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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KNIHA MoZAIKA ŽIVoTA
(pokračování)

Varuj se velikášství,
zato usiluj o velkodušnost.

+ + + + + + + + + + 

Zabloudit můžeš ve velkém městě,
v hlubokém lese i při četbě denního tisku.

+ + + + + + + + + + 

Přijímej s klidem v duši pochvalu i pomluvu.
Bůh zná celou pravdu o tobě v každé době.

+ + + + + + + + + + 

Obejmout tě může i had,
obětovat se pro tebe bude jen ten,
kdo tě má rád.

+ + + + + + + + + + 

Život pod Božím Slovem a život s Božím Duchem
je pro člověka zárukou, že našel to pravé a jisté.

+ + + + + + + + + + 

Člověk potřebuje orientaci a inspiraci.
Orientaci dává Boží Slovo,
Inspiraci dává Duch Svatý.
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Úvodník

Došly nám kostely. V resti-
tuci jsme žádný nedostali, a tak 
není o čem psát. Toliko na úvod 
úvodníku prvního čísla nového 
ročníku. Měsíc co měsíc, rok 
po roku jsme se vypravili do ně-
kterého z  kostelů vikariátu, 
prošmejdili, nafotili a  zdoku-
mentovali. A  věnovali mu podstatnou část čísla, 
včetně fotografie na titulní stránce. Jenže jsme již 
zapíchali do mapy všechny špendlíky a nezůstalo 
jediné nepopsané místo. Co teď. Tak jsme se vrhli 
na ty zbořené. Už nelezeme na věž, nefotíme zvo-
ny, oltáře či křížovou cestu. Na místě nás vítá již jen 
křoví nebo v tom lepším případě dřevěný kříž a vy-
značené základy. Řešíme jeden problém za druhým. 
Například co na titulku. Barevné fotografie nejsou 
a vyplácat barevnou stranu na černobílý snímek je 
nám líto. Tak tam holt dáme něco jiného. Pak jsem 
zcela náhodně spatřil obraz kostela sv. Magdalény 
u Zbytin od Mirky Fridrichové Kunešové. A bylo 
rozhodnuto. Nakreslíme si je. Tedy Mirka je na-
maluje. Ani se moc nebránila a vrhla se do práce. 
Ke zcela unikátní encyklopedii kostelů Prachaticka 
tak přibude ještě unikátnější soubor obrazů zanik-
lých kostelů Šumavy. První z  budoucí série máte 
nyní před sebou. Změn však s  novým ročníkem 
přichází povícero. Otce Pavla jsme poprosili, aby 
nás trošku hlouběji seznámil s jednotlivými částmi 
mše svaté. Nejenom co do jejich významu a smyslu, 
ale i v proměnách času. Vypravíme se i za hranice, 
na poutní místa našich předků, nebo jen za hum-
na, za kapličkami šumavských návsí. To abychom 
jen neseděli doma u počítače. Jépečko s jedničkou 
na obálce je tedy venku. Teď je to již na vás. Prá-
vě od vás, milí čtenáři, potřebujeme velkou dávku 
podpory a shovívavosti v našem veskrze amatér-
ském počínání. Jsme vděčni, ba nutně potřebuje-
me radu, pomoc, názor, tip. Pište, volejte, zajděte 
na kávu. Nebo nám jen držte palce.

 J. Pulkrábek
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Liturgický kalendář

neDěLe 1. 9. – 22. neděle v mezidobí (cyklus čtení C) 
úterý 3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého 
neDěLe 8. 9. – 23. neděle v mezidobí 
pátek 13. 9. – Památka sv. Jana Zlatoústého 
sobota 14. 9. – Svátek Povýšení svatého kříže 
neDěLe 15. 9. – 24. neděle v mezidobí 
sobota 21. 9. – Svátek sv. Matouše 
neDěLe 22. 9. – 25. neděle v mezidobí 
pátek 27. 9. – Památka sv. Vincence z Paula 
sobota 28. 9. – Slavnost sv. Václava 
neDěLe 29. 9. – 26. neděle v mezidobí 

13. září – svatý Jan Zlatoústý
Patří mezi učitele církve, východní církevní otce, svaté hierarchy a starokřesťanské spi-

sovatele antiochijské školy. Byl asketickým mnichem, velkým řečníkem pozdního řeckého 
starověku i  výřečným kazatelem. Později konstantinopolským patriarchou s  hlubokým 
sociálním cítěním a žhavou touhou po reformě. A nakonec také vyhnancem. 

Narodil se cca 347 v syrské Antiochii. Byl jediným synem císařského důstojníka a svou 
ovdovělou matkou byl vychováván jako křesťan, i když pokřtěn byl až v dospělosti. Studoval 
filozofii a rétoriku a připravoval se na kariéru právníka u proslulého řečníka Libania. Jeho 
učitelem teologie se stal Diodoros z Tarsu a jeho spolužákem Theodor z Mopsvestie. Toužil 
však po mnišském životě, ve svých zhruba 20 letech (372) přijal křest a začal žít v nedale-
kých horách zprvu čtyři roky pod vedením jiného poustevníka a pak dva roky v naprosté 
samotě jako eremita. Z příliš přísné askeze však onemocněl a musel se vrátit do Antiochie, 
kde byl (381) vysvěcen na jáhna. Již tehdy se začal věnovat literární činnosti a kázání. Roku 
386 ho místní biskup Flavianus vysvětil na kněze a pověřil kázáním v katedrále.

Díky Janově mimořádné výmluvnosti a řečnickým schopnostem se jeho strhující ká-
zání brzy stala proslulými a vynesla mu přízvisko Zlatoústý – „Chrýsostomos“, odvozené 
z řeckých slov „chrýsos“ (zlatý) a „stoma“ (ústa). Během následujících dvanácti let se jeho 
věhlas jako výtečného kazatele rozšířil natolik, že v roce 398 byl na příkaz císaře Arcadia 
ustanoven nástupcem zemřelého patriarchy Nektaria v Konstantinopoli. Patriarcha Theofil 
Alexandrijský mu musel proti své vůli udělit biskupské svěcení.

Jan nadále vedl skromný život a proslul svou dobročinností. Pečoval o chudé a potřebné 
svého města, zřizoval nemocnice a volal po sociální spravedlnosti. Byl nadšeným refor-
mátorem, velmi otevřeným a poněkud netaktním. Útoky sv. Jana Zlatoústého proti těm, 
kdo zneužívali své moci, i proti jiným zlořádům pohněvaly řadu bohatých a mocných osob. 
Se svou přímou a nekompromisní povahou usiloval o reformu kněžského života, čímž si 
znepřátelil některé představitele vyššího kněžstva. Alexandrijský arcibiskup Theofil nalezl 
mnoho osobních i náboženských důvodů, aby Janovi odporoval. Jan otevřeně káral také 
nádheru a rozmařilost císařského dvora, kvůli čemuž se dostal do sporu s císařovnou Eu-
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dokií, manželkou východořímského císaře Arkádia. Byl poslán do vyhnanství a po tříletém 
vězení již jako těžce nemocný roku 407 až do Pitya k východnímu břehu Černého moře. 
Tam ale už nedorazil, protože v pontské Komaně (nedaleko dnešního Tokatu v severním 
Turecku) podlehl 14. září 407 útrapám dlouhé cesty. Jeho poslední slova byla: „Buď sláva 
Bohu za všechno.“

Janovy ostatky nechal roku 438 Arkadiův syn, císař Theodosius II., slavnostně převézt 
do Konstantinopole, kde byly uloženy v apoštolském kostele. Při 4. křížové výpravě roku 
1204 byl sarkofág s ostatky uloupen křižáky a dostal se do Říma, kde byl až do roku 2004 
uchováván v chórové kapli chrámu sv. Petra ve Vatikánu. Cařihradskému patriarchovi Bar-
toloměji I. jej – na znamení bratrství mezi západní a východní církví – navrátil Jan Pavel II. 
roku 2004 a dnes ho nalezneme v pravoslavné katedrále sv. Jiří v Istanbulu.

Do seznamu svatých Jana Zlatoústého již krátce po jeho smrti zařadil papež Inocenc I. 
(401-417). V římskokatolické církvi je sv. Jan Zlatoústý uctíván jako učitel církve, kterým 
ho roku 1568 jmenoval Pius V. Roku 1908 byl prohlášen za patrona kazatelů. Jan XXIII. 
ho vyhlásil za patrona 2. vatikánského koncilu. Vzýván je také jako jeden z pomocníků při 
epilepsii.

V pravoslavné církvi a východních katolických církvích je – společně se sv. Basilem Veli-
kým a sv. Řehořem Naziánským – řazen mezi tři svaté hierarchy a mezi východní církevní 
otce.

Ve svých více než 700 homiliích vykládá knihy Starého i Nového zákona, zvláště kni-
hu Genesis, Matoušovo a Janovo evangelium, Skutky a epištoly sv. Pavla, a dochovalo se 
i mnoho kázání pro zvláštní příležitosti, např. chvalozpěvy na mučedníky a série „o so-
chách“, kterou se mu podařilo uklidnit lidové bouře v Antiochii. Jeho kázání byla velmi 
dlouhá a výmluvná, ale vyjadřoval se přímo a prakticky. Jeho cílem bylo vykládat biblické 
texty takovým způsobem, aby jeho posluchači, prostí lidé, mohli jeho učení porozumět. 
Usiloval v nich hlavně o nápravu tehdejší společnosti. Mnohé pasáže z jeho kázání jsou 
platné i dnes.

Zachovalo se také víc než 200 jeho listů, které sepsal většinou ve vyhnanství, a 17 prak-
ticky zaměřených traktátů na různá témata – O kněžství; O zkroušenosti srdce; O panen-
ství; Proti pomlouvačům mnišského života; Nic člověku neškodí, leda on sám aj. U nás 
jsou známé především jeho Knihy o  napravení padlého, které do  češtiny přeložil český 
humanista Viktorin Kornel ze Všehrd (1460-1520).

Jméno sv. Jana Zlatoústého nese byzantská liturgie, kterou dnes užívají téměř všechny 
pravoslavné církve a v latinizované podobě také církev řeckokatolická. Liturgie byla sesta-
vena na základě starší liturgické praxe a její autorství není jisté. V pravoslavné církvi se 
slouží po většinu dní v roce (v předepsaných dnech ji nahrazuje liturgie sv. Basila Velikého), 
zpravidla jako dopolední eucharistická bohoslužba.

S vyobrazením sv. Jana Zlatoústého se setkáme ve východním umění – na ikonách či mo-
zaikových výzdobách interiérů byzantských chrámů. Jako jediný z východních církevních 
otců je však často zobrazován také v západním výtvarném umění. Např. v Itálii (Benátky, 
Miláno, Řím) je mu také zasvěceno několik kostelů. Bývá zobrazován jako biskup s knihou 
a včelím úlem u nohou. Někdy jej doprovázejí andělé či holubice (Ducha svatého), která 
přilétá k jeho uchu a přináší mu inspiraci k tvorbě.
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Kaple

kaple korunování Panny marie v nebahovech
Zastavíte-li se cestou od Prachatic směrem na Lhenice v Nebahovech, jistě Vás zaujme 

upravená náves s kaplí, jejíž čelo kryje památná lípa. Kolik je na návsích našich obcí tako-
výchto kaplí a kapliček. Bývají často nepřístupné, své interiéry otevírají pouze několikrát 
do roka, při poutích nebo významných svátcích. Přesto plní svoji funkci duchovního pro-
storu a jsou také stavební dominantou centra obce. Na rozdíl od farních kostelů a chrámů, 
jejichž historie byla bohatě dokumentována, o těchto malých kostelících nemáme mnoho 
zpráv. Zpravidla se dozvídáme, kdy byla založena, vysvěcena, kdo přispěl na její výzdobu, 
případně kdo se ujal patronátu nad kaplí. Zajímavé jsou jejich osudy také v době současné, 
která přeje jejich opravám jak zvnějšku, tak také opravám interiéru a jeho vybavení. 

První písemná zmínka o obci Nebahovy pochází z r. 1317, kdy byla připojena k panství 
bavorovskému. Další zpráva pochází z r. 1350, kdy český panovník Karel IV. potvrdil vlast-
nictví bavorovského panství bratřím Joštovi, Janovi, Petrovi a Oldřichovi z Rožmberku. 
Mezi dvaadvaceti vesnicemi bavorovského panství jsou již jmenovány také Nebahovy a Žer-
novice. Do té doby patřilo panství jejich otci Petru z Rožmberka. Ten je obdržel od své sestry 
Markéty, provdané za Bavora z Bavorova. Po roce 1355 postavili bratři hrad Helfenburk 
a bavorovské panství připadlo pod jeho správu.

