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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA
(pokračování)

Základem pohody a svobody 
je řád a vztah.
Řád – všechno má svůj čas.
Vztah – nikdo nemůže zůstat sám. 

+ + + + + + + + + + 

Víra, která se líbí, a víra, která sílí.
Ta první se opírá o pobožná slova,
ta druhá má základ v Božím slovu.

+ + + + + + + + + + 

Duchovní život potřebuje
ticho, světlo a Boží slovo.

+ + + + + + + + + + 

Kdo netouží po odpuštění,
ten ještě vězí ve svém sobectví.

+ + + + + + + + + + 

Kniha stížností a přání:
Nedostatek víry – málo se modlíme;
nedostatek lásky – málo si odpouštíme;
nedostatek svědomí – málo se stydíme.
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Úvodník

Začala škola a  vzápětí za-
hájily činnost rozličné kroužky, 
sportovní oddíly a  další mimo-
školní aktivity. Tenis, hokej, 
kreslení, hudebka, skauti, nábo-
ženství. Více než tři desítky let 
se jedním z výše uvedených za-
bývám a vždy společně se členy 
oddílů řešíme jeden z nejtěžších úkolů během ce-
lého roku. Nejsou to ani peníze, ani místo, kde by-
chom se scházeli. Problémem je čas. Hned za škol-
ním rozvrhem totiž přijdou na řadu tréninky. Pak 
hudebka a záležitosti spojené se školou. Výtvarka 
a tak. Až poté se hledá v kalendáři čas na skauty. 
Náboženství je povětšinou až úplně na konci. Roz-
hodně nechci snižovat význam sportování a  už 
vůbec ne výuku na některý z hudebních nástrojů. 
Sám jsem trávil na tréninku čtyři dny v týdnu. Jen 
mi to pořadí připomíná žebříček hodnot v naší spo-
lečnosti. Zcela vpředu je individuální výkon a šance 
stát se jedničkou ve zvoleném oboru. Jágrem nebo 
Karlem Gottem. Na  opačné straně jsou sociální 
dovednosti, etika, víra. Řečeno poněkud zjednodu-
šeně. Když jsem kdysi začínal vést skautský oddíl, 
říkávali mi zkušení vůdci, že s výchovou dětí je to 
jako s vyřezáváním sošky ze dřeva. Dopředu musíš 
vědět, jaký máš materiál, co z něho lze vyrobit, co 
chceš z toho mít ty a jaké k tomu máš dovednosti. 
To vše skloubit a  podle toho zvolit potřebné ná-
stroje. Nejdříve pilku na ty hrubší práce, pak nůž, 
dlátko větší i menší a nakonec jemný smirek. Pro 
lepší trvanlivost třeba i  včelí vosk. A  tak jsem si 
u  každého kluka představil, co by z  něho moh-
lo jednou být. Ne za měsíc. Ani za rok. Ale třeba 
za třicet let. Umět uvázat ten správný uzel je jistě 
důležité, stejně tak jako rozdělat oheň. Ale co tře-
ba schopnost se vcítit do pocitů druhého, týmová 
práce a v neposlední řadě alespoň základní vědomí 
o tom, kdo jsem, proč jsem, co je dobré a co nikoli. 
O povinnostech k sobě, bližnímu, k Bohu. Mistry 
světa všichni být nemůžou. Slušnými lidmi ano. 

 J. Pulkrábek
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Liturgický kalendář

úterý 1. 10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
středa 2. 10. – Památka sv. andělů strážných 
pátek 4. 10. – Památka sv. Františka z Assisi 
NEDĚLE 6. 10. – 27. neděle v mezidobí 
NEDĚLE 13. 10. – 28. neděle v mezidobí 
úterý 15. 10. – Památka sv. Terezie od Ježíše 
čtvrtek 17. 10. – Památka sv. Ignáce z Antiochie 
pátek 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
NEDĚLE 20. 10. – 29. neděle v mezidobí 
NEDĚLE 27. 10. – 30. neděle v mezidobí 
pondělí 28. 10. – Svátek sv. Šimona a Judy 
pátek 1. 11. – Slavnost Všech svatých 
sobota 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
NEDĚLE 3. 11. – 31. neděle v mezidobí 

Terezie od Ježíše
Španělská mystička a  reformátorka karmelitánského řádu, kterou papež Pavel VI.

29. září 1970 vůbec jako první ženu jmenoval učitelkou církve. Dcera rodičů obrácených ze 
židovství, rytíře Alonso Sáncheze de Cepeda a Beatriz d’Ávila y Ahumada. Matka usilovala 
aby z dcery vyrostla zbožná křesťanka. Terezie byla temperamentní a přátelská, uměla dě-
lat lidem radost a rozesmát je, a to jí zůstalo po celý život. Od dětství ji fascinovaly životy 
svatých, milovala misionářské a rytířské příběhy a ve věku sedmi let utekla z domova s bra-
trem Rodrigem do země “nevěřících”, protože chtěla zemřít jako mučednice mezi Maury. 

Dětství bylo poznamenáno ryzím důvěrným vztahem s Božím světem, takže pomyšlení 
na nebe ji rozechvívalo radostí. První nadšení pro Boží věci však ochladilo období dospívá-
ní. Byla natolik okouzlena svými přirozenými dary a grácií, jež vnímala a byly jí potvrzo-
vány nevinným dvořením okolí, že se nechala „rozptýlit“ od svého zápalu pro Boha. Přesto 
v ní dozrávalo vnitřní přesvědčení, že Bůh si zaslouží „všechno“ a že nakonec opravdu záleží 
jen na nebi. Jakkoli ji přitahoval skvělý život, kypící uprostřed hradeb Ávily, rozhodla se 
roku 1534 tajně odejít z domova a vstoupit do karmelitánského kláštera Vtělení v Ávile.

Myslela si, že svůj vnitřní neklid vyřeší tím, že bude žít „očistec“ už tady na zemi (tak 
tehdy soudila o klášteře), aby si potom zasloužila nebe. A byla dvojnásobně překvapená 
– klášter nebyl tak strašný, jak si představovala, naopak tam zakusila velký mír a nikdy jí 
nechyběla radost. Její zmatek však trval, protože v klášteře bylo mnoho řeholnic (téměř sto 
osmdesát), a proto připomínal jakoby hrad sám pro sebe. Za řeholnicemi chodila spousta 
lidí a přátel, přičemž setkání se mnohdy nesla duchem světa. Terezie byla velmi vyhledává-
na pro své osobní kouzlo, vnitřním životem ještě znásobené, a mnoho lidí toužilo po jejím 
přátelství, po její podpoře a vedení. 

„Defi nitivní obrácení“ pro ni nastalo až roku 1554 a  přišlo prostřednictvím záplavy 
vnitřních milostí a vidění. Tato nepřetržitá vydanost Bohu nesla název modlitba rozšířená 
na celý život tak, aby modlit se (ale také jednat, pracovat, myslet, toužit, radovat se atd.) 
bylo totéž co dýchat.
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Terezie zaujímá mezi autory mystické teologie jedinečné místo. Přináší osobní zku-
šenost, kterou díky hlubokému vhledu a analytickým schopnostem byla schopná přesně 
vysvětlit. Její definice se objevuje v Katechismu katolické církve: „Vnitřní modlitba (oración 
mental), podle mého názoru, není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, v němž člověk 
důvěrně hovoří s tím, o němž ví, že je jím milován“.

