moc. Rodina 
Karménských věnovala kapli také ornáty a veškeré vybavení pro mši. Poutníci přicházeli 
ve stále větším množství a sláva Dobré Vody, jak se místo počalo nazývat, jich přitahovala 
čím dál více. Malý kostelík již nestačil, a proto se počátkem 18. století uvažovalo o stavbě 
většího kostela. Budějovický děkan Schwantle navrhl roku 1718 městu zřízení nového 
kostela. Spolu s poutním mariánským místem totiž vznikaly také malé lázně a ani jejich 
budova již nestačila. Kolem nového projektu se mnoho mluvilo, ale málo dělalo.  

Roku 1732 však navštívil České Budějovice císař Karel VI. se svojí manželkou Alžbě-
tou Kristýnou, kteří se zde zastavili cestou z Vídně do Karlových Varů. Předložené plány 
na výstavbu kostela a lázeňského objektu i s hospodářským zázemím u nich našly nadšený 
ohlas. Manželský císařský pár doporučil jako stavitele poutního kostela nikoho menšího 
než Kiliána Ignáce Dienzenhofera (1689 – 1751), jenž byl roku 1730 jmenován císařským 
dvorním architektem. Roku 1733 schválila pražská konzistoř příspěvek 10 tisíc zlatých 
a stavba mohla začít. 

Pojďme se tedy zastavit u osobnosti tohoto významného stavitele českého baroka. Naro-
dil se v Praze, v rodině, která umění stavitelství zasvětila životy mnoha svých příslušníků. 
Otcem Kiliánovým byl Kryštof Dienzenhofer, stavitel klášterního kostela svaté Markéty 
v Břevnově i  jiných. Otec na synově vzdělání nešetřil, a tak Kilián, který byl studentem 
jezuitského gymnázia i pražské univerzity, se mohl vydat do světa na zkušenou. Navštívil 
Vídeň, Itálii i Francii a všude studoval barokní architekturu. Po návratu domů pracoval 
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nejprve pod vedením otce – na-
příklad malostranský svatý Mi-
kuláš je dílem obou. Postupně 
si však vytvářel vlastní pohled 
na  stavitelství, na  možnosti dy-
namiky stavby, a  ty pak vtiskl 
do tvarů svých děl. Tak vznikaly 
kostely pražské – sv. Jan Na Skal-
ce, kostel sv. Klimenta, Zrcadlová 
kaple Klementina i mimopražské 
jako kostel v Přešticích, Nepomu-
ku, Opařanech a mnohé jiné. Již-
ní Čechy stály jaksi opodál vlny 
barokního stavitelství, a  tak se 
Dobrá Voda stala výjimečnou.

Architekt počal pracovat 
na projektu v době svých zralých 
uměleckých let spolu se svým zetěm Anselmem Luragem. Měl již zkušenosti z řady církev-
ních i civilních staveb. Kostel Panny Marie Bolestné založil na oválném centrálním půdo-
rysu, který členil mělkými výklenkovými kaplemi v bocích a ke kterému přidal obdélníkový 
presbytář a podobnou předsíň na opačné straně.

Vnitřní i vnější prostor rozčlenil plochými pilastry, nad jejichž hlavicemi se vine tvarově 
bohatá římsa. Dominantou kostela je nižší věž nad jeho průčelím. Oblíbenou Dienzenho-
ferovou klenbou byla kupole, a ta svým zvláštním zvoncovitým tvarem patrným i zvnějšku 
stavby uzavírá hlavní prostor. V nižších částech interiéru pak používá své typické české 
placky – silně stlačené hladké klenby.

Tyto plochy byly pak ideálním místem pro fresky, které svou iluzivností otevíraly po-
hledy do nebeského prostoru. 

Freskové výzdoby se ujal další významný český umělec, a  to Václav Vavřinec Reiner 
(1689 – 1743). Pracoval s Kiliánem na mnoha stavbách. Vytvořil především velkou fresku 
v kupoli, jež oslavuje vznik místa a  jeho pojmenování – Dobrá Voda. V dalších menších 
freskách zachytil starozákonní i novozákonní příběhy.

Také sochařská výzdoba si nezadala s  okázalostí stavby a  fresek. Autorem oltářních 
soch a bohaté štukatury byl pasovský umělec Giovanni Batista de Allio, tři velké vápencové 
sochy pak vytvořil českobudějovický sochař Josef Dietrich.