Po bitvě na Bílé hoře náleželo bavorovské panství k panství libějovickému a to celé pak 
bylo v  držení Charlese Bonaventury de Buquoye, císařského generála, jenž získal tento 
nemalý majetek za své vojenské služby.

V roce 1839 byla v obci zřízena první škola. V roce 1886 byly Nebahovy přifařeny k Pra-
chaticím a v době okupace, kdy Prachatice náležely k německému území, byly přifařeny 
k Vitějovicím a správně k Netolicím. V době padesátých a šedesátých let opadl zájem o cír-
kevní život a také po roce 1987 chodilo jen devět dětí do školy, takže škola zůstala zavřená.

Doba poloviny 19. století přála výstavbě návesních kaplí. Také Nebahovští počali po-
mýšlet na výstavbu svého sakrálního prostoru. Až doposud docházeli farníci do svatoja-
kubského chrámu do Prachatic. Dne 2. dubna roku 1855 bylo vyhověno žádosti o povolení 
stavby a během dvou let byla kaple stavěna. Po jejím dokončení, tedy v roce 1857, byl její 
prostor vysvěcen a zasvěcen Korunování Panny Marie. Patronát nad kaplí převzala sama 
obec Nebahovy.

Kaple Korunování Panny Marie však prožívala další neklidné doby. V osmdesátých le-
tech se ukázala být nedostatečně velkou pro počet věřících a Nebahovští počali uvažovat 
o jejím zvětšení. Avšak teprve na počátku následujícího století podnikla obec konkrétnější 
kroky. V té době si již nikdo nepamatoval, že je kaple ve správě obce, a tak byla vyslána 
žádost ke  schwarzenberskému stavebnímu správci staviteli Hinkrovi do  Petrova Dvora 
u Netolic. Obec žádala o vypracování projektu stavby a hlavně rozpočtu. Doufala, že stavbu 
zaplatí schwarzenberská kancelář. Představení obce byli však odmítnuti a nepochodili ani 
v Prachaticích. Nebahovy tedy museli přestavbu provést na vlastní náklady. Tak byla nová 
stavba dokončena a znovu vysvěcena roku 1902.

O výstavbu větší kaple se zasloužil nebahovský učitel Antonín Kříž, osobnost, která si 
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zaslouží zmínku v našem vyprá-
vění. Nebahovský kronikář Jan 
Švácha, který se stal kronikářem 
dne 21. ledna 1924, zaznamená-
vá: 

„Mým prvním učitelem byl řídí-
cí učitel Anton Kříž, jenž uchoval 
sobě věčnou vzpomínku všech obča-
nů obce nebahovské. Do  Nebahov 
se přistěhoval r. 1889 a stal se prv-
ním velitelem tehdy založeného ha-
sičského sboru. Na jeho návrh bylo 
na návsi vysázeno mnoho stromů – 
lípy, jabloně, hrušně, a vznikla také 
alej směrem k  Žernovicím. Sepsal 
také pověsti dnes uložené ve škol-
ní kronice nebahovské. Roku 1896 
založil přispěním Pošumavské jed-
noty knihovnu. Zemřel 30. března 
1904.“

Kaple byla vystavěna tradičním způsobem. Venkovské sakrální stavby zpravidla opa-
kovaly zažité gotické tvarosloví, tedy podélný jednolodní půdorys s odděleným kněžištěm 
uzavřeným pětibokým závěrem. Do prostoru se vstupuje malým portálkem, nad nímž je 
umístěna nižší hranatá věž se zvoničkou. Okna mají podlouhlý tvar a jsou zakončena ob-
loukem. Stavbu kryje sedlová tašková střecha. 

V  interiéru najdeme sousoší Panny Marie, které nechala obec vyrobit až v Tyrolsku. 
Objednatelem byl prachatický děkan a celé dílo, které bylo vytvořeno známou firmou Fer-
dinanda Demetze, zaplatil místní rodák Jan Cinádr. Sousoší bylo umístěno do oltáře, jehož 
autorem byl prachatický řezbář a pozlacovač Antonín Loskot.

Ne všechny prvky výzdoby však mají svého známého autora. Tak je tomu v případě ma-
lého sousoší korunované Panny Marie s Ježíškem, která je umístěna na boční stěně kaple 
v malé novogotické kapličce. Pochází nejspíše z poloviny 19. století a její stav před restau-
rováním nebyl příliš utěšený. Vlhko způsobilo narušení podkladové vrstvy, která opadávala 
a s ní mizela i barva polychromie. Socha byla patrně v minulosti neuměle opravována, ale 
definitivní záchranu pro ni znamenala péče paní Věry Toncarové, restaurátorky a konzer-
vátorky, která Panně Marii s děťátkem vrátila její původní vzhled a prostý dojímavý půvab. 
Doplnila odpadlé podkladové vrstvy a obnovila původní barvy. Také prvky korunek Mado-
ny a Ježíška vrátila opravené na hlavičky postav.

Vstoupíte-li do nebahovské kaple v době pouti nebo při příležitosti některého církevní-
ho svátku či události, ovane vás atmosféra dob minulých i tradice prostého venkovského 
života. Naše doba nenechává upadnout v zapomnění bohatství naší minulosti, paměti na-
šich předků a svou péčí vytváří dědictví, které předáme dětem našich dětí. 

Zpracovala Mirka Fridrichová Kunešová
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Boromejky 

Putovní výstava matky vojtěchy 
v Prachaticích
Pravou hodnotu našim skutkům dodává 
láska... M. Vojtěcha

Den zahájení výstavy v pátek odpoledne 28. června se kryl se začátkem oslav Zlaté stez-
ky. Na náměstí bylo rušno a před Domovem Matky Vojtěchy sestry boromejky připravovaly 
panely k zahájení výstavy. Všichni sledovali oblohu, déšť se nikomu nehodil do programu. 
Těsně před zahájením výstavy začalo opravdu pršet, proto se panely odnášely do budoucí 
kaple Božího milosrdenství. Tam také přišli pozvaní hosté a zahájení se odehrávalo v in-
timním prostředí Domova, který nese jméno Matky Vojtěchy. Byli jsme si vzájemně blízko 
a sloužící sestry přivezly také několik klientů z oddělení. 

Všechny přítomné přivítal ředitel hospice PhDr. Robert Huneš a vedoucí Domova MV 
Mgr. Radka Kylbergerová, která řekla, že si velmi váží toho, že budou hostiteli výstavy celý 
měsíc červenec. Přišel také pan starosta Václav Malý. Mile zdůraznil, že boromejky patřily 
a patří k Prachaticím a že si jejich činnosti velmi váží. Za farnost všechny přítomné přiví-
tal pan jáhen František Benda. Zdůraznil, jak důležitá je naplněná víra v životě každého 
člověka. Za sestry boromejky promluvila generální představená Matka Bohuslava Kubačá-
ková. Ta doprovází každé zahájení výstavy po celé republice a vysvětluje přítomným, proč 
boromejky pořádají putovní výstavu. Ve své promluvě řekla:

„Touto výstavou chceme přiblížit život Matky Vojtěchy Hasmandové, služebnice Boží, jejíž 
kanonizační proces probíhá v této době v Římě. Podle sdělení prefekta Kongregace pro kauzy sva-
tých začne teologická komise této kongregace v druhé polovině tohoto roku hodnotit spis o životě, 
ctnostech a smrti Matky Vojtěchy, který jsme odevzdali na tuto kongregaci před třemi roky. Pokud 
odborníci při zkoumání dojdou k závěru, že Matka Vojtěcha prožila život ve svatosti a dosáhla 
heroických ctností, předloží závěr svého zkoumání Svatému otci k uzavření kauzy. Při uznání 
heroicity ctností služebnice Boží dostává titul ctihodná a může být veřejně uctívána. 

Dále se připravuje další část procesu, proces nad uzdravením. Pokud bude uznáno uzdravení 
na její přímluvu, to znamená, že je přirozeně nevysvětlitelné, může i proces Matky Vojtěchy po-
stoupit k blahořečení. 

Zároveň chceme touto výstavou vzdát poctu velké ženě víry. Ženě, která dokázala svou 
víru vyznávat a žít podle ní v jakýchkoliv podmínkách svého života. Ona sama nám v tom byla 
příkladem. Uvědomuji si, že nemluvila o době vězení. Je možné, že z bezpečnostních důvodů, ale 
domnívám se, že to bylo proto, že odpustila. Nazývala tu dobu čas v sítí Boží lásky.

S rizikem jít opět do vězení se rozhodla tajně přijímat do kongregace nová povolání. Já sama 
jsem také jedna z těch tajně přijatých sester. 12 let jsem žila a pracovala jako tajná řeholnice, cho-
dila jsem v civilním oděvu. Matka Vojtěcha vytvářela podmínky pro naši formaci tím, že zakoupila 
v Brně a v Praze několik domků pro tajné komunity, kde byla dokonce i tajná kaple. Poslala tam 
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vždy dvě starší sestry v důchodovém věku, aby mohly žít s námi v civilu, a ty vykonávaly formaci, 
ne jen teoreticky, ale i svým příkladným životem. Naši rodiče, příbuzní ani nikdo jiný o tomto 
ilegálním způsobu řeholního života nesměl nic vědět. A tak tomu ve skutečnosti i bylo. Osobně 
jsem Matku Vojtěchu poznala jako výjimečnou postavu mezi sestrami a její slova měla moc. Při 
rozhovorech nám vlévala do srdce radostnost, nadšení, pravidelně se ptala na osobní modlitbu, 
zvláště na rozjímání, a udělovala konkrétní rady. Naléhavě doporučovala osobní lásku k Ježíši.“

Mezi jednotlivými proslovy se ozýval zpěv místního ženského komorního sboru Mara-
veja pod vedením Martiny Pivoňkové, který celé setkání velmi příjemně obohatil. 

Všichni pak byli pozvání ke shlédnutí jednotlivých panelů a také k malému pohoštění, 
které připravili zaměstnanci Domova Matky Vojtěchy.

Po celý měsíc byly panely přístupné všem zájemcům. K zakoupení byly také knížky o ži-
votě Matky Vojtěchy a návštěvníci mohli něco hezkého napsat do knihy návštěv. Zaujala 
mě v ní slova bývalého přednosty RNDr. Karla Škáchy:

„Naplněný život Matky Vojtěchy by měl být příkladem k  zamyšlení, jak důležitá je víra 
a ušlechtilost myšlenky v životě člověka. Sestrám boromejkám přeji, aby se jim v Prachaticích 
dařilo a měly hodně sil k realizaci odkazu Matky Vojtěchy.“ 

SM. Sebastiana SCB
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Skončily prázdniny a  je před námi nový školní rok. Může se nám dospělým zdát, že 
se nás tato skutečnost týká jen prostřednictvím našich dětí a vnuků; že je to především 
záležitost dětí a mládeže školou povinných. Ale je tomu skutečně tak? Cožpak nejsme jako 
křesťané stále ve škole pravého Učitele, kde se učíme poznávat a milovat Boha? Ve škole 
života, kde pronikáme do tajů mnohem hlubší matematiky Božích počtů? Kde se stále dále 
učíme novému jazyku Boží lásky? Kde se snažíme v Božím zeměpisu zmapovat a porozumět 
cestám duchovního putování, pouti života? Kde stále více pronikáme pravidla a zákony 
věčného života a toho Království, které Ježíš přinesl a jež už je mezi námi? Nebojme se 
tedy i my dospělí zasednout do lavic školy života a pozorně naslouchat pravému Učiteli 
a Mistru. Vyžaduje to trpělivost, nasazení a odhodlání. Vyžadujete to nutné zastavení, čas, 
klid a soustředění. Je nutné otevřít patřičné učebnice, zvláště Bibli a studovat. 

