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

Rozlišuj hnutí a pohnutí 
v duchovní rovině.
Hnutí je myšlenkové.
Pohnutí je citové.
Myšlenka utváří pojem.
Cit vyjadřuje dojem.

Neboj se! 
Jsem s tebou.
Neboj se!
Zůstaň se mnou!
Neboj se!
Nepochybuj a věř!
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Úvodník

Poslední bílé místo, na mapě 
kostelů prachaticka či s pracha-
tickem nějak spojovanými, je vy-
plněno. Pět let jsme měsíc co mě-
síc představovali farní chrám či 
kapli a vznikl ojedinělý soubor, 
který v  Čechách nemá obdoby. 
Na  v  průměru osmi stránkách 
měsíčně jsme se pokusili dát dohromady vše, co 
se podařilo nalézt v archivech i v literatuře. Pátrali 
jsme po starých fotografiích, pořizovali nové a ově-
řovali informace dříve zveřejněné. Každý z kostelů 
jsme prolezli od sakristie po zvonici a poprvé po sto 
letech pořídili soupis zvonů. Odhalili jsme řadu 
nepřesností a  omylů přecházejících po  desetiletí 
z jednoho díla do druhého a jiným se jistě nevyhli. 
Seskládáno dohromady, vznikl by svazek o více než 
350 stranách, zachycující 47 kostelů. Ve chvíli, kdy 
listujete tímto posledním číslem ročníku se však již 
nezabýváme tím, co vyšlo, ale snažíme se najít další 
téma, které by seriál o kostelech nahradilo. A tak se 
zrodil nápad doplnit seriál dosud stojících kostelů 
o ty, které takové štěstí neměly a jejich staletou his-
torii ukončila nálož dynamitu či radlice buldozerů. 
Vrátili jsme se tedy opět do archívů a na první po-
hled se zdá, že se naše práce nikterak nezměnila. 
Ale opak je pravdou. Již nepodnikneme mnohdy 
krkolomný výstup do zvonice ani nebudeme moci 
porovnat staré fotografie a zápisky s dnešním sta-
vem a  budeme zcela odkázáni na  svědectví stará 
více než půl století. Přestože v nejlepším případě 
na místě bývalého kostela nalezneme dnes jen kříž 
a veškerá dokumentace současného stavu se zdrcla 
na  jednu či dvě fotografie, osudy lidí, vzpomínky 
i zem, do které byly uloženy ostatky předků se zni-
čit nepodařilo. A věřte, že při návštěvě místa, kde 
stával kostel, dodnes pocíte stejně intenzivní dotek 
duchovna jako v chrámu stojícím.  

 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.

symposium k poctě mons. josefa Hloucha
Dne 24. dubna 2013 uspořádalo Biskupství českobudějovické a Teologická fakulta Jiho-

české univerzity v Českých Budějovicích na akademické půdě druhého z nich symposium 
na  téma Život a  dílo biskupa Josefa Hloucha a  jeho poselství dnešku. Čestná místa zaujali 
představitelé vedení českobudějovické diecéze za předsednictví světícího biskupa Mons. 
Pavla Posáda, který jednání uvedl a téměř celé poctil svou přítomností. Odbornou veřej-
nost zastupovali převážně vyučující ze spolupořádající fakulty. Mezi naslouchajícími však 
nescházeli ani zájemci z řad široké veřejnosti a – což je zvláště potěšitelné – studenti.

Na symposiu zaznělo celkem šest příspěvků, z nichž dva proslovili hosté a čtyři si připra-
vili zástupci „domácího“ pedagogického sboru. Doc. J. Šebek vyšel od rodinného prostředí, 
které výrazně ovlivnilo Mons. Josefa Hloucha (1902 – 1972, českobudějovickým biskupem 
od r. 1947), a zasadil jeho život a působení do souvislostí dobové církevní a náboženské 
situace a také vnitrostátní i vatikánské politiky. Prof. M. Weis navázal pojednáním o Hlou-
chově duchovním životě a jeho odrazu v díle včetně rozboru využitelných pramenů. Doc. L. 
Muchová z hlediska pedagogického rozebrala Hlouchovo dílo, které i přes časovou vzdá-
lenost až tří čtvrtin století skýtá nemálo podnětů pro současné křesťanské vychovatele 
i prosté předávání víry. Dr. M. Opatrný zvláště na podkladě Hlouchova proslovu ke kněžím, 
proneseného po návratu do českobudějovické diecéze (1968), vyzdvihl stěžejní body jeho 
odkazu pro pastorační práci. Doc. R. Svoboda pojednal o jeho vztahu ke hnutí Katolická 
akce, k jehož myšlenkám prohloubení opravdovosti křesťanského života především laiků 
měl osobně velmi blízko. Vystoupením Mgr. F. Koloucha o internaci biskupů českobudě-
jovického Hloucha a brněnského Skoupého symposium dospělo k závěru. Písemné verze 
příspěvků by měly býti ještě v tomto roce publikovány na stránkách časopisu Studia the-
ologica.

Pomalu ke svému vyvrcholení spějící Rok biskupa Hloucha (25. 3. 2012 – 9. 6. 2013), 
vyhlášený v českobudějovické diecézi u příležitosti hned několika jeho životních či pro-
fesních kulatých i půlkulatých výročí, jež se sešla v loňském roce, a který se – slovy Mons. 
Posáda – může stát východiskem procesu vedoucího k jeho prohlášení za blahoslaveného, 
byl skutečně obohacen touto akcí odborného charakteru. Opětovně se potvrdilo, že jakou-
koliv osobnost, má-li být její obraz pravdivý, je nutné vnímat v souvislostech dané doby 
a prostoru, které ji ovlivňovaly a formovaly. Rovněž je nezbytné obrátit pozornost přímo 
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k pramenům, jsou-li dostupné a zpřístupněné, i k sa-
motnému dílu. Jak se ukázalo při diskusi, odbor-
níci v různých oborech už při přípravě referátů své 
poznatky a náhledy navzájem konsultovali. Dalším 
pozorovatelným kladem je zaujetí, s nímž se svého 
úkolu, byť někdy nelehkého, zdárně zhostili. Pak se 
může naplnit předeslaný záměr symposia a vskutku 
naplno nebo ve skrytosti „promluvit“ poselství laskavého dobrého duchovního pastýře, 
který si svěřené duše odnesl ve svém srdci na věčnost před více než 40 lety, ale jeho charis-
ma jako by tu bylo stále přítomné. Škoda jen, že se na odpolední část zajímavého programu 
v učebně dosti vyprázdnily lavice. Bezděčně to může vyvolat souvztažnost s pozvolným, 
ale neúprosným řídnutím řad těch, kteří se kdy mohli s Mons. Hlouchem osobně setkat 
a jejichž vzpomínky slovně i hmotně dokladované by bylo žádoucí včas zachytit. Sluší se 
poděkovat všem, kteří se přičinili o zdar tohoto dobrého díla. Sp.

Římskokatolická farnost ve spolupráci s Městem Prachatice vás srdečně zve na 

oslavy sv. jana n. neumanna 
sobota 22. června 2013 Prachatice

10.00 poutní mše v kostele sv. Jakuba

odpolední program na Parkáně:
PROGRAM PRO DĚTI

14.00 – taneční vystoupení v podání tanečního oddělení ZUŠ 
a baletního studia Olgy Pilátové  při ZŠ Národní
14.15 – cca 18.00 (Parkán – zadní část) – hry pro děti, lukostřelba – Demdaal o.s.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
14.15 – 15.00 „Miriam“ skupina P. Vavřince 
15.00 – 16.00 „Druhý dech“ z Prachatic
16.00 – 17.00 „6strun“ z Hartmanic 
17.00 – 18.00 „Elaion“ z Prachatic a Schola při ŘK farnosti Prachatice

kostel sv. jakuba – možnost tiché modlitby u ostatků světce
Hospic sv. jana n. neumanna – během dne možnost návštěvy v Neumannově ulici 
Prachatické muzeum – stálá expozice „Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna“ 
– vstup volný

V případě deště budou hudební vystoupení v kostele sv. Jakuba. Změna programu vyhrazena.
www.farnostprachatice.cz
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Z liturgického kalendáře

svatí cyril a metoděj: dovršení díla 
Po skončení velikonoční doby pokračuje na začátku června liturgické mezidobí devátým 

týdnem. Slavnosti Těla a Krve Páně (2. 6.) a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (7. 6.) jsme si při-
pomínali už v minulém čísle – dovršují totiž právě uplynulé období. K nim patří i památka 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie (8. 6.) – jediná mariánská památka tohoto měsíce.

Na svátky svatých je červen opravdu bohatý. Adventní cyklus pokračuje (po Zvěstování 
Páně a Navštívení Panny Marie) slavností Narození sv. Jana Křtitele (24. 6. – půl roku před 
Vánoci). Z ostatních svátků je nejdůležitější slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla (29. 6.), titu-
lární slavnost nejstaršího prachatického kostela. Na ni navazují památky světců z doby an-
tického pronásledování církve: sv. Barnabáše, apoštola, ochránce a průvodce sv. Pavla (11. 
6.), sv. Justina, filosofa a mučedníka (1. 6.), sv. Ireneje, biskupa a mučedníka (28. 6.) a sv. 
Víta, mučedníka (15. 6.). Ten se stal českým národním patronem, když v 10. století získal 
sv. Václav část jeho ostatků (pravou paži) a založil k jeho poctě kostel na Pražském hradě. 

V církvi raného středověku zanechali svým životem a působením hlubokou stopu sv. 
Cyril Alexandrijský († 444, památka 27. 6.), biskup a učitel církve – díky němu byl Panně 
Marii přiznán titul Matka Boží (Bohorodička), a  sv. Bonifác, biskup, apoštol Německa, 
mučedník († 754, památka 5. 6.).

Vrcholný středověk zastupují sv. Norbert, biskup, zakladatel premonstrátského řádu 
(† 1134, památka 6. 6.) – jeho ostatky byly na začátku třicetileté války převezeny do klášte-
ra v Praze na Strahově a je počítán k českým patronům, 
dále sv. Antonín z  Padovy, kněz, vynikající kazatel, 
následovník sv. Františka z  Assisi († 1231, památka 
13. 6.), sv. Alois Gonzaga, řeholník-jezuita, patron 
mládeže, především studentů († 1591, památka 
21. 6.), a sv. Jan Fisher, biskup, a Tomáš More, filosof 
a státník, mučedníci z doby pronásledování katolíků 
v Anglii v 1. polovině 16. století (22. 6.).

V 19. století žili a pracovali sv. Jan Nepomuk Neu- 
mann, rodák z Prachatic, biskup v americké Philadel-
phii (19. 6.), a prvomučedníci rovníkové Afriky sv. Ka-
rel Lwanga a jeho druzi (3. 6.).

* * *

Posledních 15 let Metodějova života bylo tak bohatých na události – příznivé i nepříz-
nivé – že se jich můžeme v závěrečném díle našeho vyprávění jen letmo dotknout. Kdyby 
měla být vypsána každá zvlášť, byla by to pořádně tlustá kniha (srv. Jan 21,25).

V roce 870 došlo na Velké Moravě k palácovému převratu. Mladý Svatopluk nebyl spoko-
jen s postavením údělného knížete v Nitře a chtěl se zmocnit svrchované vlády nad celým 
státem. Začal vyjednávat se synem Ludvíka Němce Karlmanem o poskytnutí pomoci proti 
svému strýci. Zajal Rostislava a s ním i Metoděje a nechal je dopravit do Řezna na říšský 

Tre Fontane – místo umučení 
sv. Pavla.



7

sněm, jehož se zúčastnili nejpřednější světští i církevní hodnostáři říše. Rostislav byl ob-
viněn z nepřátelství proti říši a porušení přísah věrnosti a odsouzen k smrti. Král Ludvík 
mu pak udělil „milost“: dal ho oslepit a zavřít do kláštera, kde dožil svůj život v úplném 
zapomnění. 