Roku 1562 Terezie přijala za své naléhavé doporučení spolusester, aby založila „malič-
ký klášter“ pro několik málo sester, oddaných zkušenosti vnitřní modlitby. Tak se v Ávile 
zrodil první klášter bosých karmelitek (tj. reformovaný klášter, vyznačující se větším od-
říkáním a životem v ústraní). Pověst Terezie jako „matky a učitelky“, schopné naučit duše, 
aby milovaly Boha, se rychle rozšířila. Povolání se začala hrnout ve velkém počtu a ona byla 
najednou nucena (teď už na pokyn představených) stát se zakladatelkou. Byla plně pono-
řená v Bohu a milosti, avšak také veselá a velice schopná uskutečňovat projekty, navazovat 
vztahy a udržovat hluboká přátelství. Nakonec se ocitla v situaci, že zcestovala celé Španěl-
sko a založila sedmnáct malých klášterů, jež se ihned staly středisky modlitby a mystického 
života. Terezie si je představovala jako „malé kroužky“, kde řeholnice žijí s Kristem a živí 
se eucharistií. Chtěla, aby modlitba sester byla zaměřena na „potřeby církve“, která byla 
tehdy zatížená a rozervaná schizmaty a náboženskými válkami, ale také vážnými problémy 
spojenými s násilným dobýváním Nového světa. Proto Terezie od Ježíše nevyžadovala jen 
opravdovost a radikalitu života, ale životní styl umožňující laskavou srdečnost ve vztazích 
k lidem.

Aby řeholnice měly duchovní oporu a aby síla jejich modlitby zase podepřela apoštolskou 
a misijní činnost bratří, pracovala rovněž na „obnově“ mužské větve karmelitánského řádu. 
Pro tento záměr se jí přitom podařilo získat Jana od Kříže, budoucího světce a církevního 
učitele. Chtěla-li vyhovět požadavkům řeholnic a jejich zpovědníků, musela se intenzivně 
věnovat také vyučování a formaci. S tím souviselo i pověření, aby psala knihy. Psala jen pří-
ležitostně, avšak jde o díla vzácné duchovní hloubky, která dnes patří k nejvýznamnějším 
a nejvýraznějším dílům křesťanské mystiky. Terezie je sepsala především z pedagogického 
důvodu – aby naučila své spolusestry praxi vnitřní modlitby a života v řeholní dokonalosti.

Podle legendy Terezie, planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši, získala od jistého mnicha 
sošku Jezulátka; mnichovi se Ježíšek zázračně ukázal a on na základě jeho podoby sošku 
vymodeloval. Tuto sošku pak měla Terezie darovat své přítelkyni, jejíž dcera se chystala 
na cestu do Prahy. Soška, známá jako Pražské Jezulátko, je nyní vystavena v chrámu Panny 
Marie Vítězné na Malé Straně v Praze, který spravují bosí karmelitáni.

Narozena 28. března 1515, Ávila
Zemřela 4. října 1582 Alba de Tormes
Blahořečena 24. dubna 1614 papežem Pavlem V.
Svatořečena 12. března 1622 papežem Řehořem XV.
Atributy: planoucí srdce s písmeny IHS; anděl s ohnivým šípem, který probodává Terezii 
srdce; holubice jako symbol Ducha svatého, který vnukal Terezii myšlenky při psaní.
Patronkou Španělska, Chorvatska, mexického arcibiskupství, Ávily, Alby de Tormes, Ne-
apole, španělských spisovatelů, prýmkařů, všech karmelitánských společenství, za mi-
lost moci se modlit, v duchovní nouzi, za vnitřní život, proti nemocem srdce a hlavy.
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Kaple

Kaple Narození Panny Marie –  
zámek Kratochvíle

„… 22. 7. 1589 pan nuncius, jménem Antonius Putenus, archiepiscopus Barensis, přijel 
k Netolicům do obory. A 21. julii pan vladař do obory také přijel. 22. julii, jenž bylo v sobotu 
den památný sv. Maří Magdaleny, posvěcen kostelík a oltář v oboře Kratochvíle ke cti Pánu 
Bohu a Panně Marii, matce Boží.“ Takto popisuje Václav Březan, kronikář rožmberského 
rodu, svěcení zámecké kaple, která náleží do areálu renesančního letohrádku Kratochvíle 
u Netolic. 

Datum této události nás vrací zpět do  doby vrcholné renesance, která v  českých ze-
mích na rozdíl od Itálie prožívala svoji nejslavnější dobu až po odeznění neklidné doby 
husitských válek. Renesanční styl, který vedle architektury, sochařství a malířství zasáhl 
i do jiných umění, se v Čechách uplatňoval hlavně v přestavbách středověkých sídel, která 
v době 16. století již nevyhovovala požadavkům na pohodlné bydlení. Z Itálie a Francie 
se již v předcházejících stoletích šířila móda prostorných sídel zámeckých, obklopených 
renesančními zahradami. 

Tak také vladař Vilém z Rožmberka pojal úmysl vystavět lovecký zámeček s kaplí a za-
hradou pro potěšení své, svojí mladé manželky Polyxeny i svých přátel a rodinných přísluš-
níků. Původně se v místě nacházel dvorec Leptáč, k němuž náležela obora. Rožmberk jej 
věnoval svému slavnému rybníkáři a staviteli Jakubu Krčínovi z Jelčan. Vilémovi se však 
místo natolik zalíbilo, že nabídl Krčínovi místo Leptáče Sedlčany a stal se sám majitelem 
dvorce, později tvrze a mohl se dát do stavby vily a celého areálu, jenž příhodně nazval 
Kratochvílí – Kurzweil.

Tak se setkáváme se stavitelem, pro nějž tato stavba nebyla první. Byl již delší dobu 
ve službách Rožmberků a jeho projekty i vedení staveb daly vzniknout renesančním zám-
kům Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Bechyně i renesanční křídlo Hluboké. Jmenoval 
se Baldassare Maggi a pocházel z italského Arogna. Obliba italských umělců byla příznačná 
pro dobu 16. století. Renesanční sloh takto přicházel přímo od pramene. Maggi se ujal 
nelehkého úkolu. Terén byl bažinatý, a proto použil technologie, která byla známa již v Be-
nátkách. Nechal do mokřin zapustit dubové piloty a na takto vzniklém roštu pak stavěl. 