První čtení 22. neděle v mezidobí, kterou vstupujeme do nového školního roku, přináší 
také tuto větu: „Rozumné srdce chápe poučné výroky“. Jistě stojí za to slyšet a přijmout 
poučné výroky. Nechat se inspirovat moudrostí osvědčenou věky. Pravdou, která osvobo-
zuje, ať už ji přináší kdokoli. Křesťan však zvláštní pozornost bude věnovat slovům, která 

pronáší Ježíš. V  úryvku 14. kapitoly 
Lukášova evangelia nás Ježíš vyučuje: 
„Neboť každý, kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude pový-
šen.“ A dále: „ Když strojíš oběd nebo 
večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani 
příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě 
snad také nepozvali, a tak by se ti do-
stalo odměny. Ale když strojíš hostinu, 
pozvi žebráky a mrzáky, chromé a sle-
pé. A budeš blahoslavený, protože oni ti 
to nemají čím odplatit. Dostaneš však 
odměnu při vzkříšení spravedlivých.“

Je zřetelné, že nás Ježíš vede k po-
hledu za hranici našeho časného života. 
Učit se žít s perspektivou věčnosti, ne-
jenom omezeným pohledem horizontu 
časnosti. Jde o to, abychom si ukládali 
pravý poklad tam, kde jej mol a rez ne-
rozežere a zloději tam nemohou krást. 
Učit se žít ne s otázkou, co mi to teď 
přinese, ale jak mi to prospěje pro věč-
nost. Je snad nadbytečné říkat, že ne-
stačí vědět, ale je též nutné konat.

P. J. Sláčík

Homilie 
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Life update

kariérismus
Koncem července se konalo v  Rio de Janeiru Světové setkání mládeže. Zaujala mne 

jednoduchá, ale výstižná promluva, kterou zde Svatý Otec pronesl:
„Nikdo nemůže zůstat netečný vůči nerovnostem, které ve světě dosud vládnou! Kéž každý 

člověk – podle vlastních možností a v souladu se svou zodpovědností – dokáže přispět k vymýcení 
sociální nespravedlnosti. Ke světu, ve kterém by se lépe žilo, nevede kultura sobectví a individu-
alismu, jež často řídí naši společnost, nýbrž kultura solidarity. Utváříme ji tehdy, spatřujeme-li 
v druhém nikoliv konkurenta nebo číslo, nýbrž bratra. A my jsme všichni bratři.“

Svatý Otec se v těchto slovech zaměřuje především na sociální nespravedlnost, na pod-
poru chudých. Mne ale zaujala slova o individualismu. Nemám teď na mysli, jestli se někdy 
s někým o něco podělíme, nebo přispějeme do nějaké sbírky. Individualismus a sobectví 
je mnohem rozsáhlejší a často si ho u sebe ani neuvědomujeme. Individualismus se u nás 
často projevuje právě tím, že vidíme v druhých konkurenty. Jsme ochotni pomoci lidem, 
kteří jsou, dalo by se říct, o úroveň níž, než jsme my – lidem chudým, nemajetným. Máme 
již ale často problém pomoci lidem, kteří jsou nám velmi blízko a jsou na tom stejně jako 
my nebo i lépe. Myslím teď např. při studiu, v práci, ale i v běžném životě. Zde jsou pro nás 
naši blízcí často konkurencí! V naší evropské společnosti jsme k tomu často vedeni – snažit 
se stále na sobě pracovat, budovat vzdělání, kariéru – to vše jen proto, abych byl lepší než 
ostatní. V  Americe je tento postoj ještě markantnější, zde je tato ideologie vštěpována 
dětem od malička. Neříkám, abychom na sobě přestali pracovat, ale vždy bychom měli mít 
na paměti, že vše co děláme, vše co umíme, není naše zásluha, ale dar Boží. Svatý Otec 
v této souvislosti říká:

„Církev tím mnoho strádala a strádá pokaždé, když někdo, kdo je povolán k tomu, aby přijal 
poklad do hliněné nádoby, začne hromadit poklady, snaží se měnit podstatu této nádoby a začne 
věřit, že je lepší a že už není hliněnou nádobou. Hliněné nádoby jsme ale až do konce. Před tím nás 
nikdo neochrání. Ježíš náš zachraňuje svým způsobem, ale nikoli na lidský způsob, tedy prestiží, 
vnějším zdáním a zaujímáním vážených postů. Tady vzniká kariérizmus, který v církvi působí 
tolik zla. Ježíš říká, že panovníci vládnou národům, podrobují si je a poroučí jim. Mezi vámi tomu 
tak ale nemá být. Vy jste služebníci, máte sloužit. Hliněné nádoby a Ježíšova velikost.“

Tato slova pronesl Svatý Otec taktéž v Rio de Janeiru, tentokráte však k seminaristům 
a duchovním. Mluvil při této příležitosti o kariérismu v církvi. Podle mého názoru si ale 
můžeme tato slova vzít k  srdci každý z  nás, protože takovýto kariérismus se projevuje 
i v našem běžném životě. Opakem kariérismu je pokora, skromnost a ochota pomáhat…

Petr Šrámek
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Představujeme

Chrámový pěvecký sbor 
a orchestr svatého Dominika

V letošním roce dovršil již 20 let svého trvání Chrámový pěvecký sbor a orchestr sv. 
Dominika při farním kostele ve Strunkovicích nad Blanicí. Navázal na tradici velmi aktiv-
ního literátského bratrstva, které na strunkovickém kostelním chóru působilo s mírným 
přerušením od r. 1736 až do padesátých let 20. století (dokonce jeden ze zpěváků, Jaroslav 
Pernegr, působil ještě v původních literátech a zároveň začínal v novém chrámovém sboru). 
Literáti měli vyhrazenu levou polovinu chóru, kde se dodnes zachovala dřevěná deska se 
jmény zpěváků. Z původních hudebních nástrojů, které nechalo současné hudební těleso 
zrenovovat, zůstaly do dnešních dnů funkční pouze tři, historický fagot asi z pol. 18. st., 
housle a tympány. Dochovala se i druhá kronika literátů z  r. 1851 s vepsaným věnováním 
a požehnáním od českobudějovického biskupa Valeriána Jirsíka, kterou vedl lidovecký po-
slanec Antonín Kaňourek, přední osobnost nejen literátů, ale i veřejného života překračují-
cího rámec městyse. V jeho domě se literáti scházeli, a to nejen ke zpěvu, ale také k besedám 
a vzdělávání, zvl. v oblasti věrouky.

V městysu Strunkovice n. Bl. se dlouho traduje velmi dobrá muzikantská úroveň, napo-
vídá tomu i název obce. Skoro každý zde uměl hrát na nějaký hudební nástroj. O místních 

„V Strunkovicích tam je blaze,

tam má hudba domov svůj.“

(Zpěvy od Blanice, 1927)
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muzikantech se dočteme i v románu Naši Josefa 
Holečka nebo v Janu Cimburovi Jindřicha Šimo-
na Baara.

Podněty k založení zprvu jen pěveckého chrá-
mového sboru v  roce 1993 byly dva. Příchod 
dnešního prachatického vikáře Mgr. Josefa Sláčí-
ka do farnosti (tehdy netolického děkana), který 
ustanovil místního rodáka a zatím výpomocného 
varhaníka Mgr. Theodora Pártla hlavním regen-
schorim strunkovického kůru, a  pak kamarádi 
zpěváci, zvl. Václav Rokůsek a  Stanislav Hron. 
Říkali: „Vedeš výborný Pěvecký sbor jihočeských 
učitelek, jezdíš s  ním a  zpíváš všude po  světě, 
teď když můžeš, měl bys vytvořit také sbor tady 
doma, ve Strunkovicích.“ A stalo se. 

Smíšený sbor a  orchestr je do  dnešních dnů 
stále obměňován, má asi kolem 20 zpěváků a 10 
instrumentalistů. Je tvořen převážně z místních 
občanů, amatérů. V průběhu let s ním spolupra-
covali i profesionální umělci, např. pěvec Stanislav Předota, houslisté Bohuslav Matoušek 
a Vítězslav Ochman, varhaník Mikoláš Troup. Zajišťuje zejména hudební doprovod slav-
nostních bohoslužeb – zvl. o Vánocích, Velikonocích a strunkovické pouti na sv. Dominika, 
doprovází také smuteční obřady, křty, svatby aj. Je zván i do okolních farností. Kromě 
Strunkovic n. Bl. vystupoval také v Bavorově, Blanici, Bohumilicích, Dubu, Husinci, na Kra-
tochvíli, v Křišťanově, Lažišti, Lhenicích, Lomci, Netolicích, Prachaticích, Předslavicích, 
Sedlci, Strýčicích, Svojnicích, Vitějovicích a ve Vlachově Březí.

Jeho repertoár je poměrně pestrý, od regionálních kompozic po skladby klasické, zpívá 
skladby a úpravy a capella i s doprovodem varhan nebo orchestru. Nejrozsáhlejším celkem, 
který postupně nastudoval a několik let uváděl (1999 -2010), byla Česká mše vánoční „Hej, 
mistře“ J. J. Ryby, „lidový betlém v tónech“, jak ji nazval muzikolog J. Berkovec. K dalším 
patřily např. Truvérská mše P. Ebena, Koledy K. Steckera, Pastorella iucunda J. I. Linky, 
dále skladby G. F. Händla, W. A. Mozarta, CH. Gounoda, Zd. Lukáše, P. Chalupského, or-
chestrální úpravy M. Troupa a Th. Pártla, spirituály, pašije aj.

Muzicírování všech, chrámových zpěváků i hráčů, je především poděkováním, vděčností 
a oslavou Boží. Pokud obdrží nějaký finanční dar, věnují jej na potřebné opravy v kostele 
a na jeho výzdobu. Uskutečnili také farní pouť na Křemešník a na Velehrad.

Th. Pártl stál v čele Chrámového sboru a orchestru sv. Dominika do poloviny roku 2011, 
do změny rejstříkové dispozice varhan. Nyní je pokračovatelkou, hlavní varhanicí a diri-
gentkou chóru Mgr. Bohumila Podlešáková. Je velká škoda, že v tomto přátelském a obě-
tavém hudebním společenství převládá vyšší věková hranice členů. Ale věřme, že se nové-
mu mladému vedení podaří kolem sebe soustředit také mladší zpěváky a hráče a hudební 
tradice ve Strunkovicích bude i nadále vzkvétat.

Jana Pártlová, členka 

„V Strunkovicích tam je blaze,

tam má hudba domov svůj.“

(Zpěvy od Blanice, 1927)



14

Strážný
Městys  Strážný (834 m n. m.), dříve Kuschwarda, leží pod stejnojmenným vrchem 

(1115 m. n. m.) na vimperské větvi Zlaté stezky. První písemná zmínka o místě pochází 
z roku 1359.  K ochraně hraničního území zde byl koncem 13. století postaven hrad, který 
byl později opuštěn a v roce 1578 vyhořel. Osada vznikla na konci 17. století v blízkosti 
panského dvora, který je zmiňován již v roce 1581. Na konci 19. století měl Kunžvart 845 
německých obyvatel. V roce 1843 povýšen na městys, opětovně pak v roce 2010. Po roce 
1945 bylo původní německé obyvatelstvo vystěhováno. V roce 1948 byl uzavřen hraniční 
přechod a území ovládla pohraniční stráž. Dnes je zde trvale hlášeno 451 lidí. 

Hluboko v horách utopená vesnička. Na pomezí království. V kraji lapků, vlků a medvědů. 
A do kostelíčka daleko, tuze daleko. Přes horský hřeben. A toho sněhu v zimě. To dole v kraji 
neznají. V nedaleké Horní Vltavici postaví knížepán kostel. S farou a školou. To už je blíže. Ale 
pořád za horským hřebenem. Kušwardští by také chtěli. Alespoň kapličku na návsi. Jenže vlta-
vický pan farář je proti. 

Tak nějak to bylo. Strážný, nebo také Kunžvart či Kuschwarda, spolu s okolními osadami, 
samotami a hutěmi patřil od roku 1728 pod farní správu právě ustanovené hornovltavické 
farnosti. Již v roce 1768 požádali obyvatelé Strážného, Casova, Silnice, Hliniště a Adlerovy 
Hutě vrchnost o zřízení kaple, protože cesta do Horní Vltavice byla zvláště v zimě poměrně 
nebezpečná. Sedlo na Žlíbkách má více než tisíc metrů nad mořem. Tehdejší farář Matěj 
Stainko však stavbě zabránil.

A tak první svatostánek, a rovnou hned kostel, zde byl vystavěn a následně vysvěcen 
kardinálem Leopoldem Ernstem Grafem až v roce 1780, a to v rámci josefínské církevní 

reformy. Jak bývalo v  této 
době často zvykem, součas-
ně s  i  farou a  školou. Přes-
tože kostely, jejichž stavbu 
financovala náboženská 
matice, byly většinou stavby 
jednoduché, s  malou dřevě-
nou věžičkou, zdejší byl po-
staven hned jako prostorná 
budova, s  kamennou věží, 
neboť na jeho výstavbu při-
spěl velkým obnosem dů-
chodní vimperského panství 
Fuka a prosadil tak u knížete 
za prvofaráře svého synovce 
Karla Fuku. Ten později ode-

Zaniklé kostely Šumavy
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šel na lepší obročí, svou po-
zemskou pouť skončil jako 
kanovník pražské metropo-
litní kapituly a bohatě obda-
roval před smrtí svoji první 
štaci – šumavskou farnost 
v Kunžvartu.