Metoděj byl bavorskými biskupy obžalován, že zlovolně uchvátil území náležející pod 
jejich správu. I když se hájil tím, že jednal na základě papežova rozhodnutí, odsoudili ho 
k doživotní internaci a převezli do kláštera ve švábském Ellwangen. Papež v jeho prospěch 
nezasáhl – pravděpodobně o jeho osudu nic nevěděl. Bavorští biskupové pečlivě dbali na to, 
aby se k papežské kurii nedostala ani sebemenší zprávička o tom, jak naložili s prelátem, 
který byl řádně jmenován arcibiskupem a pověřen funkcí apoštolského legáta. Ani Meto-
dějovy pokusy informovat papeže o svém postavení neuspěly. Chtěl poslat do Říma něko-
lik poslů, ale strážci mu v tom vždy zabránili. Až začátkem roku 873 se podařilo mnichu 
Lazarovi uniknout a podat papeži zprávu o arcibiskupově situaci a místě jeho věznění. To 
už ale nebyl Hadrián II. († 872), nýbrž jeho nástupce Jan VIII. Také na Moravě se mezitím 
situace stabilizovala. Svatopluk si dokázal vybojovat nezávislost na říši a žádal Řím, aby 
obnovil církevní samostatnost jeho státu a umožnil Metodějovi se vrátit. Papež okamžitě 
reagoval: ostře vytkl bavorským biskupům jejich provinění a prohlásil je za zbavené úřadů, 
dokud Metoděje nepropustí a sami se před ním neospravedlní ze svého jednání. 

Svatopluk a jeho velmoži však nebyli vlastenci v dnešním slova smyslu – nešlo jim o boj 
Slovanstva proti Germánům. Spíše se chtěli vyrovnat silným sousedům v moci a bohatství 
a zachovat si nezávislost. Když dosáhli svého, nic jim nebránilo navazovat s bývalými ne-
přáteli přátelské svazky. Postupné sbližování s franskými feudály vedlo k napodobování je-
jich zvyků a způsobu života – a tím také k návratu latinské liturgie a německých kněží. Mezi 
nimi nabyli významného postavení dva: přední Svatoplukův rádce Jan z Benátek a švábský 
benediktin Wiching. Oba byli Metodějovými odpůrci a vášnivými kritiky slovanské liturgie. 
Svatopluk sám Metodějovým nepřítelem nebyl – naopak: oceňoval jeho úsilí o zajištění ne-
závislosti moravské církve a slovanská liturgie mu nevadila. Pro něj bylo důležité zachování 
dobrých vztahů s papežskou kurií. Uvědomoval si, že jen na ní závisí udržení církevní sa-
mostatnosti jeho státu a očekával i další výhody státoprávní. Na jaře 879 vypravil do Říma 
poselstvo, které mělo dobré vztahy utužit. Jan z Benátek s Wichingem však situace zneužili 
k očernění Metoděje. Naštěstí se Jan VIII. nedal strhnout k ukvapeným a jednostranným 
závěrům. Vyzval arcibiskupa, aby se osobně dostavil do Říma a vysvětlil mu své jedná-
ní. Cesta přinesla Metodějovi naprostou rehabilitaci, podstatné upevnění jeho postavení 
a zvýšení prestiže. Bulou „Industriae tuae“ papež slavnostně potvrdil a rozšířil jeho práva 
v čele moravské církve a znovu výslovně povolil užívání slovanské liturgie. 

V roce 881 se Metoděj s papežovým souhlasem dočkal návštěvy Konstantinopole. Byl 
přijat císařem i staronovým patriarchou Fotiem. I když tato pouť nemohla nijak ovlivnit 
skutečné postavení moravské církve, přinesla mu velkou radost. Vrátil se až po polovině 
roku 882. 

Závěrečné měsíce svého života prožil v poměrném klidu. Dokončil překlad Bible a uspo-
řádal i jiné překlady, které už dříve pořídil. Zemřel 6. dubna 885 (ve Svatém týdnu) a byl 
pohřben v katedrálním chrámu. Jeho hrob dosud nebyl objeven. 

P. Pavel Liška 
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Boromejky 

2013 – Rok Matky Vojtěchy

Dopisy spoluvězeňkyním

Pokračování z dopisů matky vojtěchy Hasmandové
Dopis sestry Vojtěchy rodné sestře Emílii z roku 1966:
„... pokoj a láska Boží buď s Vámi! Uctivý pozdrav milé Matince a všem Vašim spoluse-

strám. Připadá mi ta doba od smutného setkání na pohřbu drahé sestřičky Simeony jako 
několik let. Však je to převelice dlouho, viďte, sestřičko! Ráda to dávám Pánu Bohu, jen Vás 
prosím, abyste mi to nebrala jako nevděk. Sestřičko, věřte, že denně vzpomínám v mod-
litbách velmi a jinak také často. Zvláště nyní, když se blíží Váš svátek, na který se těším, 
pamatuji ještě více. Vždyť to jsou mé jediné dary pro Vás. Vím, že těch důkazů máte ode 
mne málo, ale věřím zase, že mne chápete tak, jak jsem vždy byla a jsem. Ujišťuji Vás mod-
litbou, prosbami za Vás, za Vaše zdraví, za sílu a statečnost v duchovním životě. Prosím, 
abychom byly k radosti Pánu, abychom mu byly vždy libou vůní i útěchou a pomocí svému 
okolí. Abychom nezklamaly očekávání nejen nebe, ale i země. Vždyť tolik lidí čeká na naši 
pomoc duchovní, na sílu, kterou mohou zprostředkovat naše sepjaté ruce a srdce plné lásky 
– té účinné, která dává a nečeká na odměnu, ani nepočítá, kolikrát byla za dobro zraněna. 

Moje drahá sestřičko, vím, že se to snadno píše, ale hůře koná. Ale proto Vás ujišťuji, že 
toto Vám chci vyprošovat a sama po tom nesmírně toužím. Líbila se mi myšlenka, kterou 
jsem nedávno četla, že čím blíže jsme Pánu Bohu, tím blíže jsme každé bytosti, která nás 
potřebuje – a tím lepší a poctivější je naše práce. Žijeme-li s Ježíšem, tu On skrze nás roz-
dává sebe… a tím oblažuje i ty, kdož jsou blízko nás, ale Jemu zatím vzdáleni! Tož, moje 
drahá Emilko, sestřičku Simeonu už máme u Pána Boha a ta doba našeho života – možná 
– že dlouho také nepotrvá. Myslívám na to denně. A přesto, že jsem ráda na světě a vážím 
se každého dne života, přece se těším i (ovšem, že s bázní, ale i důvěrou) na tu chvíli, kdy 
i nám zazáří věčné světlo. Bude to ještě po nemnohém boji krása, viďte! 

Ale zatím jsme ještě tady, a  tak je nutno myslet i na  to, co z  tohoto života. Posílám 
Vám, sestřičko, malou bonboniérku a vůbec – tuze ráda bych Vám dala něco moc hezkého, 
Počkejte, mám tu medvídka. Je rozkošný. Dostala jsem ho z Ostravy. Tož půjde do Božic. 
Jen co to dopíši, už pro něj poklušu. Hledám v paměti, co ještě mám, co byste neměla a čím 
bych Vám udělala radost. A nejhorší je na tom to, že nic nemám. Kdybyste tu byla, dala 
bych Vám urovnat skříň, to Vy velice ráda děláte, a všecko, co by se Vám líbilo, to bych 
si pro Vás vyprosila. Vy se smějete, Emilko, že? Ale já to myslím vážně. Mám ohromnou 
chuť Vám něčím udělat radost – no – ale – je to se mnou ubohé. Tak přijměte aspoň dobrou 
vůli a ujištění, že moje vděčnost a láska by Vám chtěla dát ty nejhezčí dary nebe i země. 
Dá-li Pán Bůh dopřát jara, tak bych potom poprosila, abychom se mohly sejít a konečně si 
pohovořit o sestřičce Simeoně a o všem. Zdálo se mi o ní jen jednou a bylo to velmi pěkné. 
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Jenže – ona se mnou chtěla ještě být, a já jsem jí řekla, že už musím jít! To jsem celá já, viďte!
Moje drahá sestřičko, Pán Vás chovej ve svém srdci a Matička Boží s celým nebem bdí 

nad každým okamžikem. Těším se na Vás nesmírně, nemohu se skoro ani dočkat. Ale – ně-
kdy to bude, Emilko, určitě! Zatím Vás kladu do hlubiny Božského Srdce a tam se s Vámi 
denně scházím. Tam Vám za vše děkuji!“

Sestra Vojtěcha byla 1. 10. 1969 jmenována představenou velké vidnavské komunity a v do-
pise přítelkyni Mileně píše:

„... Naše vánoce byly jako vždy velmi pěkné. I já vzpomínám na ty, které jsme společně 
trávily (ve vězení). Kolik bylo i tam krásy a hloubky z víry. Je mi líto, že stůněš. Snad se to 
brzy vyléčí, ale buď opatrná! Zdraví je veliký poklad. Jak se těžko napravuje to, co se po-
kazilo. Proto proste denně Pána se mnou, aby Vám uděloval i tento veliký dar. Mně se daří 
dobře. Starostí je plno, to víte. Ale mám ráda ty naše starušky. Vždyť jsem s nimi již desátý 
rok. Skoro tomu ani sama nemohu věřit. Teď tu máme plno sněhu. Krajina je kouzelně 
krásná. Když zametáme plochou střechu na našem domě, tak v údivu velebíme Pána za ty 
krásy, které rozhazuje plnýma rukama do našeho okolí.“

„... Mně se daří dobře. Připadalo mi, že není možno, abych někdy zvládla dobře to množ-
ství sester 105. A přece to jde, i když to nepovažuji zrovna za ideální, aby bylo pohromadě 
tolik sester za  jednoho vedení. Mám ale upřímně a velmi ráda všechny své spolusestry 
a snažím se o to, aby i ony měly klidné a pěkné stáří. Věř, láska nahrazuje velmi mnoho. 
Mohu Ti říci, že mi není pro mé sestry nic těžkého. Toužím, aby byly šťastné, a ony to cítí, 
i když jim to neříkám. Vím, že i ony mě mají rády, a to pak usnadňuje všechny starosti 
v tom množství. Samozřejmě, že není člověk ten, aby se zalíbil všem, jak říká přísloví, ale 
nějaká výjimka jen upevňuje to, co je dobré. Ale prosím Tě, modli se i za mne. To je věc, 
kterou vždy potřebuji!“ 

Podle řádového zvyku napsala sestra Vojtěcha v tomto období řádky o vzniku svého povolání 
a ukončila je těmito slovy:

„... Kus života za mnou. Všude jsem byla ráda. Nikdy – ani v nejtěžších chvílích, ani v mé 
slabosti a bídě – nikdy jsem nelitovala, že jsem volila tuto cestu za Nebeským Snoubencem.

Za vše nesmírně děkuji milosrdenství Božímu, mé drahé nebeské Matce a mým ochrán-
cům.

Pán ať odplatí celé kongregaci, že mně dávala tolik dobra a v mých milých představených 
stále lásku, pomoc a shovívavost. Zvláště veliký dík za Vidnavu!

Měla jsem ji ráda, poněvadž mi nejvíce dala. Vidnava byla pro mne hořká bylina, která 
léčila, sílila, dávala poznání a uzdravovala. Velebí duše má Pána!“  SM. Sebastiana

Putovní výstava matka vojtěcha – služebnice Boží bude v prachatickém  
Domově Matky Vojtěchy zahájena 28. června v 15.30 hod.  
Panely budou ke zhlédnutí po celý měsíc červenec. Všichni jste srdečně zváni. 
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Poutní bohoslužby ve volarském obvodu:
Červen
Sobota 15. 6. 2013 – mlynářovice – 14.00 hod. – česko-německá
Neděle 16. 6. 2013 – Zbytiny – 11.00 hod. – německo-česká

Červenec
Neděle 14. 7. 2013 – křišťanov – 11.00 hod. – německá
Neděle 21. 7. 2013 – sv. magdaléna – 11.00 hod. – česko-německá
Sobota 27. 7. 2013 – Pěkná – 13.00 hod. – německá
Neděle 28. 7. 2013 – Želnava – 11.30 hod. – česká

Srpen
Pátek 16. 8. 2013 – České Žleby – 14.00 hod. – německo-česká pod širým nebem
Neděle 18. 8. 2013 – stožecká kaple – 15.00 hod. – česko-německá pod širým nebem
Sobota 24. 8. 2013 – rosenauerova kaplička u Schwarzenberského kanálu  
– 14.00 hod. – česká pod širým nebem

Poutní bohoslužby ve farnostech spravovaných z vimperku:
Červen
Neděle 2. 6. 2013 – vimperk – kostel Navštívení Panny Marie – 8.30 hod.
Pátek 7. 6. 2013 – vimperk – hřbitovní „dolní“ kostel Nejsv. srdce Ježíšova – 18 hod. 
Sobota 15. 6. 2013  – javorník – kaple – sv. Antonína z Padovy – 10.00 hod. 
Neděle 23. 6. 2013  – Zdíkovec – kostel sv. Petra a Pavla – 10.15 hod.
Sobota 29. 6. 2013 – knížecí Pláně – hřbitov – Narození sv. Jana Křtitele – 10 hod. – 
německá

Červenec
Pátek 5. 7. 2013 – nicov – kostel sv. Martina („letní – rodáků“) – 10.30 hod. – německá
Pátek 5. 7. 2013 – vicemily – kaple sv. Cyrila a Metoděje – 14 hod.
Neděle 7. 7. 2013 – stachy – kostel Navštívení Panny Marie – 10.15 hod.
Neděle 21. 7. 2013 – svatá maří – kostel sv. Maří Magdalény – 10.15 hod.
Sobota 27. 7. 2013 – Borová Lada – kaple sv. Jáchyma a Anny („Annafest“) – 14 hod.
Neděle 28. 7. 2013 – Hliniště – kaple sv. Jáchyma a Anny – 16 hod. 