Kostel byl v následujících dobách stavebně upravován. Také jeho okolí bylo doplněno 
o křížovou cestu, pořízenou z pozůstalosti budějovického měšťana Václava Kozymáčka. 
Dokončena a žehnána byla roku 1839 u příležitosti stého výročí vysvěcení kostela.

Dobrá Voda zůstává i přes nepřízeň minulých časů poutním místem a klenotem českého 
umění. Poutě se tradičně konají v době Velikonoc, v pátek před Květnou nedělí, a v září 
v neděli po 15. září – svátek Panny Marie Bolestné, patronky tohoto výjimečného poutního 
místa. 

Mirka Fridrichová Kunešová
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Polepšení
Tohle slovo asi zaznívá v postní době poměrně často, v různých kázáních kněží a možná 

i z úst rodičů. Jde o to, aby se mnoho věcí, které nejsou v pořádku, uvedly na pravou míru. 
Aby se člověk zbavil různých osobních nedokonalostí a nedostatků, především hříchů. 

Polepšovat se ovšem nemusí jen člověk. Ale také kostel, chrám, dům Boží. Samozřejmě 
zde je myšleno „vylepšovat, opravovat, zkrášlovat“. Možná každý týden do vašeho kostela 
přichází několik žen omést prach z lavic, vyluxovat koberec před oltářem, vyměnit květiny 
ve váze. Schválně můžeš někdy přede mší projít kostel a spočítat všechny pavučiny, které 
ve vašem kostele máte. Některé z nich možná ani odstranit nelze, protože jsou příliš vysoko 
či na těžko dostupných místech.

Ve velkých výškách bývají také často umístěny kostelní lustry, takže čas od času musí 
kostelník sehnat velmi dlouhé štafle, a pokud netrpí závratěmi, vylézt k nim a vyměnit 
prasklé žárovky. Dokázal bys mu s tím pomoci? Po štaflích raději nelez, je to nebezpečné, 
ale můžeš štafle přidržovat, aby měly lepší stabilitu a nestal se žádný úraz.

Méně nebezpečná je chůze ve výškách na lešení. Kostel je občas potřeba vevnitř vyma-
lovat, nebo zvenku opravit fasádu. Nebo se opravuje střecha. Pokud tě někdo (pro jistotu) 
na lešení doprovodí, můžeš obdivovat věci, o kterých jsi doposud vůbec neměl tušení. Já 
jsem kdysi měl možnost takto detailně zkoumat vysoký pseudogotický oltář až u jeho vršku.

V  detailu si můžeš prohlédnout i  jednotlivé varhanní píšťaly, když ve  vašem kostele 
nastane oprava varhan. Nebo si alespoň poslechni, jak to vypadá, když se varhany ladí.

V kostelích bývá nutno i bojovat proti škůdcům. Mezi velmi malé, ale nepříjemné „hosty“ 
v kostele patří červotoč. Projdi kostelní lavice, 
zda v nich najdeš malé dírky. A pokud jsou pod 
lavicemi malé kopičky prachových dřevěných pi-
lin, je jasné, že by měl někdo v drogerii koupit 
přípravek proti těmto broučkům. Natírání lavic 
tímto přípravkem bys také jistě zvládl.

A co pověstné kostelní myši? Inu, i na ty je 
třeba políčit! 

Až tedy v postě uslyšíš slovo „polepšení“, jis-
tě máš zkoumat své srdce, zda a jak můžeš být 
v něčem lepší, zda se máš začít chovat jinak, zda 
snad není něco ve tvém vztahu k Bohu a lidem 
nepěkného, sobeckého.

Ale jako ministrant můžeš a máš také mít zá-
jem o to, jak vypadá kostel, do kterého chodíš. 
Možná by bylo mnohé ve  vašem kostele k  po-
lepšení. A třeba bys v něčem mohl přiložit ruku 
k dílu.

PH

Slovo ministrantům



Life update
zamyšlení

Své dnešní zamyšlení jsem chtěl věnovat prožívání období od Vánoc do Velikonoc, kte-
ré letos přijdou dříve než obvykle. Je to období plné radosti, změn a příchodu nového. 
Na Štědrý večer při dětské půlnoční mši prozářilo kostel sv. Jakuba v Prachaticích nové 
pojetí Živého betléma. Byla to předzvěst narození Ježíše Krista. Večer se všude rozzářily 
stromečky a oči dětí, když uviděly, co jim nadělil Ježíšek, kterého letos opět prošvihly.