Již po  šesti letech, tedy 
roku 1786 byl po  zásahu 
bleskem kostel rozšířen 
a  získal podobu jednolod-
ního chrámu s  pravoúhlým 
presbytářem, dvěma boční-
mi kaplemi a  věží v  západ-
ním průčelí. Varhany původně zněly v klášterním kostele ve Zlaté Koruně. Veškeré míst-
nosti měly rákosové stropy a střechy byly kryty šindelem. Věž po ohni dostala jednoduchou 
jehlancovou střechu. Původní oltář byl namalovaný na zdi a v roce 1838 sem Ignác a Jan 
Schramlovi z Volar zhotovili oltář barokní sloupový s obrazem, jenž daroval pasovský bis-
kup. O půl století později oltář renovoval L. Schönbaur z Českého Krumlova. I další obrazy 
darovalo pasovské biskupství, mimo jiné zde visel obraz sv. Jana Nepomuckého se signa-
turou A.W.M.A.W. 1781 a později portrét prvního faráře Fuky. Další a vlastně již poslední 
větší opravy se kostel dočkal v roce 1909. 

Zvonice byla roku 1792 osazena trojicí zvonů. Čtvrtý visel v sanktusníčku. Některé byly 
poškozeny, jiné přelity. A tak před první světovou válkou jsou zde čtyři zvony, z nichž nej-
starší nese letopočet 1823 a až na jeden, který odlil pražský zvonař Karel Bellmann, jsou dí-
lem Pernerů. Ty meziválečné pak pocházely od chomutovského zvonaře Richarda Herolda.

Během druhé světové války není kostel udržován a poměrně chátrá. Náboženský život 
zde totiž ve třicátých letech minulého století nebyl vůbec idylický a faráři to se zdejším 
lidem neměli jednoduché. V  pamětní knize farnosti se lze dočíst o  sporech konfesních 
i národnostních a například v roce 1938 se mše na Boží hod účastnilo pouze sedm věří-
cích. V květnu roku 1945 se 
o  obec strhl boj mezi ame-
rickou a  německou armá-
dou a několikrát byl zasažen 
i  kostel. Po  odsunu němec-
kých obyvatel začala již tak 
neudržovaná svatyně ještě 
více pustnout. Počátkem 
šedesátých let minulého 
století stále častěji přijíždějí 
z  Německa rodáci. Katast-
rofální stav kostela včetně 
zpustlého hřbitova není 
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zrovna to, čím by se obec pyšnila. V Šumavském kalendáři na rok 1992 je zaznamenána 
vzpomínka Otto Kaskouna z roku 1964. 

„Portálem v kostelní věži stanul jsem za chrámovými lavicemi. Interiér vytlučen. Nad zpust-
lým oltářem trčel rám oltářního obrazu. Jeho plátno bylo probodáno, rozřezáno a jen dva zplihlé 
cáry visely z jeho horního okraje. Každá zpodobňoval hlavu anděla. Vyřízl jsem je a jsou to dnes 

jediné zbytky tohoto plátna. Pak jsem 
zasedl do  poslední lavice k  tichému za-
myšlení. Mezitím přišla dívka a mladík. 
Pokřižovali se a chvíli na kolenou setrvali 
v modlitbě. Pak se na mě mladík obrátil 
s  bodrým bavorským pozdravem: Grüs 
Gott, schrecklich, nicht wahr? (Pozdrav 
Bůh, hrozné co?) Před kostelem jsme se 
dali do  hovoru. Šlo o  snoubence, kteří 
jako malé děti šli se svými rodiči a pra-
rodiči do odsunu. Před svatbou projevili 
prarodiče přání, aby navštívili rodnou 
ves a poprosili v chrámu Páně jeho matku 
o požehnání.“

Fotografie kostela a hřbitova se ob-
jevily i v bavorském tisku a obec proto 
žádá, aby kostel a  hřbitov byl raději 
srovnán se zemí. A tak dne 8. 3. 1965 
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vydal ONV v Prachaticích příkaz k likvidaci. Se souhlasem krajského hygienika došlo k ex-
humaci, přemístění hrobů a odstranění náhrobků. 

Již začátkem léta téhož roku začali dělníci z Horní Vltavice provádět demontáž střechy 
a v srpnu odstřelili pracovníci OSP Prachatice také jeho zdivo. Odstřelením kostela byla 
poškozena i budova školy, která se nacházela v bývalém hotelu Paulik. Fara byla o několik 
let později prodána. A tak jediné, vyjma výše zmíněných zbytků oltářního obrazu, se za-
chovala pouze socha Panny Marie, která se dnes nachází v tzv. Stožecké kapli v nedalekém 
bavorském Philippsreutu, partnerské to obci Strážného.

Jedinou církevní stavbou tak zůstává mariánská kaple 
na vršku nad obcí z roku 1834. Ale v těch časech kostel 
nikomu neschází. Ostatně jen v dosahu dvaceti kilomet-
rů jsou zbořeny další čtyři. O kaplích, kapličkách, křížích 
a božích mukách nemluvě.

Přijde rok 1989 a to, co nechybělo, chybět začíná. Je 
zřejmé, že zvláště v pohraničí se aktivity německých ro-
dáků soustředí hlavně kolem kostela, zvláště je-li obklo-
pen hřbitovem s hroby předků. Navíc vesnice bez kostela, 
to není zas tak úplně ono. Kapličku na Kamenném vrchu 
získává od pozemkového fondu zpět církev, ale mše se 
zde slouží pouze jednou ročně při pouti. Drobnou stavbu, 
dříve zdaleka viditelnou na holém kopci, za půl století 
ukryl les. Církev má pobořených a zdevastovaných staveb 
ažaž. Na tuto se již síly ani prostředky nedostávají. A tak 
po vzájemné dohodě biskupství a vedení obce opět mění 
majitele v  naději, že nyní bude snadnější získat dotaci 
na její obnovu.

Na  mnoha místech, kde stávaly kostely, vyrostly 
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v poslední době pietní místa, povětšinou vyzdvižením základového zdiva a úpravy terénu. 
Jenže zde stojí škola. Proto je pietně upraveno místo bývalého hřbitova a v roce 2010 zde 
vimperský Pater Michal Pulec vysvětil sousoší ztvárňující Svatou Trojici z dílny architektky 
paní Otčenáškové. V poslední době sem pak bylo přemístěno i několik starých náhrobních 
kamenů.

Duchovní správa:
1780 – 1790 Karel František Fuka
1791 – 1799 Josef Ströbl
1800 – 1804 Jan Ströbl
1804 – 1805 Josef Pupeter
1805 – 1836 Jan Max
1835 – 1870 František Hoyer von Blumenau
1871 – 1891 František Seraph Wortner
1891 – 1895 Václav Mika
1896 – 1904 Max František Jelínek
1904 VIII.-XII. Jindřich Lom (adm.)
1905 – 1924 Jindřich Lom
1924 – 1925 Jan Unger (adm.)
1925 – 1933 Jan Eybl
1933 Isidor Gabriel (adm.)
1933 – 1935 František Heidler
1935 Isidor Gabriel (adm.)
1935 – 1940 Isidor Gabriel
1940 – 1945 Hugo Rogmans

Zpracoval Jaroslav Pulkrábek

Max František Jelínek

Max František JelínekVáclav Mika
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První svaté přijímání v Prachaticích 16. června 2013

Stalo se



Prachatická pouť
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Pouť do Svaté země

kafarnaum
Pokračujeme v cestě podél břehu dál na sever. Po několika stovkách metrů přicházíme 

k místu, které hrálo v Ježíšově galilejském působení ústřední roli: Kafarnaum. „Když Ježíš 
uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Ka-
farnau u jezera v území Zabulonově a Neftalimově …“ (Mt 4,12-17). Stalo se „jeho městem“ 
(srv. např. Mt 9,1) a tímto titulem se pyšní dodnes. 

Řecký název Kafarnaum pochází z hebrejského Kfar Nachum (= Nahumova ves). Neví-
me jistě, zda má nějakou souvislost s prorokem (jedním z 12 „malých proroků“), který žil 
v 7. století před Kristem. Podle staré rabínské tradice se tu nacházel jeho hrob. Město bylo 
významné i z jiných důvodů: leželo na galilejském pomezí, blízko hranice s Trachonitidou 
(tam v době Ježíšova působení vládl údělný kníže Filip, bratr galilejského „krále“ Heroda, 
který mu odloudil ženu), a procházela jím důležitá obchodní cesta (jedno rameno proslulé 
„via maris“, po které od nepaměti proudilo zboží z Egypta do Sýrie a dál na východ). Mělo 
celnici (celníka Matouše-Leviho Ježíš povolal za apoštola; u stolu v jeho domě s ním pak 
bylo mnoho celníků a hříšníků), sídlil tu královský úředník (Jan 4,46-54) i vojenská posádka 
pod velením setníka – z jeho úst tady poprvé zazněla slova, která denně vyslovujeme při 
mši svaté: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel …“ (Mt 8,5-13). Rybářský přístav byl 
zdrojem obživy pro mnoho lidí. Právě rybáři – Šimon (Petr), Ondřej, Jakub a Jan – se stali 
Ježíšovými prvními učedníky. Nechali loď a sítě a šli za ním (Mt 4,18-22). Mimo to bylo Ka-
farnaum důležitým střediskem náboženského života. Mělo velkou synagogu, kterou nechal 
vystavět onen setník (Lk 7,5). V ní Ježíš často učil a konal divy – například vyhnal nečistého 
ducha z posedlého člověka (Mk 1,21-28) a uzdravil člověka s odumřelou rukou (Mk 3,1-6). 
Tam také pronesl důležitou „eucharistickou řeč“ (Jan 6,24-59). Představenému synagogy 
Jairovi vzkřísil dceru (Mk 5,22-43). Petrovu tchyni uzdravil v jeho domě a jinde zas mnoho 
nemocných rozličnými chorobami (Mk 1,29-34). U jeho dveří se scházelo tolik lidí, že se 
nedalo projít. Jednoho ochrnulého k němu dokonce museli spustit střechou (Mk 2,1-12). 

Na  rozdíl od  mnoha jiných 
měst a vesnic, známých z Nového 
zákona, která dodnes kypí živo-
tem, je Kafarnaum mrtvé. Zažilo 
sice ještě několik období rozkvětu 
(po  druhé židovské válce v  roce 
135 se sem uchýlilo mnoho židů 
z  Judska a  pak znovu ve  4. a  5. 
století, kdy proslulo pokojným 
soužitím mezi židy a  křesťany), 
ale po dobytí Palestiny Araby v 7. 
století upadlo do zapomnění. Ne-
vzkřísili ho ani křižáci – obávali se 

Synagoga v Kafarnau
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jeho nebezpečně nechráněné po-
lohy. Dnes je to jen muzeum pod 
širým nebem. Proč? Přirozených 
příčin bylo hned několik: přístav 
zaneslo bahno a  větší lodě už 
v něm nemohly přistávat, změnila 
se politická situace, zboží proudilo 
jinudy a město přišlo o zdroj pří-
jmů … Ale je tu ještě jeden důvod 
– naplnila se (nám pro výstrahu!) 
Ježíšova slova, která zaznamená-
vá Matouš (Mt 11,20-24): „(Ježíš) 
začal vytýkat městům, v kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: ,Běda ti, Chorazine, 
běda ti, Betsaido! Kdyby se totiž v Tyru a Sidónu staly ty zázraky, které se staly u vás, už dávno by 
se byly obrátily v žíni a v popelu … A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? Až do pekla 
klesneš! Kdyby se totiž byly v Sodomě udály ty zázraky, které se staly v tobě, byla by zůstala až 
do dneška. Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den snesitelněji, než tobě!‘ “. I Petrovo 
rodiště Betsaida i nedaleký Chorazin leží dnes v troskách.

Když v roce 1888 navštívil místo husinecký farář P. Václav Macek, bylo všechno ještě 
zarostlé a neupravené. „Přistáli jsme u břehu v místě, kde stávalo druhdy Kafarnaum. Místo to 
označuje pouze bodláčím porostlá hromada černého čediče, zbytky to bývalých pevných staveb. 
Nalezli jsme mezi troskami i kusy sloupů s jejich patkami a pěknými hlavicemi. Snad podpíraly 
chrám křesťanský, nebo již židovskou synagogu v době Pána Ježíše? Kdož ví? Ze starých těch 
staveb srovnali sobě Beduíni dvě bídné chatrče za dočasný svůj příbytek. Mnoho staviva odvezlo 
se odtud do Tiberiady a jinam, kde snad jednou starožitníci budou dle nich hádati na veliké stáří 
nových staveb.