Zámecká kaple stála na nepevném podkladu a od samého počátku byla stavba zpevňová-
na a udržována její ohrožená statika. Kaple Narození Panny Marie se nachází v jihovýchod-
ním nároží obdélníkového půdorysu. Pro potřeby domácích bohoslužeb postačila jednolod-
ní stavba, jejíž půdorys prozrazuje přežívající tradici gotickou. Malý presbytář je v interiéru 
pětiboce uzavřen, zvnějšku je však zakončen pravoúhle. Na západní průčelí je připojena věž, 
v jejímž patře je umístěna kruchta. Loď je zaklenuta valenou klenbou opřenou o čtyři pilíře 
kryté pilastry. Klenba je členěna lunetami a žebra nemají nosnou funkci. Štuková výzdoba 
klenby kaple je jednou z pozoruhodností zámku. Jejím autorem byl opět Ital, Antonio Mela-
ni. Vyzdobil kapli motivy vavřínů, růží, vejcovců a p erlovců, květinových girland a vytvořil 
tak bohatě polychromované a zlacené kartuše určené pro nástěnnou malbu. 
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Malířského díla se ujal Georg Widman, jenž 
byl stejně jako stavitel Maggi spjat s rožmber-
skými zámky. Kromě maleb v  prvním patře 
vily vytvořil v  klenebních polích kaple obrazy 
znázorňující pašijový cyklus. Tvoří jej jedenáct 
výjevů inspirovaných grafickými listy Albrechta 
Dűrera pocházejících z  roku 1509 a  kresbami 
Martena de Vos. Výjevy nejsou seřazeny chro-
nologicky. Na severní straně lodi můžeme vidět 
obrazy Kristus na hoře Olivetské, Nesení kříže, 
Přibíjení na kříž a Jidášův polibek.

V jižním pásu obrazů pak vidíme výjevy Ces-
ta do Emauz, Kladení do hrobu, Snímání z kříže 
a  na  západní straně pole s  malbou Zmrtvých-
vstání Krista. Ve vrcholnici klenby jsou umístěny výjevy Korunování trním, Nanebevstou-
pení Krista a Bičování Krista.

V presbytáři pak je v kruhovém poli umístěn obraz Boha Otce a Ducha Svatého. Okénko 
v klenbě – okulum – osvětluje svým světlem obraz holubice. Dále zdobí presbytář postavy 
andělů, nesoucích nástroje Kristova utrpení. Do vybavení kaple náleží dvě sochy v nikách, 
představující svatého Petra a svatého Pavla. Velikost obou postav neodpovídá velikosti nik 
a je pravděpodobné, že původní niky, které byly zdobeny malovaným brokátem a bílými 
mušlemi, byly určeny pro menší sochy. Nejspíše v době přestavby věže, tedy v 17. století, 
byly původní sochy nahrazeny novými.

Pozornost návštěvníka také upoutá obraz Zjevení Ukřižování, jehož původ je malou 
záhadou. Obraz pochází z rukou neznámého španělského mistra z roku 1505. Není do-
kázáno, ale dalo by se dohadovat, že matka Polyxeny z Pernštejna – Marie Manrique de 
Lara – přivezla tento obraz z rodného Španělska. Podobně jako Pražské Jezulátko, které 
darovala jezuitskému řádu a jež zdobí chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze.

Kaple prodělala řadu oprav a restaurátorských prací. Kromě restaurování štukové výzdo-
by, nástropních a nástěnných maleb bylo nutno také zpevnit stavbu, která trpěla nepevným 
terénem pod celým areálem zámku. Již ze 16. století pocházel opěrný pilíř, který byl oporou 
západního průčelí s věží. V roce 1994, kdy byly zahájeny práce stavební rekonstrukce kaple, 
byl odbourán opěrák jihozápadního nároží. Dne 20. 7. 1994 došlo k výraznému náklonu 
věže směrem k západu. Náklon v dalších dnech pokračoval, takže celková výchylka v úrovni 
vrcholu klenby dosáhla až na 35 cm. Věž, která přiléhala k západní stěně kaple, s sebou 
odtáhla i tuto zeď. Tato příhoda způsobila silné poškození západní části klenby, objevily se 
silné praskliny a klenba se o několik centimetrů snížila. Naštěstí pilíře plnily svoji nosnou 
funkci a klenba byla zachráněna.

Dnes září kaple Narození Panny Marie novou krásou a zve příchozí, aby v tichu jejího 
prostoru usedli do lavice a tiše obdivovali dílo renesančních mistrů Maggiho, Melaniho 
a Widmana, ale vzpomněli také na nesmrtelnou památku pana vladaře rožmberského pana 
Viléma a jeho manželky Polyxeny.

Mirka Fridrichová Kunešová
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Boromejky 

Ve funkci generální představené
Kdo by chtěl popsat bohaté působení Matky Vojtěchy
ve funkci generální představené,
musel by se odhodlat napsat celou novou knihu...

(Matka Invioláta)

Na 7. generální kapitule sester boromejek v náhradním mateřinci ve Znojmě – Hradišti 
8. července 1970 byla sestra Vojtěcha zvolena generální představenou a ujala se řízení 
kongregace. Všechny sestry cítily, že Bůh dal našemu společenství skutečnou Matku, a rády 
jí slíbily poslušnost. Boromejek bylo tehdy 625 a žily ve třiceti komunitách. Politická situace 
se začala znovu přiostřovat – nastoupilo období normalizace. Přesto Matka se sestrami 
z generální rady vykonala nesmírně mnoho práce s důvěrou v Boží pomoc a ve spolupráci 
s Duchem svatým. Plně se otevřela požadavkům nové doby a neúnavně se starala o formaci 
všech sester v duchu 2. vatikánského koncilu – v duchu Dekretu o obnově řeholního života. 
Ve svém prvním prohlášení po zvolení napsala v září 1970 do komunit:

„Náš společný úkol – být jedno v Bohu – je dosažitelný jen za spolupráce všech a o to vás 
snažně prosím. Nesmíme přeslechnout hlasu koncilového pojetí služby, které nám podává ve svých 
dokumentech. Všichni jsme služebníci. Ani církev nechce už vládnout, ale sloužit. Je to úžasná 
změna proti předkoncilnímu smýšlení. Vědomí, že jsme služebnice, má také každou z nás proni-
kat až do morku kostí. Bez vás, drahé spolusestry, nestačíme zdolat úkoly, před kterými stojíme. 
Církev od nás požaduje, abychom vnesly do svého života nového ducha, ducha koncilního. Je to 
především duch opravdové lásky a vzájemné důvěry, duch upřímnosti a pravdivosti, duch chudoby 
a prostoty, jednoduchosti a pokory. Máme se především vymanit z formálnosti a povrchnosti. Je 
nutné jít do hloubky a k podstatě. Nestačí řeholní dekret jen číst a znát, nýbrž také uspořádat 
život podle něj. Prohloubení našeho řeholního života je nesmlouvavou povinností každé z nás. 
Ať, drahé sestry, nezklameme očekávání nebe, ale i země. Maria Panna, pokorná služebnice Boží 
na zemi a slavná Královna všehomíra na nebi, ať nás ochraňuje a nám žehná, abychom podle 
jejího příkladu oslavovaly Boha láskou, pokorou a vytrvalou službou.“