Poutní bohoslužby 
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Srpen
Neděle 4. 8. 2013 – kvilda – kostel sv. Štěpána („letní pouť“) – 10.30 hod. 
Neděle 4. 8. 2013 – vojslavice – kaple Panny Marie Královny – ne 25. 8. – 12 hod.
Neděle 4. 8. 2013 – strážný – kaple Panny Marie Královny – so 31. 8. – 16 hod. 

Září
Neděle 8. 9. 2013 – Zdíkov – kaple u Lizu – Narození Panny Marie – 10.15 hod.
Neděle 8. 9. 2013 – Boubská – kaple – Narození Panny Marie – 12.00 hod.
Neděle 15. 9. 2013 – stachy – hřbitovní kostel – Panny Marie Bolestné – 10.15 hod.
Sobota 14. 9. 2013 – korkusova Huť – kostel – Povýšení sv. kříže – 16 hod. 
Neděle 15. 9. 2013 – Zdíkov – sv. Ludmily – 10.15 hod
Sobota 28. 9. 2013 – Zdíkovec – kostel sv. Petra a Pavla (svatováclavská pouť) – 9.00 hod.
Pátek 28. 9. 2013 – Budilov – kaple – sv. Václava – 10.30 hod.

Poutní bohoslužby ve farnostech spravovaných ze čkyně:
Neděle 30. 6. 2013 – Dobrš – sv. Jana a Pavla – 10.30 hod.
Neděle 28. 7. 2013 – čkyně – sv. Marie Magdaleny – 10.30 hod.
Neděle 11. 8. 2013 – vacov – sv. Vavřinec – 10.30 hod.
Neděle 18. 8. 2013 – Lštění – Nanebevzetí P. Marie – 11.15 hod.
Neděle 8. 9. 2013 – Bošice (farnost Bohumilice) – Narození P. Marie – 14.30 hod.
Neděle 15. 9. 2013 – vyškovice (farnost Bohumilice) – P. Marie Bolestné – 14.30 hod.
Sobota 28. 9. 2013 – vacov – vlkonice – sv. Václava – 10.30 hod.

Srdečně Vás zveme na hlavní

mariánskou pouť v chrobolech,
která se koná 7. – 8. září 2013.

V sobotu setkání u kaple P. Marie Lurdské + adorace v 16.30 hod. 
(P. Petr Hovorka).
V neděli – 10.00 hod. svěcení pomníku padlým válečným hrdinům
– 11.00 hod. slavnostní česko – německá mše svatá
(Mons. Adolf Pintíř, generální vikář)
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Homilie

spontánnost a bezprostřednost lásky 
(1 kor 13,4-8)

Skutečná láska nevzniká a nestojí na rozvaze a vůli; lás-
ka je spontánní, to znamená, že se projevuje úplně nečeka-
ně a jedinečně. Láska, o které mluví sv. Pavel, nemá nic spo-
lečného s kalkulovaným, chtěným či jinak vůlí ovládaným 
vztahem. Láska není sama o sobě např. v našem rozhodnu-
tí „odmítat zlé myšlenky“, projevovat víru či plánovat dob-
ré skutky apod. Tím skutečným znakem opravdové lásky 
je její spontánnost. Nemusíme si předem stavět Ježíšova 
slova jako měřítka a kritéria projevů naší lásky a pokoušet 
se je plánovitě uvádět v život; pokud se však otevřeme Jeho 
Duchu a žijeme podle Jeho slova, projevujeme se v duchu 
Jeho lásky, aniž bychom si to přímo uvědomovali a dopře-
du kalkulovali. Mnohdy teprve až když se podíváme na-
zpět, můžeme někdy i s údivem zaznamenat naše některá 
mimořádná, nezištná, nesobecká a obětavá nasazení, která 
nebyla aktem kalkulu rozumu, rozvahy či vůle, ale spontán-
ním projevem lásky ad hoc. Podstata všeho toho, co mělo co 
činit s Božím působením, je proto nejlépe patrná teprve až při pohledu zpět.

Původ a zdroje lásky jsou totiž v Bohu, ne v nás. Je pošetilé, když lidé hledají původ lásky 
v přirozenosti lidského srdce. Láska, o které mluví Ježíš, má původ jedině v Duchu Svatém.

Kdykoliv se pokoušíme lásku dokazovat a sami sebe i druhé o ní ujišťovat, je to obvykle 
známkou toho, že ve  skutečnosti lásku nemáme. A  i  když se odvažujeme přesvědčovat 
Boha, jak moc Jej milujeme, je to často projevem právě nedostatku či nezralosti této lásky. 
Naše opravdová láska k Bohu se totiž ukazuje jedině v její bezpodmínečné spontánnos-
ti; přichází a musí přicházet naprosto přirozeně a samozřejmě. Proto když se podíváme 
nazpět, jsme většinou těžko schopni říci i pochopit, proč určité věci, které nesou znaky 
projevu lásky, jsme vůbec vykonali. Jediným vysvětlením je, že takto konáme pouze, když 
jsme trvale otevřeni spontánní povaze Boží lásky. Boží život v nás se totiž projevuje právě 
v tomto spontánním způsobu, protože pramenem lásky je Duch Svatý a nikoliv naše vůle 
(Řím 5,5).  František Benda, jáhen, Vlachovo Březí

V minulém čísle JP jsme vás informovali 
o nové knize 
„Děti se ptají, odborníci odpovídají“. 
Kniha je k zapůjčení i k zakoupení (120 Kč /ks) 
ve Farní knihovně v Prachaticích. 
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církevní statistika  
aneb jak to s námi vypadá?

Nedávno jsem četl na stránkách rádia Vatikán závěry ze statistické ročenky z konce 
roku 2011 o počtech křesťanů ve světě. Tyto statistické výsledky mě natolik zaujaly, že 
je trošku rozeberu v tomto článku. Z výsledků lze totiž odvodit hned několik výrazných, 
možná i obecně známých, tendencí.

Výsledky vycházejí ze Statistické církevní ročenky, vydané Centrálním statistickým úřa-
dem církve. Počet katolíků ve světě je 1 miliarda 214 milionů. Jedná se oproti roku 2010 
o nárůst o 1,5%. Podíl katolíků na celkovém počtu populace je 17,5%. To jenom pro začátek, 
abychom věděli, kolik nás je celkem. To ale nemá příliš velkou vypovídací hodnotu. 

Statistická zpráva se spíše zaměřuje na počty biskupů, kněží, jáhnů, řeholníků a řehol-
nic. To je ale velmi zajímavé. Výsledky jsou dělené na kontinenty a zde jsou patrné velké 
rozdíly. Ve  srovnání s  rokem 2001 počet kněží vzrost o  2,1% na  celkový počet zhruba 
413 500 kněží ve světě. Jak to ale bylo s nárůstem v jednotlivých světadílech? V Africe 
vzrostl počet kněží o 39,5%, v Asii o 32%, v Americe se počet kněží relativně nezměnil 
a v Evropě klesl o více než 9%. 

Počet řeholníků je ve světě 55 000. Jenom za poslední rok přibylo v Africe řeholníků 
o 18,5% a v Asii o 45%. V Americe klesl o 3,6%, v Evropě klesl počet řeholníků za poslední 
rok o 18%. Ve světě je dále 713 000 řeholnic, jejichž počet za posledních deset let klesl 
ve světě o 10%. V Evropě řeholnic ubylo o 22%, v Oceánii o 21%, v Americe o 17%. V Africe 
počet řeholnic přibyl o 28% a v Asii o 18%. Podíl afrických a asijských řeholnic vzhledem 
k celkovému počtu řeholnic ve světě vzrostl z 24% na 33%, naopak podíl amerických a ev-
ropských řeholnic klesl ze 74% na 66%.

Dost čísel. Co z  toho plyne? Katolická církev se stěhuje. V  Americe a  Evropě církev 
postupně slábne a sílí v Africe a Asii. Lidé žijící v přepychu a v blahobytu mají méně času 
na Boha a na duchovní život. Nebo se lidé naopak orientují ve výstřelcích módy a dle mého 
názoru také mnohdy ze znuděnosti či tendence být něčím výjimečný nebo „něco extra“, 
na východní náboženství, okultismy a jiné směry.

Závěr žádného mého článku nebyl tak stručný a jasný. Modleme se čím dál víc za naši 
církev, za nová kněžská a řeholní povolání, za víru v naší Evropě!

Petr Šrámek

Life update

Srdečně zveme na slavnost 

prvního svatého přijímání v Prachaticích 

v neděli 16. června od 9.15 hod.

Jirka, Mirka, Barča, Viky, Janina, Honza, Maruška, Cyril
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Kostely vikariátu
Lomec – poutní kostel 
jména Panny marie

Kostel Panny Marie s  celým poutním 
areálem a farou náleží do českobudějovické 
diecéze a v jejím rámci do vikariátu strako-
nického. 

Poutní místo Lomec leží na  východní 
straně stejnojmenného kopce v  oblasti mezi 
Vodňany a Netolicemi v kraji lesnatém a zároveň 
bohatém na ovocné sady a zahrady, v kraji na pomezí 
mezi Śumavou a Českobudějovickou pánví.

Ne vždy je původ místního či pomístního jména tak jasný 
jako u jména Lomec. V blízkosti poutního areálu můžeme nalézt stopy dávno zaniklého 
rulového lomu, který zásobil kamenem také stavbu poutního kostela. Slovo lom se beze 
změny používá již od středověku, jen zdrobňující přípona –ec není v současné češtině tak 
často používaná. Označení Lomeček pak vzniklo přidáním další přípony –ek a je spíše vy-
jádřením citového vztahu lidu k milovanému poutnímu místu.

Kraj kolem Vodňan a, Netolic začal prožívat svoje dějiny již v pravěkých dobách. Sídliště 
keltská a později slovanská vznikala a zanikala po celém širém kraji. Také v blízkosti Lomce 
byly ve dvacátých letech minulého století nalezeny slovanské mohyly se zbytky žárových 
pohřbů. Pozdější historie místa se počala psát v době pro český národ tragické. Doba 17. 
století poznamenaná neklidem stavovského povstání, jeho následků, doba třicetileté války, 
doba poroby a temna. A přece na druhé straně čas rozvoje barokního umění, umění výtvar-
ného, hudebního i literárního. 

Vraťme se tedy do starých časů a pojďme si vyprávět příběh rodu Buquoyů, rodu pochá-
zejícího z Francie, takže i jméno jeho příslušníků bychom měli vyslovovat jako bűkoa. Již 
v článku o Dobré Vodě u Nových Hradů byla zmínka o císařském generálu Karlu Bonaven-
turovi z tohoto rodu. Polní maršál a vrchní velitel císařských vojsk byl vskutku zajímavou 
osobností. Do našeho kraje zavítal jaksi náhodou, když císař nevěda, jak zaplatit svému 
generálu a  jeho lidem za  služby jemu prokázané, napravil svůj dluh předáním několika 

panství, která na jaře roku 1620 zkonfiskoval 
rodu Švamberků jako trest za účast ve stavov-
ském povstání. Císař Ferdinand II. takto šala-
mounsky vyřešil své finanční potíže a panství 
Libějovice dostalo nového pána.