Co památných událostí stalo se na místě tomto! Zde Pán Ježíš uzdravil tchyni Petrovu, člověka 
šlakem poraženého, služebníka setníkova, syna úředníka královského a jiných nemocných bezpoč-
tu. Zde přislíbil také zástupům tělo své za pokrm, zde sv. Matouše od mýta povolal za apoštola.

Ač město toto bylo vyvoleným bydlištěm Páně, ač tolik dostalo se mu milostí, tolik zázraků 
v něm vykonáno bylo, přece obyvatelé jeho ukázali se býti nevděčnými a milostí těch nehodnými. 
Proto předpověděl mu Pán Ježíš sám zaslouženou záhubu, dokládaje: ´Kdyby v Sodomě činěni 
byli divové, kteří jsou činěni v tobě, snad by byli zůstali až do toho dne´“.

V roce 1894 získali místo františkáni. Postavili si tu klášter a po skončení 1. světové vál-
ky zahájili archeologické práce. Odkryli zbytky byzantského kostela, který stával na místě 
Petrova domu, a  pod podlahou synagogy ze 4.-5. století objevili starořímské základy – 
pozůstatky té, kterou nechal postavit onen římský setník, ve které kázal Pán Ježíš. Celé 
někdejší Kafarnaum oplotili a uspořádali v archeologický park. Nad Petrovým domem zbu-
dovali podle návrhu architekta Ildo Avetty moderní osmiboký kostel s prosklenou podla-
hou a nádherným výhledem na Genezaretské jezero. Dokončen a posvěcen byl v roce 1991. 

Roli nejdůležitějšího města na pobřeží převzala Tiberias, která leží asi 20 km jižněji. Tam 
se také nyní vracíme. Ale ještě ne do hotelu. Čeká nás plavba lodí po jezeře.

P. Pavel Liška 

Františkánský klášter
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Na návštěvě u

muDr. Ludmily Šímové
narozena:  24.12.1956
rodinný stav:  vdaná
Děti:  František, Kateřina, Zdeněk
vzdělání:  Fakulta dětského lékařství UK Praha
Zaměstnání:  Praktický lékař pro děti a dorost
koníčky:  celostní medicína, cyklistika, práce na zahradě, příroda

Otevíráme další ročník časopisu JP a v něm novou rubriku o kaplích vikariátu. Vy 
jste od 1. června převzala péči o kapli Korunování Panny Marie v Nebahovech od paní 
Marie Šimkové. Jaký je Váš vztah k této kapli a Nebahovům vůbec?

V Nebahovech jsem prožila svoje dětsví a určitě zapustila hluboké kořeny. Po vice než 
30-ti letech života v Prachaticích se mi podařilo vrátit se do rodné vesnice. Mnozí “strýčko-
vé a tety”, jak jsme obyvatele vesnice jako děti oslovovaly, už nejsou mezi námi, mnohé se 
zde změnilo, ale kaplička tady stále stojí. Vnímám ji jako kontinuitu spojující minulost a bu-
doucnost i jako odkaz našich předků. A myslím, že i z architektonického hlediska do naší 
vesnice dobře zapadá. Kaple je v majetku obce a je skvělé, že vzhled kapličky není vedení 
obce lhostejný. V letošním roce je například plánovaná zásadní oprava fasády.

Mnohé malé obce u nás nemají ve svých kaplích pravidelné bohoslužby. U vás v Ne-
bahovech každou čtvrtou neděli v měsíci zve hlas zvonu na mši svatou nebo bohosluž-
bu slova. Máte nějaký nápad, jak ještě obohatit život na venkově?

Život na vesnici se od 90-tých let hodně změnil. Vzpomínám si na  loutkové divadlo 
v místní škole i pravidelné promítání filmů. Nyní velmi snadná dostupnost města umož-
ňuje dobré kulturní i sportovní vyžití, a tak trochu pokulhává aktivita organizovat vlastní 
akce. Já sama se po 2 letech teprve „rozkoukávám“, ale všechno má svůj čas.

Devět let se staráte o tzv. Adopci na dálku. Na stránkách JP pravidelně informu-
jete o adoptivních dětech našich farností. Prosím, přibližte nám ještě tuto možnost 
pomoci. Co Vám utkvělo v paměti z některého dopisu?

Adoptivní dítě píše dopis 2x ročně – většinou kolem Velikonoc a Vánoc a 1 x ročně obdr-
žíme roční zprávu se školními výsledky a novou fotografií dítěte od partnerské organizace. 
Děti píší většinou jen formální dopisy, nejsou zvyklé moc mluvit o sobě a svojí rodině nebo 
zacházet do podrobností. Posílají vždy vlastnoručně namalovaný obrázek a děkují za naši 
pomoc. Ubezpečují, že na své dárce myslí v modlitbách. Informace o školních nebo mimo-
školních aktivitách a o významných událostech vesnice dostáváme od tamnější partnerské 
organizace.

Pro adoptivní dítě i jeho rodinu je zapojení do projektu „Adopce na dálku“ velmi pres-
tižní záležitost. Vzdělání dítěti dává možnost nejen vlastní obživy, ale částečně i zajištění 
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původní rodiny. Finanční částka, kterou vě-
nuje dárce na tento projekt, se mnohonásob-
ně zúročí.

Denně se v  ordinaci setkáváte s  dětmi 
a  jejich rodiči. Vnímáte nějaký podstatný 
rozdíl v péči o ně zde a v misijních zemích, 
je-li možné vůbec nějakým způsobem srov-
návat bez osobní znalosti konkrétní země 
a prostředí tamnější rodiny...

Indické i ugandské děti, které jsou vybrá-
ny do projektu „Adopce na dálku“, ži jí v ne-
srovnatelně odlišných podmínkách. Pochá-
zejí z  nejchudších rodin, které svým dětem 
nemohou zajistit ani základní vzdělání. Je-
jich venkovské příbytky nemají elektřinu ani 
přívod vody. Hygienické podmínky jsou velmi 
špatné, což přináší rychle se šířící infekce, po-
stihující hlavně děti. Lékařská péče je pro vět-
šinu dětí naprosto nedostupná. Mnoho žen 
umírá při porodu, je vysoká také kojenecká 
úmrtnost.

Lidé v těchto oblastech jsou hlavně rolníci, živí se vlastní produkcí a přebytek prodá-
vají na trhu. Děti pak představují levnou pracovní sílu. Zvláště ugandský venkov je silně 
poznamenán občanskou válkou ze sedmdesátých a osmdesátých let. Velkým problémem 
je onemocnění AIDS a 1,7 milionů sirotků. Životní prioritou je pro mnohé zajistit alespoň 
základní obživu . Děkujeme za rozhovor a za Vaši službu farnosti.

Rovněž děkujeme paní Marii Šimkové, která se 25 let starala o kapličku v Nebahovech.
 Připravila Lenka Hanžlová

  

Cyril a metoděj. Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!

nový film čt, který vysílala na svátek našich věrozvěstů, je možné si na DvD 
zapůjčit ve farní knihovně v Prachaticích.

Režisérské duo Otakáro M. Schmidt – Jana K. Studničková zde kombinuje doku-
mentární pasáže s hranými sekvencemi a snaží se prostřednictvím historických faktů 
detailně zachytit život, dílo a  odkaz soluňských bratří, ozřejmit hlavní smysl jejich 
misie mezi Slovany, ale všímá si i šíření cyrilometodějské tradice po jejich smrti. Prů-
vodcem filmu je tentokrát P. Marek O. Vácha, který si zároveň zahrál jednoho z věro-
zvěstů – sv. Metoděje, zatímco sv. Cyrila ztvárnil jezuitský kněz P. Miroslav Herold.
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Charita

velká voda 2013

Vodu máme všichni rádi, k životu ji dokonce nezbytně potřebujeme, ale letošní červen jí 
přeci jen bylo trochu více, než je obvyklé. Od roku 2002 někteří naši blízcí či sousedé zažili 
již 4. velkou povodeň. Není to nic snadného vyrovnat se s tím, že musím náhle odejít ze 
svého domova, protože mi hasiči zvoní za zvonek. Trauma, které mnozí zažili, je obrovské. 
Zde nejde pouze o ztrátu věcí, které lze nahradit, ale o ztrátu jistoty a bezpečí domova. Tu 
máme v sobě silně zakořeněnou a evakuace nám ji naruší nevratným způsobem. Obavy, 
co se děje s věcmi, které jsem musela zanechat v domě, a následně návrat do domu, kde 
mne čeká další šok. Bezmocnost a pocity marnosti či beznaděje. Pláč, ale i radost nad tím, 
že voda nepoškodila všechno. Neuvěřitelná škála emocí, s nimiž se jako pracovníci charity 
setkáváme, jsou zejména při mimořádných událostech, mezi kterými povodně zastávají 
významné místo, každodenní realitou. 

Letošní červen byl opravdu nabitý neuvěřitelnou škálou emocí, které jsem mohla pro-
žívat spolu s lidmi i sama v sobě. Podařilo se však něco neuvěřitelného. Opět najít mnoho 
lásky, soucitu a ochoty pomoci druhému. To není málo, když vezmete v úvahu morální 
marast naší společnosti. Tolik lásky druhých lidí, která byla doslova hmatatelná. Mnozí 
přispěli svými penězi, další zakoupili čisticí prostředky a odnesli je do vyhlášené materiální 
sbírky. Jiní zase pomáhali přímo u lidí při úklidu nebo při organizaci nejrůznějších aktivit. 
Kdybych zde chtěla vyjádřit poděkování každému jednotlivci, který jakýmkoliv způsobem 
pomohl lidem zasaženým povodní, tak bych na mnohé určitě zapomněla. Proto mi zbývá 
jen poděkovat VÁM VŠEM. Děkuji jménem všech poškozených. V okrese Prachatice bylo, 
podle mých zjištění, zasaženo mnoho domů, věnovali jsme více pozornosti především těm, 
kterým voda vstoupila do domů (obytných částí i sklepů), a bylo jich opravdu dost. O to 
větší je má radost nad skutečností, že Boží milost se skrze mnoho lidí rozlila a byla to 
mnohem větší vlna než ta, která tekla v řekách a po stráních, do lidských obydlí. Překryla 
tak bolest a smutek všech zasažených. Ještě jednou děkuji Bohu i vám všem.

Michaela Veselá, ředitelka Farní charity Prachatice
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ať zářím!
V jedné z písní z Kancionálu se zpívá „Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím Tvým po-

kojem.“ Toto zvolání má původ v modlitbě sv. Františka z Assisi. Můžeš tato slova často 
opakovat po něm a uvědomit si, jak je nezbytné, aby v tvém srdci zářilo světlo víry, naděje 
a lásky. Můžeš si ta slova obzvláště připomínat, když v mešním průvodu přinášíš svíci.

Prosba „o světlo v lidském nitru“ se objevuje i v bohoslužbě tzv. lucernaria, tedy mod-
litbě, pronášené při skončení dne. U prvních křesťanů šlo o obřad, při kterém se děkovalo 
za  denní světlo, které odcházelo se západem slunce, a  rozžíhaly se lampy. Obojí světlo 
přitom bylo považováno za symbol Krista, věčného a nezničitelného světla.

Obřad lucernaria se můžeš při západu slunce pomodlit i ty: 
Požehnaný jsi, Pane Bože, stvořiteli dne i noci, tobě buď chvála a sláva navěky. Když se snáší tma, 

obnovuješ své zaslíbení a zjevuješ mezi námi záři své přítomnosti. Světlem Krista, tvého živého Slova, 
rozptyl temnoty našich srdcí, abychom žili jako děti světla a  tvou chválou rozezněli celý svět. 
Požehnaný jsi, Bože, Otče, Synu a Duchu svatý. Požehnaný jsi Bože navěky. 

Přišel jsi na tuto zem, abys lidem přinesl světlo, Pane: Smiluj se nad námi. Svou obětí nás 
vyvádíš z temnoty hříchů, Kriste: Smiluj se nad námi. Otevři naše oči, ať vidíme světlo tvé lásky, 
Pane: Smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a uveď nás 
do života věčného. Amen.