Matka Vojtěcha se snažila vést sestry v tomto duchu příkladem svého života. Spolupra-
covala s tehdejšími odborníky duchovního života, pilně studovala materiály o řeholním 
životě, ale hlavně ji její schopnost učit vedla k tomu, aby nově vysvětlila sestrám, co je ob-
sahem jejich charismatu a spirituality. Tyto termíny se doposud nepoužívaly. Své myšlenky 
nemohla publikovat veřejně, proto zvolila samizdat jako jedinou možnost, jak komunikovat 
se všemi sestrami. Bylo to v té době nebezpečné, zakázané a hrdinné... Nic jí nebylo těžké, 
když šlo o to, aby si sestry boromejky víc a víc uvědomovaly krásu a plnost řeholního života 
žitého v církvi a pro církev. Při všech setkáních se spolusestrami z ní vyzařovalo vlastní 
uchvácení obnovným děním a téměř každý její dopis byl naplněn touto tématikou. V září 
1972 napsala ze své duchovní dovolené v Liptani:
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„Drahé spolusestry, dnes je svátek Nejčistšího Srdce Panny Marie. My-
slím na Vás, na celou Kongregaci. Každé posílám úsměv lásky Matky Boží 
liptaňské. Modlím se, aby obnova řeholního života v Duchu svatém a se 
Srdcem Mariiným se stala naší skutečností. Kéž Srdce Neposkvrněné 

vyprosí každé boromejce milost, aby radostně 
uskutečňovala obnovu osobní, a tím i komunitní, 
a tak aby celá Kongregace vyrostla v rodinu sva-
tých duší – pravých boromejek, plných lásky, vel-
kodušnosti a přitom hluboké pokory a milé pro-
stoty! Duch svatý ať uděluje světlo, sílu, radost…

Děkuji zde vroucně Pánu za všechny naše dovolené, ať byly kdekoliv, za fyzické a du-
chovní osvěžení! Za načerpání nových sil a nového elánu do dalších dnů ve službě lásky 
a milosrdenství! Služme Pánu s veselím! Jsme přece milované děti Boží! Žijeme ještě v čase, 
kdy můžeme konat dobro a působit radost svému Pánu a Bohu a všem svým bližním.“

Velkým plodem pokoncilní obnovy bylo pro Matku Vojtěchu vypracování nových konsti-
tucí pro naši kongregaci. Po skončení tohoto úkolu řekla: „Je splněn úkol, máme nyní učebnici 
svatosti. Čeká nás však úkol daleko těžší: Učinit ze svého života školu svatosti.“

Aby byly boromejky stále dokonalejší v modlitbě, vynaložila velké úsilí na vydání kněž-
ského breviáře samizdatem a na náklady kongregace. Byly to knihy velkého formátu a ob-
sahu, ale splnily svůj úkol. Tyto breviáře nabízela i jiným řeholním společenstvím a kněžím. 
Tehdy o  tomto velkém díle koloval kreslený vtip, jak upachtěná sestra boromejka tlačí 
trakař s kopcem knih a pod tím byl nápis: „Boromejky se jdou modlit breviář...“ Matku 
Vojtěchu to velmi pobavilo, ona měla velký smysl pro humor.

SM Sebastiana

Výročí kněžského svěcení
25. 9. t. r. uplynulo 20 let od  kněžského svěcení 

P.  Pavla Šimáka, který v  současnosti slouží v  Kapli-
ci, ale 12 let působil v našem prachatickém vikariátu 
a stojí za vznikem Farního listu našich farností, před-
chůdce JP. Za redakci blahopřejeme a děkujeme za jeho 
dobrý příklad a začátek. 

10. výročí úmrtí biskupa A.Lišky, CSsR
V úterý 15. 10. 2013 v 17 hodin bude v českobudějovické katedrále slou-

žena mše sv. biskupem Jiřím Paďourem za jeho předchůdce na biskupském 
stolci Mons. Antonína Lišku v jeho úmrtní den po 10 letech.
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Přijmout Ježíše jako pravého Učitele života
„Pane, Ty máš slova věčného života. Ke komu bychom šli,“ vyznává v jedné chvíli Petr 

za všechny apoštoly. Spolu s ostatními jej přijímá jako svého Mistra a Pána. On je pro ně 
ten pravý Učitel, do jehož školy vstoupili. Ten, který má slova věčného života, ten, kterého 
křesťané přijímají jako nejdokonalejšího Učitele, Ježíš, jindy také volá: „Co prospěje člově-
ku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši. Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši.“ 

Každý křesťanský rodič, který bere vážně tato Kristova slova, se snaží své dítě ke Kristu 
přivést, pomoci mu, aby jej přijal a svůj život pro něj otevřel. Uvědomuje si, že kdyby dí-
těti dopřál to nejlepší vzdělání, zajistil mu možnost mluvit několika jazyky, naučil jej hrát 
na nejrůznější hudební nástroje, přivedl jej do sportovních týmů, které soutěží na světové 
úrovni, a zajistil mu tak slávu ve světě, nashromáždil mu milionové dědictví, zajistil poho-
dlný život na tomto světě, rozvinul jeho manuální dovednost, nad níž by mnozí žasli, ale 
nepomohl by mu otevřít své srdce pro Krista a to, co přináší – život věčný, dal by mu málo. 
Tím není znehodnoceno vzdělání, ani píle, zdravá ambicióznost, znalosti všeho druhu, 
snaha zajistit své děti, dovednosti, či majetek. To vše je nutné, potřebné a dobré. Platí však, 
že je nezbytné mít správně seřazené hodnoty, vybudovaný hodnotový žebříček. Vždyť Ježíš 
nás učí – milovat Boha nade vše a klást všechno a všechny, ba i sám sebe až na druhé místo.

„Kdo chce svůj život na tomto světě uchovat, ztratí jej; kdo však svůj život daruje mně, 
získá život věčný,“ učí nás též Ježíš. Aby dítě postupně pochopilo a přijalo, že jeho život 
je Božím darem, který má s láskou a vděčností přijmout, ale také v lásce a velkodušnosti 
darovat druhým. Že se jeho život má stát darem Bohu v první řadě a též darem pro druhé 
lidi. Naučit jej chodit s Ježíšem, pravým Učitelem. U něj se vzdělávat, jej respektovat, ctít 
a milovat. Naučit dítě, aby jen nežilo v pozici „já chci“, ale bylo schopné žít v nastavení „co 
chceš Ty, můj Mistře a Pane“. Aby se dítě nejen modlilo – Pane, dej mi to, co chci, ale také 
a především – Pane dej mi pochopit, co ode mne chceš Ty, a dej mi sílu to uskutečnit. Aby 
postupně přešlo z postoje, kdy od rodičů jen bere, do postoje, kdy rodičům dává. Rodiče tak 
stojí vůči svým dětem v pozici Krista Učitele. A dostávají k plnění tohoto úkolu potřebné 
dary ve křtu, biřmování i svátosti manželství. Přesto si je církev vědoma náročnosti tohoto 
úkolu, a tak nabízí svou pomoc ještě i prostřednictvím služby katechety. Rodiče by měli 
velmi pečlivě zvážit, nakolik je zodpovědné tento dar nevyužít. 

