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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
kniha mozaika ŽiVota
(pokračování)

Viditelná příroda je obrazem vnitřní krajiny duše.
V lidské duši najdeš výšiny i nížiny,
pevniny i prolákliny, pouště i oázy,
místa půvabná i pustá.

+ + + + + + + + + + 

Žít v Boží Přítomnosti 
a počítat s Boží Prozřetelností
je každodenní úkol křesťana.

+ + + + + + + + + + 

Když přijímáme Krista ve svatém přijímání,
přijímáme i Ducha Svatého, který patří k Ježíši
jako kolující krev k živému tělu.

+ + + + + + + + + + 

Člověk přetváří životní prostředí
a duchovní prostředí přetváří člověka.

+ + + + + + + + + + 

Nezapomínej, že jsi hříšník,
i když jsi Boží služebník.
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Úvodník

je půlnoc a  síla větru pře-
kročila osmičku. Přes palubu 
se občas přežene vlna. Dva-
náctimetrová HEBE si razí ces-
tu na  jih. Třetí hodinu stojím 
u kormidla a snažím se ji udržet 
v kurzu. Jak bouře sílí, je třeba 
měnit plochu plachet. Nabrat 
rychlost a prudce loď otočit o 180 stupňů, aby byla 
bez větru. A rychle k lanům. Bez větru je neovlada-
telná a  jen bez větru lze manipulovat s plachtou. 
Pak zas nabrat rychlost a  zkusit to znova. Jsem 
vzteklý. Nedaří se mi loď udržet v klidu. Bojujeme 
spolu a kleju jak námořník. Zbytek posádky je pro-
máčený, utahaný a ráno daleko. A najednou se to 
stalo. Bylo to, jako když se zamilujete. V té chvíli 
jsem poznal, že se se mnou nechce prát, ani mi dě-
lat naschvály. Jenom jí nerozumím a tak se mi to 
snaží trpělivě vysvětlit. A  já ji konečně pochopil. 
Mám chuť radostí řvát a tak řvu. Stejně mě v tom 
větru není slyšet. Už to není boj, ale tanec. Svézt 
se po vlně a až sebou loď mírně cukne před další 
vlnou, zařvat TEĎ a stočit kormidlo. Ve chvíli, kdy 
se začne točit po větru, ještě než ztratíme rychlost, 
ji strhnout zpět. Nabrat rychlost, počkat na vlnu 
a  znova. Nevnímám mokré oblečení, ani únavu. 
Chtěl bych stát u kormidla HEBE do konce života. 
Je dlouho po půlnoci. Vítr slábne a nad obzorem 
se objevilo světlo, na které čekáme pátý den. Nad 
Afrikou svítá. Všichni jsme námořníci na  jachtě 
jménem ŽIVOT a občas s ní dost urputně válčíme. 
Ale ona se s námi nechce prát. Jen se nám snaží říci 
kam a proč bychom měli plout. Zkusme porozumět 
a naučit se její řeč. Stačí jen se dívat a poslouchat. 
A používat srdce. Pak i ta největší bouře bude val-
číkem, protože budeme mít správný kurz. Každá 
bouře nás popostrčí o pořádný kus dál. A po každé 
noci přijde svítání. Jen poznat tu správnou vlnu 
a mít po ruce kompas, který nás nikdy nezradí.

 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.

V letech 1963 a 1964 strávených v koclířovské internaci, napsal biskup Josef Hlouch 
soubor krátkých rozjímání na každý den v roce, příznačně nazvaný Minutěnka.

V knižní podobě byly tyto texty poprvé vydány biskupským ordinariátem v Českých 
Budějovicích v roce 1969. Biskup Hlouch do prvního vydání knihy tehdy vepsal ,,Svému 
kněžstvu a lidu z dob své odloučenosti věnuje autor.“

Náklad 20000 výtisků byl záhy rozebrán a Minutěnka se stala doslova bestsellerem. 
Další vydání v nezměněné podobě tak na sebe nedalo dlouho čekat – v roce 1971 vydalo 
Minutěnku Ústřední církevní nakladatelství v Praze. Poté se však z knihy na dlouhou dobu 
stala takřka  trezorová  záležitost a k jejímu třetímu vydání mohlo dojít až po 20 letech.

V roce 1991 se nového vydání Minutěnky ujalo Nakladatelství Tiskárny Vimperk. Před-
mluvu tehdy napsal Msgre Miloslav Vlk a nové vydání knihy v ní věnoval nadcházejícímu 
20. výročí Hlouchovy smrti.
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Minutěnku vydalo v roce 1994 také nakladatelství Arca JiMfa v Třebíči, nedaleko rodiště 
biskupa Hloucha. O dvě další vydání Minutěnky se přičinilo Karmelitánské nakladatelství 
v Kostelním Vydří. V roce 2002 zde Hlouchova Minutěnka vyšla ve vázané podobě a v roce 
2012 v brožované.

Prozatím poslední vydání bylo redakčně připraveno a vydáno opět v roce 2012 Kar- 
tuziánským nakladatelstvím v Brně. Oproti těm předchozím je doplněno Hlouchovou bio-
grafií a také drobným obrazovým doprovodem.

Ukázky z Minutěnky

7. května – konflikty
  Kdo žije s  druhými, snadno narazí. Každý je nějak 

hranatý. Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vi-
nen ten druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! 
A to při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více 
hlouposti než zloby. A velmi mnoho protivenství působí 
bližní, když ho něco bolí, když je nešťasten – např. i nad 
tím, že nad něho vynikáš, že jsi šťastnější než on. – Každý 
člověk je tajemství! Měj úctu k záhadám každé osobnos-
ti, pak snáze vše pochopíš. Čím je člověk starší, tím bývá 
moudřejší – a proto tím spíš vše pochopí, a kdo pochopil, 
ten snáze odpustí.

10. května – hřích
  Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v násled-

cích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, 
který jest Svatost a jehož svatost je totožná s Jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to 
strašné „Ne!“, kterým se upírá a ničí život Boha v duši. Tím člověk vypadl ze světa Krásy 
a Dobra, je vnitřně znetvořen, zkažený, zlý. Zničil v sobě nejvznešenější hodnotu. A že dál 
fyzicky žije a snad se i veselí, to jest jen výsměch té skutečnosti, kterou svět nevidí. Velké 
je to dílo – zamezit aspoň jeden hřích! Velký výkon, přispět, aby byl hřích odpuštěn, zničen 
jako smrt tam, kam vešel život. Je to krásné chránit duše, zachraňovat pomáhat k životu. 
Co děláš denně na tomto poli, tak milovaném od Boha, že za ně dal svou krev a život?...

Pozvánka na koncert
Farní charita Prachatice – Dům sv. Petra pro muže v Záblatí pořádá v 
 pátek dne 24. května 2013 veřejnou hudební produkci jihočeské zpěv 
ačky a kytaristky Pavlíny jíšové a jejích přátel. Koncert se koná ve dvoře 
azylového domu v Záblatí. Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné.

P. Kokštein, DiS., sociální pracovník DSP
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Z liturgického kalendáře

svatí cyril a metoděj:
metoděj vystupuje ze stínu

Liturgii měsíce května prožíváme na několika rovinách, které se vzájemně prolínají (jako 
vánočka: toto přirovnání užil Otec biskup Jiří při oslavě svých sedmdesátin o našich život-
ních osudech a mně se velmi líbilo). Nejdůležitější je vrcholící doba velikonoční. Postupně 
směřujeme ke slavnosti Nanebevstoupení Páně (12. 5. – tradičním termínem je čtvrtek 9. 
5.) a k Seslání Ducha svatého (Boží hod svatodušní oslavíme letos 19. 5.). Po nich následují 
jako „závěrečný akord“ slavnosti Nejsvětější Trojice (26. 5.), Těla a Krve Páně (tradičně 
ve čtvrtek 30. 5., ve většině našich farností v neděli 2. 6.) a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
(v pátek 7. 6.). Toto období máme letos – ve třetím roce přípravy na cyrilometodějské jubi-
leum – využít k hlubšímu rozjímání o Eucharistii a k obnově našeho vztahu k Nejsvětější 
svátosti oltářní. Nejdůležitější jistě bude připravit se na dobrou svatou zpověď, abychom 
mohli pravidelně přistupovat ke svatému přijímání!

Lidová zbožnost považuje květen za měsíc mariánský. Alespoň někde a alespoň občas 
konáme májové pobožnosti, putujeme do mariánských svatyní a v osobní modlitbě dáváme 
větší prostor mariánským tématům. V liturgii k tomu přistupují dvě památky (8. 5. Panny 
Marie, prostřednice všech milostí a 13. 5. Panny Marie Fatimské) a (adventní) svátek Na-
vštívení Panny Marie, kterým celý měsíc končí (31. 5.).

Třetí rovinou jsou svátky a památky svatých. Začínáme památkou sv. Josefa, dělníka 
(1. 5.). Pak následují svátky apoštolů: 3. 5. sv. Filipa a Jakuba Alfeova a 14. 5. sv. Matěje. 
Církev doby pozdní antiky zastupuje sv. Atanáš, biskup v Alexandrii, učitel církve (2. 5.).

Oslavíme i několik našich národních patronů. Nejuctívanějším z nich je sv. Jan Nepo-
mucký, kněz a mučedník (16. 5.). S jeho zobrazením se setkáme prakticky v každém našem 
kostele. O více než sto let dříve žila sv. Zdislava, patronka rodin (30. 5.). Mučednickou smrtí 
zemřel na začátku třicetileté války sv. kněz Jan Sarkander (6. 5.). Kruté pronásledování 
(i když neskončilo fyzickou likvidací) zažil v době osvícenství sv. Klement Maria Hofbauer, 

kněz, redemptorista, rodák z jižní Mora-
vy, apoštol Varšavy a Vídně (20. 5.). 

* * *

Konstantinova předčasná smrt byla 
pro byzantskou misii na Moravě a v Pa-
nonii pohromou. Postavení Metoděje 
a  jeho žáků navíc ztěžovala nejistota, 
do jaké míry neočekávané změny, ke kte-
rým došlo v Cařihradě, ovlivní vztah pa-
peže a  nového patriarchy k  jejich dílu. 
Všechna rozhodnutí byla prozatím odlo-
žena. Jen dvě okolnosti byly potěšující: 
upřímná úcta Římanů k památce zemře-Kaplička Nejsvětější Trojice nedaleko Netolic.
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lého Konstantina, jehož považovali za světce, a skutečnost, že slovanská liturgie byla už 
předtím řádně schválena a žáci vysvěceni na kněze. Zřízení moravsko-panonské diecéze 
se zdálo být v nedohlednu.

Metoděj váhal s návratem na Moravu. Duší celého díla byl až dosud Konstantin. On stál 
v pozadí a zajišťoval servis. Dělal to rád, byl ukázněným řeholníkem – naprostá podřízenost 
byla součástí jeho asketického pohledu na svět. Jen málokdo věděl o vynikajícím vzdělá-
ní a státnických schopnostech tohoto bývalého vysokého státního úředníka, zkušeného 
ve správě civilních i církevních záležitostí. S bratrem si byli oporou, vzájemně se doplňovali. 
Teď, když šlo o to, aby se započaté dílo upevnilo a konsolidovalo, zůstal osamocen. Měl sice 
kolem sebe několik žáků, ale další vývoj událostí jen bolestně potvrdil genialitu Konstan-
tinovy osobnosti a velikost ztráty. 

Do situace zasáhl panonský vládce Kocel. Už věděl, co se stalo, a žádal papeže, aby mu 
Metoděje poslal zpět. Hadrián se rozhodl jednat. Viděl v Kocelově ochotě přijmout Meto-
děje jako duchovní hlavu své země příležitost dokončit záměr svého předchůdce Mikuláše 
I. a znovu podřídit všechny země ztracené barbarskými vpády a císařskými zásahy přímo 
papežské pravomoci. 

Metoděj zpočátku asi uvažoval o návratu do Cařihradu, ale rozhodně nechtěl být zamí-
chán do náboženských a politických sporů, které tam právě probíhaly. Nadto měl na paměti 
bratrovo poslední přání – neopouštět započaté dílo, ale upevnit ho a rozšířit. Kocelovu 
iniciativu chápal jako projev úcty k tomu, co Konstantin vykonal. Proto se dal papeži plně 
k dispozici. 

Bylo rozhodnuto, aby se odebral jako papežský legát do země, kde předtím s bratrem 
pracoval a oznámil slovanským panovníkům – Kocelovi v Panonii, Rostislavovi na Moravě 
a Svatoplukovi, který spravoval nitranské území – papežův záměr obnovit přímou papež-
skou jurisdikci nad jejich zeměmi a zřídit novou hierarchickou organizaci. Nesl s sebou 
listinu o schválení slovanské liturgie a slovanského písma Svatým stolcem. Když dosáhl 
souhlasu slovanských knížat s  papežským plánem, vrátil se do  Říma a  přijal biskupské 
svěcení.