Konec starého a příchod nového občanského roku, svátek Tří králů, který je již tradičně 
spjat s Tříkrálovou sbírkou... Při psaní tohoto zamyšlení nad každoročním prožíváním těch-
to svátků stále nemohu z hlavy vytěsnit myšlenku, že Svatý otec abdikoval. Že na začátku 
doby postní, kdy se každoročně připravujeme na ukřižování a Zmrtvýchvstání, jsme svědky 
události, která svým významem nemá ve dvoutisícileté historii církve obdoby.

Vzpomínám na slova Svatého otce při inauguraci:
„Což snad všichni nemáme nějakým způsobem strach – necháme-li Krista zcela vstoupit 

do svého nitra, otevřeme-li se mu naprosto – strach, že by mohl odnést něco z našeho života? 
Nemáme snad strach zříci se něčeho velikého, jedinečného, co dělá život tak krásný? A ještě jed-
nou papež chtěl říci: Ne! Kdo nechá vstoupit Krista, neztrácí nic – nic – absolutně nic z toho, co 
činí život svobodným, krásným a velkým. Ne! Jen v tomto přátelství se otevírají dokořán brány 
života. Pouze v tomto přátelství se skutečně otevřou velké možnosti lidské bytosti. Pouze v tomto 
přátelství zakoušíme, co je krásné a co osvobozuje. Také bych dnes rád, velmi silně a s velkým pře-
svědčením, na základě zkušenosti dlouhého osobního života, chtěl říci vám, drazí mladí: Nemějte 
strach z Krista! On nic neodnímá a dává všechno. Kdo se dá Jemu, dostane stonásobně. Ano, 
otevřete, dokořán rozevřete brány Kristu – a najdete pravý život.“

Ano, Benedikt XVI. nechal Krista vstoupit do svého nitra a nebál se učinit krok, který 
před ním udělal málokdo! Snažíme se pochopit Boží záměr. Život je hledání a snaha poro-
zumět Božímu záměru. Člověku se nepodaří všemu porozumět a všechno pochopit, na to či 
ono mají lidé subjektivní názor, kterému mylně říkají „pravda“, a proto je důležité, protože 
nelze vše pochopit, věřit a Víru posilovat.  Jan Vozábal

Píseň (Poštovní holub) Jaroslav Seifert 

Bílým šátkem mává, 
kdo se loučí, 
každého dne se něco končí, 
něco překrásného se končí. 

Poštovní holub křídly o vzduch bije, 
vraceje se domů, 
s nadějí i bez naděje 
věčně se vracíme domů. 

Setři si slzy 
a usměj se uplakanýma očima, 
každého dne se něco počíná, 
něco překrásného se počíná.
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová
budu asi lítat

já jsem to nepochopila
První jarní den a  taková zima! Seděla jsem u okna 

a koukala ven. Po ulici chodili lidé zabalení už zase v šá-
lách a se zvednutými límci. Marně nastavovali deštníky 
na  obranu proti mokrému sněžení. Vítr vrhal vločky 
po hrstech docela nevyzpytatelně tu za krk, tu do ob-
ličeje. I psi vypadali naštvaní z toho nečasu. Byla jsem 
ráda, že tam teď nemusím. Až odpoledne. Pro jistotu 
jsem pootočila termostatem, abych přitopila. Už jsem 
se těšila na jaro. Radovala jsem se z každé sněženky, ble-
dulky a krokusu, co nám vyrazily na zahradě. S jakým 
potěšením jsem věšela prádlo na balkóně a vystavovala 
tvář jarnímu sluníčku. A teď všechny mé jarní květinky 
zakryl sníh a prádlo by mi venku určitě neuschlo. Ach jo.

Já mám ráda každé počasí, dokonce i takovéhle plískanice, ale dneska se z toho sněhu 
nějak nemůžu radovat. Už jsem se těšila na jaro...

Ani se mi nechtělo odcházet od topení. Postávala jsem u okna a rovnala květináče na pa-
rapetu, abych sama sobě ospravedlnila, že tu jen tak postávám. Nemohla jsem se od toho 
pohledu odtrhnout. Venku zběsile létaly macaté vločky. Jak se vítr točil, přistávaly i na skle 
okna. Rozpleskly se na okenní tabulce a pomalu tály a stékaly dolů. Bylo ohromně zajímavé 
sledovat, jak se jejich složitá stavba rozpadá.