Bude však dobré si též uvědomit i tu skutečnost, že jejich dítě má svobodnou vůli a přes 
všechnu snahu rodičů se může v dospívání či dospělosti postupně odvrátit od  toho, co 
mu rodiče nabídli a k čemu jej vedli. Dítě se jednou může otočit zády k jejich hodnotám 
a odmítnout náruč Ježíšovu. Pokud rodiče dělali vše, co bylo v jejich silách pro to, aby dítě 
přijalo Ježíše, mohou (byť s vnitřní bolestí) být klidní. Svůj úkol splnili. Je nutné v tichu, 
bez výčitek, hudrování a vnucování respektovat takové rozhodnutí svého dítěte. Což je ne-
zbavuje možnosti a též povinnosti s mírností, taktem a jemností čas od času spíš povzbudit 
a připomenout, než napomenout, k čemu je vedli. A po vzoru mnohých otců a matek v čele 
se svatou Monikou se za ně modlit a obětovat. 

 P. Josef Sláčík

Homilie 
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Tři tisíce modliteb denně
Jakýsi mladý muž přišel do kostela a slyšel, jak se čte text z listu apoštola Pavla Soluňa-

nům: „Bez přestání se modlete!“ Tato výzva zasáhla jeho srdce, a tak si začal klást otázku: 
„Jak se mohu pořád modlit? Vždyť se musím zabývat tolika jinými věcmi, musím si vydě-
lávat na živobytí, musím spát. Co mám tedy dělat, abych se řídil tímto slovem apoštola?“ 

Navštěvoval mnoho moudrých lidí, ale nikdo mu nedokázal dát návod na nepřetržitou 
modlitbu. Teprve po mnoha dnech navštívil jednoho starce, který mu řekl: „Posaď se v sa-
motě a tichu. Sehni hlavu, zavři oči, dýchej klidně a jemně a představ si, že se díváš do svého srdce. 
S každým výdechem opakuj: ,Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou.’ Snaž se nemyslet na nic 
jiného. Zde je růženec. Vezmi jej a začni s třemi tisíci modliteb za den.“ 

Pokud vidíš, jak někdo bere do ruky růženec, můžeš si vzpomenout tento na příběh, 
o kterém se více dočteš v knize Poutník vypráví o své cestě k Bohu. Onen mladý muž po-
užíval růženec na jinou modlitbu než třeba tvoje babička. Můžeš si její růženec vypůjčit 
a na jednotlivých zrnkách růžence opakovat onu modlitbu „Pane Ježíši Kriste, smiluj se 
nade mnou“. Tato modlitba je obzvláště vhodná tehdy, když člověk zhřeší, provede něco 
špatného, ublíží někomu a zarmoutí Boha. Ale může to být také volání o pomoc, když se 
něčeho bojíš, když zažíváš těžké období, když je ti smutno. 

Ale růženec bys možná mohl uvidět i v ruce člověka, který vyznává jiné náboženství, 
islám či budhismus. Například muslimové (vyznavači islámu) mají růženec s devadesáti 
devíti zrnky, což odpovídá devětadevadesáti různým označením pro Boha. Kdo se tento 
růženec chce modlit, vybere si z nich jedno jediné a to pak u každého zrna opakuje. Myslím, 
že přestože se jedná o jiné náboženství, že oslovení, která jsou zde užita, můžeme vyslovit 
i my a můžeme je dokola opakovat třeba za pomoci „našeho“ růžence:

Bůh a Pán, Dobrodinec, Milosrdný, Dárce, Osvoboditel, Král, Krása, Pokoj, Věrný, Obhájce, 
Mocný, Obnovitel dobra, Veliký, Plodný, Tvůrce, Bdělý, Shovívavý, Panovník, Oslavovaný, Nád-

herný, Strážce, Prozřetelnost, Vznešený, 
Štědrý, Dozírající, Ten který vidí, Ten 
který slyší, Moudrý, Zářící, Přítel, Ten 
který ponižuje, Ten který povyšuje, Ten 
který propůjčuje důstojnost, Ten který 
bere, Nepřemožitelný, Svatý, Hodný veš-
keré chvály, Vítězný, Poznání, Ten který 
otevírá, Ten který zavírá, Jasnozřivý, 
Pozorný, Soudce, Spravedlivý, Jemný, 
Pozorovatel, Laskavý, Velkodušný, Pří-
jemný, Neměnný, Jediný, Věčný, Plný 
užitku, Soucitný, Rozvážný, Ten který 
plodí, Ten který předchází, První, Po-
slední … atd.

PH

Ministrantům
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Life update

Festival UNITED
Ve čtvrtek 22. srpna se v moravském Vsetíně uskutečnil již 3. ročník multižánrového 

křesťanského festivalu, který se nesl v duchu myšlenky Jeden život. „Chceme ukázat na ži-
vot s jednou tváří, kdy můžeme žít život integrity,“ přibližuje ředitel festivalu Petr Húšť 
jeden ze tří bodů tohoto motta. Večer tuto myšlenku uvádíme v úplnost, když uvažujeme 
společně s řečníkem Jánem Bucem nad vlastní identitou, kterou máme v našem Bohu. Sní-
máme tak masky zastírající naši pravou tvář a společně si uvědomujeme, že není žádného 
odsouzení pro ty, kteří náležejí Kristu Ježíši. Své kytarové chvály plné vděčnosti a uctívání 
hned posléze rozezvučí slovenská kapela Tretí deň, jíž předchází vystoupení poměrně mla-
dého rapera, který si přezdívá Kalwich. Vrcholem čtvrtečního večera je koncert energické 
pop-rockové formace Reilly z Philadelphie, která zde vystupovala již na prvním ročníku 
a velmi se osvědčila; dokáže totiž mladé publikum řádně rozpohybovat. „Myslíme si, že je 
báječné, že UNITED zasahuje mladé lidi a ti jsou proměňováni. Vážíme si toho, že můžeme 
být součástí něčeho takového,“ líčí členové této kapely při rozhovoru. 

Nový den započíná ranními chválami dalších účinkujících, kterými jsou EsPé ze Sloven-
ska a kapela Elementum, kteří doplňují katechezi některých z řečníků. Dále mohou účastní-
ci navštívit Klubovou scénu v Lidovém domě, kam si mohou přijít na chuť příznivci tvrdší 
odnože křesťanské hudby, již prezentují liberečtí mladíci Home For Real a hned po nich The 
Circle Ends z Nizozemí. Stejně tak je možné zavítat na Open Air scénu, která se odehrává 
na Dolním náměstí a je volně přístupná také veřejnosti. Sobotní ráno tak může publikum 
naslouchat hudbě prokládané svědectvími známé legendy české hudební scény Ládi Křížka. 
Páteční a sobotní odpoledne vyniká mnoha zajímavými semináři, jakými je kupříkladu Pří-
běh Jonáše, Tři zbraně ženy, Evangelium v postmoderní době nebo Bojová umění – ano, či 
ne? Na workshopech se může zase nejeden dozvědět něco o skládání textů, fotografování, 
počítačové grafice nebo scénickém tanci. Na své si přijdou také všichni výtvarně nadaní 
jedinci s citem pro estetiku, kteří se mohou vydovádět v kreativním kroužku.

Filmová scéna nabízí v průběhu festivalu škálu celkem čtyř různých filmů s duchovní 
tématikou či biblickými motivy. Po skončení se mohou účastníci zúčastnit samozřejmě také 
diskuze. Za zmínku jistě stojí promítání dokumentu s názvem Život bez hranic s Nickem 
Vujičicém, člověkem bez nohou a rukou, který však svým silným osobním příběhem a da-
rem povzbuzovat vlévá naději do žil lidem po celém světě. 