Hadrián II. se chtěl vyhnout osočování ze strany bavorských biskupů, kteří považovali 
země obydlené Slovany za své misijní území a hájili svou jurisdikci nad nimi. Nezřídil pro-
to novou diecézi, ale obnovil starobylou církevní metropoli ve městě Sirmium (slovansky 
Srěm). Toto město na dolním toku řeky Sávy bývalo správním střediskem někdejší římské 
provincie Illyricum. Metodějovi bylo sympatické kultem sv. Demetria, světce, který ho spo-
joval s jeho rodnou Soluní. Zemřel tu mučednickou smrtí v době pronásledování křesťanů 
za císaře Diokleciána na začátku 4. století. Když v roce 582 vpadli do země Avaři, byly jeho 
ostatky přeneseny právě do Soluně. Sirmijská diecéze zanikla, katedrála mu však zůstala 
zasvěcena. Po ní se město ve středověku jmenovalo Dimitrovica, dnes Srěmska Mitrovica 
(v Srbsku).

V Metodějově době však už dávno nemělo svůj původní význam. Proto se tu moc ne-
zdržoval. Povinnosti pastýře ho vedly do různých koutů diecéze, především do politických 
a hospodářských středisek v blízkosti knížecích sídel. V Panonii mu salcburské duchoven-
stvo prudce odporovalo, proto, jak předpokládáme, si zřídil hlavní sídlo na Moravě. 

P. Pavel Liška
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Boromejky 

2013 – Rok Matky Vojtěchy

Dopisy spoluvězeňkyním

O svém životě ve vidnavské komunitě píše sestra Vojtěcha v dopisech spolu-
vězeňkyni paní Mileně Grimové, kterou duchovně vedla a doprovázela v jejích 

životních rozhodnutích:

„… To víš u nás. Jde-li o nějakou těžší práci, je nás k tomu málo. Naše sestřičky jsou staré 
a nemocné, my jsme dům důchodců řeholních, takže já patřím mezi siláky a nejzdravější 
lidi. Však jsem na to hrdá a hned se sypeme my kancelářské, když jde o cokoliv těžšího. 
A toho bylo právě v mé dovolené až-až. Nediv se proto, že to tak potom dopadlo s mým 
malováním. Ovšem nepředstavuj si, Mileno, něco uměleckého. Jsou to jen maličkosti, kte-
rými se snažím udělat druhým radost. A potom: dělám také někdy takové hlouposti. Víš, 
když mají naše starušky jubileum, tož jim namaluji třeba baculatého klučinu, jak nese náruč 
květů, či zase nějakého toho andělíčka či raracha nebo nějakou směšnou figurku a mají 
z toho vždycky radost a je smíchu kolem dosti, a to já mám právě radost. Tyto moje výtvory 
potom vystřihnu, napíchám na hobru (tabuli) a už visí slavnostně vývěska. Tož vidíš, co 
mám za vedlejší práci. Ovšem – ještě jiné a jiné. Jsem ráda, dokud Pán Bůh dává zdraví, že 
mohu něco dělat. A až i mne bude odvolávat, věříš, že se těším do nebe? Vždyť Pán Bůh je 
tak dobrý. Jen my lidé na to málo myslíme.“

Sestra Vojtěcha ráda dělala radost spolusestrám a ráda by obdarovávala a bývalo pro ni těžké 
vidět potřebu a nemít možnost vyhovět. Říkávala, že chudoba je nejtěžší, když bychom chtěli 
někoho obdarovat a nemůžeme. V dopise paní Mileně píše:

„... Knížku si můžeš nechat třeba několik roků. Pokusím se, zda bych Ti ji vůbec mohla 
dát. Samozřejmě, že naprosto nepadne v úvahu nějaké placení. Mileno, co si o nás myslíš? 
Kdybych mohla a měla možnosti, rozdávala bych a mnoho. Vždycky mně dělalo potěšení, 
že jsem mohla někoho potěšit třeba maličkostí. Vzpomínám si na  svého tatínka, který 
mi sice přál a vlastně učil být štědrou, ale jednou, ba vícekrát jsem mu provedla jako dítě 
leccos, že říkal, že mne bude muset někdy prohlásit za  nesvéprávnou, nebo že přivedu 
rodinu na mizinu. Kdysi totiž při sklizni jablek (měli jsme tehdy velikou úrodu a stromů 
dosti) jsem šla na půdu, kde byl sklad ovoce, a začala jsem házet dětem plnýma rukama. 
Dětí přibývalo a odnášely plné klíny a zase přibíhaly. Když jsem byla v nejlepším a kolem 
domu houfy dětí, přijížděli naši. Tatínek se velmi divil, co se to u nás děje. Pěknou zásobu 
jsem měla již pryč. A to jeden z nejlepších druhů. Nedostala jsem, ale tatínek mě poučil, 
že je dobré být štědrý, ale takhle to nejde. Víckrát abych to nedělala. Takových podobných 
kousků jsem měla za sebou více, než jsem pochopila, že když vidím něčeho více pohromadě, 
že to neznamená, že to musí pryč. Nejlépe jsem to pochopila, když jsem viděla u druhých 



9

hodně pozdě ještě třeba ovoce a u nás již nebylo a to mi nešlo do hlavy, tu tatínek říkal, že 
to je právě to, proč je třeba, aby bylo více – pro pozdní doby.

Můj drahý tatínek! Tak ráda na něj vzpomínám, na maminku se moc nepamatuji. Vidíš, 
Mileno, a ta touha dávat mi zůstala pro celý život. A ty bys mi mluvila o penězích, kde bych 
je nepřijala ani od kohokoliv, což teprve od Tebe!!! Věř, že bych pro vás ráda cokoliv udělala, 
jen kdybych věděla a mohla, opravdu!

Nevím, jaké máš problémy, ale přeji Ti, abys je co nejlépe vyřešila, to znamená: čestně 
před Bohem i před lidmi, a tím i před sebou, pro svůj klid a požehnání! Přála bych Ti všecko 
jen to nejlepší. Ale – co je to, to nejdůležitější! Věř, Mileno, že Bůh sám je jediná dokonalá 
hodnota – nejvyšší, nejlepší dobro. Jen Jeho světlo a Jeho láska mohou uspokojit a nasytit 
to ubohé lidské srdce, příliš široké pro svět, který je obklopuje. Tím Ti chci říci, že ve všem, 
co konáme, z čeho se těšíme nebo co snášíme, ve všem tom má mít účast Pán Bůh. Pak 
ta radost je pravou radostí, potom ze všeho utrpení vytváříme hodnoty, které nás zase 
obohacují. Mysli, Mileno, na přítomnost Pána Boha ve Tvém vlastním srdci. Je tam určitě, 
neboť jen těžký hřích jej z duše vyhání. A to jistě o Tobě neplatí. A kdyby se přece jen něco 
podobného přihodilo, víš, kde se to smyje.

Proto s Bohem procházej svým dnem, všemi oběťmi, pracemi i vším tím, z čeho se radu-
ješ nebo co Tě bolí. Potom budeš nejen sama mít radost, ale dovedeš ji pak i rozdávat. A to 
Ti, Mileno, přeji z celé duše! O tom ostatním si snad přece jenom pohovoříme, nemyslíš? 
Těším se, že k tomu někdy dojde. Zatím se měj, moje drahá, překrásně a Pán Bůh Tě potěšuj 
a sil!“

Paní Mileně píše také o smrti své drahé sestry Simeony. Od roku 1961 žila v Charitním domově 
ve Znojmě – Hradišti. Byla téměř celý život nemocná, ale zanechala za sebou život plný dobrých 
skutků. Byla sestře Vojtěše příkladem v řeholním životě. Velmi uctívala eucharistického Spasitele 
a Matku Boží. Krátce byla v komunitě ve Filipově a oblíbila si Matku Boží Filipovskou a ona si 
svou ctitelku odvedla 13. ledna 1966 v den 100. výročí zjevení Panny Marie Magdaleně Kadeové, 
kterou uzdravila z těžké nemoci.

„…Moc se těším, hlavně do Filipova, kde je poutní místo, a k tomu je letos zrovna stoleté 
jubileum zjevení a zázraku. Ve Filipově byla dlouho jako katechetka sestřička Simeona. Byla 
tam velice ráda a na Filipov vždy s láskou vzpomínala. Když mne volala Velebná Matka, 
abych přijela za umírající sestrou Simeonou, nemohla jsem to vůbec pochopit, že by mi 
umřela. A také jsem ji samou ujišťovala, že se jistě uzdraví a že si uděláme zájezd do Fili-
pova a tam si dáme sraz. A sestřička s velikou námahou, ale přece radostně řekla, že ano! 
Jistě pochopíš, jak mi bude, až budu ve Filipově a že mé vzpomínky budou stále na drahou 
sestru Simeonu. Věřím, že je v nebi a ve všemohoucnosti a vševědoucnosti Boží bude i ona 
vidět, že jsem tam a na ni myslím.

Vše Ti budu potom ještě podrobněji vypravovat. Víš, tolik se mi stýská, třebas že jí přeji 
nebe a těším se na ně sama. Už tam mám rodiče, Vojtínka a sestru Simeonu, a pak tak moc 
našich sestřiček řeholních. Je mi vždy nesmírně líto, když nám někdo umírá. A právě před 
mým svátkem nám jedna zase odešla.

Přála sis vědět, jak jsem slavila svůj svátek. Tož – to je jednoduché: z domova a od zná-
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mých jsem dostala asi 30 gratulací, nějaké balíčky, od Tebe také, a doma mi udělaly mé 
spolusestry ohromnou parádu v kanceláři i v naší jídelně. Večer při sv. požehnání zpíval náš 
sbor ke cti sv. Vojtěcha. To vše bylo již ale zakaleno umíráním naší jedné stařičké sestřičky 
Filothei. Hned při gratulaci jsem řekla, že v případě jejího úmrtí, aby obětovaly vše za ni, 
a že prosím o mši svatou za zemřelé (černá barva). A tak se také stalo. Celý den byl v černé 
barvě. I naše oficium bylo za zemřelou, civilně by se řeklo, že smuteční. A věříš, že jsem 
měla z toho velikou radost? Mohla jsem ve svůj svátek darovat všechno, co bych normálně 
přijímala pro sebe. Bylo mně docela milé, ba velmi milé, že jsem skryta v tom smutku. Mám 
ty naše starušky tak ráda a je mi vždycky moc do pláče, když se s nimi musím loučit. Téhle 
sestřičce jsem říkávala chudáček Boží!

A Ty, Mileno? Uzavírám Tě denně do svých modliteb. To je má pomoc duchovní. Z té 
jiné stránky bych Ti chtěla také pomoci. … Ovšem – nemám moc naděje. Ale pomoc Boží je 
nejjistější. Dávej takové záležitosti svatému Josefovi. Já to tak dělám, že všechny hmotné 
starosti, opravy a potřeby vždycky skládám do rukou tohoto velikého světce, který třebas 
ve veliké bídě, přece se staral o sv. Rodinu s největší pečlivostí a láskou.“

„Na Hradišti jsem se měla tuze dobře. Zotavila jsem se na duši, posílila na těle, nadchla 
pro další práci a i oběti, prostě jsem šťastna se vším, co se mnou a kolem mne je. Víš, u mne 
je to zase ještě jiné než u Tebe. Já jsem byla vždy v klášteře šťastna. Věř, že u mne nebyla 
ani minuta, kdy bych litovala svého kroku, ať přicházely chvilky jakékoliv, kdy jen zářivě 
nesvítí slunce, když přišly okamžiky podobné, jaké jsme prožívaly spolu, ale – konečně – 
vždyť mne znáš a víš, že jsem tvor sice ubohý, ale který se snažil prožívat dobře okamžiky, 
které Pán Bůh poslal či dopustil. Chtěla bych, aby všichni byli šťastni – ale nedaří se mi to. 
Není mi to jedno. Ale – co se dá dělat. Pán Bůh ví, proč tak a ne jinak řídí osudy člověka, 
a jisté je, že to vždycky myslí pro naše dobro.“

kostelní  noc  24. 5. 2013 – Prachatice
16.00 zahájení před kostelem sv. Jakuba, Píšťalka ZŠ Národní
16.15 komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba pro rodiče s dětmi,  

sraz před vstupem do kostela sv. Jakuba
17.30 – 18.30 kostel sv. Jakuba, koncert Pošumavská komorní filharmonie
19.00 vernisáž výstavy v krovu kostela sv. Jakuba: „Výstava fotografií“ -  

Lenka Skuhravá a Miloslav Martan
20.00 – 21.30  přednáška na Téma: Izrael - svatá země, přednášející Lenka Skuhravá, farní sál
20.45 prohlídka kostela sv. Jakuba pro dospělé, sraz před vstupem do kostela
21.30 – 22.00  přednáška Cyril a Metoděj
21.30 BALET a sbor ZŠ Národní v lidovém duchu
22.30 – 23.00 Druhý dech
23.00 bohoslužba
24.00 překvapení s poselstvím

V průběhu celého odpoledne a večera je možno navštívit vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba.

Předběžný program!
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mladí lidovci
„Pro naši společnost je důležité odmítnout pragmatismus jako normu jednání a budovat 
občanskou společnost.“  Josef Lux

Už je tomu pár dní, co i v Prachaticích vznikla místní organizace Mladých lidovců. Toto 
občanské sdružení mladých lidí se zájmem o politiku sdružuje středoškoláky, vysokoško-
láky i pracující od 15 do 35 let, kteří se nespokojují jen s kritikou na facebooku a kterým 
není lhostejný stav společenského a politického vývoje polistopadové České republiky. Svou 
činností vytváříme alternativu pro aktivní mladé občany, kteří si nechtějí nechat vzít naději 
v demokracii a ideály evropského křesťanského humanismu. 

Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořené během staletí trvajících 
křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se 
chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťan-
ských zásad. 

Úzce spolupracujeme s  partnerskými občanskými sdruženími v  České republice i  se 
zahraničními organizacemi, nabízíme tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem 
mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší 
budoucnost České republiky a Evropy.

Za své poslání považujeme vytváření prostředí motivujícího osobnostní, profesní, so-
ciální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst spole-
čensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-
-konzervativní politiky.

Cestu k těmto cílům budujeme skrze aktivity různých druhů. Za sebou již máme např. 
ples Mladých lidovců v Brně, přednášky na téma sociální nauka církve, Čaj o páté v Praze 
nebo pouť do Číhošti. V naší prachatické organizaci plánujeme v nejbližší době přednáš-
ky jak současných, tak i bývalých křesťansko-demokratických politiků, které bychom rádi 
spojili s vystoupením hudebních kapel nebo samostatných umělců. Také bychom se rádi 
po domluvě s farností a okresním předsedou KDU-ČSL podíleli z určité části na organizo-
vání pouti sv. Jana Nepomuka Neumanna, která proběhne 22. června 2013. S KDU-ČSL 
máme samozřejmě zájem spolupracovat i jinak a rozvinout případně společnou aktivitu, 
včetně pomoci ve volební kampani.

Přes krátkou existenci sdružení (půl roku) již máme 113 členů, mezi něž patří tací jako 
Eduard Hulicius (poradce poslankyně evropského parlamentu Zuzany Roithové), Marian 
Jurečka (1. místopředseda KDU-ČSL) nebo Šimon Heller (mluvčí studentů protestujících 
proti koalici v Jihočeském kraji).

Pokud vás Mladí lidovci oslovili a  chtěli byste se o  nás dozvědět více nebo dokonce 
rovnou vyplnit přihlášku, navštivte naši webovou stránku www.mladilidovci.cz. Zde na-
jdete vše potřebné, včetně kontaktů na členy předsednictva, kteří vám rádi dají odpověď 
na jakoukoliv vaši otázku.

Na závěr si dovolím citovat místopředsedu KDU-ČSL doktora Pavla Svobodu slovy: „Kdo 
chce žít jako v Bavorsku, musí také volit jako v Bavorsku.“ Václav Vozábal, předseda MO PT

Life update

Předběžný program!
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Homilie

k slavnosti seslání Ducha svatého, cyklus c 
O slavnosti Seslání Ducha svatého se ptáme, kdo je pro nás Duch svatý. Duch svatý je 

tou podstatnou hybnou silou našeho posvěcení. Už sám titul „Posvětitel“, který mu církev 
dává, to zdůrazňuje. On je dárce života a všeho poznání. Všechno naše vědění má svůj první 
původ v něm. Podle slov sv. Pavla „v něm žijeme, pohybujeme se a existujeme“ (Sk 17,28). 
Snad právě proto, že je nám tak blízko, že je doslova „v nás“, že je duší naší duše, a tedy 
něčím tak zcela samozřejmým, si často ani neuvědomujeme jeho jsoucno. Málo se na něj 
obracíme, málo ho prosíme, málo na něj spoléháme, málo s ním ve svém životě počítáme.

O prvních Letnicích se rozptýlení učedníci shromáždili ve večeřadle v Jeruzalémě, aby 
se připravili na příchod Ducha svatého. A Boží blízkost v Duchu svatém učinila z těchto tvr-
dých mužů poddajné služebníky Boží s něžnou rukou a citlivým srdcem, takže jim všichni 
rozuměli ve své mateřštině. 

A my se můžeme ptát, jak nyní vypadá naše vlastní posvěcování Duchem svatým? Mů-
žeme se klidně zahledět do  minulosti, přítomnosti i  do  budoucnosti, neboť Duch Boží 
nás vede a posvěcuje den co den. První a základní posvěcení a setkání s ním bylo ve křtu 
svatém. Tam vytryskl pramen všech ostatních Božích darů. Tam jsme byli očištěni od dě-
dičného hříchu Sám Bůh nás tehdy nazval svými milovanými dětmi. Ale dobře víme, že 

stále máme snahu si hledat své cesty, 
to spojení s Bohem se zeslabuje našimi 
osobními hříchy. V tu chvíli nám Duch 
svatý přichází na  pomoc. Ve  svátosti 
smíření toto spojení obnovuje a  dává 
nám sílu k novému začínání.

Kdybychom dovedli pochopit, kolik 
milostí nám Duch svatý nabízí, jak nás 
vyzbrojuje, jaké světlo nám chce vlít. 
A svou vlastní pečeť vtiskuje nám Duch 
svatý ve  svátosti biřmování, ve  „svá-
tosti křesťanské dospělosti“. Touto 
svátostí si nás „vyhrazuje pro sebe“, 
označuje svým znamením po celou věč-
nost, upevňuje nás a zoceluje pro boje 
o Boží království v nás samých i ve svě-
tě kolem nás.

Ale opět se ptejme, jak můžeme 
vnímat Ducha svatého, jak ho uslyší-
me? Musíme si uvědomit, že se jenom 
výjimečně ukazuje ve  vichru a  bouři 
jako o  prvních Letnicích apoštolům. 
Spíše je lehkým vánkem, slyšitelným 
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a poznatelným v tichu. Hluk znemožňuje slyšení. Tím spíše v hluku není možné vnímat 
Ducha svatého. Chci-li ho slyšet, musím se ztišit, musím své srdce zklidnit. On se nabízí, 
ale nevnucuje. 

Prosme tedy: Sestup, Duchu svatý, na každého z nás. Ty jediný s tvými sedmi dary a veď 
nás k tomu, abychom rostli ve víře. Sestup s darem zbožnosti a veď nás k duchu modlitby! 
Sestup se svými dary rozumu, vědění a moudrosti a veď nás k chápání celé pravdy, abychom 
se dnes stávali odvážnými svědky víry. Sestup s darem bázně Boží, abychom prchali před 
hříchem, před zlem zbytečného spojování se světem. Sestup s darem rady, abychom uměli 
kráčet cestou moudrosti – rozvahy. Sestup s darem síly, abychom se dnes stali odvážnými 
svědky, tvými svědky, protože Duch ti dává svědectví. Odvážnými svědky církve. Duchu 
svatý, učiň dnes tento zázrak Duchu svatý, dávej nám také své plody – pokoj, radost, pro-
zářenost, věrnost, důvěru, lásku, trpělivost a věrnost. Chceme ti říci: „Přijď Duchu svatý! 
Přijď Duchu svatý! Přijď! Přijď dnes! Na nás! Kéž se tak stane na přímluvu Panny Marie, 
nevěsty Ducha svatého a Matky Kristovy církve. Amen. 

P. Tomáš Hajda, Pacov

„na krásné Šumavě“
aneb po stopách života našich předků

Srdečně vás zveme na Vikariátní dětskou pouť a pouť rodin
 v sobotu 11. května 2013
 Lenora – Horní Vltavice

 9:45 setkání u obecní pece v Lenoře
10:00 zahájení poutě, „Povídání o chlebu“
10:30 „Poznáváme šumavská řemesla“, návštěva sklářského muzea
15:00 ukončení poutě u obecní pece 
 odjezd do Horní Vltavice
15:30 mše sv. v Horní Vltavici

CENA: 90,- Kč/osoba 
(tvoření – řemesla, vstup do sklářského muzea, pečení chleba ...)
Doprava autobusy zajištěna.

Bližší informace: www.farnostprachatice.cz
 Hanžlová Lenka 603 859 190, Grillová Markéta 732 718 616

Pořádá římskokatolická farnost Prachatice ve spolupráci 
s ostatními farnostmi vikariátu Prachatice.
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Rok víry

V Roce víry bychom se měli zamýšlet i nad způsoby jejího pře-
dávání mladším generacím. Pro mládež nedávno vyšel katechismus 
Youcat a co doporučit pro menší děti?

V pondělí 15. dubna 2013 19.30 se v knihkupectví Paulín-
ky uskutečnila prezentace knížky „Děti se ptají, odborníci 
odpovídají“, která se pokouší odpovědět na „dětské otázky“. 
V knihkupectví o knize hovořili Marie Svatošová, Marek Orko 
Vácha a David Eben.

Děti svým rodičům leckdy položí tak složitou teologickou otázku, 
že na ni jen těžko hledají srozumitelnou odpověď. Kdo stvořil Boha? 
Proč nezůstal vzkříšený Ježíš s námi na zemi? Proč je na světě dobro a zlo? Jak to vypadá v nebi? 
Bude konec světa? Líbí se Bohu, co mu zpíváme v kostele, i když se to nelíbí mně? K čemu je dobré 
to, co se děje v kostele? Má Bůh rád také zlé lidi? Proč se neděje to, co bych chtěla? Jaké je to umřít? 
Jak to, když první lidé byli Adam a Eva, tak jsou vykopávky pravěkých lidí? 

Katechetka Eva Muroňová a P. Tomáš Cyril Havel sesbírali otázky dětí a položili je dva-
nácti osobnostem, které jsou odborníky v různých oblastech lidského vědění. Úvodní slovo 
pro čtenáře připravil kardinál Dominik Duka OP. Mezi těmi, kdo na  otázky odpovídají, 
jsou např. David Eben, Jiřina Prekopová, Marek Orko Vácha, Marie Svatošová, František 
Václav Lobkowicz, František Kunetka, Tomáš Machula, Ludmila Muchová, Adolf Pintíř, 
Mireia Ryšková. Každou odpověď oslovených odborníků doplňují další otázky k přemýšle-
ní. Knížku doprovází obrázky výtvarnice Barbary Pospíšilové. Knihu vydalo nakladatelství 
Petrinum s.r.o. ve spolupráci s dětským časopisem Duha. Poslouží nejen rodičům a kate-
chetům, ale i kněžím při setkání s rodiči dětí, připravujících se k prvnímu sv. přijímání 
nebo na křest svých dětí.

Další novinkou, kterou sestavili v redakci časopisu DUHA, je malý souhrn katolické věro-
uky pro děti mini kid kat. Sešitek je menší než obvyklý formát časopisu, má více stránek 
než obvykle a můžete se v něm dočíst všechno důležité, co je dobré vědět o křesťanské víře. 
Autoři se snažili, aby to, co dospělí nazývají základní věrouka, bylo co nejsrozumitelnější 
dětem. Otázky a úkoly, které v sešitku najdete, jsou jednoduchým návodem, jak o své víře 
přemýšlet, sdílet ji a zkoumat. Na 64 stranách najdete základní obsahy víry k oblastem Bůh, 
člověk, Ježíš Kristus, církev, svátosti. Na webu http://www.mojeduha.cz/clanky/16/2013_
deti pak připravili k jednotlivým oblastem pracovní listy. Českobudějovický biskup Mons. 
Jiří Paďour napsal do úvodu:

Moji milí, dostáváte do  rukou soubor podnětů ke  sdílení víry. Víra, kterou sdílíme, vyvěrá 
z podivuhodného živého Božího doteku Stvořitele. Moudrého, mocného, pečujícího, tajemného. 
Z generace na generaci si předáváme především v rodině postoj úcty, důvěry a úžasu. Žít podle 
Desatera, najít zalíbení v nedělní bohoslužbě a těšit se na domov. To jsou rozhodně nejplodnější 
způsoby sdílení života z víry. Na následujících stránkách dostáváme podněty k rozhovorům s dět-
mi. Krok za krokem můžete znovu objevovat, že Bůh má rád maličké, že oni mu lehce porozumí, 
když to my nezkazíme. Objevte znovu ve  společných chvílích Boží blízkost, moudrost a  něhu. 
Pokojné srdce, laskavý hlas a vlídná přítomnost jsou znaky Boží lásky.
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svatý Duch a jeho křížová cesta 
ve Vlachově Březí

Chybí li archivní dokumenty, spoléháme se 
na  vypravování starců. A  když i  ti už odešli, 
nezbývá než uvěřit pohádkám, pověstem, legen-
dám… a přidat k nim ještě něco od sebe. 