Tak jako naše večerní modlitba stoupá k tobě, Bože, ať tvá milost sestoupí na nás, očistí naše 
srdce a pomůže nám:

– Prosme za všechny, kteří se hlásí k Ježíši Kristu. Ať vnášejí do světa jeho světlo. 
– Prosme za ty, kdo prožívají temné věci: zármutek, nouzi, nemoc, osamění. Ať se jejich život 

znovu rozjasní. 
– Prosme za všechny, kterým vládne noc závislosti, touha po majetku a slávě, sobectví. Ať 

zjistí, že tím lidský život nemůže být naplněn. 
– Prosme za Boží stvoření. Ať je zachováno i pro další generace. 
– Prosme za naši obec. Ať dokážeme společně žít v úctě a lásce. 
– Prosme za všechny, kdo se vydali hledat světlo. Ať se setkají s tím, po čem jejich srdce touží.
Bože, Otče a prameni všeho života, tys daroval světu svého Syna, aby jeho světlo svítilo nade 

všemi a vedlo nás k tobě. Přiznej se k těm, kteří se jeho světlem dávají vést, aby byli jedno, jako 
On je jedno s tebou. Rozpomeň se i na ty, kteří tápají ve tmách, a otevři jejich oči, aby uviděli tvou 
lásku a uvěřili v tebe. Skrze Krista našeho Pána. Amen

PH

Ministrantům
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Mše svatá

Úvodem
V únoru roku 313 (právě před 1700 léty) vydali císař Konstantin Veliký a jeho spoluvla-

dař Licinius prohlášení (tradičně nazývané „Edikt milánský“), ve kterém výslovně označili 
křesťanství za povolené náboženství, rovnoprávné s ostatními: „Když jsme se my, císařové, 
sešli v Miláně a diskutovali o veřejném dobru a bezpečí, zdálo se nám, že mezi tím, co by mohlo 
lidstvu nejlépe posloužit, by měla být úcta, která se vzdává bohům, v samém středu naší pozor-
nosti, a že je správné dát křesťanům a všem ostatním svobodu vyznávat náboženství, kterému 
dávají přednost … Proto vám sdělujeme, že navzdory jakémukoliv předešlému nařízení, křesťa-
nům a všem těm, kteří se rozhodnou pro své náboženství, musí být povolena absolutní svoboda 
a nesmí být žádným způsobem rušeni … Opravdu je vhodné pro stabilitu státu a pro klid našich 
časů, aby každému bylo povoleno vyznávat náboženství podle vlastního výběru a v tomto smyslu, 
s úctou ke každému náboženství, nepřipouštíme žádné nedodržování.“ 

V dějinách církve tím začalo nové období. Křesťané se už nemuseli skrývat, mohli se 
ke svému Pánu hlásit veřejně. Jeho svrchovanost uznávali už dříve – po celou dobu pro-
následování užívali v modlitbě původní aramejské zvolání Maranatha, „Přijď, Pane náš!“ 
(1Kor 16, 22; Zj 22,20). Z velikonočního zážitku učedníků v Jeruzalémě a z meditace Písma 
svatého vzniklo první křesťanské vyznání víry: „Ježíš je Pán“. (Řím 10,9; 1Kor 12,3; Kol 
2,6). Věděli, že mu právem přísluší nejvyšší tituly Marana a Kyrios, jako v nebi trůnícímu 
Mesiáši, který zahajuje své kralování vylitím Ducha. On je „Pánem všech“ (Sk 10,36). Svatý 
Pavel dával titulu Kyrios dvojí význam: královský a božský. Ježíš kraluje nade všemi lidmi 
(Řím 14,9), nad nepřáteli, nade všemi vládci, kteří jsou pouhými představiteli jediného 
skutečného vládce před svými poddanými nebo otroky (Kol 3,22-4,1; Ef 6,5-9), i nad smrtí 
(1Kor 15,24nn.57). Celý vesmír, nebe, země i podsvětí hlásají, že Ježíš Kristus je Pán (Flp 
2,6-11). Jeho oslavené lidství je prozářeno božskou důstojností, která je základem jeho 
vlády nad celým vesmírem. Používáním titulu „Ježíš je Pán“ nepřímo odmítali představy 
o božskosti císařů. Jediný skutečný Kyrios je Ježíš, všichni ostatní jsou mu podřízeni. Kniha 
Zjevení dosvědčuje, že titul „Pán pánů a Král králů“ (Zj 17,14), používaný v Orientu už oko-
lo roku 1100 před Kristem, nelze přidělit žádnému vladaři, ale jedině Kristu a Bohu Otci. 

Nyní to mohli vyznat i na veřejnosti. Do původně jednoduché struktury bohoslužeb 
začali začleňovat různá oslovení a gesta (pokleknutí, úklony, prostrace, aj.), která znali z cí-
sařských a královských protokolů, aby jimi zdůraznili Kristovu svrchovanost. Protože mezi 
jednotlivými oblastmi říše panovala čilá výměna myšlenek a kulturních hodnot, pronikaly 
i do křesťanské bohoslužby výrazové prostředky z tradic různých národů. 

Dnes s tím máme problém. Zatímco v civilním životě tyto prvky už dávno vymizely, v li-
turgii je stále používáme. Jen jsme jim přestali rozumět. Chodíme neděli co neděli na mši 
svatou, konáme s úctou to, na co jsme zvyklí, ale mnohé už nechápeme a neumíme správně 
vysvětlit. Zvlášť mladým lidem – našim dětem a vnoučatům – některé tyto úkony připadají 
směšné, staromódní, nepřiměřené. Dokud jsou malí, konají je z úcty k nám, ale pak je rychle 
opouštějí. I nám samým hrozí zploštění a zpovrchnění. 

Není to však jen problém naší doby. Ve dvoutisíciletých dějinách církve se mnozí pokusili 
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liturgii srozumitelně vysvětlit a přiblížit věřícím. V letošním roce si kromě výročí vydání 
Ediktu milánského připomínáme ještě dvě další, která jsou s takovými pokusy spojena: Prv-
ním je 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší země. „Jazykem rodným Boží 
chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali. Získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše 
věky zachovali.“ – zpíváme ve známé písni. Nešlo přitom jen o slovanskou řeč. Konstantin se 
snažil tvůrčím způsobem z byzantských i římských prvků sestavit obřad tak, aby byl našim 
předkům srozumitelný a dobře vyjadřoval jejich vztah k Bohu.

Druhým je 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu. Ten začal právě reformou litur-
gie – prvním dokumentem byla konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium. 
Od důkladné a tehdy naléhavě potřebné reformy Tridentského koncilu uplynulo přesně 
400 let (Tridentský koncil byl slavnostně zakončen 4. 12. 1563, konstituce Sacrosanctum 
concilium je datována 4. 12. 1963) a za tu dobu se způsoby vyjadřování skutečnosti a jiné 
kulturní okolnosti života značně změnily. Koncil proto deklaroval: „Církev věnuje zvláštní 
péči tomu, aby věřící nebyli přítomni (tomuto tajemství víry) jako stranou stojící a němí diváci, 
ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře porozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní 
účast na  posvátném úkonu, aby se poučili Božím slovem a  posilnili hostinou těla Páně, a  aby 
vzdávali díky Bohu. Mají přinášet neposkvrněný obětní dar nejen rukama kněze, ale i spolu s ním, 
a tím se mají učit obětovat sami sebe … Aby tedy mešní oběť dosáhla i formou obřadů plné pas-
torační účinnosti, posvátný sněm … stanoví to, co následuje.“ (SC 48n).

Proto jsme se i my v našem časopise rozhodli právě letos otevřít novou rubriku, ve které 
si budeme krok za krokem vysvětlovat jednotlivé části mše svaté – různá oslovení a gesta, 
z kterých se skládá, – abychom jim lépe porozuměli a vyjadřovali jimi opravdu to, co se 
jimi vyjadřovat má. Doufáme, že tím v Roce víry přispějeme k obnovení víry a zbožnosti 
v našich společenstvích. Ať nás Pán Bůh provází na této cestě svým požehnáním!

P. Pavel Liška 
 
 

 

 

Trůnící Kristus s apoštoly.
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V roce 1837 začala zima již 19. října 1836, bylo chladno a napadlo hodně sněhu, který 
roztál až koncem dubna. Pak bylo ještě chladno až do 10. června, obloha byla stále zatažená 
a sluneční svit byl velmi vzácný. Potom následovaly teplé dny a týden po letnicích pršelo 
několik dní tak silně, že potoky vystoupily z břehů, koryty se valilo samé bahno. Na níže 
položených polích shnila zasetá semena a sedláci museli znovu zasít. Mohutné deště velmi 
pozdržely setí lnu a sázení brambor. Déšť napáchal škody i na loukách, hlavně na těch, 
kterými protéká tzv. Černý potok („Schwarzbach“). Kvůli dlouhotrvajícímu chladnu, ran-
ním mrazíkům a vlhkému počasí nemohlo na loukách a pastvinách nic růst. Zvířata proto 
velmi trpěla. Zásoby pro zvířata na zimu už došly. Vypadalo to, že tento rok bude jak pro 
zvířata tak lidi nuzný. 10. června se náhle změnilo počasí, bylo pěkně a teplo. Skoro jsme 
mohli sledovat, jak nám vše před očima roste. Vypadalo to na požehnanou úrodu, pokud 
se ale léto nijak nepokazí a na podzim nebude vlhko, chladno a nečas. Na začátku července 
byly třikrát silné ranní mrazíky. Naštěstí však neuškodily, protože bylo sucho, pouze tu a 
tam byla spálená nějaká brambora. Podle toho, jak to vypadalo na loukách a polích v květnu 
a začátkem června, je až podivuhodné, jak to vypadalo v polovině července. Rukama je 
téměř možné nahmatat, jak všemocný Bůh je a co dokáže. Pokud Bůh požehná všemu, co 
teď roste na polích a loukách, a vše dozraje a sklidí se, tak nastanou dobré časy. Mnozí zdejší 
lidé pak budou moci splatit své dluhy, udělat si zásoby a někteří si podle zdejších zvyků a 
módy užijí a nechají vydělat hostinským, pekařům a židovským i ostatním obchodníkům. 
Zda se však dočká díků i Pán Bůh, o tom velmi pochybuji. Pokud si dobře vzpomínám, 
v dobrých letech lidé pouze říkali: Hm, i to se může stát, ale nikdy se neozvalo zaplať Pán 
Bůh, letos je nádherný rok.

V tomto roce, a sice 20. února (1840), se spustila Elisabetha Schetlová, dcera zemře-
lého Mathiase Schetla, výminkáře z Nového Světa. Z neznámých důvodů tajně převza-
la od padlé osoby, totiž Marie Anny Woldřichové, dcery usedlíka ze Stach, 14 dní staré 
a pokřtěné dítě. Prohlásila ho za své a předstírala, že v noci porodila. 21. února ho pak 
nechala pokřtít. Tím oklamala nejen faráře, ale i kmotry Leopolda a Theresii Stekbauerovy 
z Nového Světa, i ostatní lidi. Pravda byla odhalena 23. února a farář vše nahlásil na úřad 
s poznámkou, že pachatelka svatokrádeže by měla být exemplárně potrestána. Byla sice 

poslána do vězení v „Pesek“, ale po několika dnech byla poslána 
zpět. Byla potrestána pro výstrahu jí podobným. Dostala 4 

týdny, propuštěna však byla již po třech týdnech, protože 
bydlela v domě vězeňského hlídače a mohla dělat cokoli a 
chodit pryč, kdy chtěla. Není to dobrý příklad potrestání. 
Jako kdybychom zločincům říkali: Dělejte si, co chcete, 
stejně se vám nic nestane. Kam se poděla morálka?

Od 19. března 1841 byla nejen u zdejších obyvatel, 
ale i v ostatních obcích na panství Vimperk, vykonávána 

vojenská exekuce, která trvala až do konce dubna. Důvodem 

Ze starých kronik
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byli nejen zdejší synové, ale i dluhy 
z úroků, které nebyly během posled-
ních šesti let zaplaceny, a to kvůli 
soudním řízením, která obce vedly 
s vrchností. Čímž navíc dokázali, jak 
jsou vůči své vrchnosti vzdorovití. 
Ale protože zaplatili, byla exekuce 
zrušena.

Koncem dubna (1842) přestala 
pracovat sklárna v  Nových Hutích, 
protože jí uplynul pronájem. Všichni 
zaměstnanci se odstěhovali. Zůstali zde jen nádeníci. Toto místo bývalo vždy tak veselé, ale 
nyní je velmi opuštěné a smutné a ve sklárně samotné to vypadá jako ve věznici.

2. ledna 1843 byl Franz Lang, mlynář z Nových Hutí, s jedním velkým milovníkem pití 
v hospodě v Nových Hutích. Odešel asi v 11 hodin v noci. 