Každý večer mají mladí lidé možnost využít duchovního poradenství či modlitební sku-
pinky, která je ochotna dotyčnému poradit nebo ho povzbudit v těžké životní situaci, ať už 
je problémem deprese, prázdnota, strach nebo různé druhy závislosti. Po dobu trvání pro-
gramu v Domě kultury je k dispozici i modlitební kaple pro ty, kteří cítí potřebu v tichosti 
rozjímat při patření na Boha. 

Kromě bohatého hudebního, divadelního a filmového programu je možné také v Domě 
kultury, kde probíhá hlavní scéna festivalu, zhlédnout unikátní výstavu s  příznačným 
názvem Jobova zvěst. Fotografie Jana Šibíka doplněné citacemi z  biblické knihy Job 
jsou zde jakousi sondou do světa bolesti, žalu a utrpení. Mohou snadno přimět člověka 
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k přemýšlení a otázkám, jež ústí do hledání odpovědí po smyslu života i přes mnohé těž-
kosti, zlo či nespravedlnost.

Dalším tématem k zamyšlení je život jako dar, jenž není samozřejmostí, ale který však 
máme chránit. Na večerní katechezi je předčítán biblický příběh o Davidovi, kterého sám 
Bůh pomazal a pověřil ho k velkým věcem. Tato ústřední postava Starého zákona nás pro-
střednictvím slov jednoho z řečníků vybízí k boji s goliáši tohoto světa, s goliáši, jež roz-
vracejí rodiny a rozsévají v nás nedůvěru. Jsme pověřeni k tomu, abychom se nebáli zlu 
postavit na odpor. Hřebem sobotního večera a zároveň jakousi třešničkou nad uplynulým 
třetím ročníkem UNITED je bezpochyby finská symfonic metalová kapela HB apelující 
na aktivitu, nikoliv lhostejnost křesťana, a boj se zlem.

Nad festivalem se po celou dobu pne hluboká duchovní atmosféra a přátelské prostředí, 
které zde panuje, je otevřené nejen věřícím z evangelických či katolických řad, nýbrž i lidem 
hledajícím zakotvení. Nechybí ani radost, jíž si není možné nevšimnout, stejně tak jako ote-
vřených srdcí mladých lidí pro Boha i pro své bližní. A v čem je vůbec křesťanská hudba jiná 
oproti té světské? „Myslím si, že křesťanský festival tohoto typu, se liší od toho běžného 
(„nekřesťanského“) především v jeho celkovém prožití. Krásně se zde prolíná jak fyzické, 
tak hlavně duchovní občerstvení. Každý se může do sytosti vyskákat na koncertech, ale 
i ztišit v modlitbě. Vážím si toho, že se dokážeme radovat a jásat i bez alkoholu, mít dobrou 
náladu a být na sebe navzájem milí i v tak velkém počtu lidí,“ sdílí svůj názor Matěj.

„Je to o tom, jak žiješ,“ říká člen kapely The Circle Ends. Už jen z toho je patrné, že 
křesťanská hudba se nezakládá na pouhých zbožných frázích, otřepaných klišé a duši po-
vznášejících melodiích; mnohem směrodatnější je vpravdě to, jak se třeba takový člověk 
z kapely chová a projevuje v osobním životě. 

„Letošní UNITED je nezapomenutelnou událostí, odrazem nebe na zemi. Doufám a vě-
řím, že můj život není jediný, který díky tomu všemu nezůstane stejný jako dřív,“ oceňuje 
celý festival Honza.  Jan Kaňka, účastník z Prachaticka
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Ondřejov
Možná onu scénu ze samého závěru Švejka zná-

te. Myslím tu, v níž dělostřelecký granát odstřelí 
věž polorozbořeného kostela. Sem tam se totiž 
objeví diskuse, zda jde o kostel ve Vitěšovicích 
či ten v nedalekém Ondřejově. Znalci ví, že fil-
mařům posloužil ten vitěšovický, nicméně kostel 
v Ondřejově se v záběru objevil taktéž, jen o ně-
kolik minut dříve. Ani ten však dnes již nenajdete. 
Vlastně ho ani hledat nemůžete, neb místo, kde stával, 
se nachází v samém centru vojenského prostoru Boletice. 
Tak mu věnujme alespoň tuto malou vzpomínku.

Kostel Navštívení Panny Marie v Ondřejově byl vystavěn péčí knížete Adama Františka 
ze Schwarzenbergu a jeho manželky Eleonory Amalie v roce 1728. Ta se ostatně osobně 
účastnila položení základního kamene, do nějž byla vložena zlatá mince o váze rovnající se 
tuctu dukátů se znaky Schwarzenbergů a Lobkowiczů na straně jedné a záznamem události 
na straně druhé. Pro úplnost snad jen, že onu medaili darovala Anna Maria Schazmanová 
a přišla ji na sedmašedesát zlatých. 

Stavební plány vypracoval knížecí polír František Fortin, a přestože byly odsouhlaseny, 
staviteli Antonínu Erhartu Martinelli se příliš nelíbily. Nabídl tedy knížeti, že hned až se 

Zaniklé kostely Šumavy
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vrátí ze Slezska, vypracuje návrhy nové, honosnější. To se psal březen roku 1725. Přestože 
Martinelli slíbil, že nový projekt si nevyžádá navýšení rozpočtu, ukázalo se, že opak by 
byl pravdou. Kníže tedy rozhodl, že to udělá půl na půl. Podle prvního projektu se postaví 
presbytář s klenutím a loď s rákosovým stropem ve formě klenby, zbytek, především věž 
a fasáda, bude dle představ Martinelliho. 

27. července roku 1728 proběhla zmíněná slavnost položení základního kamene 
a na svátek svatého Ondřeje, tedy 30. listopadu roku následujícího, byl vysvěcen presby-
tář, který však byl hotov již od září. V létě roku následujícího, přesněji 2. července, byl ko-
nečně vysvěcen celý kostel. Zatím ještě bez soch a obrazů, chyběla i kazatelna. Tu zhotovil 
netolický truhlář František Lakemayer, který byl i autorem oltářů. Sochy a další sochařské 
práce byly dílem Jana Ferdinanda Rapotze z Omleničky. S obrazy to bylo složitější. Knížecí 
malíř Daniel Gran de la Torte sice namaloval nádherný mariánský obraz, avšak znázorňující 
Zvěstování Panny Marie místo požadovaného Navštívení. A tak se malovalo znova a hlavní 
oltář byl obrazem osazen až na sklonku ledna roku 1931. Nehodící se obraz nejdříve pu-
toval do svatého Víta v Českém Krumlově, kde jej pro nový oltář získalo české mariánské 
bratrstvo, odtud byl po zrušení bratrstva v roce 1793 převezen do zámecké kaple na Hlu-
boké. Avšak ani zde jeho putování zdaleka nekončilo. Roku 1854 jej získal kostel v Prášilech 
a v roce 1910 se navrátil do Krumlova. Ani s ostatními obrazy to nebylo jednoduché. Dle 
tradice původní obraz Navštívení Panny Marie shořel ve Volarech při velkém požáru v roce 
1863 a byl nahrazen ne příliš kvalitní kopií od volarského malíře Schramla. Hlavní oltář 
doplnil oválný obraz sv. Ondřeje. Ten původní namaloval opět Gran, ale 3. února 1849 ho 
nahradila kopie od jiného knížecího malíře, C. Philippota. Do postranních oltářů byly zasa-
zeny obrazy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuka. Po stranách hlavního oltáře stávaly dvě sochy, 
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a  to Jáchyma a  Anny a  na  jeho vršku schwarzenbersko-lobkowiczský znak. Na  bočním 
svatojosefském oltáři se nacházela socha Krista, Dobrého pastýře a na druhém, který byl 
zasvěcen Janu Nepomuckému, socha Jana Křtitele. Dalším z bočních oltářů byl rokokový 
s obrazem P. Marie Kájovské, s malým obrázkem Ježíše a se sochou sv. Linharta. Kazatelna 