Kdo nevystoupal na Svatý Duch ve Vla-
chově Březí, jako by tu ani nebyl. Ten vrch 
spojuje s městem něco víc než několik cest, 
pěšin nebo schodů. Odnepaměti sem chodili lidé, 
aby byli Bohu blíž. Postavili tu kříž, modlili se a vzý-
vali Ducha Svatého. Po Třicetileté válce v polovině 17. 
století zasvětili místo Svatodušním svátkům. Na počátku 
18. věku sem doputoval i mnich Faltýn. Ten nesl až z Říma 
vzácný obraz Panny Marie s děťátkem. Byl to dar papeže Klementa XI. městu Hradci Krá-
lové. Když pak chtěl mnich pokračovat ve své pouti, nemohl obraz zvednout ze země. Duch 
Svatý osvítil Faltýna a ten nechal malbu ve Vlachově Březí. Královohradečtí se nedočkali…

Vlachovobřezští umístili obraz zprvu do dřevěné kaple, kterou brzy nahradila zděná 
rotunda. Kostelík zasvětili Svatému Duchu a  jeho bílé zdi začaly vábit oči, ducha a srd-
ce poutníků. Každoročně sem o Svatodušních svátcích mířily kroky věřících při velkých 
prosebných poutích, z nichž ta největší v roce 1813 trvala tři dny a lidé se tehdy modlili 
za vítězství vojsk spojenců nad Napoleonem. Věhlas Svatého Ducha sílil. Ještě v 18. sto-
letí přistavěli k  rotundě dřevěnou loď se zvonicí. Teprve na  počátku 20. století získala 
osmiboká rotunda členitější fasádu a větší okna s vitráží. Prejzem pokryli kopuli a završili 
ji lucernou. Dřevěný přístavek spojený se západní částí rotundy nahradilo zdivo podélné 
lodi, v ní velká okna s obloukem a nad ní sedlová střecha s mistrovsky vyvedenou zvoni-
cí. Od severu přičlenili k rotundě ještě sakristii. Veškeré stavební úpravy byly provedeny 
citlivě a proměnily stavbu ve skutečnou architektonickou dominantu návrší a v důstojný 
stánek svatodušní úcty. Interiéru kostela se dostalo více světla, prostoru i nepopsatelné 
atmosféry domova. Na východní straně rotundy stál oltář, do něhož byl zasazen památný 
obraz římské madony. Stropní klenba byla vyplněna malbami ze života Panny Marie. Ob-
razy křížové cesty s reliéfy vyřezanými do lipového dřeva se staly neodmyslitelnou součás-
tí stěn nové kostelní lodi, stavitelé nezapomněli ani na malý kůr, k němuž vedlo kruhové 
kovové schodiště. Na zdech rotundy visely děkovné obrazy. 

Povězme si příběh jednoho z nich. V roce 1866 došlo shodou okolností právě u Hradce 
Králové k  jedné z  nejkrutějších bitev 19. století v  rakousko-pruské válce. Bojovali tam 
i branci z Vlachova Březí a okolí, kteří měli u sebe posvěcené barvotiskové obrázky Svato-
dušské Panny Marie. Všichni vlachovobřezští muži se vrátili domů, nikdo z nich nebyl ani 

Kostely vikariátu
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zraněn! S vděčnosti nechali namalovat obraz bitvy a hraběnka Herbersteinová jim k němu 
přidala vyšívaný prapor. Obé pak umístili na stěny rotundy jako důkaz víry v sílu Svatého 
Ducha, jemuž je shodou okolností zasvěcen i chrám v Hradci Králové…

  
Kdo navštívil Svatý Duch a neviděl jeho křížovou cestou, jako by tam ani nebyl a neslyšel 

příběh o stavění 14 kaplí a jejich posazení do krajiny. Nepozná budoucí souznění staveb 
se stromy - vzrostlými lípami. To vše umocňují klasické výjevy na obrazech křížové cesty 
a realisticky pojatá scéna ukřižování na vrcholu Kalvarie. Odpočinutí od Kristovy tragické 
pouti vám poskytne zastavení u kostela Svatého Ducha. To čisté spojení díla Božího - pří-
rody s člověčí myšlenkou, umem a prací – architekturou, abys široko daleko pohledal…

 Kdo poprvé v polovině 19. století osvítil mysl zdejších obecních oudů a bohulibých 
farníků, že pojali úmysl vystavět na Svatém Duchu kaple křížové cesty? A kdo jim podruhé 
vnukl, aby svěřili stavění na bedra zednického mistra Jakuba Bursy? Byl to Duch Svatý. Jen 
takovou odpověď si žádá pověst. Splňme jí to přání a skromně dodejme, že bez příspěvku 
z obecní pokladny, bez penízků ze sbírky farníků a také bez peněz majetných vlachovobřez-
ských soukeníků by tu památka nestála. Sukno z Vlachova Březí se pro svou kvalitu stalo 
vyhledávaným zbožím, byť se z něho také šily vojenské mundůry…

 Sedmatřicetiletý mistr cechu zedníků Jakub Bursa, rodák z nedalekých Dolních Nakva-
sovic, byl v roce 1850 na vrcholu tvůr-
čím, řemeslném i  člověčím. A  Svatý 
Duch znal od  mala ze všech stran. 
Mistr Jakub přijal dar Ducha Svatého 
a pak už zedník - umělec jen po kopci 
chodil, míry si krokoval, vizírkou po-
měřoval, do  písku hůlkou rýsoval, se 
svými tovaryši se radil, ale žádný ná-
kres na papíře vyvedený radním do ru-
kou nedal. Ti mu však přesto věřili, 
stejně jako celé jeho zednické partii. 
A udělali dobře. O rok později přibylo 
na  obzoru Svatého Ducha 14 nových 
kaplí křížové cesty i s Božím hrobem. 
Než je přerostly a  skryly lípy z  aleje 
vysazené ve stejné době, tvořily spolu 
s kostelíkem a Kalvarií pro nás již jen 
těžko představitelné panorama posvát-
ného vrchu. Prázdné výklenky v monu-
mentálních kaplích s klasicistními ští-
ty čekaly, až jim vdechnou život fresky 
zachycující poslední chvíle Kristova ži-
vota na Zemi. Jejich prvním autorem 
byl malíř František Mikule a svou mal-
bu na omítku dokončil v  roce, kdy se 
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narodil Jan Boška - 1854. A právě tento sedmatřicetiletý ma-
líř Boška I. vytvořil na počátku 90. let 19. století nové obrazy 
pro křížovou cestu. Maloval je olejovými barvami na rozměr-
né plechové tabule. Dílo bylo natolik zdařilé, že pak přineslo 
svému tvůrci plno zakázek. Mezi nimi i tu, kterou dokončil 
v roce svých abrahamovin. Byly to stropní malby v kopuli kos-
tela Svatého Ducha a představovaly výjevy ze života Panny 
Marie. Ve 30. létech 20. století renovuje deskové malby křížo-
vé cesty malíř Jindřich Boška II., syn Jana Bošky. V době pro-
tektorátu obnovuje Boška II. i malby v kopuli svatodušského 
kostela a pomáhá mu při tom syn Jindřich Boška III. Na kon-
ci 60. let 20. věku restauruje obrazy křížové cesty malíř Jan 
Čtvrtník z  Husince, také bývalý žák malířské firmy Boška 
se sídlem Na Vršku ve Vlachově Březí. V roce 1996 opravi-
la místní stavební firma Mareš všechny kaple křížové cesty. 
Nebyla to rekonstrukce první, zatím však poslední. V létech 
1996 – 1997 provedl dosud poslední renovaci obrazů křížo-
vé cesty na Svatém Duchu malíř Jindřich Boška III. Deskové 

malby, včetně samostatných postav z Kalvarie, byly nejprve vystaveny v galerii základní 
školy BoMBa a odtud se stěhovaly na své původní místo - do kaplí na Svatém Duchu. 31. 
března 1997 o Velikonočním pondělí nadešel den svěcení obrazů i kaplí křížové cesty. Celou 
tu slávu celebroval tehdejší biskup českobudějovické diecéze Antonín Liška za asistence 
místního pana děkana Aloise Haaseho a několikasethlavého společenství člověčích duší 
a srdcí. Svatý Duch byl při tom také… 

Aby naše pověst dospěla k úplnosti, mělo by se dostat i na ono úvodní přidání něčeho 
od sebe. Pokusme se o to vyprávěním o lidech a jejich díle. V lokalitě Svatého Ducha ob-
jevíte i starý hřbitov. Jakub Bursa tam postavil hřbitovní bránu a později pak i márnici. 
Jako by tušil, že tyto dvě stavby nám ho tu budou připomínat napořád. Dnes totiž nikdo 
neví, kde je hrob zedníka - bohéma a umělce, který zemřel opuštěný ve vlachovobřezském 
chudobinci 19. srpna 1884... Lidé dneška však nezapomněli. Shodou okolností byl rok 
2013 vyhlášen Rokem Jakuba Bursy a všech mistrů lidové architektury - letos 21. červen-
ce uplyne 200 let od jeho narození… Poslední kaple křížové cesty je po stránce stavební 
jiná - lidé jí říkají Boží hrob. V průčelí spatříme obraz anděla, který oznamuje ženám, že 
Ježíš vstal z mrtvých a hrob je prázdný. Pod obrazem za kovovými dveřmi ve výklenku 
však spočívá dřevěná polychromní plastika mrtvého Krista. Tu v roce 1831 vyřezal Mistr 
Jakub Kubašta, hluchoněmý umělec z Podedvor, v téměř životní velikosti. Při podrobném 
zkoumání díla objevíme u  hlavy mrtvého nápis: „Tento obras Ježíše obětoval. Wojtěch 
Taušek, jeho manželka. Weronika, mestan. Wlachobřezski.“ Takové paradoxní zakončení 
křížové cesty v Čechách obvykle nemívají… Na Svatém Duchu stojí i pomník padlých vojáků 
z Vlachova Březí a okolí v 1. světové válce (1914-1918). Vhodnější místo pro monumen-
tální kamennou pietu nemohli naši předkové zvolit… Při povídání o křížové cestě nemohli 
čtenáři přehlédnout jméno malířského rodu Bošků. Děd Jan, syn Jindřich a vnuk Jindřich 
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(*1931) v ateliéru Na Vršku ve Vlachově Březí podstoupili neskutečnou řeholi při malbě 
obrazů křížové cesty na Svatém Duchu. Ta se tak stala i jejich křížovou cestou. Jedině ten, 
kdo takovou práci zkusí, dokáže ocenit pokoru, píli, trpělivost, znalost řemesla a nemalou 
dávku osobního zaujetí pro konečný úspěch díla. Z tohoto místa se sluší malířům Boškům 
jménem všech Vlachovobřezšťanů poděkovat… Jiný malíř a rodák z Vlachova Březí Václav 
Boukal spojil část svého mládí se Svatým Duchem. Později, coby slavný akademický mistr 
věnoval do kostela Svatého Ducha dvě olejomalby - portréty sv. Josefa a Panny Marie. 

Když jsme chodili do školy, tak jsme byli téměř všichni pionýři a současně jsme chodili 
na náboženství. Tenkrát v 60. letech minulého století to ve Vlachově Březí příliš nevadilo. 
A tak se stalo, že odpoledne jsme zpívali píseň Rudé šátky na slunci hoří a v podvečer pak při 
májové pobožnosti v kostele Svatého Ducha zase Tisíckrát my pozdravujem Tebe. Tradiční 
májové mše svaté končily až za tmy a to se to pak na „Svaťáku“ číhalo na holky… 

Koncem 80. let 20. století vystavěli občané v tzv. „Akci Z“ pietní síň a kolem ní i nový 
hřbitov. Budova, jak vystřižená z éry architektury vyspělé socialistické, stojí sice na kopci 
Hájky, ale pouhých pár desítek metrů přes cestu od poslední kaple křížové cesty. A právě 
toto osudové sousedství dává mnohem lepší vysvědčení našim předkům z poloviny 19. 
věku. Ti se s Bursou v čele řídili srdcem, citem a selským rozumem. Zato my stavěli podle 
pětiletých plánů a ideologií… 

S příchodem svobody v 90. létech vstoupila na Svatý Duch i noha vandalská a přidala 
se i ruka zlodějská. V dobách vyspělé socialistické jste mohli vstoupit do kostela Svatého 
Ducha otevřenými dveřmi a našli jste tam vše, o čem bylo psáno výše. Dokonce i na harmo-
nium si tu šlo zahrát. Dnes je kostelík zamčený, a přesto zcela prázdný. Odcizenou dřevěnou 
sochu Ježíšovu z Božího hrobu se šťastně podařilo vypátrat a přivézt zpět. Nešť, nenechavci 
ji ukradli zase, ale ona se opět vrátila a pokorně čeká na své nové místo na slunci. V kapli 
je nyní jen sádrová napodobenina… 

Pojďme a  uzavřeme tyto pověsti v  lepší náladě. 
Od roku 1993 jmenují obecní oudi naše osmnáctileté 
mládence a panny novými občany města. Děje se tak 
v předvečer 28. října a vlachovobřezské mládí vysa-
zuje každoročně na Svatém Duchu svou Lípu osm-
náctiletých a  u  pomníku padlých pak položí květy 
a zažehne poselství plamínků. Podobnou novodobou 
tradici hned tak někde nemají… 

Město Vlachovo Březí má partnerské vztahy 
s obcí Riedlhütte v Německu, s obcí Baumgartenberg 
v Rakousku a se švýcarskou obcí Erlenbach. Pokaž-
dé, když tu naše hosty přivítáme, vedou jejich první 
kroky na Svatý Duch. Kouzlo tohoto prostoru, krása 
jeho stromů a malebnost staveb oslovují cizince stej-
ně tak jako domorodé nebo příchozí z různých koutů 
Čech. To nás místní patrioty těší a jsme rádi, že geni-
us loci Svatého Ducha a jeho křížové cesty je tu stále 
s námi…  J. K. Horák
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Relikvie Jana Pavla II. v Prachaticích
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Darujeme vám to nejcennější, 
co nám zůstalo. 
Kapku krve, 
která je symbolem lásky, 
oběti a oddanosti...
(krakovský kardinál Dziwisz)