Na cestě domů však zabloudil, šel příliš daleko doleva místo toho, aby odbočil vpravo, 
přišel až do luk, pokračoval stále doleva, dál od svého domu, až do míst, kde nalezl svůj 
hrob. Neboť druhý den ho hledalo asi 20 mužů a našli ho mrtvého na šindlovské pastvině. 
Zanechal po sobě ženu, 6 nezletilých dětí, mlýn ve zchátralém stavu a dluhy. To vše zůstalo 
po člověku, který měl stále žízeň.

V polovině ledna (1843) bylo možné spatřit na západě po několik večerů při jasné obloze 
přibližně od 8 do 10 hodin neobvyklý bílý pruh o šířce tří stop a délce 4 až 5 sáhů. Co to 
mělo znamenat, nikdo neví.

4. dubna 1843 se vystěhovalo více osob do Polska, v domnění, že se zlepší jejich finanční 
situace. Odstěhovali se: Johann Fastner s ženou, třemi dětmi a svým svobodným bratrem 
Adalbertem, Johann Singer s ženou a pěti dětmi, všichni z Nového Světa, Jakob Königbaur 
s ženou a dvěma dětmi, ze Zahrádek, Franz Winan, pastýř ze Zahrádek, s ženou a čtyřmi 
dětmi, svobodný Jakob Stekbauer z Černých Lad se svobodným synem své zemřelé sestry.

Johann Singer se vydal na cestu místo s koňmi se dvěma velkými psy, kteří nesli jeho 
zavazadla.

25. srpna 1846 se stalo v půl druhé odpoledne v Borových Ladech velké neštěstí. Ignaz 
Keleberger, syn tamějšího kováře Johanna Kelebergera, měl již tři dny nutkání vystřelit si 
z nabité zbraně (bouchačky). Protože mu to otec nechtěl dovolit, čekal na vhodný okamžik, 
kdy se otec vzdálí z domu, aby mohl provést svůj plán. Výše jmenovaného dne se otec 
lehce churavý po jídle uložil k odpočinku a usnul. Syn toho využil, vzal zápalky, nahnul se 
tělem přes otvor (protože nikdy z bouchačky nestřílel a netušil, jak se s ní zachází), přiložil 
zápalku a z bouchačky vyšla rána. Chlapec byl zasažen do pravé strany a padl polomrtvý 
k zemi. Po třech hodinách, kdy stěží přijal poslední pomazání, zesnul.
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Poutní místa

mariazell
Na našich toulkách po poutních místech jsme navštívili ta nejznámější a nejnavštěvo-

vanější místa jižních Čech. Naše babičky a dědové se však vydávali na cesty také za hranice 
naší země, do Německa a Rakouska. 

Na mém psacím stole leží prastaré, otlučené těžítko s nápisem Mariazell. Nikdo z rodiny 
se již nepamatuje, kde se u nás vzalo, ale nepochybně pochází z doby dávno minulé a bylo 
zakoupeno přímo v tomto mariánském poutním místě.

Vraťme se do doby středověku, kdy mariánský kult působil na veškerý život v Evropě. 
Kolik jen mariánských soch – plastik i skulptur – vzniklo v době románské a gotické. Kolik 
typů těchto zpodobení Matky Boží nacházíme v kostelích, galeriích, na hradech i v sou-
kromých sbírkách, počínaje christologickými cykly, milostnými Madonami, Pietami až 
po Pannu Marii Sedmibolestnou.

Náš příběh se počíná v rakouském benediktinském klášteře svatého Lambrechta. Opat 
tohoto kláštera vyslal jednoho z bratří na cestu do oblasti dnešní poutní baziliky. Jeho úko-
lem bylo upevňování křesťanské víry u zemědělců a pastevců žijících v této krajině. Bratr 
Magnus se tedy vydal na cestu a na té jej doprovázela malá soška Panny Marie, nazývaná 
později Magna Mater Austriae. Došel až na návrší nad údolím a tam se zastavil, rozhlédl 
se po krajině a postavil sošku na pařez. Kolem pak vybudoval přístřešek, jenž sloužil jako 
ochrana jeho pokladu, jako kaple i skromné obydlí. Místo bylo brzy navštěvováno lidmi, 
kteří hledali pomoc v nouzi, v nemoci, i takovými, které přivedla úcta k Panně Marii a při-
cházeli se jí poklonit a vzdát úctu. Latinsky byl skromný přístřešek nazván cellou a zde tedy 
máme vysvětlen původ jména Mariazell.

Ve dvanáctém století zde vyrostla románská bazilika a datem jejího založení je patrně 
rok 1157. Jediná zmínka o tomto datu se však nachází v papežském listu uloženém ve va-
tikánské knihovně. Dalším zachovaným datem je rok 1200, doložený nápisem vytesaným 
v oblouku románského tympanonu a doplněný nápisem „ der glorreichen Maria“. 

Kronikář kláštera Johannes Menestarfer zaznamenává v klášterní kronice, že na stavbu 
baziliky nazývané Mater Gentium Slavorum vydatně přispěl markrabě moravský kníže 
Vladislav Jindřich s manželkou Heilwidou jako poděkování za uzdravení z jeho těžké ne-
moci. Oba se z Moravy vypravili na pěší pouť a věnovali značný obnos na další výstavbu 
a zvelebování posvátného místa. Vladislav Jindřich byl významnou postavou českých dějin. 
Jeho otcem byl Vladislav II. a matkou Judita Durynská. Byl jejich druhorozeným synem 
a mladším bratrem krále Přemysla Otakara I.

Jiná písemná zpráva o  mariánském chrámu vypovídá roku 1243 o  „velkém Božím 
domě“. Další souvislejší zprávu nám zanechává salcburský arcibiskup Friedrich III., který se 
o „Celle“ roku 1330 zmiňuje jako o největším a nejnavštěvovanějším mariánském poutním 
místě. V roce 1370 pak král uherský Ludvík Veliký nechává vystavět Gnadenkapelle – kapli 
Milosti jako dík za vítězství v bitvě.

Také výstavba svatyně prodělávala své změny. Vlna gotiky, která z  Francie zaplavila 
celou Evropu, neminula ani toto místo. Z románského kostela vzniklo ve čtrnáctém století 
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(1340) mohutné halo-
vé trojlodí – hlavní loď 
spolu s  vedlejšími tvo-
řily jednotný prostor, 
který byl důstojným 
příbytkem zázračné 
Magna Mater.

Doba baroka pozna-
menala stavbu bazili-
ky zejména zvětšením 
vnitřního prostoru, ne-
boť davy poutníků již 
nepobrala ani rozlehlá 
gotická bazilika. K pře-
stavbě došlo v  období 
působení opata Bene-
dikta Pierina, jenž svě-
řil nelehký úkol zakom-
ponování gotického 
chrámu do  barokního 

komplexu italskému staviteli Domenicu Sciassiovi. Velkou pozornost věnoval Mariazell 
císař Karel VI. Především věnoval bazilice oltář vytvořený podle návrhu tehdy nejslavněj-
šího rakouského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, známého u nás stavbou 
zámku Vranova nad Dyjí a  především autora projektu vídeňského Schőnbrunnu. Údaj-
ně je též autorem návrhu oltáře ve vimperském chrámu Panny Marie. Chrám tak dostal 
monumentální část interiéru. Zevně připojil italský architekt k centrální gotické věži dvě 
postranní věže barokní. Vzniklo tak ojedinělé průčelí tvořené třemi věžemi, jaké bychom 
těžko hledali kdekoli ve světové architektuře. 

Interiér poutní baziliky se počal plnit votivními dary, přibyly zlacené mříže, řada ba-
rokních soch a sousoší, dekorativních předmětů, bohatě vyšívaných mešních rouch i nádob 
používaných při mši svaté. Známý je též dar „zlatého děťátka“ jež věnoval otec císařovny 
Marie Terezie – již zmíněný Karel VI – jako poděkování za příchod prvorozeného dítěte- 
budoucí velké panovnice.

Poutní místo prodělalo také řadu dramatických událostí. Jeho význam oslabila doba 
josefínská. Doba devatenáctého století přála tradici nejen Mariazell, ale řady dalších ev-
ropských míst. Ve druhé polovině století jejich slávu poněkud zastínily francouzské Lurdy, 
polská Czenstochowa i jiná vzdálenější poutní místa.

V současné době dochází k významné obnově duchovní tradice i uchování uměleckého 
dědictví, které nám předaly předcházející generace. Vzpomeňme si na tradici pěších poutí 
našich babiček a prababiček, poutí, z nich přinášely svým rodinám svaté obrázky, přívěš-
ky, růžence i voskové figurky. Jedna z těchto babiček přinesla z Mariazell i ono skleněné 
poškrábané těžítko. 

Zpracovala Mirka Fridrichová Kunešová
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Biblické postavičky

„Biblické postavičky jsou pomůckou primárně 
určenou k přiblížení biblických příběhů lidem všech 
věkových kategorii, od  dětí až po  seniory. Posta-
vičky mají tělo z drátu obaleného sisalem, botičky 
z olova a hlavu ze speciálního polystyrénu – styro-
puru. Na oblečení se používají jednoduché materiá-
ly, jako jsou vlna, bavlna, len, hedvábí. Postavičky 
nemají namalovaný obličej, takže jejich hlavní vy-
jadřovací síla je v gestech. Díky své konstrukci jsou 
velmi pohyblivé a  dokáží zachytit takřka jakýkoli 
pohyb, pocit apod. Postavená scéna je impulzem pro 
podrobnější zabývání se textem, meditací, aktuali-
zací pro ten který biblický příběh. Postavička doká-
že vyjádřit pocity skrze držení těla a gesta. Radost, 
strach, zoufalství, smutek, otevřenost, uzavřenost, 
přijetí, odmítnutí…

Samozřejmě může člověk s postavičkami stavět 
i  jiné příběhy, ale hlavní je právě biblická práce. 
Oblečení a  rekvizity jsou zaměřeny na  dobu před 

2000 lety. Biblické texty je tak možné viditelně zachytit a nechat se jimi oslovit, vnímat je nejen 
intelektem, ale i smysly a emotivní stránkou. Bible vypráví o lidech, kteří skutečně žili, kteří měli 
plno zážitků a zkušeností s Bohem i lidmi. Zachycení pomocí biblických postaviček vybízí k vyjití 
od biblického poselství, k přemýšlení o našem každodenním životě, práci a smyslu života. Posta-
vičky tak umožňují neobvyklý přístup k Písmu svatému.“ 

(PhDr. Marie Klašková, odborně vyškolená lektorka kurzů 
 výroby a práce s biblickými postavičkami, České katolické biblické dílo)

Biblické postavičky vznikly ve Švýcarsku v 60. letech 20. století. Vyvinuly se z tradičních 
vánočních betlémů, které byly z různých materiálů – ze dřeva, ze sádry, z papíru, z těsta, 
nebo z látek. Základní postavy tvořil malý Ježíš s Marií a Josefem, k nim pak přibyl vůl 
a osel, andělé, pastýři, tři králové. Původní biblické postavičky se od dnešních moc nelišily, 
i když za ty roky prošly mnohými změnami. Hlavně v použitém materiálu. Původní posta-
vičky měli hlavu plněnou vatou a nohy ze dřeva.

Ze Švýcarska se biblické postavičky a práce s nimi dostaly do Německa a Rakouska a po-
stupně do celé Evropy. K nám se zmínka o biblických postavičkách dostala až koncem 90. 
let, kdy začali ve Švýcarsku první Češi absolvovat kurzy. Já osobně jsem první scénu s po-
stavičkami viděl někdy kolem roku 2004 v kostele v bavorském Breitenberku.

Biblické postavičky se nedají koupit v žádném obchodě. Lze je pouze vyrobit na kurzech, 
které pořádá České katolické biblické dílo. Kostry z drátu se sisalem se vyrábějí ve švýcar-
ské licenci u nás v chráněné dílně u Opavy, protože dovážet je ze Švýcarska by bylo velmi 
nákladné. Ostatní materiál, jako vlasy – srst (kůže s chlupy) od různých zvířat, tzv. poče-
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saný silon, který se používá jako „kůže“ postaviček, látky na oblečení, se shání v různých 
kožešnických a textilních dílnách nebo provozovnách. Rekvizity (košíky, džbánky) se dají 
koupit v různých obchodech, zvířata, jako osel nebo ovce, se dají buď koupit, nebo vyrobit 
z vlny filcováním. To už si může každý udělat sám doma.