P. Jan Eybl (1920–1923), kaplan

P. Franz Faschinbauer (1867–1869)P. Franz Singer (1862–1866)

P. Jan Timr (1894–1899), kaplan

Z kléru Ondřejovského
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byla vyzdobena řezbami svatých otců církve a opět schwarzenbersko-lobkowiczským zna-
kem. U schodů stávala socha sv. Pavla a na stěně socha sv. Floriána. Křtitelnice z růžového 
unterberského mramoru, s poklopem se sousoším křtu Kristova, byla přivezena z Lince 
v roce 1740. Původní varhany postavil Jakub Krajíček z Počátek a po dvaceti letech je na-
hradil nástroj Bedřicha Semráda.

A jak vlastně ten ondřejovský kostelíček vypadal? Trochu snad může napovědět dosud 
stojící kostel v Horní Vltavici, který měl být údajně stavěn podle stejných plánů. Ten však 
nemá věž, jejíž stavbě vltavičtí z nějakého záhadného důvodu zabránili, a tak se přeci jen 
se trochu liší. 

Šlo o jednoduchou, k východu orientovanou stavbu s obdélníkovým presbytářem (10,45 
na 7,00 m) s rohy zakulacenými lesenami, a jak bylo již zmíněno, zaklenutým nízkou ovál-
nou klenbou. Loď s délkou 17.65 metrů a šířkou 10,8 metrů měla bedněný strop ve formě 
klášterní klenby s lunetami. Podlaha v lodi i presbytáři byla vyskládána kamennými plotna-
mi. Věž, která stála na čelní zdi a na dvou pilířích, které zároveň nesly i kůr, měla původně 
hruškovitou střechu, tu v roce 1861 vystřídala jehlancová. Fasáda byla dělena mělkými 
lesenami a v roce 1902 byla čelní stěna lodě i věže pokryta šindelem. O čtyři roky dříve 
byla před hlavní vchod postavena bed-
něná předsíň. A nakonec se vypravíme 
do zvonice. Největší ze zvonů, který zde 
byl zavěšen již v roce 1729, avšak v roce 
1917 byl zrekvírován, nepatřil Panně 
Marii, ale sv. Ondřejovi, který byl vyob-
razen na plášti spolu se schwarzenber-
sko-lobkowiczským aliančním znakem. 
Odlil jej linecký zvonař Silvius Groce, 
což bylo i  s  rokem odlití, tedy 1728, 
na  zvonu napsáno. Vážil 283 kilogra-
mů. I druhý zvon pocházel z Lince, ale 
od  Františka S. Hollederera. Pocházel 
z roku 1869 a vážil 150 kilogramů. Oz-
doben byl reliéfy světců Jana Křtitele, 
Wolfganga, Michaela a  zřejmě i  Pavla. 
Výzdobě pak kralovalo vyobrazení Svaté 
rodiny. I  zde bylo vepsáno jméno zvo-
naře, jeho sídlo a rok. I tento zvon padl 
za oběť válce. Konečně i třetí, nejmen-
ší zvon pocházel z  Lince a  opět z  jiné 
dílny. Postaral se o něj zvonař Michael 
Zöchbaur v  roce 1796. Opět vše bylo 
na zvonu uvedeno spolu s vyobrazením 
Ukřižovaného a  stejně jako na  velkém 
zvonu zde nechyběl sv. Ondřej.
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To vše již odnesl čas. Dnes nestojí ani kostel, ani obec samotná. Dochovalo se jen torzo 
hřbitovní zdi, jak se můžete přesvědčit na monitoru počítače, podaří-li se vám to správné 
místo „vygooglit“ na letecké mapě. Bohužel dlažba tankové cesty v sousedství napoví, že 
podívat se na místo osobně nebude zřejmě až tak jednoduché. A Vitěšovice? Tam vás po-
zveme zas někdy příště.

ONDŘEJOV
První zmínka z roku 1518. Osada zpustošena během Třicetileté války. V druhé pol. 17. 

století povoláni Eggenbergy němečtí dřevorubci. V roce 1719 připadlo území Schwarzen-
bergům. V roce 1928 zřízena německá trojtřídka se 133 žáky, r. 1904 poštovna. Nejvýše 
položená farní osada českokrumlovska (1004 m. n. m.). O četné turisty se staraly hostince 
Jungwirt a Honetschläger. Stával zde přízemní špitál z roku 1727.

V  roce 1930 zde žilo 918 ně-
meckých obyvatel ve 186 domech. 
Po druhé světové válce a násled-
ném odsunu byl Ondřejov znovu 
jen nepatrně osídlen, avšak poté 
začleněn do vojenského prostoru 
zcela zanikl.

Literatura:
F. Mareš, J. Sedláček: Soupis 

památek historických a  umělec-
kých v  politickém okresu Krum-
lovském. (1918) JP
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Stalo se

Mladí na Lomečku
V sobotu 7. září proběhl v rámci lomecké pouti Večer mladých. Již v odpoledních ho-

dinách začali na Lomeček přijíždět poutníci a mezi nimi mladí z různých míst. Našli se 
i tací, kteří přišli pěšky, někteří zase zvolili pouť na kolech. Program začínal společnou mší 
svatou, kterou sloužil novokněz Jožo Gumenický.

Po mši svaté byli všichni, nejen mladí, pozváni na prezentaci fotek ze Světového setkání 
mládeže v Riu de Janeiro, kterou si připravila a doplnila svým vyprávěním Maruška Jůno-
vá, jedna z účastnic setkání. Z pohledu na krásy Brazílie nám vyhládlo, a tak jsme s nadše-
ním přijali pozvání na večeři, kterou nám připravily sestřičky v prostranství před kostelem.

Sešlo se nás hodně, více než třicet mladých, a tak bylo potřeba se trochu seznámit. Toho 
se ujaly naše animátorky, které si pro nás připravily pár vtipných her. Mezitím na Lomeček 
padla tma a my jsme se přesunuli do kostela k modlitbě. Za doprovodu vodňanské kapely 
jsme společně svěřovali Pánu nadcházející školní rok a vše, co nás v něm čeká, a také jsme 
se na výzvu papeže Františka připojili k celosvětové modlitbě za mír. Byl to hezký večer, 
určitě se ho pokusíme příští rok zopakovat.