Z horlivé iniciativy pana ředi-
tele PhDr. Roberta Huneše byly 
kapli hospice přislíbeny ostat-
ky Jana Pavla II. O  tuto vzác-
nou relikvii požádal pan ředitel 
v Krakově. Vstřícný doprovodný 
dopis napsal českobudějovický 
biskup Jiří Paďour. Z  Krakova 
přišla odpověď od kardinála Sta-
nislava Dziwisze – kaple hospice bude ostatky mít a můžeme si pro ně přijet. Pan ředitel 
odejel do Krakova 23. března v doprovodu dvou kněží – rodilého Poláka kaplana Tomasze 
Piechnika, který dělal tlumočníka, a třeboňského faráře Davida Henzla, který se osobně 
s krakovským kardinálem znal ze svých studií v Římě. Přes nepřízeň počasí po osmihodino-
vé jízdě šťastně vjeli do nádvoří arcibiskupského paláce v Krakově, kde je s otevřenou náručí 
vítal Jan Pavel II. – v podobě sochy. Pan kardinál Dziwisz je přivítal v 15 hodin. Přinesl 
malou plastovou krabičku s relikviářem. Uprostřed pozlaceného květu je pod sklem kousek 
plátýnka s kapkou krve blahoslaveného Jana Pavla II. Vzácná relikvie skončila v náprsní 
kapse pana ředitele. Šťastná delegace navštívila ještě kapli paláce a nedalekou baziliku sv. 
Františka z Assisi. Jan Pavel II. se tam často chodíval modlit. Noční zpáteční cesta s vý-
jimečným darem ubíhala rychle a všichni se těšili na zasloužený spánek. Druhý den pan 
ředitel rozesílal sms zprávy, že v 10.30 bude v kapli hospice slavnostní uvítání ostatků Jana 
Pavla II. Přijel redaktor MF DNES a také Česká televize. Pan ředitel důstojně vešel do kaple 
v doprovodu zaměstnanců hospice a relikvii položil na oltář. Proběhla společná modlitba 
litanií k Janu Pavlu II., sestra Jana Pavla, která je v Prachaticích krátce a pracuje v Domově 
Matky Vojtěchy, zahrála na kytaru a zapívala. Byla to pro ni silná chvíle. Přivítala a uctila 
ostatek svého řeholního patrona mezi prvními. Pak tak učinili všichni zaměstnanci hospice 
a duchovní otec Petr Antoš s ostatky Jana Pavla II. požehnal všem přítomným. Dále byly 
ostatky uchovávány v kapli sester boromejek, než mohly být umístěny do dřeva kříže v hos-
picové kapli. Tato slavnost proběhla v pátek 5. dubna za účasti českobudějovického biskupa 
Jiřího Paďoura, pozvaných hostů, farníků a zaměstnanců hospice. Po promluvě pan bis-
kup umístil relikviář do připraveného výklenku a po chvilce tichého uctívání pokračovala 
mše svatá. Pan ředitel zářil radostí, poděkoval panu biskupovi a k jeho 70. narozeninám 
mu předal kytici a popřál Boží požehnání za nás všechny. Ostatky Jana Pavla II. je možné 
uctít při pravidelné pondělní mši svaté, ale i při soukromé návštěvě kaple hospice. Kéž je 
nám všem tato vzácná relikvie zdrojem mnoha Božích milostí, o které si v modlitbě popro-
síme.  SM. Sebastiana
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Zázraky se dějí

Bl. jan Pavel ii. v Prachaticích
Když českobudějovický otec biskup Jiří Paďour před dvěma roky dedikoval kapli v pra-

chatickém Hospici sv. Jana N. Neumanna bl. Janu Pavlu II., byli jsme nadšeni z této události 
už jen proto, že se stala nejstarším sakrálním prostorem zasvěceným velkému polskému 
papeži. Akt se udál 1. 5. 2011 jen několik hodin poté, kdy papež Benedikt XVI. svého 
předchůdce v Římě beatifikoval. Asi nikoho z nás v tyto chvíle nenapadlo, že Jan Pavel II. 
s námi jednou bude v kapli i fyzicky.

S myšlenkou případného získání ostatků přišla jedna z našich lékařek, která v hospici 
pracuje. Již vícekrát jsme v hospici měli příležitost si ověřit, že Bůh přeje naivním bláz-
nivým nápadům, jsou-li dostatečně upřímné a bezelstné. Sepsal jsem tedy žádost adreso-
vanou krakowskému metropolitovi Stanislawu kardinálu Dziwiszovi, kterou do polštiny 
vstřícně přeložil P. Bogdan Ganczarski z Volyně. Spolu s laskavým písemným doporučením 
o. biskupa Jiřího bylo před Vánoci vše odesláno.

Dlouho nebyla nijaká odezva. Po dvou měsících mne naděje na získání ostatků již opou-
štěla. Jako poslední aktivitu jsem se rozhodl napsat emailový dopis na krakowskou kurii 
s „nenápadným“ dotazem, zda-li žádost vůbec doputovala na patřičná místa. Krátký text 
jsem si přeložil do polštiny a  jal se do adresáře v mailové zprávě kopírovat elektronické 
adresy z webové stránky krakowské arcidiecéze. Do odeslání emailu scházelo několik málo 
minut. V ten moment vstoupila do mé kanceláře paní recepční s došlou poštou. Na prvním 
místě ležel dopis z Polska s kardinálským znakem na obálce... 

Odpověď byla kladná, žádosti kard. Dziwisz vyhověl. Ostatky si prý můžeme vyzved-
nout osobně v Krakowě po  telefonické domluvě v kanceláři kurie. Poprosil jsem o. bis-
kupa, aby na  dlouhou cestu se mnou uvolnil mého dlouholetého kamaráda P.  Tomasze 
Piechnika. Vyrazili jsme v pondělí 25. 3. 2013 ráno. V Třeboni ještě přistoupil P. David 
Henzl. Chovali jsme naději, že budeme mít čest ostatky bl. Jana Pawla II. převzít z rukou 
tehdejšího jeho osobního sekretáře a nynějšího nástupce na krakowském arcibiskupském 
stolci, kard. Dziwisze. Podmínkou bylo přijet do 13:00. Díky dopravní zácpě v centru Kra-
kowa jsme na arcibiskupství dorazili až před čtrnáctou hodinou. Pan kardinál již byl pryč. 
Podle sekretářky – řeholní sestry – máme přijít v 15:00 a snad z rukou alespoň některého 
z prelátů ostatky převezmeme. V daný čas jsme nervózně přešlapovali na místě. Vstupuje-
me do krásného velkého barokního sálu s historickými portréty polských hierarchů. Jaké 
bylo naše překvapení, když do sálu vešel sám otec kardinál. Se všemi se pozdravil. Krátce 
pohovořil a  vyznal se z  náklonnosti k  české zemi a  českému národu. Posléze se vzdálil 
do boční místnosti, aby se vrátil s malou červenou krabičkou. V ní se skvěl malý kruhový 
pozlacený relikviář, uprostřed prosklený. A v něm kousek plátna s kapkou krve bl. Jana 
Pavla II. Po krátkém rozhovoru pro Českou televizi se o. kardinál s námi rozloučil se slovy, 
že nám dává to nejcennější, co má...

Plni rozrušení si zcela neuvědomujeme, co vše se vlastně odehrálo. Vycházíme z arci-
biskupského paláce. Krabičku s relikviářem skrývám pod sakem, v kapse košile na hrudi, 
u srdce. V tu chvíli zavanul tak silný vítr, že nás stálo sil udržet se na nohou a neztratit 
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rovnováhu. První myšlenka, která mi přišla na mysl – Jan Pavel II. přece miloval vítr. Vítr, 
jako symboliku vanutí Ducha svatého. V tu chvíli jsem pochopil, že je opravdu s námi... 
Mimochodem – vzpomínáte, jak při jeho pohřbu v Římě na konci obřadu vítr zavřel na jeho 
rakvi položenou Bibli?

Cesta zpět ubíhala rychle i proto, že za volantem jsme se mohli střídat. Mí spolucestující 
vystupují v Třeboni, resp. Č. Budějovicích. Do hospice přijíždím na druhý den dopoledne. 
V kapli již čekají hospicoví zaměstnanci – pan primář, vrchní sestra a další. Mj. také sestra 
z místní komunity sester boromejek. Jak že se jmenuje? SM. Jana Pavla, SCB... V danou 
chvíli jsme náhodně otevřeli Písmo svaté. Naše oči spočinuly na Jer 33,14-16: „Hle přichá-
zejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově 
a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, 
a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruza-
lém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ´Hospodin-naše spravedlnost´.“ Trochu moc 
„náhod“ najednou…

O. biskup Jiří určuje, že ostatky budou uloženy do kříže v centrální části kaple. Oslovuji 
truhláře, aby v kříži vhodně vytvořil malý prostor pro uložení. Za několik dní zvoní ne-
známý telefon. Na druhém konci se ozve hlas uměleckého vitrážisty, který sděluje, že by si 
považoval za čest dobrovolnicky a zdarma vyrobit sklo na zakrytí prostoru ostatků po jejich 
uložení do kříže. A tak se stalo. Ostatky jsou, díky vstřícnosti a zbožnosti dobrého člověka, 
uzavřeny originálním sklíčkem z relikviáře sv. Reparáta z 18. století!...

V pátek 5. dubna od 15 hodin v kapli bl. Jana Pavla II. začíná mše sv. vedená Mons. 
Jiřím Paďourem, OFMCap., naším sídelním biskupem. Při ní slavnostně ukládá ostatky 
„Božího sympaťáka“ k trvalé úctě do kříže, který je na očích z každého místa v kapli. Zázrak 
se stává skutečností...

Máme v hospici ostatky světce. Světce, jehož většina současníků znala, zažila. Kolik lidí 
na světě má tuto čest? Světce, který svým životem i svým utrpením světu ukázal, jak se 
nese kříž a těžká nemoc. Kdo jiný by měl být v hospici naším ochráncem? Bl. Jane Pavle II., 
oroduj za nás! Robert Huneš
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kána galilejská
Cestou zpět do  hotelu v  Tiberiadě se chceme aspoň krátce zastavit na  místě Ježíšo-

va prvního zázraku. Evangelium podle Jana vypráví: „Třetí den byla svatba v  galilejské 
Káně …“ (Jan 2,1-11). Na stejném místě Ježíš vykonal i druhé galilejské znamení: uzdravil 
(na dálku) syna královského úředníka v Kafarnau (Jan 4,46-54). Z Kány pocházel učedník 
Natanael (Bartoloměj), který – když uslyšel, že Ježíš je z Nazareta – pochyboval: „Copak 
z Nazareta může vzejít něco dobrého?“ (Jan 1,46). 

Kde to ale je? V Galileji jsou dvě místa, která si přivlastňují tyto události: Chirbet Qana, 
vzdálená asi 14 km severozápadně od Nazareta, a Kafr Kanna, ležící 8 km severovýchodně. 
Vzdušnou čarou je dělí 9 km. Biblisté ani archeologové se neodvažují rozhodnout, která 
z nich má pravdu. Spor je to prastarý – v obou lokalitách jsou archeologické památky z doby 
před křižáckými válkami svědčící o prokazované úctě. 

Mnozí odborníci se na základě výsledků vykopávek z léta roku 1982 i lepšího dosvědčení 
tradicí přiklánějí spíše k dnes neobydlenému kopci se zříceninami, zvanému Chirbet Qana. 
Židovský historik Josephus Flavius se o tomto místě zmiňuje, když líčí tažení dvou set 
ozbrojených mužů z Kány do Tiberiady na začátku židovského povstání roku 66 po Kr. Tato 
Kána vévodila jako opevněné místo zbudované na osamělém strmém pahorku Zabulónské 
rovině (Sahel el Battôf) a zajišťovala přístup k Jótapatě, která byla ve velkém povstání proti 
Římanům posledním útočištěm Galilejců. Křižácký letopisec Burchardus de Monte Sion, 
dominikán, ve svém Popisu Svaté země (Descriptio Terrae Sanctae) z roku 1283 nachází 
Kánu v Galileji „na svahu jedné hory, s níž je rozhled na jih do veliké roviny.“ Tento popis 
se hodí právě na Chirbet Qanu. 