Karlův vnuk Karel Filip podobně jako 
jeho děd sloužil habsburskému domu, avšak 
na  rozdíl od  svého maršálského dědečka 
ve funkci diplomata. Často cestoval a prožíval 
nejrůznější dobrodružství na  svých cestách. 
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Všude jej doprovázela malá mariánská 
soška, kterou dostal darem od  svého 
příbuzného. Byla to soška Panny Marie 
z Foya, ke které se vázala stará legenda.

Vesnice Foya se nacházela v  blízkosti 
dnes belgického Bruselu. Sedlák, zoufa-
lý z  nemoci své ženy, se jednoho dne se 
sekerou v  ruce vypravil na  své pole, aby 
porazil prastarý dub a jeho dřevem zatopil 
ve svém obydlí. Dub byl pokácen a dřevo 
odneseno do  stavení. Jaké bylo ale pře-
kvapení sedláka a jeho ženy, když v dutině kmenu našli zarostlou kamennou sošku Panny 
Marie. Žena se u ní denně modlila, prosila za své uzdravení a byla vyslyšena. A nejen ona. 
Zázraky uzdravení se opakovaly. Dřevo dubu se pak stalo materiálem pro vytvoření dalších 
mariánských soch, které se dostaly do různých koutů světa, dokonce až na vzdálený ame-
rický kontinent. Jiná historie praví, že v době španělských válek se ze dřeva dubů stavěly 
lodě a v jednom z dubů byla soška nalezena. Její kopie pak byly vytvářeny nejen z onoho 
stromu, ale i z dubů v okolí. Jedna z těchto kopií se nachází v Praze v Dienzenhoferově kos-
tele svatého Mikuláše na Malé Straně, kam ji v roce 1629 přivezli jezuité z Belgie. Jiná 
kopie je uložena v jezuitském chrámu v rakouském Innsbrucku. Originál sošky byl vystaven 
ve vesnickém kostele ve Foya a nato byla z darů poutníků vystavěna okázalá kaple, která 
snad byla vzorem pro kostel lomecký. 

Při jedné z cest z Říma do Španělska zastihla loď Karla Filipa bouře. Hrozící zkázu však 
loď překonala a on učinil slib, že pokud přežije, postaví na svém panství v Čechách nád-
herný svatostánek pro zázračnou sošku Panny Marie foyenské. Soška, již přivezl do Čech, 
byla nejprve uložena na jeho zámku v Nových Hradech a po dostavění kostela a dokončení 
baldachýnu měla být umístěna ve své schránce. Své záměry počal uskutečňovat a v roce 

1690 zvolil i  místo budoucího 
kostela, avšak smrt mu nedo-
volila je realizovat. Jeho plánů 
se ujal až jeho syn Filip Ema-
nuel, který svému otci ležícímu 
na smrtelné posteli slíbil v pří-
tomnosti svého bratra Alberta 
vystavět kapli či kostel na vrchu 
poblíž Libějovic a umístit v něm 
mariánskou sošku v  nádherné 
schránce. 

Přicházíme-li cestou kolem 
zaniklého lomu, na  první po-
hled nás zaujme stavba kostela 
s  mohutnou cibulovitou bání 
a  cibulkami menších věžiček. 
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Marně bychom pátrali po architektu této 
stavby. Někdy se připisuje inspirace Jana 
Blažeje Santiniho, ten se však narodil 
v roce 1677 a v době založení stavby mu 
bylo osmnáct let, navíc pobýval většinou 
v Itálii, kde získával stavebnické zkušenos-
ti od samotného Borrominiho. Z českých 
architektů by připadal v úvahu snad J. B. 
Mathey, který zaměstnával Janova otce 
ve  své pražské dílně. Jisto je, že základ-
ní kámen kostela byl položen v roce 1692 
Filipem Emanuelem. Jedna z  možných 
verzí je ta, že Filip sám byl architektem 
kaple. Typy španělských kaplí se stavěly 
již v  době raného baroka a  vyznačovaly 
se právě mohutnými kupolemi a odvážně 
projektovanými báněmi nad nimi. 

Kdo byl skutečným projektantem stavby by mohl prozradit polír pověřený vedením 
stavby Johann Hablesreuter nebo po něm přicházející M. Tischler z Rožmberku. 

Půdorys kostela je centrální, tedy souměrný podle dvou os souměrnosti. Je založen 
na čtvercovém tvaru se čtyřmi půlkruhovými výklenky. K tomu přiléhá novější sakristie 
a přistavěná schodišťová věžička. Do prostoru kostela je možné vstoupit třemi kamennými 
portály zakončenými trojúhelníkovými tympanony. Vnějšek stavby zdobí také bohatě pro-
filovaná podstřešní římsa. Nejnápadnější je pak vysoká báň s lucernou, obklopená čtyřmi 
menšími věžičkami. Roku 1720 byla přistavěna sakristie a r. 1735 byla vestavěna kruchta. 
Stavba prošla několika rekonstrukcemi, již na konci 18. století, dále pak dvakrát v polovině 
a na konci 19. století a poslední největší v r. 1936.

V interiéru kostela nás zaujme vnitřek vysoké kupole osvětlované lucernou. Váha ku-
pole je nesena čtyřmi dvojicemi pilířů zvnějšku krytými koutovými pilastry s korintskými 
hlavicemi. Kruchta, která byla dodatečně vestavěna, má vlnovitě prohnutý parapet.

Malířská výzdoba pochází z poloviny 18. století. Vznikala tedy postupně až po dokon-
čení kostela. Představují ji malby v kupoli, výjevy z Mariánské legendy uzavřené v osmi 
kartuších kasulového tvaru. 

Monumentální částí interiéru kostela je středový baldachýn, který je citací Bernini-
ho papežského baldachýnu ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu. Ten vznikl nad hrobem 
svatého Petra nacházejícím se v  základech renesanční katedrály a  symbolizujícím střed 
křesťanského světa. Podobnost obou prostorů je nápadná. Oba opakují půdorys stavby, 
i když ve zcela jiném měřítku. Oba zaměřují pozornost návštěvníka ke svému centru – zde 
na Lomci je to soška Lomecké Panny Marie. Baldachýn je tvořen čtyřmi točitými sloupy 
zdobenými úponky vinné révy. Bohatě řezané motivy akantů a andílků se vznášejí nad za-
věšeným tabernáklem se znaky Buquoyů. Jeho horní část slouží jako schránka sošky Panny 
Marie a dolní pak slouží k uchování Nejsvětější Svátosti. Autorem, který se ujal nelehkého 
úkolu, byl Jan Wauscher z Lince.
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Postranní oltáře nesou sochy svaté Kateřiny a svaté Barbory a naproti sochy svatého 
Vojtěcha a Václava. V oltářních kamenech jsou skryty ostatky mučedníků sv. Celestýna, 
sv. Klimenta a sv. Floriána. V roce 1885 byl levý postranní oltář doplněn sochami sv. Kon-
stantina a sv. Metoděje při příležitosti milenia smrti Metodějovy. V roce 1911 ve svátek 
Božího Těla byly slavnostně vysvěceny sochy Božského Srdce Páně a Srdce Panny Marie. 

Na stěnách kostela jsou zavěšeny reliéfní desky křížové cesty, jejich autorem je řezbář 
Vojtěch Kafka. Původně mělo být čtrnáct zastavení umístěno venku při cestě ke hřbitovu. 
Zajímavým motivem na většině desek je postava Šimona Cyrenského, který doprovází Je-
žíše po celou jeho cestu na Golgotu. 

Správy lomeckého poutního areálu se ujaly členky Kongregace šedých sester III. řádu 
svatého Františka, které působí nejen zde, ale i v nemocnicích a hospici v Prachaticích. 
Jejich mateřincem byl a od roku 1990 opět je klášter v Praze v Bartolomějské ulici. 

Lomecký kostel měl stálého kněze až od roku 1709. Tehdy hraběnka Antonie Renata, 
manželka Alberta Buquoye, založila nadaci pro obživu kněze a sama do ní vložila 5500 zla-
tých. Prvním administrátorem byl osobní kaplan hraběnčin P. Václav Hohenberger, který 
bydlel na libějovickém zámku. Po jeho jednoroční službě přichází P. Zikmund Staněk a roku 
1712 se stává na celých šestnáct let duchovním správcem P. Václav Mach. Jeho působení 
připomíná starý obraz – Ex voto. Připomíná děsivou událost, kdy kněz při návratu z Čes-
kého Krumlova přežil bez pohromy a za pomoci Panny Marie Lomecké nehodu vozu se 
splašenými koňmi. Čtvrtým knězem byl pak P. Ferdinand Starnbacher, který jako jediný je 
pohřben pod jižním prahem lomeckého kostela v místě základního kamene. V době nové 

připomeňme osobnost P. Františka Hobizala z Bavo-
rova. 

Zvony, které můžeme slyšet znít z Lomce, nejsou 
umístěny v kostele, ale ve zvonici, která byla k tomu-
to účelu vystavěna v době velké rekonstrukce celého 
areálu v  roce 1939. Nejstarším je zvon pocházející 
ze Svaté Hory u Příbrami. Ze svatohorských zvonů 
byl vyřazen v polovině třicátých let minulého stole-
tí, neboť na Svatou Horu byly pořízeny zvony nové, 
tvořící zvonohru. Čas druhé světové války přežil ulo-
žen na  libějovickém zámku a  po  válce byl umístěn 
ve zvonici. 

Zvon, který pochází z roku 1661, ulil zvonař Meli-
char Matěj Michelin v Plzni. Zvon váží 210 kg, v prů-
měru má 71,2 cm a jeho hlavním tónem je c2. Na jeho 
plášti jsou umístěny reliéfy sv. Josefa, sv. Barbory, sv. 
Jana Evangelisty a Panny Marie Svatohorské. Latin-
ský nápis je citátem 3. a 4. Žalmu a přeložen do češ-
tiny zní: KDO VYSTOUPÍ NA HORU PÁNĚ? A KDO 
STANE NA JEHO MÍSTĚ? TEN, KDO MÁ NEVINNÉ 
RUCE A ČISTÉ SRDCE. Pod reliéfy pak čteme nápis: 
VŽDY NEPOSKVRNĚNÉ PANNĚ A  ČISTÉ MATCE 
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VĚNOVALI TENTO ZVON BOHU A VELKÉ MATCE NAVŽDY ODDANÍ LAŽANŠTÍ Z LA-
ŽAN. 1661.

Další dva zvony sv. Václav a Maria pocházejí z roku 1974 a byly ulity v dílně zvonaře 
Schillinga v Apoldě v Durynsku.

Ve čtyřicátých letech 18. století sídlili na Lomci také ivanité, poustevnický řád, který 
dostal jméno po sv. Ivovi. Roku 1741 si při kostele vystavěl poustevnu ivanita Tomáš Bo-
senbech a svatyni sloužil po celých sedmnáct let. Poté odešel na poustevnu při Dobré Vodě 
u Nových Hradů. 

Častým návštěvníkem Lomce býval spisovatel Julius Zeyer (1841 – 1901), který část 
svého zralého věku trávil ve Vodňanech ve společnosti svých literárních přátel – Otakara 
Mokrého a Františka Heritese. Pod dojmem častých pěších cest na několik kilometrů vzdá-
lené poutní místo vznikla jeho pozdní próza, přesněji řečeno báseň v próze – Zahrada ma-
riánská. Své dlouholeté přítelkyni malířce Zdeňce Braunerové napsal v jednom z četných 
dopisů, že by rád konečně napsal něco pořádného. Připomeneme-li si přebohaté Zeyerovo 
dílo prozaické, básnické i dramatické, působí tato poznámka úsměvně.

Na  úplný závěr si připomeňme slova někdejšího českobudějovického biskupa Mons. 
ThDr. Antonína Lišky, CSsR: 

„Matko naše, královno z Lomečku, žehnej nám všem, kdo přicházejí – žehnej a ochraňuj 
jihočeský kraj.“ Mirka Fridrichová Kunešová

Použitá literatura:
Boháč, Z.: Poutní místa v Čechách
Poche, E.: Umělecké památky Čech, sv. II
Šipanová, S.M. M.: Lomec, poutní mariánské místo na jihu Čech
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Slovo ministrantům

Poklad
Měsíc červen je dobou, ve kte-

ré mnohé děti poprvé přistupují 
k svatému přijímání. Možná máš 
některého kamaráda, kamarád-
ku, kterých se tento slavnostní 
okamžik týká. I  ty můžeš spolu 
s nimi znovu zakusit, jak nesmír-
ně velký dar ti dává Bůh, když se 
s  Ním můžeš setkat v  obyčejné 
hostii.