Kdysi jsem četla, že neexistují dvě stejné sněhově vločky. Prý je každá jiná. Každá origi-
nál. Teď jsem si na tuhle informaci vzpomněla. To ale snad ani nemůže být pravda? Tolik 
vloček? A každá jiná? A proč? Není to zbytečné? Já bych se s tím nedělala. To teda ne. 
Nemám ráda piplavou práci. Leda bych měla nějaký opravdu dobrý důvod.

A vybavilo se mi, jak jsem před rokem malinkýma nůžtičkama z manikúry vystřihova-
la spousty různých miniaturních sněhových vloček z papíru a pak jsem je lepila na okno 
do  půvabných kompozic, abychom měli doma krásnou vánoční výzdobu. To teda byla 
piplačka, ale vlastně mi to nevadilo, naopak. Bylo to z lásky. Věděla jsem, že to mí milí ocení.

A že by Bůh měl stejný motiv? Že by tvaroval každou vločku zvlášť, abychom my měli ra-
dost? Jak ho znám, bylo by mu to podobné. No ale to jsem to potom vůbec nepochopila! To 
jsem ho musela zklamat! On tvaruje a tvaruje, abychom se potěšili, a já hudruju a kaboním 
se. Jsem to ale ostuda.

A tak jsem koukala na padající vločky skoro celé dopoledne a  tiše jsem žasla. Každá 
vločka jako malé precizní vyznání lásky. Tolik přízně! Cítila jsem se velmi vzácná a velmi 
milovaná.

Se vzpomínkou na tenhle pocit jsem odpoledne vyrazila ven. V městských ulicích sníh 
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nikdy dlouho nevydrží, takže všude bylo plno louží, voda crčela ze střech a tekla po chod-
nících, po přesně vykrájených vločkách ani památky. Jenže já jsem je viděla. A přijala jsem 
od nich vzkaz. A ten nezapomenu.

sláva musí být vidět
Brouzdala jsem po bazaru s nábytkem a okukovala stolky. Potřebujeme nějaký stoleček 

na balkon. Nesmí být moc velký, to by se nám tam nevešel, ale zase nesmí být moc malý, pro-
tože na balkoně často snídáme a jsme ke stolu čtyři. Zkrátka musí být tak akorát. Nikdo 
si mě nevšímal, protože prodavačky zrovna přebíraly nové zboží. Podle toho, co si povídaly, 
to byla nějaká pozůstalost. Vyklízeli byt po někom, kdo umřel. Schválně jsem si počkala, 
abych viděla, co přivezli.

Skladníci přinášeli docela pěkný nábytek, dobře zachovalý, ještě z poctivého materiálu. 
Tak nějak to kdysi vypadalo u mé babičky doma. Do volného kouta prodejny rovnali skříně, 
židle, psací stůl, toaletku a rozložené manželské postele. Nahlédla jsem do prádelního koše, 
který prodavačka přinesla a postavila na rozviklaný kuchyňský stůl hned vedle. Koš byl plný 
zaprášených vavřínových věnců. Vybledlé stuhy s nečitelnými zbytky zlatých písmenek se 
proplétaly zašedlým seschlým listím. Pane jo, to musel být šampión! Třeba zemřel slavný 
sportovec. Nebo co když to jsou vavříny umělecké? Úspěšná herečka, baletka nebo pěvky-
ně... Věnce byly kdysi krásně zelené a svou vůní ze stěn pokoje připomínaly slavné chvíle. Možná 
stupně vítězů, možná prkna, co znamenají svět. Bouřlivé ovace, ohromující potlesk. Články 
v novinách, jistě i s fotografiemi. Třeba na nich byl mladý svalnatý sportovec se lvíčkem 
na prsou a větrem ve vlasech. Třeba to byla krásná herečka v nádherném historickém kos-
týmu s výrazným líčením. Kdo to dneska pamatuje? Zbyl jen plný koš vavřínových věnců. 
Za pár let si už nikdo nevzpomene, že tu byl někdo slavný. Věnce zmizí v popelnici, a kde 
je stará sláva?

Vzpomínky v srdci nikdo neuvidí. Sláva musí být vidět. Musí mít zřetelné atributy – věn-
ce, diplomy, medaile, květiny, fanfáry, stupně vítězů, mnohokrát zvedané opony, oslavné 
články v tisku, fotky v časopisech. Když tohle pomine, kde je sláva? Trvá tak krátce...

Kolik námahy, úsilí, sebezapření a obětí to stálo získat tyhle věnce? Jak velkou cenu 
musely mít pro svého majitele. Do smrti se s nimi nerozloučil. Stále mu asi připomínaly 
ten potlesk tenkrát, tu slávu těch dnů. A kde je to dneska?