Ale i Kafr Kanna má své významné zastánce. V roce 1566 tu pravoslavní křesťané posta-
vili nad údajným místem svatby kostel. Také jeruzalémský františkánský kvardián Quares- 
mius, autor rozsáhlého díla Elucidatio terrae Sanctae (o dějinách země, kustodie a svatých 
míst z let 1616-26), přispěl svou autoritou k identifikaci biblické Kány s tímto místem. 
V moderní době mu dával za pravdu slavný dominikán Marie-Joseph Lagrange, zakladatel 
Jeruzalémské biblické školy. Františkáni tu v roce 1641 koupili pozemek s polorozpadlou 
mešitou, zbudovanou na  základech chrámu z  5. století, o  kterém se zmiňují poutnické 
zprávy z byzantské doby (např. Poutník z Piacenzy). Postavili tu kostel a později ho několi-
krát rozšířili. Dnešní syrsko-románská stavba s dvěma mohutnými věžemi pochází z roku 
1883. Když sem v  roce 1888 přišel P.  Václav Macek, byla ještě skoro nová. Nechme ho 
chvíli vyprávět: „Dorazili jsme do vesnice Kefr Kena, to jest Kana, jež proslavena jest prvním 
zázrakem Ježíšovým. Kana jest příjemná vesnice, rozložená na mírném svahu uprostřed zahrad 
olivových a granátových. Má dobrý pramen vody, z něhož jistě čerpána byla i voda, kterou Pán 
Ježíš proměnil ve víno, protože jest to v celém okolí jediný pramen. Vedle pramene jest starý, 
ozdobně pracovaný sarkofág. Druhdy odpočívalo v něm tělo některého vznešeného smrtelníka, 
nyní napájí se z něho ovce, kozy a jiný dobytek. Františkáni mají v Kaně nedávno zřízenou faru … 
Čistý kostelík stojí na místě domu oněch svatebčanů a na hlavním oltáři jest první zázrak Kristův 
vyobrazen. Kana byla také rodiště sv. apoštola Bartoloměje. Místo, kde stával dům jeho a kde již 
za doby křižáků byl chrám, zakoupili rovněž Františkané v nové době od mohamedanů.“

Pouť do Svaté země
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Průvodce nás také vede 
sem – pro dnešek je tedy 
staletý vědecký spor roz-
hodnut. Protože v  kostele 
právě probíhá mše sva-
tá, sestupujeme nejprve 
do rozlehlé krypty. Snad to 
byl kdysi sklep římského 
domu. Obdivujeme před-
byzantské sloupy a hlavice 
a pokoušíme se přečíst ara-
mejský mozaikový nápis 
z  5. století, objevený při 
jedné z přestaveb. Dokonce 
jsou tu i  džbány, podobné 
těm, ve  kterých Ježíš pro-
měnil vodu ve  víno. Man-
želé z naší skupiny tu slav-
nostně obnovují manželský 
slib. Je to dojemná chvilka.

Pak usedáme v  kostele 
do  lavic, čteme si úryvek 
z  evangelia a  rozjímáme 
o něm: Proč vůbec došlo víno? Vždyť v tomto kraji je ho odjakživa dostatek! To si neuměli 
spočítat, kolik ho bude třeba? Pravděpodobně nepočítali s tím, že si Ježíš s sebou přivede 
i učedníky (prý jich bylo šest: Šimon Petr, Ondřej, Jakub a Jan, Filip a Natanael – proto pak 
těch šest džbánů. Za každého jeden!). A šest mladých chlapů něco sní a vypije! Přesto je 
neodmítli. Ježíš nám chce ukázat, že se nemusíme bát pro něj něco udělat – i když se nám 
to napřed zdá složité nebo nemožné. Nenechá nás na holičkách. Bohatě nám to vynahradí. 

Novomanželé se dostali do situace, ve které si sami neuměli poradit. Ale byl s nimi Ježíš. 
Jistě ho nepozvali jen jako pojistku, aby byl po ruce, kdyby se náhodou něco stalo. Měli ho 
rádi a chtěli s ním sdílet svou radost. A on našel řešení! On má řešení pro jakýkoli lidský 
problém! Nás by takové ani nenapadlo – a kdyby ano, odmítli bychom ho jako hloupost. 
Nebojme se pozvat Ježíše do svého života! Těšme se z jeho společenství!

Nemusíme se trápit tím, že nedokážeme dělat zázraky. Naším úkolem je nanosit vodu – 
dbát na to, aby byla čistá a bylo jí dost. Víno už z ní udělá on!

A to nejlepší nakonec – tak to dělá Bůh! Člověk dává nejprve dobré víno a to horší teprve 
„až se hosté podnapijí“. Také jsme nejdřív mladí, zdraví, plní energie; pak začne ubývat 
sil, přibývat nemocí a nakonec přijde smrt. Ježíš nás ujišťuje, že pro nás chystá to nejlepší 
nakonec. Můžeme – a máme – být optimisty! 

V obchodě naproti kostelu nakupujeme „zaručeně pravé“ víno z Kány. Rychle se stmívá, 
do Tiberiady přijíždíme za hluboké tmy. Končí druhý den naší pouti. Bohu díky!

P. Pavel Liška

Kána Galilejská.
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Viktorie Předotové
narozena:  8. 10. 1958 Brno
sourozenci:  2 sestry
rodinný stav:  vdaná
Děti: Antonín (30), Jindřiška (28) a Jan (21)
Vzdělání: středoškolské
současné působiště:  Římskokatolická farnost Vimperk

Začněme od začátku – Tvým dětstvím. Jaké bylo?
Narodila jsem se v Brně, ale dlouho jsme tam nepobyli a přestěhovali se do Písku. Ještě 

mám dvě sestry. Na dětství vzpomínám moc ráda. Rodiče se s námi vždycky v neděli ně-
kam vydali. Tak jsme pálili ohýnky a dělali buřtopek, šli pouštět draka, bruslit nebo jsme 
jeli lyžovat na Zadov. Ale nejhezčí vzpomínky mám na návštěvu babiček. Jedna žila v Brně 
a druhá na vesnici. Asi to jako vdova s třemi syny neměla lehké. U ní jsem pásla husy, sy-
pala slepicím a dávala králíkům. Moc ráda jsem si povídala s babičkou a taky s ní chodila 
nakupovat a do kravína, nebo do drůbežárny.

Pak nastal čas dospělosti a vrhla ses do rodinného života?
Když jsem se vdala, odstěhovala jsem se z  Písku k  mému muži do  Vimperka. Žili 

jsme spolu už pět let v manželství a stále jsme neměli žádné děti. To jsem vnímala dost 
bolestně. V té době se do Vimperka přistěhovala jedna rodina a žena začala pracovat u nás 
v Tesle. Dostala jsem ji přidělenou na zácvik. Chodili jsme s manželem na přípravu k cír-
kevní svatbě k jednomu knězi, manželova maminka si to přála. A pak nastal den D, kdy 
moje kolegyně z práce najednou přišla a povídá: „Ten kněz, co vás připravuje ke svatbě, 
vám vzkazuje, že zítra nemá čas!“ Zůstala jsem s vyvalenýma očima: Ejhle, normální člověk 
a je věřící! Samozřejmě jsem pak začala z Markéty tahat další informace. S údivem jsem 
poslouchala její svědectví víry a taky o tom všem přemýšlela.

Na co jsi přišla?
 Vybavuji si, jak jsem seděla v kuchyni a asi takto jsem uvažovala: „Nevím, jestli jsi, Pane 

Bože, ale jestli existuješ, tak prosím Tě, ať mám dítě!“ Vím, že to byla zvláštní chvíle. Tehdy 
jsem to myslela stoprocentně. Stejně i Bůh. Otěhotněla jsem velmi brzy. 

A tak jsem se stala taky tím bláznem, co ztratil svůj vědecký názor a stal se katolíkem. 
Máme celkem tři děti. Jsou to naše poklady. Dvě vystudovaly a odešly z domova, poslední 
ještě není hotové. Jsem zaměstnaná jako pastorační asistentka. A  taky jsem si udělala 
akolytský kurs, a tak mi Otec biskup dal pověření a můžu podávat svaté přijímání při mši, 
nosit nemocným Ježíše Krista a vystavovat Jej při Adoraci. 

Na návštěvě u
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Můžeš nám to trochu popsat?
Do nemocnice chodím se svatým přijímáním 

za babičkami jednou týdně, vždycky ve čtvrtek 
odpoledne, a už mě čekají. Jsou mi vděčné, ale 
proč? Vždyť pro mě je největším darem jim Je-
žíše Krista donést. Nosím jej v taštičce na krku, 
ať je vedro a  jdu v  tričku nebo mám na  sobě 
bundu. Tak nás to na akolytátu učili. Je pro mě 
pokladem a pro ty, kterým podávám, se taky po-
kladem po čase stane. Vím, že je to nakažlivé. 
Když je mi někdy těžko přes den a vzpomenu 
si na  Krista, jak jej držím v  prstech a  říkám: 
„Hle, Beránek Boží!“, nějak ty záležitosti ztrácí 
na váze. 

Mezi mnou a nemocnými je, myslím, hezké 
společenství sdílení. Oni mi něco vypráví a já je 
vezmu za ruce, můžu pohladit, obejmout – je to 
volné a blízké, jsme většinou ženy a víme, o čem 
je řeč. Myslím, že to je zase v  jiné rovině než 
s knězem. 

Když je navštívím na  dílně a  něco vyrábí, 
vždycky si nějakou dobu povídáme (nadpřiro-
zené požaduje přirozené) a pak se zeptám těch 
ostatních, kteří nepřijímají, zda by jim nevadi-
lo, kdybychom se pomodlili dohromady. Nikdo 

není proti, a tak vypneme rádio a uděláme kříž... Těm, co jsem nepodala a chtějí, udělám 
křížek jako požehnání. Myslím, že mě jako vyslance církve berou pozitivně. To je velká věc, 
když nás lidi odjinud berou, musím je ale taky brát já.

Ještě chci sdělit, prosím je o modlitbu za mě. Taky na ně myslím. 

Vedeš také nějaké společné veřejné modlitby či bohoslužby?
Ve čtvrtek večer bývá hodinová adorace. Chodí na ni asi tak pět až osm stálých hostů. Je 

v 18.00, jako bývají mše svaté. Otec Michal si přeje, abychom si tam přečetli něco z Bible, 
a tak čteme vždy čtení z následující neděle. To si nalistuji v misálku a obleču albu, nemohu 
nosit Krista Ježíše v tričku. Alba je památeční od Otce Jaroslava z Čadu, beru ji do ruky 
s úctou. Připravíme taky stůl s korporálem a dvě svíčky. Zpíváme, obvykle nějakou písničku 
z Taize (babičky nemají brýle a známe je). Když slyší zpívat mě, ví, že se do toho mohou 
taky pustit – nebudou nejhorší. Zazpívám na úvod a pak, jak se ostatní přidávají, uberu 
šťávu, je to přece naše společná akce, táhnou to muži. Každý z nás tam před Boží tváří je se 
svým životním příběhem, s tím, kde byl zpocený i v pohodě. Je to takové ohřívání v lásce. 
Ale většinu času mlčíme.

Na konci adorace děkujeme. Vždycky se snažím s Pánem Ježíšem mluvit nestrojeně, je 
nám nejblíž v obyčejnostech. Ostatní se v tomto duchu přidávají, pak i krátce poprosíme. 
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Na závěr řeknu třeba jen: „Děkujeme Ti, Kriste, že jsme tu mohli s Tebou být.“ Vezmu Jej 
a někdo mi otvírá – odnesu Ho do svatostánku. 

Už mě tolik nebolí moje hříšnost, když rozkládám sněhobílý korporál, otevírám svatos-
tánek a opatrně beru Krista a vložím do pixidy, spíš mě zaplavuje láska k Němu. Otec biskup 
mi to povolil a náš Otec Michal taky. Čtvrtek je krásný den, někdy ani nemůžu dospat. 

Jiné dny navštěvuji nemocné doma. To záleží, kdy se domluvíme. Chodila jsem k paní 
Urbanové, té bylo již 98 let a pamatovala si z mládí spoustu podrobností. Nedávno zemřela. 
Vimperk byl německý a žilo se tu jinak.

Co je další pracovní náplní pastorační asistentky?
Učím náboženství, a to ve Vacově a ve Vimperku. Ve Vacově jsou na náboženství pouze 

kluci a jedna žačka. Ve Vimperku zase jen děvčata. Učíme se obvykle z knížek, které sch-
válilo biskupství. Snažím se je seznámit s osobou Ježíše Krista a pozvat je do vztahu s Ním. 
Hodně se za ně modlím. Našli jsme na faře přípravek na pečení hostií, a tak před Velikono-
cemi pečeme a na Zelený čtvrtek je Otec Michal při mši proměňuje. 

Taky jezdím do domova důchodců v Pravětíně, kde bývají mše svaté a bohoslužby slova. 
Otec vikář nám doporučoval, ať se naučíme zpívat žalmy, a tak se tam snažím. 

Vedu účetnictví našim farnostem. Otec Michal je velký boháč, má půlku Šumavy. 
S velkým respektem účtuji osm farností. Nemám bohužel program na účetnictví, a tak 
všechny položky vkládám do jiného a pak to vezu do Prachatic a dávám do Winpendentu, 
ale to je jen jeden den v měsíci. Pokud je třeba něco zařídit na úřadech, obvykle vyrážím.

Takže jsi zároveň také katechetka a účetní. Ale coby „paní z fary“ toho asi děláš 
ještě víc?

Když někdo něco chce vyřizovat s našimi duchovními, jedná většinou nejprve se mnou. 
Jsem nárazník. Taky někdy vařím, asi tak jednou měsíčně, a pak stolujeme u oběda dohro-
mady. Je to takové přátelské setkání. Minule jsme pozvali i Otce Vavřince Skýpalu, který 
právě nastoupil. Taky někdy peru našemu jáhnovi Jaroslavovi a žehlím. Zapisuji do matrik 
křty, svatby a pohřby. Chystám rodiče ke křtu dítěte – obvykle odpoledne. Jsou to čtyři 
setkání po hodině. Dělám přípravy na první svaté přijímání, zvu děti i s rodiči a chci, aby se 
z toho dne stala slavnost. Fotím akce a dávám na stránky farnosti, stejně tak i bohoslužby 
každý týden. Tisknu rozpis mší svatých. Je to opravdu pestrá práce a někdy mi spolkne 
celý den.