Když jsi byl ještě hodně malý, 
tak malý, že nic z toho si nepa-
matuješ, přinesli tě do  kostela 
ke křtu. Být pokřtěný znamená stát se dítětem Božím. Vždyť Boha nejčastěji oslovujeme 
„Otče“ (tati).

Ale Bůh je neviditelný, svýma očima ho nemohu spatřit. Kdysi ho ale lidé vidět mohli. 
Viděli Ježíše, který prožil lidský život od malého miminka až do smrti na kříži. Pak vstal 
z mrtvých a my se s ním setkáváme jinak než tehdy, a to právě při svatém přijímání.

Když se chceme s Ježíšem setkat, máme se na to připravit. Měli bychom mít čisté srdce. 
Když má člověk špinavé ruce, umyje si je vodou a mýdlem. Ale jak si umyje srdce? 

Pán Ježíš, skrytý v malé hostii, je tím největším pokladem v každém kostele. Proč se 
Pán Ježíš ukryl v podobě chleba? Protože nám chce ukázat, že ho k životu potřebujeme 
tak jako chléb. 

A proč máme chodit ke svatému přijímání? Představ si tohle. Máš svátek. Smíš si pozvat 
tři kamarády – kamarádky – k obědu. Jeden přijde přesně, včas, čistý, svátečně oblečen. 
V  dobré náladě ti pogratuluje. Druhý přijde opožděně, jen tak ve  špinavých teplákách, 
zamazaný, zamračený, ani si tě nevšimne. Třetí nepřijde vůbec. Raději kouká doma na te-
levizi. Nebude ti to líto?

My jsme také pozváni na  oslavu. Pán Ježíš nás zve dokonce každý týden, abychom 
za ním přišli. Jak se zachováte? Mávnete rukou a zůstanete doma? Přijdete nepřipravení? 

V neděli ráno vyzvánějí slavnostně zvony. A maminka říká: Děti, pospěšte si s obléká-
ním, už sezvánějí do kostela! Maminka má pravdu. Proto jsou na kostelní věži zvony, aby 
nás zvaly do kostela. Pán Ježíš chce být v neděli s námi v kostele. Kněz nám to vícekrát 
během bohoslužby připomíná, když volá: Pán s vámi! 

Pán Ježíš je opravdu s námi, když nám kněz podává hostii a my se k Němu můžeme 
v duchu modlit třeba těmito slovy: „Zůstaň se mnou, Pane Ježíši, a dej, abych na Tebe často 
myslel. Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji tvou sílu, abych nepadal tak 
často do hříchu. Zůstaň se mnou, Pane Ježíši, neboť toužím velmi tě milovat a vždy být 
ve tvé společnosti. Amen.“ PH
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Rok víry

Poutní zájezd do Říma s duchovní obnovou
Katechetické středisko Biskupství českobudějovického nabídlo k letošnímu Roku víry 

všem katechetům i dalším diecézním zaměstnancům povzbuzení formou poutě ke koře-
nům naší víry – do „věčného města“ plného mnoha svatých míst. V prvních májových dnech 
se s asi 40 dalšími vydala také část redakční rady našeho časopisu JP směrem Itálie, a to 
nejen obdivovat římské památky, ale díky dobře promyšlenému a připravenému programu 
se zkušenými průvodci zakusit různé hodnotné zážitky. 

K úvodní aklimatizaci na jihu posloužilo pár hodin v Benátkách, známý chrám sv. Mar-
ka i méně známý nedaleký kostel s hrobem sv. Atanáše, kde jsme uctili právě jeho svátek. 
V Římě jsme pak využívali skvělého zázemí ve známém poutním domě Velehrad, spra-
vovaném třemi českými salesiány, a odtud postupně objevovali krásy i ducha nesčetných 
chrámů i jiných svatyní. Hned první den jich bylo osm, povětšinou v dosahu dvou hlavních 
velkých bazilik – Lateránské a S. Maria Maggiore. Jedním z nich byl redemptoristický kos-
tel, v němž kdysi krátce pobyl biskup filadelfský a rodák prachatický Jan N. Neumann, jak 
dokládá jeho velký obraz, u něhož jsme se rádi vyfotili.

Mši sv. jsme slavili dopoledne na Svatých schodech a nešpory pak po setkání s biskupem 
Pavlem Posádem a jeho generálním vikářem Adolfem Pintířem v podzemí karmelitánské-
ho kostela – místě setkávání prvních křesťanů. Takto společně jsme prožili i další mši sv. 
následující den v kostele sv. Klimenta, kde jsme pak v průvodu za zpěvu k Boží oslavě se-
stoupili do krypty pomodlit se ke hrobu našeho věrozvěsta sv. Cyrila, a dva dny poté v kryp-
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tě největší baziliky u hrobu apoštola Petra, což 
bylo vyvrcholením našich duchovních zážitků 
s panem biskupem. Stopy českých křesťanských 
předků jsme našli také v kapli sv. Vojtěcha na Ti-
berském ostrově či u  hrobu kardinála Berana. 
Pestrou světovou křesťanskou současnost jsme 
zažili v neděli ráno na Svatopetrském náměstí 
při mši papeže Františka pro rozličná církevní 
bratrstva, s nímž koncelebroval i náš biskup Pa-
vel, odpoledne pak trochu po stopách sv. Pavla 
v jeho bazilice „za hradbami“, kde jsme si záro-
veň instalovanou výstavou připomněli 50. vý-
ročí 2. vatikánského koncilu a kde je také připo-
menuta návštěva biskupa Jana N. Neumanna, 
a u trapistického kláštera v místě Pavlova stětí.

Poslední den v Římě jsme si prohlédli čtvrtou 
z velkých bazilik – sv. Petra, někteří včetně ko-
pule s výhledem do vatikánských zahrad a části 
města (dál moc ne kvůli špatnému počasí), ve volném programu pak někteří zajeli k moři, 
jiní zašli např. do známých katakomb a pobyt jsme zakončili následující ráno mší svatou 
v české bohoslovecké koleji Nepomucenum. Ke strávení tolika zážitků nám pak přispěl 
volnější den v klidném Rietském údolí po stopách sv. Františka, kde jsme mohli trochu 
vnímat jeho víru a  způsob života ve  dvou františkánských klášterech uprostřed krásné 
přírody. Následovala večerní modlitba v současné rietské farnosti s přenocováním v jejich 
novém farním centru, abychom ještě následující den aspoň krátce navštívili Františkovo 
rodiště Assisi.

Určitě je dobré si občas podobným způsobem nechat oživit svou víru ve spojení s církví 
putující i oslavenou, vnímat ji jako Boží dar stejně jako byla pro naše předky a připomenu-
tím jejich příkladných životů se přiblížit k věčnosti, kterou s vírou očekáváme. Další příleži-
tost dostaneme např. při letošních oslavách sv. Cyrila a Metoděje na moravském Velehradě.

Z rozhodnutí pana biskupa Jiřího Paďoura po konzultacích s místním 
duchovním správcem P. J. Kalašem byla po  třech a půl letech ukončena 
ustavičná adorace ve Vlachovo Březí. Po společné mši sv., kterou s někte-
rými účastníky slavil ve středu 8. května 2013, jim projevil svou vděčnost 
za dlouhodobou účast a vyzval k hledání jednodušší, ale možné a jistě také 
vzácné formy tohoto projevu úcty a modlitby a k pokračování ve zbožném 
a věrném následování Krista Pána ve formách zbožnosti, v nichž lze nalézt 
mnoho milosti a pokoje a poznávat Boží vůli.
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Hora blahoslavenství
Probouzíme se do  zářivého rána. Pod námi v  údolí se leskne vodní hladina a  odráží 

paprsky slunce jako zrcadlo. 
Genezaretské jezero je obklopeno věncem pahorků s  povlovnými svahy porostlými 

trávou. Na  kterém z  nich pronesl Ježíš své Horské kázání? Asi na  nejednom – každou 
část někde jinde. Autor evangelia podle Matouše je pak pro lepší zapamatování uspořádal 
do  jednoho celku (Mt 5,1 – 7,29). Ježíš prožil v okolí jezera téměř tři roky. Setkával se 
s lidmi, mluvil s nimi, reagoval na jejich zájem, vysvětloval jim Boží pravdy na příkladech ze 
všedního života, poučoval je. Mnoho vět opakoval při různých příležitostech a na různých 
místech. Lukáš situuje podobný celek (Lk 6,20-49) na rovinu – tedy někam blíže k vodě 
(v horkém suchém podnebí je blízkost vody důležitá!). A oba mají pravdu. Když naši před-
kové na počátku byzantské doby začali ve větší míře putovat v Ježíšových stopách a chtěli 
rozjímat o jeho slovech na autentických místech, vybrali jeden z pahorků blízko Kafarnaa 
a nazvali ho Horou blahoslavenství. A  také se nemýlili. Jistě i  tam část Ježíšových řečí 
zazněla. Prvním poutníkem, který o tom podává písemné svědectví, je řeholnice Egerie 
na konci 4. století: „Nedaleko odtud (od Kafarnaa) je vidět kamenné schodiště, na němž stál náš 
Pán … Na hoře v těsné blízkosti je vyvýšenina. Tam Pán vystoupil, aby zvěstoval Blahoslavenství.“ 

V  její době tam stála kaple s  malým 
klášterem – základy byly odkryty při 
vykopávkách v roce 1935. Bohaté nále-
zy střepů dokazují, že místo bylo obý-
váno v 5. až 10. století a pak opuštěno. 
Až ve 20. století ho získali františkáni 
a  v  roce 1938 tam podle návrhů ar-
chitekta Antonia Barluzziho postavili 
kostel. Má osmiboký půdorys odkazu-
jící na osm blahoslavenství – na každé 
stěně je napsáno jedno. Obklopuje ho 
pečlivě udržovaná zahrada s  nádher-
nými výhledy na jezero. V ní poutníci 
slaví mše svaté – v několika zákoutích 
jsou postaveny oltáře, oddělené navzá-

jem živými ploty, aby každá výprava měla potřebný klid a stín. Když se někdo tiše prochází 
po cestičkách, z různých stran zaslechne blahoslavenství v nejrůznějších světových řečech. 
I my tu máme mši svatou – na ten zážitek nikdo z nás do smrti nezapomene.

tabgha
Po mši svaté sjíždíme dolů k  jezeru a zastavujeme na místě zvaném at-Tabgha. Toto 

arabské označení vzniklo zkomolením řeckého slova Heptapegon – Sedm pramenů. Ve sta-

Pouť do Svaté země

Kostel na Hoře blahoslavenství.
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rověku tu vyvěralo ze země 
několik sirných zřídel, zná-
mých svými léčivými účinky. 
A vždycky tu rostlo dost trá-
vy (to je v  této zemi jev tak 
neobvyklý, že evangelistům 
stál za  výslovnou zmínku). 
Podle staré tradice se právě 
tady událo zázračné nasycení 
velkého zástupu lidí pěti ječ-
nými chleby a dvěma rybami. 
Zmiňují se o  něm všechna 
čtyři evangelia: Mt 14,13-21; 
Mk 6,31-44; Lk 9,10-17; Jan 
6,1-15. A svědčí o tom i pout-
nice Egerie: „Tam u moře Galilejského je rovina se spoustou trávy a palmami a sedm pramenů, 
které dávají nekonečné bohatství vody. Na této rovině nasytil Pán lid pěti chleby a dvěma rybami. 
Z kamene, na který položil chléb, udělali oltář.“ Už ve 4. století tu tedy stál kostel zasvěcený 
Rozmnožení chlebů a  ryb. V  5. století ho nahradil jiný, výstavnější. Ten zničili Peršané 
v roce 614. Zachovaly se z něj ale překrásné mozaiky na podlaze: jedna v severním transep-
tu s motivy ptáků a rostlin, druhá s pěti chleby a dvěma rybami před oltářem. Tento motiv 
je v dnešním Izraeli velmi oblíbený: objevuje se na suvenýrech, keramice i oděvních doplň- 
cích. V roce 1887 zakoupil toto místo německý Palestinský spolek a svěřil ho německým 
benediktinům. Ti v roce 1911 a (po přerušení zaviněném I. světovou válkou) znovu v roce 
1932 zahájili vykopávky, díky kterým se podařilo skvosty zachránit. V roce 1982 postavili 
na místě starého kostela nový ve stylu byzantské baziliky. 