Je jen otázkou času, kdy všechny naše trofeje někdo vyhodí na  smetiště. Je otázkou 
našeho rozhodnutí, čemu věnujeme všechnu námahu, úsilí, sebezapření a oběti. Co vlastně 
chceme získat? Věnce, diplomy, medaile, květiny, fanfáry, stupně vítězů, mnohokrát zveda-
né opony, oslavné články v tisku, fotky v časopisech? Ale tato viditelná sláva je tak pomíjivá. 
Stojí za to všechno odříkání? Nesnáze a utrpení se dají snadno snést, když nehledíme k vi-
ditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je totiž dočasné, avšak neviditelné je věčné. 
Neviditelná sláva je ta nebeská.

Pohladila jsem lehce zaprášené lístky věnců v koši. Pak jsem se propletla bludištěm se-
dacích souprav a protáhla jsem se mezi nábytkovými stěnami k východu. Zatuchlý vzduch 
mi nějak přestal stačit k dýchání a tupé ticho mě začalo tísnit. Vyšla jsem na rušnou ulici 
jako do jiného světa. Stolek nemám.
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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 na-
ložil běh dějin. Chceme vám tedy postupně představit několik kněžských osobností, které 
se v našem vikariátě narodily nebo zde po část svého života působily a během let zapadly 
více či méně v zapomnění. 

P. josef Wittmann
Narodil se 2. srpna 1877 jako šesté dítě rolníka v  Chalu-

pách, farnost Hyršov blízko Všerub, tedy ve stejné vsi, v níž 
kdysi spatřil světlo světa zakladatel šumavské německé litera-
tury Josef Rank. Snad nazval i svou sbírku příběhů a skic podle 
klasického díla Rankova Aus dem Böhmerwalde (1847), svou 
životní drahou však naplňoval především poslání kněze, cha-
rakterizované slovy svatého Augustina: „Nic není v tomto ži-
votě blahodárnější a člověku vzácnější než kněžský úřad; před 
Bohem však také nic těžšího a méně bezpečného.“ V Hyršově 
vychodil obecnou školu, na  c.k. státním gymnáziu studoval 
však už v Českých Budějovicích, kde roku 1897 také maturoval, téhož roku tam ještě vstou-
pil do kněžského semináře a 21. července 1901 byl poté i biskupem Martinem Josefem 
Říhou vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Meclově na Horšovskotýnsku, v Novém 
Světě na Prachaticku a posléze v Horní Plané, milovaném domově Stifterově. V letech 1905 
– 1920 byl katechetou na německé obecné a měšťanské škole znovu v Českých Budějovi-
cích, 1920 – 1926 pak v Českém Krumlově, kde pak trávil i léta penze. I při ní se ovšem 
neúnavně až do vyhnání 1946 věnoval duchovní péči v městské nemocnici, kde sloužil 
mše a zaopatřoval umírající. Po hanebném odsunu našel nový domov v bádenském Offen-
burgu. Byl nadále kněžsky činný, žil v domě zvaném Marienhaus a těšil se úctě tamních 
řeholních sester. V roce 1961 stačil ještě oslavit diamantové (tj. šedesátileté!) jubileum své 

duchovní pastorace. Krátce před svý-
mi pětaosmdesátinami podstoupil 
oční operaci a den před smrtí mu mu-
sela být amputována noha. Zemřel 
na den svatých Tří králů 6. ledna 1963 
v  offenburgské městské nemocnici. 
Jistě věděl, před čím vším mohl a měl 
stín, spíše však svit Kristova kříže nad 
rodnou Šumavou uchránit jeho i  ji, 
nás všechny. 
Převzato: http://www.kohoutikriz.org/
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Stojí za přečtení 

Nick Cuthbert 
jak přežít ve službách církve

Když má kněz pocit, že mu jeho služba pří-
liš přerůstá přes hlavu, může jej povzbudit po-
chvala z úst farníků. Ale může mu také pomoci, 
když si přečte knihu, pojednávající o  tom, že 
každý kněz (či duchovní osoba) má občas něja-
ké problémy a s něčím se potýká. Dotyčný kněz 
se pak přestane litovat, protože pozná, že jsou 
na tom třeba někteří ještě hůře. A možná také 
pochopí, že skrze různé překážky se jeho povo-
lání a poslání utvrzuje a zkvalitňuje. 