Jsem Bohu vděčná, že tady můžu být. Kéž, bych měla pořád dobře nastražené uši, oči i 
srdce na to, co chce.

A jak tohle všechno bere Tvoje vytoužená rodina? Máš vůbec na ně i na sebe ještě 
nějaký čas?

Děti jsou ve všední dny mimo domov. Tak jde spíš o taťku. Vím, že vztah s ním je klíčový 
pro mou práci. On je barometr na mou činnost.

Díky za Tvé svědectví o Božím vedení a službě, ať vše stále zvládáš s odevzdaností 
a dostatkem sil.



Stojí za přečtení 

svatyně za hradbami měst
Martin Gaži – Jarmila Hansová
Křížová hora u Českého Krumlova 
v jihočeských a středoevropských souvislostech

 Na samém sklonku roku 2012 vydalo územní odborné 
pracoviště Národního památkového ústavu v  Českých Bu-
dějovicích zajímavou publikaci, v níž se tištěné slovo prolí-
ná s obrazovou přílohou. Ač vytištěna v okruhu vánočních 
svátků, jako by vzdáleně předjímala liturgické období kolem 
největších křesťanských svátků velikonočních.

 Její autoři nejprve důkladně probrali podmínky vzniku, 
umělecké ztvárnění, rozličné účely a někdy měnící se funkce 
větších sakrálních objektů či jejich kompozičních celků (pře-
sahujících jednoduché kříže, boží muka či drobné kapličky), 
které vyrůstaly v blízkosti měst křesťanské Evropy, se za-
měřením na jejich obdoby či typy v naší vlasti. Na to navázali komentovaným přehledem 
příměstských svatyní na historickém území Bechyňského a Prácheňského kraje, z nichž 
některé svým významem v období 17. a 18. století nepřesahovaly svoji lokalitu, zatímco 
se jiné mohly rozrůst až v poutní místa nadregionálního dosahu (např. Klokoty u Tábora, 
Dobrá Voda u Českých Budějovic). Nechybějí ani příklady z Prachaticka (kostelíky blízko 
Netolic, kaple sv. Ducha nad Vlachovým Březím, sv. 14 pomocníků ve Vimperku aj.). Větši-
na farností si tehdy udržovala či nově vytvářela „své“ poutní místo či někde jen místečko.

 Třetí oddíl věnovali formování posvátného místa k uctění Kristova utrpení a vyku-
pitelské smrti z názvu publikace – na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Podrobně 
se zabývali stavebním vývojem od prostého kříže po výstavbu kaple a následně i ambi-
tů, k nimž směřovala zastavení křížové cesty. Promítaly se do něho spletité vztahy mezi 
městem Českým Krumlovem, jehož kancelář vedl „budovatel“ a první kronikář kaple J. 
F. A. Tschernichen, na straně jedné a místní vrchností a jejími úředníky na straně druhé. 
Na podkladě písemností převážně z fondu archivu města i obrazové dokumentace je tu re-
konstruováno vybavení i výzdoba kaple s příslušenstvím a připomínkou současného stavu 
jednotlivých prvků. Autoři neopomenuli ani hmotnou podporu kaple a zajištění její správy 
a popsali liturgické dění v jejích počátcích. Do přílohy mj. vložili původní německé znění 
a český překlad veršované historie Křížové hory i české překlady modliteb a písní.

 V kapli sv. Kříže a Panny Marie Bolestné, obnovené v devadesátých letech 20. století, 
se slaví pouť o Povýšení sv. Kříže (14. 9.), kdy se také otevírá veřejnosti. Odlehlé místo 
na vyvýšenině však přímo zve k tichému zamyšlení, odměňujíc se za vynaloženou námahu 
krásným pohledem na historické město i na zámek, stojící na protějším vršku.

Sp.
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová
Budu asi lítat
roztočený kolotoč

V parku se vždycky zastavujeme u prolízaček. I když 
jsou holky už veliké, pořád je to tam láká. Cvičně se 
zhoupnou, proběhnou houpacím mostem na hrad a sje-
dou po skluzavce dolů nebo se zatočí na kolotoči. Je to 
taková letitá rezavá potvora, při roztáčení strašně vrže, 
a když se roztočí do větší rychlosti, naklání se jako stará 
dáma v krinolíně.

Včera jsme cestou domů zase parkem procházely a sa-
mozřejmě jedna z holčiček naskočila na kolotoč a druhá 
ji začala roztáčet. Sedící výskala a velkopanskými poky-
ny popoháněla sestru k vyšší a vyšší rychlosti. Pak už 
se točila docela rychle a křičela, že chce zpomalit. Ale 
marně. Sestra poťouchle udržovala vysokou rychlost otáček a bavila se úzkostí teď náhle 
zpokornělé holčičky. Ta nemohla seskočit a musela se točit pořád dokola dokola. Bylo mi jí 
už líto, a tak jsem zakročila. Kolotoč zpomaloval, až se pomalu skřípavě zastavil. Holčička 
se pořád křečovitě držela, možná proto, že se jí točila hlava. Přistoupila jsem k ní a podala 
jsem jí ruku, aby se dostala dolů. Vděčně se mě chytila a seskočila. Vydechla úlevou a chvíli 
se mne ještě držela.

Doma byl taky kolotoč. Večeře, nádobí, úkoly, telefon s opravářem topení, pověsit vy-
prané prádlo, vyžehlit sukni na zítřek, zkontrolovat vyčištěné zuby, podepsat žákovskou, 
nachystat krabičky na svačiny, telefon kamarádky v tísni, pusu na dobrou noc, zašít pun-
čocháče, dopsat článek, vypnout topení, vyčistit si zuby, ustlat, pusu manželovi a  spát, 
spát, spát.

V noci se mi zdál hrozný sen. Seděla jsem na kolotoči a ten se točil a točil. Křečovitě 
jsem se držela a bála jsem se. Kolem mne vzduchem létalo mokré prádlo, špinavé nádobí, 
telefonní sluchátka, školní sešity, děravé ponožky, napolo oškrábané brambory, listy papíru 
a to všech v divokém reji. Zdvihal se mi žaludek, ale nemohla jsem nijak seskočit. Zoufale 
jsem hledala někoho, kdo by mi podal ruku a pomohl mi. Bylo mi už tak špatně, že jsem 
se rozhodla skočit sama. Bála jsem se, že si natluču, ale to víření bylo k neunesení. Skočila 
jsem tedy.

Probudila jsem se prudkým škubnutím. Zalitá potem jsem se bála znovu usnout. To byl 
příšerný sen! Snažila jsem se vzpomínat na něco hezkého, abych změnila tok svých myšle-
nek, ale všechno, co jsem si z odpoledne a večera dokázala vybavit, se spíš tomu kolotoči 
podobalo. Trhavě jsem dospala do rána a hned při snídani jsem se svěřila muži se svým 
hrůzyplným snem.

Nebral mé vyprávění na lehkou váhu. Hned navrhl na večer válečnou poradu, abychom 
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přerozdělili domácí práce. Zakázal mi přijímat jakákoli další pozvání a práce až do odvolání. 
Přikázal mi spát po obědě a jíst vitaminy. A koupil mi koupelový olej s vůní pomerančových 
květů. Podal mi ruku, abych mohla seskočit.

Večer jsem ležela ve vaně v oblacích pomerančové vůně a strašně jsem se těšila do po-
stele. Slastně jsem se vyhřívala a uvažovala o svém hrozném snu, o kolotočích, z nichž nelze 
seskočit, a o moudrosti mého muže. Přemýšlela jsem, kolik ztroskotaných manželství moh-
lo vydržet, kdyby si manželé navzájem pomohli seskočit. Někdy může být člověku už tak 
zle, že se chytí jakékoli ruky. Už jsem kolem sebe několik takových krachů viděla. Ale teď 
je chápu. Roztočený kolotoč je hrozná past.

Zašplouchala jsem si ještě naposledy ve vaně a vlezla jsem si do postele. Těšila jsem se, 
že se mi jako obvykle nebude zdát nic, co bych si pamatovala.

Malý slovníček církevních pojmů 

exercicie
Všeobecně se výrazu používá pro všechny duchovní činnosti, které směřují k osobní 

„svatosti“. V užším slova smyslu znamená odebrání se na několik dní do záměrně vybra-
ných míst, spravovaných zpravidla řeholními institucemi, a zanechání vlastního každo-
denního zaměstnání, a to jedině a výlučně proto, aby se člověk věnoval meditaci, modlitbě 
a  vlastnímu duchovnímu růstu. Již v  dávných dobách se po  vzoru Ježíše vydávaly celé 
skupiny křesťanů na osamělá místa v poušti, aby tam setrvaly v modlitbách, a to hlavně 
v postní době. Ve středověku ztratily exercicie poněkud na významu. Nový impuls k du-
chovním cvičením dal zakladatel řádu jezuitů sv. Ignác z Loyoly, který jejich zásady popsal 
ve svém díle Exercitia spiritualia. Exercicií se pravidelně zúčastňují především seminaristé, 
duchovní a řeholníci.

exultet (Velikonoční chvalozpěv)
Hymnus dostal svůj název podle začá-

tečního slova: „Exultet iam angelica turba 
caelorum…“, česky: „Zajásejte již zástupy 
andělů v nebi…“. Zpívá se o velikonoční vi-
gilii a oslavuje Krista, který pro nás zvítězil 
nad hříchem a smrtí. Velikonoční chvalo-
zpěvy začaly vznikat ve 4. století. Dnešní 
znění hymnu Exultet vzniklo pravděpo-
dobně začátkem 7. století v oblasti galské 
liturgie. Vyniká nejen krásou své literární 
formy, ale i hlubokým myšlenkovým obsa-
hem. 
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Poutní místa

Dobrá Voda u hartmanic
Na našich cestách za poutními místy spojenými se zázračnou mocí vody se tentokrát 

vypravíme do západní části Šumavy, jejíž osudy v době poválečné, tedy v padesátých a še-
desátých letech, byly skutečně dramatické. Obec Dobrá Voda se stala na několik desetiletí 
středem vojenského prostoru, který byl nepřístupný a teprve v roce 1995 se kostel svatého, 
přesněji řečeno blahoslaveného Vintíře dočkal obnovy.

Dějiny poutního kostela, kaple a léčivého pramene jsou spojeny s osobností poustev-
níka Vintíře - Guntera - osoby duchovní, ale také politika, diplomata a příslušníka rodu 
královského. Gunter se narodil v ne příliš vzdáleném Durynsku kolem roku 955, na hradu 
Schwarzburgu. Jeho rodina patřila ke společenské elitě a také příbuzní Gunterovi nebyli 
nevýznamní lidé. Otec se honosil hraběcím titulem a značným jměním a blízkým příbuz-
ným byl císař Jindřich II. Jeho sestra Gisela se stala manželkou uherského krále Štěpána 
zvaného Svatý. 

Gunter, nazývejme jej českým jménem Vintíř, žil rušným světským životem. Teprve 
tehdy, kdy dovršil věk pětačtyřiceti let, rozhodl se vstoupit do  kláštera. Kdo způsobil 
tak zásadní obrat v jeho myšlení a duchovním životě? Setkáváme se s osobností svatého 
Godeharda – Gotharda z Hildesheimu, opata benediktinského kláštera v Niederaltaichu 
a pozdějšího hildesheimského biskupa. Ten zapůsobil na Vintíře tak silně, že se šlechtic 
dal na pokání a litoval svých hříchů. Vintíř nejprve vykonal pěšky kajícnou pouť do Říma. 
Po svém návratu položil svůj opasek na oltář svatého Mauricia v klášterní bazilice, nechal 
si ostříhat vlasy i vousy a byl přijat jako novic do řádu. Teprve po zkušební době převzal 
z rukou Gothardových řeholní roucho. 

Poté pobýval v klášterech Hersfeldu a Golingenu, až se rozhodl pro odchod z klášterních 
zdí do hlubokých lesů a hor na německé straně Šumavy, aby žil v osamění jako poustevník. 
Tam jej však po čase následovali jeho žáci a Vintíř s nimi založil osadu s kostelem. Ta se 
stala základem pozdějšího kláštera v Rinchnachu. Řádové bratry čekala tvrdá práce, a tak 
heslo řádu svatého Benedikta z Nursie - Ora et labora – Modli se a pracuj - bylo naplněno. 
Vintíř se zasloužil nejen o zúrodnění krajiny, ale také o vybudování a údržbu cest, které 
spojovaly mezi sebou kláštery a vedly také hlubokými lesy směrem do Čech. 

V posledních letech svého života však zatoužil po opravdové samotě a zamířil do ještě 
hlubších lesů. Jeho kroky nakonec vedly na místo jeho posledního pobytu pod horou poz-
ději nazvanou Březník. Legenda praví, že se živil jen kořínky a plody, které nacházel v lese, 
vodu získal z pramene a mléko mu poskytovala ochočená laň. 