Jen pár kroků odtud stojí přímo na břehu jezera malý kostelík z tmavých čedičových 
kvádrů, zasvěcený Primátu sv. Petra. Byl postaven v roce 1934 a je už šestým na tom místě. 
Ty předchozí stihl podobný osud, jako mnoho jiných v Palestině: původní stavbu ze 4. sto-
letí (popisuje ji Egerie) zbořili Peršané při vpádu roku 614, další – z konce 7. století – našli 
křižáci také už jenom jako zříceninu; obnovili ji, ale zakrátko ji zničil sultán Bajbars. A tak 
to šlo dál. Uprostřed chrámové lodi je skála nazývaná „Mensa Domini“ (stůl Páně). Tady se 
stalo to, co popisuje Jan v závěru svého evangelia (Jan 21,1-24): Ježíš se tu potřetí po svém 
zmrtvýchvstání zjevil učedníkům, posnídal s nimi, přijal Petrovo trojí vyznání lásky a po-
věřil ho službou pastýře. Petrovo vyznání a Ježíšovu odpověď připomíná moderní sousoší 
v parku naproti hlavnímu vchodu. 

Prožili jsme tu jednu z nejkrásnějších chvil ve Svaté zemi. Dotknout se hladiny Geneza-
retského jezera, smočit v něm nohy – to je pro věřícího člověka úžasný, povznášející pocit. 
Dokonce jsme si i zaplavali. Ovšem na rozdíl od Šimona Petra, který „přehodil přes sebe 
svrchní šaty – byl totiž oblečen jen na lehko – a skočil do moře“, jsme se my svlékli do plavek. 
Jen chůze po hladině nám nešla. Zázraky se totiž nedějí pro zábavu nebo pro senzaci. 

P. Pavel Liška

Tabgha.
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mgr. mirky Fridrichové kunešové
narozena: 8. listopadu 1949
rodinný stav:  vdaná s Vladimírem Fridrichem
Děti:  2 dcery Lucie a Tereza
vzdělání:  ZŠ Louny, SPŠ strojní v Mostě, Filozofická fakulta Karlovy univerzity
 v Praze – obor výtvarná výchova, čeština, dějiny umění
Zaměstnání:  SPgŠ v Prachaticích, Gymnázium Prachatice, volná tvorba
koníčky:  výtvarná tvorba, cestování, rodina, zahrada, pejsek

Jak jste se dostala k malování obrazů a obrázků do kapliček a křížové cesty?
Byla to náhoda, v mém případě šťastná. Nikdy jsem ve výtvarničině nesměřovala ke sta-

romistrovské malbě. Středem mého zájmu byly hlavně tapiserie a gobelíny pro reprezen-
tativní prostory. Ve výtvarném umění to však máte tak, že určitou myšlenku či představu 
vyjadřujete různou formou. Prostě vezmete do ruky štětec, rydlo, pastel a ztvárníte svoji 
představu v jakékoliv technice.

Historickou malbou jsem se zabývala od studentských let, vystudovala jsem a poté učila 
dějiny umění, kam výtvarné techniky nezbytně patří, avšak jen teoreticky. Studium tech-
nologických postupů starých renesančních a barokních mistrů je velkým dobrodružstvím 
a poznáváním osobností takového Leonarda, Tiziana nebo mistrů baroka.

První velkou prací bylo čtrnáct desek křížové cesty ve Lhenicích. V roce 2000 jsem byla 
požádána o jejich opravu. Původní desky však byly silně poškozené a malba na nich natolik 
zničená, že byly patrny jen obrysové linie postav. Desky nebylo možno již použít, takže ře-
šení bylo jasné. Kresby sejmout a na nové plechové desky ošetřené již moderní technologií 
vytvořit nové, i když malované původní technologií malby ve vrstvách.

Jaké byly další práce na kapličkových obrazech?
Občas přišli i soukromní zákazníci, zejména ti, kteří žili v zahraničí a chtěli zachránit 

rodinnou kapličku u své chalupy nebo ve své vsi. Jindy za mnou zašli myslivci z Vodice, 
že by rádi obraz svého patrona – svatého Huberta. Dále přišel na řadu archanděl Michael, 
svatá Apoléna, patronka zubařů, obraz Nejsvětější Trojice do štítu Bursova domu ve Dvo-
rech, kopie Stožecké Madony apod.

V roce 2005 vznikl krajský projekt Obnovy drobné sakrální architektury, u jehož zrodu 
stál p. ing. Tomáš Jirsa. Projekt usnadnil záchranu mnoha těchto malých památek, které 
zdobí naši jihočeskou krajinu. 

Které kapličky byly takto zachráněny?
Jako první z nich byla mariánská kaplička v blízkosti Źelnavy. Dále přišla na řadu silně 

poškozená žulová kaplička též v Želnavě a nyní dokončuji třetí obraz do další želnavské 
kapličky. Každá taková práce s sebou přináší příběh, který se pojí k dávné historii. Například 
ona třetí kaplička, kterou jste mohli ještě před dvěma lety vidět mezi Slunečnou a Želnavou, 

Na návštěvě u
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je uložena v blízkém hospodářství. V předvánoční 
době byla doslova rozebrána nárazem auta a  jen 
díky tomu, že byla složena z jednotlivých žulových 
kvádrů, nebyla zcela zničena. Příběh, který se pojí 
k  jejímu vzniku, je starý přes tři sta let a  ráda jej 
uveřejním, až vše dobře dopadne.

Jaké práce Vás nyní čekají? 
V  současnosti připravuji návrhy na  větší práci 

na  oltáři kaple Svatého Václava v  Bušanovicích, 
kde kromě postavy světcovy budou čtyři portréty 
českých světců – sv. Anežky České, sv. Prokopa, sv. 
Vojtěcha a sv. Ludmily. Oltář v kapli je novobarokní 
truhlářská práce, a tak i malby budou mít barokní 
ráz.

Věnujete se výhradně tomuto typu malby?
Samozřejmě že se pohybuji také v oblasti jiných technik. V poslední době se zabývám 

technikou, již je možno označit jako moderní, tj. airbrush. Pracuji na výzdobě dětského 
oddělení a oddělení LDN v prachatické nemocnici. Čeká mě také práce mimo náš kraj a naši 
zemi, ale pověrčivost mi velí „nezakřiknout“.

Jak vás výtvarná tvorba na duchovní témata ovlivňuje ve vaší osobní víře?
To by bylo na dlouhou úvahu. Chápeme-li to v užším slova smyslu, tedy vyprávění bi-

blických příběhů, legend, obrazy světců, pak je odpověď snadná. Jde o velkou metaforu, 
poselství, poučení. Ale což příběh Albertův není duchovním tématem, není duchovním 
tématem krása přírody, krása lidského těla, krása stvoření? Všude nacházíme podstatu 
ducha, a to je láska. Vypůjčím si slova pana Vrchlického – v lásce je víra a ve víře je láska. 

Ráda cestujete, nechcete se podělit o nějaké své výrazné zážitky či oblíbená místa? 
Cestuji většinou jako průvodkyně poznávacích zájezdů. Ráda vyprávím příběhy histo-

rické i ty prosté lidské. Jsem velký fanda Evropy a evropanství. Opět jedno velké duchovní 
téma. A které země? Miluji Francii, Itálii, zkrátka to, co je více na jih. Při cestách poznáváte 
kulturní rozdíly, ale i souvislosti s historií naší země.

V letošním ročníku našeho časopisu jste začala spolupracovat v jeho redakci. Jak k tomu došlo 
a jak se vám to líbí?

Časopis mne zaujal již v minulých letech. Kostely našeho i sousedních vikariátů – to bylo 
první téma – historické i kunsthistorické, do kterého jsem měla chuť se pustit. Druhé téma 
– poutní místa jižních Čech – s tím prvním souvisí. Je to však téma odlehčené, vyprávění 
pověstí, tajuplných příběhů, vzpomínek babiček a prababiček. Ráda bych popřála našemu 
„jépéčku“ ještě mnoho úspěšných ročníků, redakční radu, která dává časopisu jeho podobu, 
a hlavně mnoho čtenářů, kteří přijmou jeho duchovní sdělení. 
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Vypravili jsme se

Lenora – Horní vltavice
Obec Lenora vyrostla kolem slavné sklárny, založené Janem Meyrem v roce 1834, která 

ve druhé polovině 19. století patřila mezi největší a nejmodernější sklárny Rakousko – 
Uherska. Dostala jméno ELEONORENHAIM podle Eleonory, manželky majitele zdejšího 
panství Jana Adolfa II. ze Schwarzenberku. Jan Meyr byl synem Josefa Meyra, zakladatele 
sklárny ve Vimperku...

Obec Lenora se stala 11. května místem Vikariátní dětské pouti a pouti rodin. Ta je 
každý rok na jaře již od poloviny 90. let tradicí.

A co o letošní pouti řekli její účastníci?
 Bylo to moc super, i když pršelo. Naučili jsme se nové věci. Erika a Saša
 Vynikající česnekové placičky z obecní pece. Babička Jana
 Moc se mi to líbilo a poznala jsem hodně řemesel. Janina
 Líbilo se mi dělání perliček. Anička
 Měla jsem plné ruce práce, ale stačila jsem některým dětem povídat, proč se peče “ob-

řadní pečivo” a proč ho po celý rok naši předkové pekli, např. s jarem přicházela zvířátka, 
na Velikonoce bochánek, na Vánoce vánočka,... dnes ještěrka – symbol štěstí. Děti ji buď 
snědly nebo darovaly. Růženka Vinciková

 Tato pouť byla nádherná, děkovala jsem i za déšť, protože je dobrý pro zemědělce a jejich 
úrodu. Měla jsem radost ze setkání po 21 letech. Katechetka Marie 

 Nejvíce se mi líbil kovář... Honzík Pulz.
 Líbila se mi tělocvična, že jsme si zahráli fotbal a že jsme si sami udělali hrneček. Milan
 Mám radost z výborné spolupráce s obcí Le-

nora, z možnosti zde pouť uspořádat. kate-
chetka Lenka 

 Zakončení poutě v kostele v Horní Vltavivi 
se mi moc líbilo.Chleba, který jsme pekli 
v peci, mi chutnal více než kupovaný. David

 Děkuji Ti Bože, že dnes byl tak báječný den. 
Julinka 

Lenora nemá na území obce kostel, a tak patří 
farností do Horní Vltavice. Ve zdejším kostele sv. 
Rodiny a sv. Jana Nepomuckého byla Dětská vi-
kariátní pouť završena slavením mše svaté.

u obecní pece v Lenoře je možné ochutnat čerstvý chléb a další pečivo 
v tyto soboty: 26. 6., 27. 7., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 30. 11., 28. 12. 2013



Stojí za přečtení 

Joseph-Marie Verlinde
Z ašramu do kláštera

Mnozí z nás vzhlížejí ke všemu, co pochází z Východu. Jsou 
uchváceni tamním duchovnem. Máme to i  v  našem městě 
(Středisko jógy, buddhismus tibetského směru – tzv. diaman-
tová cesta). Autor knihy ví o východních naukách svoje, a to 
nejen z teorie. Sám byl již v mládí zasvěcen do transcendentál-
ní meditace a byl horlivým stoupencem zakladatele této nauky, 
guru Maharšího. S ním odjel do Indie a poznal prostředí hin-
duistických duchovních středisek – ašramů. Dokonce i poté, 
co se obrátil ke Kristu a vrátil se do Evropy, pokoušel se spojit 
život v Kristu s nabytými paranormálními schopnostmi. Po-
znal však, že to není on, kdo ovládá okultní síly, ale naopak tyto síly ovládají jeho. Tohle by 
myslím mělo být dostatečným varováním pro všechny, kdo by si s něčím takovým chtěli 
zahrávat. A ještě jedna poznámka. Nejsme proti okultistům a vyznavačům východní spiri-
tuality, jsme proti tomu, co dělají. Podle zásady sv. Augustina: nenávidět hřích, ale milovat 
hříšníka. Romana Bilderová
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Malý slovníček církevních pojmů 

generální představený
Z lat. generalis, neobecný. Je nejvyšší autoritou řeholního řádu nebo kongregace a je 

prvním z tzv. vyšších představených. Podle právních ustanovení může být generální před-
staveným pouze ten, kdo dovršil 40 let věku a 10 let řeholních slibů v dané řeholní společ-
nosti. Pokud konstituce společnosti nestanoví jinak, volí ho generální kapitula na předem 
určenou dobu podle vlastních stanov. Představená ženských řeholních kongregací se nazý-
vá generální představená nebo generální matka.

getsemany
Z aramejského Gat šemanín . Název usedlosti či zahrady na úpatí Olivové hory, naproti 

pahorku s  Jeruzalémským chrámem, za  potokem Cedron. Zde byl Ježíš zajat strážemi 
velerady, zatímco se s Petrem, Jakubem a Janem modlil po poslední večeři.

graduál
Z lat. gradus, „stupeň“. Nazýval se tak mešní responsoriální žalm po prvním čtení, hla-

sitě přednášený kantorem ze stupňů ambonu.

u obecní pece v Lenoře je možné ochutnat čerstvý chléb a další pečivo 
v tyto soboty: 26. 6., 27. 7., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 30. 11., 28. 12. 2013
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová 
Hořká čokoláda

nemám čas
Minulé pondělí jsem telefonovala kamarádce Karle. 