Ale knihu si mohou přečíst i  farníci, aby 
lépe pochopili, že v mnohém mohou být své-
mu knězi nápomocní a v mnohém ho podpo-
řit v  jeho službě. Asi nebudou řešit to, co se 
popisuje v kapitole „Nízký plat“, ale možná se 
mohou zaměřit na kapitolu „Tlak na dokona-
lost“. Neočekávají farníci od svých kněží příliš 
mnoho? Copak opravdu musí kněz rozumět 
hospodářským, stavebním i náboženským zá-
ležitostem do posledního detailu?

V knize mne zaujala především kapitola „Na první místo stavte rodinu“. (Autorem knihy 
je ženatý evangelický pastor se dvěma dětmi.) Jak má katolický kněz toto na sebe vztáh-
nout, když má zakázáno založit vlastní rodinu? Odpověď by se mohla skrývat v této větě 
z dané kapitoly: „Práce člověka zcela pohltí, a rodina tím trpí.“ A to se může týkat rodiny 
biologické i farní.

A když už jsme u vztahu k farní rodině, snad ještě by bylo možno vybrat úryvek z kapi-
toly „Povolte svému společenství otěže“: „Často se stává, že čím více se snažíte, tím hůř to 
dopadne! V duchovní službě i v celém křesťanském životě je nejdůležitější nechat „práci 
na Bohu“. To z nás nesnímá lidský díl odpovědnosti, ale zbavuje nás to napětí. Vesmír řídí 
Bůh, on je za něj odpovědný a má také vše pod kontrolou. Miluje vás osobně, důvěrně, 
nepodmíněně a trvale. Nechte to na něm a přestaňte si dělat starosti.“ 

Každý čtenář této knihy, ať kněz či laik, a vlastně i člověk, který tuto knihu do ruky ne-
dostane, by si měl zhodnotit svůj vlastní vztah k církvi, k tomu, co je schopen pro konkrét-
ní společenství vykonat, obětovat. A také může sám sobě přiznat, že mu něco na daném 
společenství vadí. Prostě církev je taková, jací jsou věřící. 

PH
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Postní pozvání

ahoj přátelé!
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé muže

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

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

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

Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bo-
hem, nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. Je to také 
velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.

S  radostí Tě zveme na  letošní postní TAMMÍM, který se uskuteční ve dnech 15. až 
17. března 2013. Za Tammím Tým Jan Pitřinec, seminarista.

bližší informace:
místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A – stanice Dejvická
termín: příjezd v pátek, 15. 3. 2013 od 15.30 h do 17.20 h
odjezd v neděli, 17. 3. 2013 po 14:00 h
téma: Víra: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, 
  na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ (eucharistická modlitba)
Cena: příspěvek dle Tvých finančních možností
informace a přihlášky na: www.arcs.cuni.cz, www.tammim.spolco.cz
(Uzávěrka přihlášek dne 10. března 2013 ve 23.59 hod.)

Pochod pro život 2013
XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 2013, začíná ve 12:30 

mší svatou v dominikánském kostele sv. Jiljí na Husově 8 a pokračuje průvodem centrem 
Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým programem.

Plakáty na nástěnky vám rádi zašleme vytištěné v libovolném počtu, pokud si o ně na-
píšete na info@prolife.cz.

Potratový zákon je v platnosti už 56 let. Zbytečně připraví o život 66 dětí denně. Změň-
me to.

Další informace budou postupně doplňovány na adrese Pochodu pro život:
http://pochodprozivot.cz
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Vypravili jsme se
Ples pro hospic 
To jsme se poměli tuze pěkně. Holenkové, co jste oučast zanedbali, než litovat můžete. 

Ni opilce, ni rváče, ni kverulanta neb hulváta, ni tabákového náruživce, jen pěkných lidí 
a rytieřuov dobré zábavy přehršel. A jaré tance, ousměvy na líčkách. Muzika rozmilá. Sic! 
Ani sem se nenadíl a  huž půlnoc odbila. Málem střevíc protancovaný. Poctivý plesovec 
stydít by se mušíl, dyž před ránem domů oudy jeho by odkráčaly. 

Doputovál jsem loni, doputovál sem letos. A fortelně napřesrok přindu zas. A cách vy, 
lenivci? Pravdu poudám či nepoudám? Upejtáte se doufat? Kdo nevieří, ať tam za rok běží. 
Šak sa hukáže, že s hospicáky dobře jest! 
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