Jednoho dne se laň popásala na nedalekém palouku a tam ji spatřil kníže Břetislav, jehož 
vášní byl lov. Sledoval svoji vyhlédnutou oběť a ta jej zavedla pod skálu, kde kníže spatřil 
obydlí poustevníkovo. Kníže byl ohromen zjevem a řečí svatého muže a nabídl mu ochranu 
a péči ve svém knížecím paláci. Stařec však nabídku odmítl a sdělil panovníkovi, že se blíží 
konec jeho života, a proto zůstane zde ve své poustevně. Na druhý den se kníže opět vypra-
vil za Vintířem ve společnosti pražského biskupa Šebíře. Starý muž již umíral a pověst praví, 
že zemřel v náruči Břetislavově. Ten splnil poslední přání umírajícího, aby jeho tělo bylo po-
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hřbeno v břevnovském benediktinském 
opatství. Tak se také stalo a  Vintířův 
náhrobek bylo možno nalézt v klášter-
ní bazilice. Husitské války se však nevy-
hnuly ani Břevnovu a hrob byl poničen. 
Brzy po  bouřlivém čase byl však hrob 
opraven a opatřen náhrobkem novým, 
renesančním, na  němž můžeme vidět 
postavu světcovu s  jeho tradičními 
atributy – knihou a motykou, symboly 
vzdělanosti a pracovitosti.

Další osudy místa se počaly odví-
jet v  průběhu šestnáctého století. Již 
v době středověku vznikla v blízkosti pramene dřevěná kaplička a brzy se na místo začali 
trousit poutníci uctívající památku Vintířovu i léčivou moc vody ve studánce. Přibylo i míst-
ních obyvatel a vznikla malá ves, která podle hory nesla jméno Březnice, ale posléze se ujal 
lidový název Dobrá Voda. Majiteli kraje byli až do bitvy na Bílé hoře Čejkové z Olbramovic, 
kteří zde vystavěli tvrz a zřídili hospodářský dvůr. Za podporu stavovského povstání však 
byli potrestáni konfiskací majetku a novými majiteli se stali Villaniové, původem italská 
šlechtická rodina. Karel Villani nechal postavit zděný kostel. Po čase Villaniové prodali 
majetek rodu Kinských a ti pak dále Schwarzenberkům, kteří připojili Dobrou Vodu k pan-
ství Prášily.

Jaký byl osud pramene léčivé vody? Již v roce 1675 byl zřízen v blízkosti studánky první 
lázeňský dům – nevelké stavení, které sloužilo k ubytování poutníků hledajících uzdravení. 
Lázeňská tradice se udržela až do roku 1860. Ves Dobrá Voda počala vzkvétat. V roce 1754 
zde byla zřízena fara a škola. Kostel zasvěcený Vintíři se stal farním a v roce 1777 byla 
přistavěna hranolová věž, která v roce 1805 získala dva zvony přivezené z Bavorska. Také 
léčivá voda se dočkala své kaple a v roce 1820 byla nad studánkou vystavěna osmiboká 
stavba, připomínající raně křesťanská baptisteria.

Dnes můžeme navštívit obnovené poutní místo a v kostele obdivovat výjimečné dílo 
sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové – oltář, menzu, čtecí pultík, betlém, čtrnáct desek 
křížové cesty a sochu blahoslaveného Vintíře. Na oltáři – třídílném retabulu širokém pět 
metrů a vážícím sedm tun – je v jeho střední části výjev Ukřižování. Na postranních des-
kách triptychu jsou zobrazeny postavy svatých - Jana Nepomuckého, Anežky České, dále 
biskupa Gotharda, uherského krále Štěpána, jeho manželky Gisely a samotného Vintíře. 
V pravé části pak nalézáme další postavy světců – knížete Václava, jeho babičky Ludmily, 
patronů Evropy Konstantina a Metoděje, Jana Křtitele, řezenského biskupa Wolfganga, 
jehož zásluhou bylo založeno pražské biskupství podřízené mohučské arcidiecézi i postava 
samotného císaře Jindřicha II.

Navštívíte-li toto poutní místo, rozvine se před vámi historie více než jednoho tisíciletí, 
historie šíření křesťanství, rozkvětu evropské kultury, její neblahá období i znovuzrození 
v nových časech. 

Mirka Fridrichová Kunešová
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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. 

František Bláhovec (Blahovec)
* 4. 4. 1864 Žár u Volyně, † 16. 3. 1942 Volyně

Navštěvoval jednotřídní školu v  Onšovicích u  Vimperka, vychodil obecnou školu a 
v roce 1876 odešel na gymnázium do Písku, kde v r. 1884 maturoval. Poté na přání rodičů 
vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích a 22. 7. 1888 přijal kněžské svě-
cení. Téhož roku v říjnu nastoupil jako kaplan Zejbiši (dnešní Javorná) a po třech měsících 
byl jmenován administrátorem v Čachrově, kde se stal r. 1890 farářem.

V Čachrově v r. 1890 založil odbočku Národní jednoty pošumavské, spoluzaložil Ha-
sičský sbor a v r. 1895 Reiffeisenův spořitelní a záložní spolek, včelařský spolek a zasadil 
se o velkou melioraci luk a regulaci řeky Pstružné. Spolu s Františkem Křižíkem zajistil 
výstavbu první družstevní elektrárny v Rakousko-Uhersku. Jeho přičiněním byla rozšíře-
na zdejší česká škola, opraven kostel, vybudován vodovod, založeny dobytčí trhy, zřízeno 
místo pro obvodního lékaře a postavena okresní silnice Čachrov – Nemilkov. Zasadil se 
o obnovu kaple sv. Anny včetně vysvěcení „zázračného“ pramene a zavedl sem pravidel-
ná procesí. Jeho zásluhou byl povýšen Čachrov na městys. Společně s ing. J. Havránkem 
prosadil vybudování družstevní škrobárny v Horažďovicích a byl jejím prvním předsedou.

Za mladočechy v r. 1891 kandidoval za okresy Strakonice – Volyně a 12 let byl poslancem 
Zemského sněmu, kde byl členem komisí petiční a školské. Věnoval se tématům národo-
hospodářským, kulturním a sociálním. Přednášel a publikoval v Šumavanu, Klatovských 
Listech, Budivoji, Stráži na Šumavě, Šumavských Proudech, Českém deníku v Plzni, Země-
dělských listech, Práchni, Sušických listech. Setkával se se spisovateli Karlem Klostermann-
em či s farářem Jindřichem Šimonem Baarem a dalšími. R. 1905 přesídlil na faru ve Vo-
lenicích, kde spoluzaložil družstevní sušárnu, prosadil vybudování vodovodů a přičinil se 
za stavbu silnic z Volenic do Kalenic a Krejnic. Za podpory zemského sněmu opravil kostel 
a památnou kapli v Kladrubech u Volenic. Na věž kostela pořídil věžní hodiny, organizoval 
sbírku na zvony. Jeho zásluhou byl ve Volenicích postaven obecní dům, měšťanská škola, 
ustaveny odbočky Národní jednoty pošumavské a založeno vodní družstvo. Na volenické 
faře se setkával s Dr. Grégrem, Adolfem Hejdukem, Karlem Klostermannem a jeho druhou 
ženou Betty, Alicí Masarykovou, byl zde i Karel Kramář a řada dalších. 

Svými proslovy na „táborech lidu“ působil i jako národní buditel, což mu společně s ob-
viněním za styky s národní opozicí a za aktivity při osvobozování selských synů od branné 



povinnosti a válečných rekvizicír vyneslo r. 1917 
v domovní policejní prohlídku. 

Spoluzaložil spolek pro zachování a  udržení 
památného hradu Rábí, spoluzakládal v  obcích 
a  městečkách odbočky Národní jednoty pošu-
mavské, propagoval zakládání Sokola a  Červe-
ného kříže. Prosazoval výstavby přehrad a elek-
trárny na Vydře a Křemelné, výstavbu železnice 
z Katovic přes Volenice a Strašín do Stach a její 
napojení na  projektovanou železnici Sušice – 
Kašperské Hory – Vimperk. Prosadil povýšení 
fary ve Volenicích na děkanství.

Po  I. světové válce začal sloužit mši svatou 
v českém jazyce, a to až do zákazu od konzistoře 
po udání volenických. Psal do různých listů k po-
vznesení národního a hmotného života v Pošu-
maví, půjčoval knihy ze své velké knihovny. 4. 10. 
1932 ve věku 68 let odešel na odpočinek do Voly-
ně. Zde pracuje jako čestný předseda volyňského 
muzea, je členem výboru Národního sjednocení, 
činný ve spolku Československého červeného kří-

že a Národní jednoty pošumavské. Jeho zásluhou byl opraven kostel „Malsička“ i sousoší 
na náměstí ve Volyni.

Snaží se o soužití obou národností a opět na udání je u něj r. 1933 provedena policejní 
prohlídka pro podezření z trestných činů podle zákona na ochranu republiky. 

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a zrušení politických stran vstupuje do Ná-
rodního souručenství. I zde se snažil prosazovat své 
ideály, avšak neuvědomuje si, že uvedené členství se 
pomalu stává nástrojem k podrobení národa a spolu-
práci s okupanty a nechápe, že podobné organizace 
jako Národní pomoc, jejímž se stal rovněž členem, 
jsou jen prodlouženou rukou okupantů. 

Je čestným občanem Čachrova, Volenic, Kolince, 
Rabí, Koclova, Nových Strakonic, Jinína, Nespic, 
Úbyslavě, Tažovic, Radomyšle, Kladrub u  Volenic 
a Krejnic. 

Díky němu vzniklo 17 hasičských spolků, 16 od-
borů Národní jednoty pošumavské, 7 spolků Česko-
slovenského červeného kříže, spoluzaložil 47 Rei-
ffeisenek. Umírá 16. března 1942 ve Volyni, kde je 
i pohřben.

Použito textu Ing. Václava Zahrádky 
na webových stránkách městyse Čachrov



38

kněz sedlákem
Možná sleduješ v médiích záležitosti, týkající se navracení církevního majetku. A tak 

nebude na škodu udělat malé historické ohlédnutí a přesvědčit se o tom, jak náročné to 
kdysi bylo, aby se kněz vůbec uživil. Uspokojit materiální potřeby duchovního správce far-
nosti musela v první řadě fara, resp. farní dvůr – soubor obytných a hospodářských budov. 
Na takové faře byla místnost nejen pro kněze (a případně kaplana), ale byly zde vyhrazeny 
i prostory pro čeleď (pomocníky v hospodářství). Na obydlí kněze navazovaly stáje, chlévy, 
sýpka a stodola, k farnímu dvoru náležely rovněž příslušné pozemky: zahrada u fary, pole, 
louky, často i les a vodní plochy.

Počet hospodářských zvířat chovaných u fary mohl být poměrně značný – podle inven-
táře z druhé poloviny 17. století se ve stájích a chlévech jakési fary nacházeli 4 tažní koně, 
6 krav, 1 dvouletá jalovice, 2 odstavená telata, 16 starých ovcí, 4 letošní jehňata, 2 svině 
a 5 malých prasat.

Kněz se musel starat nejen 
o tato zvířata, ale také o všech-
ny pozemky. Pomáhala mu 
v  tom čeleď, ale i  farníci. Ti 
měli kromě platebních povin-
ností do  kostelní kasičky ještě 
robotní povinnost orat farní 
pole a  kosit louky. Někdy si 
kněz musel ještě další pozemky 
pronajímat od  farníků, jindy 
naopak on propůjčoval (pro-
pachtoval) půdu jiným.

Takový pronájem půdy nebyl bez rizika, hrozilo při něm neoprávněné přivlastnění 
farních pozemků, často se při kontrolách hospodaření zjistilo, že některá pole, užívaná 
„sousedy“ jako vlastní, jsou ve skutečnosti farní. 

To však nemusela být jediná negativa, se kterými se kněz musel potýkat. Například 
jeden farář zaslal v 18. století oznámení své vrchnosti (šlechtickému správci), že farní po-
tůček vykrádají ve dne i v noci zloději.

Není divu, že v takové situaci si mnozí farníci stěžovali biskupovi na svého kněze, že 
„zesedlačil“, tedy že se více staral o správu majetku než o správu lidských duší. 

Možná že se vrátí doba, kdy kněz bude opět spolu se svými farníky někde na louce kosit 
trávu. Nebo možná budou muset kněží vykonávat ještě nějaké civilní zaměstnání, aby si 
vůbec „vydělali na chleba“. Možná kněží opustí velké farní budovy a nastěhují se do malých 
bytů, aby ušetřili za náklady na bydlení. Nebo budou muset věřící dávat více peněz do ko-
šíčku při nedělní sbírce. Anebo to bude všechno úplně jinak. 

Čerpáno z www.is.muni.cz. 
PH

Slovo ministrantům
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Stalo se

Velikonoce v husinci
Letošní velikonoční obřady v Husinci byly obohaceny nejen o hudební doprovod tria 

Martinka, Maruška, Slávka z bývalé skupiny Naskok, ale také o zvuk sopránového ukulele, 
na které zahrála Slávka. Lidé si všimli, že něco zní jinak než jindy - na ukulele se dá kvalitně 
zahrát i duchovní píseň.

křest
Dne 30. března 2013 byl při velikonoční vigilii v Prachaticích přijat do naší farní rodiny 

bratr Pavel.
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„Relikvie“
Text na str 22