Už jsme se dlouho nesešly a já jsem s ní potřebovala pro-
brat pár věcí, o kterých jsem přemýšlela. Čekala jsem, že 
mě vyslechne, a  doufala jsem, že mi pomůže se v  těch 
mých otázkách zorientovat. Dříve jsme si takto pomáha-
ly vzájemně a pro mne byl Karlin moudrý pohled vždycky 
oporou. Je to zralá ženská, v životě už si lecčím prošla 
a má mě ráda. Do telefonu ale zněla unaveně a říkala, že 
nemá čas. Jedno dítě je nemocné, další má nějaké potíže 
ve škole, no, jak to tak v životě maminek chodí. Jasně, 
počkám. Řekla, že mi zavolá koncem týdne.

Neozvala se. No ovšem, má toho přece tolik, nebudu jí přidávat starosti ještě já. Třeba 
se první dítě uzdravilo a teď nestíhá školu, zatímco to druhé mohlo pro změnu onemocnět, 
protože to chytlo od toho prvního, že. A to za předpokladu, že třetí a čtvrté dítě jsou bez 
potíží. Ve hře je samozřejmě ještě manžel. I ten může potřebovat naléhavě pohovořit se 
svou ženou nebo zašít kalhoty nebo pohostit četnou návštěvu... Tohle všechno má přede 
mnou jasnou přednost. Sama se snažím, aby mi to tak vycházelo. Abych kvůli kamarádkám 
a známým neodbývala muže a děti. Někdy je to těžké, protože s kamarádkami bývá řešení 
problémů zábavnější. Často vlastně ani moc o řešení nejde. Ale to je zase jiná věc.

Přes víkend jsem na Karlu ani nevzpomněla. Přijela k nám babička a bylo živo. Snažila 
jsem se předvést v kuchyni, děti koncertovaly a hrály divadlo, vůbec jsem neměla čas myslet 
na něco jiného. Ovšem v pondělí jsem už lehce zneklidněla. Nemám té Karle znovu zavolat? 
Co když sama potřebuje pomoc? Tak jsem to udělala. Karla mi unaveným hlasem sdělila, 
že už je to lepší, ale ne úplně dobré. Že za modlitby bude vděčná a že se mi pak ozve. Fakt 
nemá čas. Chudinka, je toho na ni moc. Měla jsem jasno.

Jak velké bylo mé překvapení, když hned v úterý odpoledne jsem Karlu uviděla v kavár-
ně. Seděla u stolečku s další naší kamarádkou Barborou. Štěbetaly spolu a vesele se smály. 
Úplně mě bodlo u srdce. Jak to, že na mne neměla čas? Jak to, že na Barboru ho někde 
našla? Měla jsem snad Karlu přemlouvat a trochu na ni zatlačit? Ale přesně takové chování 
sama nesnáším... Jak to teda s tím časem je?

Měla jsem správně porozumět té větě: Nemám čas. Ve skutečnosti znamenala, že ho 
nemá pro mne. Ten čas je její, může ho rozdělit, jak chce. Já vlastně taky nechci svůj čas 
věnovat vždycky každému, kdo si o něj řekne. Kolikrát jsem jen na nějakou dětskou žádost 
odpověděla: Nemám čas. Ale já přitom mám svůj čas. Jen ho rozděluju, jak chci. Už nebu-
du říkat tu větu. Zkresluje. Musím vymyslet nějakou výstižnější. Nepřišli jste už náhodou 
na něco? Já teď nějak na vymýšlení nemám čas.
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kde je ten čas?
Dneska byl ale uspěchaný den. K obědu jsem stihla udělat jen instantní polívku. Na víc 

jsem neměla čas. Nemám totiž mikrovlnnou troubu, abych mohla bleskově ohřát zmražené 
jídlo. Instantní polívka je sice nechutná záležitost, ale šetří čas. Stačí rychlovarná konvice, 
miska a pytlík směsi. Horkou vodou jsem si zalila v hrnečku ještě instantní čaj. Louhovat 
opravdový čaj trvá moc dlouho, instantní je hned. Nechutná jako opravdový, ale je to něco 
teplého do žaludku. Musela jsem pak běžet do angličtiny na intenzivní rychlokurz. Nemám 
kdy chodit celý rok, týden co týden na lekce. Takhle si ušetřím čas.

Mohla bych se projít, není to daleko, ale pojedu dopravou, budu tam dřív. Po cestě jsem 
se stavila v  rychločistírně, abych vyzvedla to modré sako. Vyčistili mi je za  dvacet čty-
ři hodin. V rychloopravně obuvi jsem naopak nechala své černé lodičky, aby jim opravili 
ošlapané podpatky. Na počkání mi je nespravili, prý do tří dnů. Kdo má tak dlouho čekat? 
V polotovarech už skoro nic neměli. Tak jsem na zítřek koupila aspoň předvařený hrách 
a párky. Udělám hrachovou kaši. Z předvařeného hrachu to bude coby dup. Párky jen ohřeju 
a bude to! Dlouhým vyvařováním nemám čas se zabývat.

Večer doma si dám už jen instantní kaši. Umyju si vlasy a mám nový šampón. Je to šam-
pón s kondicionérem v jednom, ušetřím tedy čas. Nemusím si šampónem mýt vlasy, pak si 
na ně nanášet kondicionér a čekat těch pár minut a teprve pak si je opláchnout.

Teď je to všechno v  jednom. Nemusím čekat. Pak se odlíčím. Taky to můžu urychlit. 
Místo dřívějších dvou přípravků – pleťového mléka na odlíčení a pleťové vody na osvěžení 
– nyní mám dva v jednom. Jeden přípravek, který splní obě funkce. Kamarádka říkala, že 
to není tak kvalitní, jako když jsou ty přípravky zvlášť, ale já ušetřím čas. O to mi jde. Bude 
to rychlejší. Víc toho pak stihnu.

Šmejdím si vatovým tampónkem po obličeji a přemýšlím, kolik času jsem si dnes ušet-
řila. Rychlovarná konvice, instantní polívka, instantní čaj, instantní kaše, městská dopra-
va, rychločistírna, rychloopravna, rychlokurz, předvařený hrách, šampón a odličovač dva 
v jednom... to jsem ušetřila hodně času.

Ale kde ho mám? Co jsem vlastně stihla navíc? Kam se ten čas poděl? Kde jsem ho po-
ztrácela? Vždyť jsem dělala všechno pro to, abych měla nějakou tu minutku nebo dokonce 
hodinku navíc, tak jak to, že se štvu pořád stejně nebo možná ještě víc? Kde je ten čas?

Stihnu udělat víc věcí? Nezdá se mi. Mohu je provést důkladněji? Pochybuju. Mám více 
času pro odpočinek? Ani náhodou! Tak kde je ten čas? Že já naletěla...

Srdečně zveme na poutní výlet u příležitosti 1150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, který se uskuteční dne 5. července 2013.

veLeHraD
Cena zájezdu na osobu činí 580 Kč. Odjezd z Malého nám. v Prachaticích ve 3.30 hod. 
ráno. Slavnostní mše sv. v 10.30 hod. + individuální program. Návrat v pozdních  
večerních hodinách. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 24. 6. 2013 v prachatické sakristii nebo u p. Petra 
Juhaňáka (mob. 607 844 639) nebo pí. Hanky Muškové (platba hned s přihlášením).
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Poutní místa

Dobrá voda u nových Hradů
Naše putování za jihočeskými poutními místy uzavřeme další z několika Dobrých Vod 

v našem blízkém i vzdálenějším okolí. Vypravme se do Novohradských hor, kde se na se-
verním úbočí hory zvané Kraví, na krajinné terase s výhledem na Třeboňskou pánev, na-
chází barokní kostel zasvěcený Panně Marii Dobré rady, německy nazývaný Maria Trostl 
in Brűnnl.  

Její historie je vskutku starobylá a sahá až do doby středověku, tedy do časů, kdy byl ro-
dem Rožmberků založen klášter ve Vyšším Brodě. První zmínka tedy pochází z roku 1259. 
Cisterciáckému klášteru tehdy připadl patronát nad kostelem v nedaleké Stropnici a v lis-
tinách z té doby stojí také zmínka o osadě Guteprunne, vzdálené tři kilometry od dnešní 
osady Dobrá Voda. Kraj byl tedy již ve třináctém století bohatý na léčivé prameny, jejichž 
dobrodiní užívali místní obyvatelé i zdáli přicházející poutníci.

Již ve druhé polovině 16. století byl objeven další pramen, na místě dnešní Dobré Vody. 
Nejprve při něm stávala jen malá kaplička, přesto byl pramen cílem mnoha poutníků. Podle 
pověsti měl v noci ze 4. na 5. října 1701 selský synek Matthias Egidi z blízkého Bedřichova 
sen, že mu Panna Maria podává model budoucího kostela a ukládá mu, aby takový postavil. 
Nebylo v silách chlapcových splnit toto přání, zato se jej ujal Albert Karel Buquoy, majitel 
panství.

Rod Buquoyů měl prastaré kořeny ve Francii. První zmínky o rodu pocházejícím z hradu 
Longueval se objevují již v 11. století. Rod se dělil na mnoho větví a jedna z nich se zásluhou 
Karla Bonaventury hraběte Buquoye dostala až do Čech. Po potlačení stavovského povstání 
na jaře roku 1620 docházelo ke konfiskacím majetku šlechticů – účastníků povstání, a tak 
také Švamberkové, majitelé původně rožmberského panství, přišli o své državy. Císař Fer-
dinand II. Habsburský věnoval panství polnímu maršálu a vrchnímu veliteli svých vojsk 
hraběti Buquoyovi. Důvodem tak velkorysého daru nebyl vděk za prokázané služby, ale 
zcela prozaická splátka dluhu. Polní maršál a jeho vojáci měli u císaře značné pohledávky 
za dlužný žold již od roku 1618. Karel Bonaventura v naší historii nevystupuje vždy jako 
kladný hrdina. Nicméně maršálův potomek Karel Albert se zasloužil o výstavbu nového 
barokního kostela i přilehlých budov, tedy loveckého zámečku a budovy fary. 

Autor stavby je neznámý, podle znaků architektury mohl projekt pocházet z dílny K. I. 
Dienzenhofera, doklady však chybí. Jisto je, že stavba nese znaky italského baroka, tedy 
autorství slavného stavitele nelze vyloučit. Stavba byla započata v roce 1708 a dokončena 
a vysvěcena roku 1715, za obdivuhodných sedm let. Půdorys kostela je orientován centrál-
ně, tedy podle dvou os souměrnosti. Má typicky barokní složitý tvar tvořený průniky elipsy 
a obdélníku. Elipsy vytvářejí boční apsidy, takže celý půdorys je protáhlý směrem východo 
– západním. Po stranách půdorysu jsou umístěny dvě třípatrové hranolovité věže na západ-
ní a východní straně. V ose východní věže je pak přistavěna novější sakristie. Fasády jsou 
zdobeny pilastry zakončenými korintskými akantovými hlavicemi. Hlavní portál je pravo-
úhlý, zdobený dvojicemi točitých barokních sloupů. Nad vchodem byl umístěn alianční erb 
rodu Buquoyů. Hlavní průčelí je orientováno k severu a doplněno schodištěm vedoucím 
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jak k  chrámu, tak 
také k  ambitu. Ba-
lustrádové schodiště 
je zdobeno vázami, 
koulemi a  andílky 
ve  stylu italského 
baroka. Pod schodi-
štěm je v ose kostela 
umístěna trojlodní 
kaple se sochou Pie-
ty a s nádrží, do kte-
ré pramení zázrač-
ná voda. Ta je pak 
vyvedena do  dvou 
menších fontánek 
vně stavby.