V březnu 2011 jsem se účastnil víkendového kurzu a vyrobil si první postavičku, která 
může představovat Ježíše. Náhodou jsem před velikonocemi v obchodě zahlédl ovečky, 
které by se mi hodily, a koupil je. Tak jsem vlastně měl Dobrého pastýře. Až v létě na tý-
denním kurzu jsem si vyrobil anděla, Marii, Josefa, malého Ježíše, muže, ženu a chlapce, 
koupil osla, vyrobil jeskyni, a tak jsem mohl na vánoce připravit v kostele svou první scénu.

Od té doby jsem si vyrobil ještě několik postaviček, takže mohu při různých liturgických 
příležitostech instalovat v kostele biblické scény.

Příště vám trochu přiblížím výrobu biblické postavičky.
Karel Falář, Volary

Homilie
Z řec. homilia – „rozhovor“. Tímto termínem se míní promluva během slavení eucha-

ristie. Následuje po liturgii slova. Obvykle se jí rozumí výklad a komentář mešních čtení. 
Homilie je povinná o nedělích a zasvěcených svátcích. Mají se v ní vysvětlovat tajemství 
víry a pravidla křesťanského chování. Homilie je vyhrazena knězi nebo jáhnovi a má být 
výsledkem meditace.

Hřích
Hřích je vědomý a dobrovolný poklesek vůči rozumu, pravdě a správnému svědomí. Staví 

se proti Bohu v neposlušnosti, v protikladu k poslušnosti Kristově. Hřích může být v myš-
lenkách, slovech, činech nebo v nedbalosti. Podle své závažnosti může být hřích smrtelný 
nebo lehký. Smrtelný hřích ničí v srdci člověka lásku závažným porušením Božího zákona, 
člověk se tím odvrací od Boha. Lehký (nebo také všední) hřích ponechává lásku působit, 
i když ji zraňuje. Aby hřích 
byl smrtelný, musí být spl-
něny následující podmín-
ky: 1) musí se jednat o zá-
važný skutek a 2) musí být 
spáchán s plným vědomím 
a  souhlasem. Smrtelný 
hřích může být odpuštěn 
při svátosti smíření, nut-
nou podmínkou je účinná 
lítost zhřešivšího.

Malý slovníček církevních pojmů 
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Hana Pinknerová
Budu asi lítat

Chodit kanálem
Jak se tak pravidelně setkáváme my holky, co spolu 

kamarádíme, mluvíme o  ledasčem. Souhrnně by se to 
dalo nazvat život. Ano, mluvíme spolu o životě. Minulý 
týden jsme probíraly následky hříchu. Pochmurné téma? 
Ano.

„Já Jsem přece ten rozvod vyznala. Dnes už vím, že 
to nebylo správné. A navíc jsem tehdy ještě ani nebyla 
křesťanka...“ stěžovala si Sylva. „A stejně mi to ještě sem 
tam někdo předhazuje.“

„Jo, to znám,“ přidala se Marie, „já jsem na tom byla 
stejně. Pamatujete? Je to už pár let. Měli jsme tehdy 
s manželem takový vychladlý vztah, on byl pořád v prá-
ci, děti jsme neměli a já jsem byla pořád sama. Stalo se mi, že jsem se zamilovala do jiného. 
K ničemu nedošlo, bojovala jsem s tím pár měsíců a nakonec se naše manželství zase dalo 
dohromady. Svěřili jsme to tehdy našim přátelům, potřebovali jsme jejich podporu. Ale 
nějak divně se to rozneslo. Lidi se na mého manžela koukali s  lítostí a mě pomlouvali. 
Trvalo to léta, než se na to zapomnělo. Málem jsem chodila kanálem, jak jsem se styděla.“ 

Bylo mi jich líto. Nezdálo se mi to vůbec spravedlivé. Vždyť Bůh jim odpustil, jak je 
mohou lidé odsuzovat? Copak je vůbec někdo z lidí bez hříchu? Nemohla jsem si pomoci 
a musela jsem holkám vyprávět příběh, co se dnes ráno přihodil mému muži.

Protože pracuje odpoledne, chodí na procházku ráno. Vyšel si takhle po ránu na svou 
oblíbenou lesní trasu. Kráčel si pěknou cestou pod vysokými stromy, zhluboka dýchal svěží 
vzduch, poslouchal štěbetání ptáků a přemýšlel si o svých věcech. Najednou si všiml úzké 
boční cestičky a uvědomil si, že se po ní ještě nikdy nevydal. Zdála se lákavá. Tak to hned 
udělal. Cestička se stáčela do hustého houští, vlhce tam vonělo a vypadalo to tam přinej-
menším tajemně. Jenže po několika metrech se už houštím prodrat nedalo. Cestička nikam 
nevedla. Muž pokrčil rameny a otočil se zpátky. Vrátil se zpět na svou původní cestu.

Vyšlapoval si zase pěknou cestou pod vysokými stromy, zase zhluboka dýchal a zase 
poslouchal štěbetání ptáků. Ale něco bylo jinak. Něco rušilo. Svěží vzduch byl ten tam. 
Rozhlížel se kolem sebe, odkud se bere ten zápach, ale nic neviděl. Ušel dalších pár kroků, 
ale zápach ho neopouštěl. Napadlo ho prohlédnout si podrážky vlastních bot. A bylo to ono. 
Na postranní cestičce v šeru hustého houští šlápl do hovínka.

Marně se pokoušel nečistotu z boty nějak ošoupat, marně se ji snažil odšťárat klacíkem. 
Pořád tam byla. Vydal se tedy k potoku, aby si botu opláchl pod proudící vodou a zbavil se 
nepříjemného odpuzujícího zápachu. Trvalo docela dlouho, než se mu podařilo u pramene 
botu očistit. Ale přesto že bota už byla zbavená i posledních zbytků nečistoty, zápach pořád 

Čtení na pokračování



trval. Byl už výrazně slabší, to ano, ale nezmizel. Když mi to doma vyprávěl, říkal: „Představ 
si, ty boty byly už úplně čisté, ale zápach se za mnou táhl ještě dlouho.“

Když jsem dovyprávěla, všechny jsme chvíli přemýšlely, co všechno v tomhle příběhu 
může být podobenství. Sylvě se líbilo, že to bylo o sejití z  cesty, Marie ocenila, že bylo 
možné očistit se u pramene. Všechny jsme se smály zápachu hříchu... Je nám odpuštěno, 
ale musíme nést následky svého hříchu. No ano, Bůh své pravdy vysvětluje všelijakými 
způsoby. Pán Ježíš taky používal příběhy a podobenství, když chtěl něco důležitého sdělit. 
Věřím, že i v dnešních příbězích nacházíme sdělení Všemohoucího. Jsem přesvědčená, že 
ho zajímáme, že nám laskavě vysvětluje, jak ten život běží. A tak mu vždycky s holkama 
říkáme, jak ho máme rády a jak by to bez něj nebylo ono.

Stojí za přečtení

Bůh mezi hrnci
Marie Svatošová

Nevídáno, neslýcháno. Tedy v  dobách Mojžíše, 
kdy si sám musel zout svou obuv, když chtěl vstoupit 
na místo „svaté“ a setkat se se svým Bohem (Ex 3,5).

Častokrát se dočítáme, s  jakou pokorou se lidé 
v dřívějších dobách modlili a s jakou bázní zahalovali 
i svou tvář při setkání s Ním. 

Co se změnilo nebo kdo se změnil, že se dnes 
smíme setkávat s naším nebeským otcem opravdu 
všude? Že s Ním můžeme debatovat a polemizovat 
i při nejrůznější práci? Že s Ním, který nás stvořil, 
mluvíme jako rovný s rovným i přesto, že víme, že 
bez jeho vůle a pomoci nemůžeme vůbec nic?

Není to náhodou trochu opovážlivé a drzé, když 
mu bez obalu řekneme vše, co nám slina přinese 
na jazyk a co nás napadne?

I nad tím rozvažuje v krátkých modlitbách známá autorka, která i tímto dílkem šíří ra-
dostnou zvěst: Bůh se nezměnil! Je stejný včera i dnes. Z celého svého bytí touží po našem 
štěstí.

Mám radost, že vám mohu tuto knihu doporučit, protože jsem si u ní nejen odpočinul, 
ale také načerpal další sílu a inspiraci. Určitě se hodí i jako skvělý dárek pro všechny.

Petr Juhaňák, prachatický knihovník
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Pozvánky

informace k výuce náboženství ve školním roce 2013/2014
- získáte u kněží a katechetů (katechetek) vikariátu, včetně přihlášek.
Možnost objednat dětem u katechetů nebo ve farní kanceláři v Prachaticích předplatné 

časopisu DUHA (www.mojeduha.cz), dívčí časopis IN (www.in.cz), pro kluky TARZICIUS 
(www.tarsicius.cz).

Pro Prachatice a Husinec: 
Rozvrh hodin nepovinného předmětu Náboženství na webu farnosti (www.farnostpra-

chatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky na náboženství jsou k vyzvednutí v sakristii 
v kostele a ve školách.

Schůzka s rodiči dětí na prachatické faře v pondělí 9. září od 17 hod.
Milí rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo 

svátost křtu či další svátosti v Prachaticích nebo Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky 
Hanžlové nebo u P. Josefa Sláčíka (388 312 158) do 23. září 2013.

Společenství mládeže v Prachaticích a okolí
Od září se všichni mladí nebo ti, kdo se do mladých stále počítají, budou opět scházet 

ve společenství. Společenství mládeže se bude konat jednou za čtrnáct dní. Všichni mladí 
jste srdečně zváni! Ne-
jsme uzavřenou partou 
lidí, kteří se navzájem 
znají a  nepřijmou mezi 
sebe nikoho jiného. Moc 
dobře znám ten hrozný 
pocit, kdy se člověk roz-
hodne přijít do  nového 
společenství a  může se 
tam cítit, jako že tam 
nepatří. To se ti u  nás 
nestane. Jsme otevřená 
společnost a rádi tě mezi 
sebou uvidíme, když se 
k nám odvážíš přijít.

Petr Šrámek

           
 

              

HUDBA 

ZÁBAVA 

MODLITBA  

Dětská diecézní pouť 
Dětská diecézní pouť, spojená s celostátním Misijním kongresem dětí, se uskuteční v 

pravidelném termínu první sobotu v říjnu, tj. 5. 10., tentokrát v Českých Budějovicích. 
Zveme děti a mládež, rodiče i prarodiče. Zajištěna je doprava autobusem. Přihlásit se 
můžete ve svých farnostech již nyní v sakristii a u katechetů. 
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letní setkání EXPEDICE ořECH na Eustachu
Ve dnech 28. 7.–7. 8. 2013 proběhla na Vysočině uprostřed hlubokých lesů mimořádná 

expedice, na kterou dorazilo 130 malých i velkých „cestovatelů“.
Jednotlivé etapy expedice nebyly účastníkům předem známy – veverka, která se zmoc-

nila stroje času, utíkala před námi a určovala linii putování. Každý den jsme se posunuli 
do jiné doby a zažívali jiný příběh. Cestování časem nás inspirovalo k zamyšlení nad jedi-
nečnou osobní životní cestou každého člověka a nad časem, který nám byl na tuto cestu 
darován. Prožívali jsme radost přítomných okamžiků a společně strávené chvíle byly obo-
hacením pro každého z nás.

Expedice jako výzva podniknout něco s druhým, který je jiný než já, jako výzva k od-
vážnému vykročení, jako výzva k vytrvalosti nevzdat se, prát se s nezdarem a překážkami, 
jako výzva kráčet k cíli, který mám před sebou. Expedice, která nebyla pouhou hrou, ale 
důvěrným hledáním křehkosti a jemnosti skrytého tajemství života. Tak takové bylo naše 
letošní letní setkání. Děkujeme všem za velikou podporu a pomoc.

účastníci expedice

Stalo se
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Setkání 
To se tak jednomu poštěs-

tí, že natrefí hned na tři mi- 
sionáře najednou. Msgr. Ka-
rel Fořt a P. Jaroslav Zawad-
zki mají společná hned dvě 
místa působení. Oba totiž 
sloužili ve  Vimperku, i  když 
s rozdílem půl století, a navíc 
mají oba za sebou misie v Af-
rice. Jeden v  Alžíru, druhý 
v Čadu. Třetím z misionářů je 
pak P.  Bohuslav Švehla. Ten 
sice v Africe nesloužil, ale je 
dnes pokračovatelem Msgr. 
Fořta v  Mnichově, kde má 
na  starosti českou farnost. 
Vzornou hostitelkou pak 
byla paní Šmídová ze Zátoně 
a  domácí zastupoval místně 
příslušný správce farnosti Ja-
roslav Filip.

J. Pulkrábek