Ambit doplňuje 
stavbu svými třemi křídly, v jejich rozích jsou umístěny menší poutní kaple. V interiéru 
kostela je především fresková výzdoba v kupoli uzavřené osmibokou lucernou. Původní 
barokní freska byla renovována malbou z  konce 19. století. Malby představují postavy 
Panny Marie, Krista, starozákonních proroků a světců. Ve výklencích jsou umístěny sochy 
čtyř církevních otců – sv. Jeronýma, sv. Augustina, sv. Ambrože a sv. Řehoře. Hlavní oltář 
z roku 1718 ve východní části kostela je překrásná řezbářská a zlatnická práce. Nese obraz 
Panny Marie Těšitelky, který je kopií slavného obrazu ze Štýrského Hradce. Po stranách 
stojí sochy svatého Benedikta a svaté Scholastiky. Nad nimi nesou andělé německý nápis, 
volně přeložený – Těšitelko zarmoucených, ukaž se matkou. Na vrcholu oltáře se pak vznáší 
holubice – symbol Ducha svatého. V prostoru kostela se dále nacházejí dva boční oltáře, 
svatého Františka z Assisi a svatého Norberta, pocházející rovněž z 18. století. Interiér 
doplňuje empírová křtitelnice z přelomu 18. a 19. století.

Pověst praví, že v pozdější době se v blízkosti Dobré Vody počala stavět silnice. Dozor 
nad dělníky měl člověk, který byl znám svojí ukrutností a skrblictvím. Své nastřádané pe-
níze stále ukrýval a v době, kdy cítil blížící se konec, peníze kamsi zakopal. Při jeho pohřbu 
hrobník zjistil, že nebožtíkova rakev je prázdná. Zdánlivě bylo vše vyřízeno, kdyby se ne-
stala hrůzná událost. O půlnoci po lakomcově pohřbu se v chrámu ozvaly varhany a počaly 
zvonit kostelní zvony. Vyděšený kostelník neměl odvahu vstoupit do temnoty kostela, a tak 
běžel pro kněze. Poté vstoupili oba do kostela a kněz s monstrancí v rukou pravil:

„Ve jménu Páně, co tě přivedlo, duše prokletá, do domu Božího?“ Tóny varhan i hlasy 
zvonů rázem utichly a neklidný duch lakotného nebožtíka již neměl více zlé moci. 

Navštívíte-li oblast Nových Hradů, Novohradských hor a rozhlédnete se z terasy před 
chrámem po širém kraji Třeboňska, připomeňte si bohatou a dramatickou historii těchto 
krajů někdy bohatých, jindy těžce zkoušených nepřízní osudu.

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. 

alois essl
Světlo světa spatřil jako syn selské rodiny Johanna 

a Marianne Eßlových (říkalo se u nich „Lorenzbauern“) 
z dnes zcela zaniklého Jablonce (Ogfolderhaid) 14. květ-
na 1867. Gymnaziální studia v Krumlově ukončil nada-
ný hoch maturitou v roce 1886 s výtečným prospěchem 
a rozhodl se pro kněžské povolání. Tehdejší budějovický 
biskup Martin Říha ho vyslal do dva roky předtím pape-
žem ustavené „české koleje“ (Collegium Bohemicum), 
v níž se tak stal jedním z vůbec prvních chovanců v její 
historii. Papežskou univerzitu „de propaganda fide“ („pro 
šíření víry“), zvanou krátce Propaganda, absolvoval roku 
1891 získáním doktorátu teologie poté, co byl v únoru té-
hož roku v Římě vysvěcen na kněze. Maminka se synovy slavné primice nedožila – zemřela 
pár měsíců předtím. Novokněz a čerstvý doktor začínal jako šumavský kaplan v Kunžvartě 
(Kuschwarda, dnes Strážný) a působil tam po dva roky, než byl povolán do semináře v Bu-

dějovicích. Horlivě se věnoval výuce teologie, stal 
se i autorem latinsky psané příručky k mešním 
obřadům. Po  sedmi letech však následoval ne-
čekaný odchod do zapadlé horské vsi Zvonková. 
Přišel sem nečekaně v roce 1899 z funkce zástup-
ce ředitele (vicerektora) budějovického kněžské-
ho semináře. O důvodech svého kroku se nikdy 
prý nevyslovil. Zde s láskou ke svým venkovským 
farníkům setrval doslova do konce svých dnů. 

Vydechl tam naposledy 14. září 1936 a  tři 
dny nato na svátek zjevení stigmat sv. Františka 
z Assisi byl tento pravý vyznavač františkánské 
pokory k lidem a všemu Božímu stvoření v Zadní 
Zvonkové i pochován. 

Převzato a upraveno 
z http://www.kohoutikriz.org



POVZBUĎME SE VE VÍŘE  
SPOLU S APOŠTOLY PETREM A PAVLEM 

 









Duchovní cvičení pro dívky 18 – 35 let 


Kdy:  21. – 26. 7. 2013  
 

Kde:  Klášter na Lomci v jižních Čechách 
 

Pořádají: Šedé sestry III. ř. sv. Františka 
 

Duchovně doprovází: P. Bohuslav Richter 
 

S sebou: Bibli, osobní věci, otevřené srdce  
k naslouchání 

 

Přihlášky:   tel.: 383 382 703, email: kongregace@lomec.cz 

 
Začátek je v neděli kolem 18. hodiny, 

ukončení v pátek dopoledne. Cena je dobrovolná. 
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Stalo se

ohlédnutí za oblastním setkáním katolické charismatické obnovy
Setkání, které se uskutečnilo 27. dubna 2013 v Českých Budějovicích, neslo název Víra 

– pouta nebo svoboda? Hlavní přednášku měl přednést P.  Michael Špilar, který byl ale 
pro nemoc nucen se nakonec omluvit, a tak se režie celého setkání ujal P. Roman Dvořák. 
Téma víry v obou svých přednáškách nepojednal jako problém v teoretické rovině, nýbrž 
zcela prakticky na základě biblického podobenství O marnotratném synovi. Pokud někdo 
z posluchačů čekal, že nic nového se o tomto známém podobenství už dozvědět nemůže, 
byl rychle vyveden z omylu. O to více se nám všem vryly mnohé myšlenky do paměti. Co 
tedy bylo to nové, naléhavé a v Roce víry tak aktuální poselství, určené všem nám, kteří 
jsme se v tu sobotu v Budějovicích sešli? V onom podobenství se vlastně vypráví o „útěku“ 
syna od otce a jeho následnému návratu. Pokud pojmeme postavu otce jako Boha, jedná 
se o opuštění Boha, odklon od života v pravdě, od života v souladu s Božím záměrem. Ale 
útěk od Boha můžeme vidět i u staršího syna, i když není na první pohled tak nápadný, je 
skrytější, tak jak je dnes módní říkat – sofistikovanější. Navenek, podobně jako často i my 
katolíci, žije starší syn v souladu s otcem, vcelku přece „křesťansky“ – ve skutečnosti ale 
bez lásky. Nechce oslavovat návrat svého hříšného bratra, cítí jen hněv, hořkost, pohrdání, 
žárlivost. Proto je toto podobenství určeno především nám, „spravedlivým“. Koneckonců 
je příznačné, že celý příběh nekončí návratem mladšího syna, nýbrž rozhovorem otce se 
synem starším. Takže, jak nám zdůraznil P. Roman, kdykoliv se začneme podobat „staršímu 
synovi“, máme si vzít k srdci slova otcova: „Synu, všechno mé je i tvé.“ Stejně tak i Ježíš je 
tu celý pro nás. Proto není víra omezením ani břemenem, naopak, je darem a privilegiem. 
Větší dar nenajdeme. Marie Horová

ohlédnutí za pěší poutí ke sv. vojtěchu do Lštění
Jako každoročně náš pan farář P. Hovorka připravil pěší pouť. Oznámil to hodně dopře-

du, vyvěsil letáčky, aby se mohli zájemci včas připravit a zařídit se podle data. To letošní 
připadlo na 27. dubna. Začíná se v Prachaticích, pouť je dlouhá asi tak 20 km. Zdálo by se, 
že zájem o pěší túru by byl, ale opak je pravdou. Každoročně chodí jedinci, tzv. „stálice“, 
asi dva manželské páry s dětmi, ale mezi mládeží nějak není prostor a čas. V dnešní době 
rychlých aut a silných motorek kluci a děvčata jako by ztratili chuť a zájem chodit pěšky. 
Každoročně se někdo připojí z  řad řádových sestřiček, ale zdá se, že ten průvod je rok 
od roku menší. Prachatický průvod jde vesnicemi, kde se můžou připojit další poutníci. 
Ve Dvorech se letos nepřipojil nikdo, ani v Lažištích, ve střediskové velké vesnici se nenašel 
alespoň jedinec, co by se připojil k poutníkům. Asi tady nikdo nepotřebuje prosit sv. Vojtě-
cha o pomoc a přímluvu ve svých trampotách a svízelích. Poslední možnost krátké zastávky 
v místní kapli je v Žárovné. Modlitba ke 14 sv. pomocníkům je velice účinná, osvěží a po-
vzbudí. Připojili se 3 lidé. Do cíle už zbývá málo. Slunný, krásný den, okolo probouzející se 
příroda, zpěv ptáků, lesní vůně jehličí, nemohli jsme mít lepší počasí. Úplně nejposlednější 
předpolední zastávka je u kříže v lukách a „Vesel se nebes královno“ se nese prostorem. 
Poslední hašlerka na cestu. Asi po 2 km se před námi otevírá vesnička Lštění, zaleskne se 



39

ve slunci věž kostela. Dorazili jsme na poutní místo. Stánky s občerstvením nezklamaly. Je 
připravený i táborák, který bude zapálen po mši sv. Na místo přijíždí i autobus od Vimperka 
a v něm plno starších lidí, zpátky se svezou i poutníci z Prachatic. Po mši sv., sloužené P. Ho-
vorkou v tomto kouzelném kostele, se rozloučíme se sv. Vojtěchem, loučíme se i s ostatními 
poutníky, kteří dokázali pěšky překonat velkou vzdálenost. My žárovští jdeme pěšky zpátky 
domů, máme to blízko a byla by ostuda nechat se vézt na takovou vzdálenost. Co z toho 
plyne? Zamyslete se! Každý z nás ví své.

Všem prachatickým poutníkům mnohokrát děkuji za  účast, přeji jim pevné zdraví, 
aby mohli vyrazit i napřesrok a ještě dlouhá léta. Taktéž děkuji i organizátorovi a hlavní-
mu vůdci celého procesí panu faráři P. Hovorkovi a dá-li Pán Bůh, snad se zase sejdeme 
v r. 2014. Svatý Vojtěchu, pros za nás. Zdena Křížová ze Žárovné

S příchodem P. MVDr. Mgr. Jana Janouška se stalo tradicí, že se každoročně na sva-
tovojtěšské pouti  ve  Lštění objevuje mimořádná osobnost. V letošním roce pozval náš 
duchovní správce prezidenta Arcidiecézní charity P. Dr. Vojtěcha Eliáše. Bylo to krásné 
setkání svatovojtěšských věrných,  tentokrát jakoby tajemně zahalené mlhavým jarním 
oparem. Dá-li Pán Bůh, na shledanou zde při srpnové pouti Nanebevzetí Panny Marie.
 Marie Hrbková

Nejznámnější pouť podboubínského kraje 
u Svatého Vojtěcha následovala o  týden později 
pouť v Šumavských Hošticích. S radostí jsme při-
vítali skladatele, zpěváka i hudebníka P. Mgr. Vav-
řince Skýpalu, který celebroval poutní mši svatou. 
Při kázání jsme měli možnost okusit i vzácné ko-
ření, vzácnější než šafrán. Nepohoršujte se pro-
sím, byl to humor. V mysli mi stále zůstává i po-
ukaz na velkou cenu víry našich babiček. Malým 
zpestřením tohoto svátečního dne byla výstavka 
v budově základní školy, kde byly vystaveny do-
kumenty, nalezené v  báni kostela, který právě 
prochází rekonstrukcí.

Marie Kosemská 
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Vikariátní dětská 
pouť a pouť rodin
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