Za DCM Tereza Beránková



Léto na Ktiši 
O letních prázdninách 

bylo na  ktišském centru 
života mládeže (DCŽM 
Ktiš) živo. Během dvou 
měsíců se tu vystřídala 
celá řada akcí: na  tábor 
sem vyrazili ministran-
ti z  Protivína a  také děti 
z  Borovan. Pražští ani-
mátoři zde uskutečnili několikadenní kurz nazvaný Get Away. 
Ve spolupráci s rakouskými hudebníky tu proběhlo česko-ra-
kouské hudební soustředění Jam Days. Ktišské centrum již 
počtvrté hostilo ENTERcamp, duchovně zaměřený tábor pro 
mladé lidi ve věku 16 až 23 let. Druhým rokem mu předcházel též ENTERjunior pro vě-
kovou kategorii 13 až 15 let. Vysokoškolákům a  cetiletým ktišský tým nabídl exercicie 
s mottem „Bohatí ve víře“. Zdejšího zázemí ke společné dovolené využily rovněž rodiny 
z různých koutů naší diecéze. Během léta sem na kratší dobu zavítali jednotlivci či malé 
skupinky, kteří zde hledali odpočinek, zábavu i duchovní povzbuzení. Někteří přijeli pří-
mo s cílem přiložit ruku k dílu a pomoci během akcí nebo s údržbou domu. Koncem srp-
na osazenstvo centra spolu s místními obyvateli oslavilo ktišskou pouť k sv. Bartoloměji. 
Rozloučení s prázdninami na Ktiši prožili mladí z farnosti Pfarrkirchen v Německu. Ačkoli 
léto skončilo, ktišský tým zůstává na centru stále, aby připravoval víkendové programy 
a vytvářel přátelské prostředí, do kterého mohou mladí lidé kdykoli přijet. 

Za tým DCŽM Jarka Kubešová 
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Pouť do Svaté země

Tiberias
Míjíme Magdalu, „kde se narodila paní Marie“ (Theodosius), a blížíme se k Tiberiadě. 
Tiberias (hebrejsky Tverja) je vyhledávaným turistickým a lázeňským střediskem s ruš-

nou pobřežní promenádou a řadou hotelů a restaurací. K její proslulosti přispívají léčebné 
účinky horkých sirných pramenů na  jižním okraji města i celoročně příznivé klima. Má 
bohatou historii: vystavěl ji v letech 18-20 po Kr. galilejský tetrarcha Herodes Antipas, syn 
Heroda Velikého, a pojmenoval ji po císaři Tiberiovi – pravděpodobně na počest jeho 60. 
narozenin. Protože část stála na starém pohřebišti, byl vstup do ní pravověrným židům 
zakázán – stali by se nečistými. Nová městská správa měla starosti, jak pro ni nalézt do-
statek obyvatel. Nakonec musel panovník zčásti násilím přinutit židy ze všech okolních 
krajů, aby se tam nastěhovali. Josephus Flavius o tom píše: „Tiberias byla obývána lidmi, 
kteří sem přišli odevšad a mezi nimiž bylo také mnoho Galilejců a příchozích z donucení, kteří tam 
byli násilně nastěhováni, ačkoli dílem patřili k lepším stavům. Také žebráci, kteří byli pochytáni 
po celé zemi, tu dostali přidělené příbytky a rozličné výsady. Aby je Herodes připoutal k městu, 
dal jim postavit domy a přidělil jim pozemky, protože dobře věděl, že jim tu podle židovských 
předpisů není dovoleno bydlet.“ Tato konkrétní situace se stala Ježíšovi námětem pro podo-
benství o pozvaných na hostinu (Lk 14,15-24; srv. Mt 22,1-10). Ježíš ve svých kázáních 
vždy vycházel z každodenní zkušenosti svých posluchačů! Sám do Tiberiady asi nikdy ne-
vstoupil a evangelia se o ní zmiňují jen mimochodem, ačkoli se mnoho příběhů odehrálo 
v její bezprostřední blízkosti.

Vše se změnilo po porážce druhého židovského povstání, vedeného Šimonem Bar Ko-
chbou, v roce 135. Město zůstalo ušetřeno a těžilo z mírumilovného přijetí římské správy. 
Velký rabi Šimon ben Jochaj, který se ve zdejších pramenech vyléčil ze svých neduhů, ho 
prohlásil za očištěné a otevřel mu cestu k novému rozkvětu. Tiberias se stala (po Jeruza-
lému, Hebronu a Safedu) čtvrtým posvátným židovským městem – v té době nejdůležitěj-

ším. Ze Sepforidy se sem 
přestěhoval nejvyšší 
židovský tribunál (san-
hedrin) a z Jamnie (staro-
zákonního Jabne) slavná 
rabínská škola. Z  ní vyšli 
nejvýznamnější učitelé 
Zákona 3. století. Jeden 
z nich, rabi Jehúda ha-Ná-
sí, sebral všechny dosud 
jen ústně tradované záko-
ny do jednoho zákoníku – 
„mišny“ (opakování), kte-
rá dnes patří k základním 

Genezaretské jezero
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knihám židovské zbožnosti. Později k ní jiní učitelé sestavili komentář (sbírku poučných 
rozhovorů) – „gemaru“ (zdokonalení). Spojení mišny a  gemary tvoří „talmud“, poučení 
o správném chápání Zákona a jemu odpovídajícím jednání. 

Na konci 4. století se tu zdokonaloval v hebrejštině sv. Jeroným, než se pustil do práce 
na překladu Bible do latiny. 

Rabínské škole v Tiberiadě vděčíme i za to, že se nám hebrejský text Starého zákona 
zachoval tak věrně. V 6. století sestavili tamní učenci podle nejlepších rukopisů jednotný 
text, zvaný „masora“ (tradice) a vytvořili závazná pravidla pro jeho výslovnost: ke starému 
písmu, které obsahovalo jen 22 souhlásek, připisovali bodovou vokalizaci (tečky, dvojtečky, 
čárky a jiná znaménka, psaná pod písmeny, která určují správnou výslovnost samohlásek 
a přízvuků). Tito „masoreti“ (jak se později nazývali) také rozdělili knihy Písma na kapitoly 
a verše. 

Několikrát zničilo město zemětřesení – nejvíce v roce 1033. Normanský křižák Tankred, 
který se stal v roce 1099 vládcem Galileje, ho nechal obnovit. Křižákům patřilo až do roku 
1247, kdy ho srovnal se zemí sultán Bajbars. V 16. století se sem stěhovali židé vyhnaní 
ze Španělska. 

Dnes je Tiberias výhradně židovským městem. Působí natolik moderním dojmem, že 
se zdá, jako by ani neměla žádné historické památky. Jsou tu však hroby některých vý-
znamných osobností: rabína Akiby, mučedníka druhé židovské války (roku 135 byl Římany 
za živa stažen z kůže), a rabína Mošeho ben Maimon, zvaného Maimonides, význačného 
lékaře a filosofa křižácké éry. Narodil se ve španělské Córdobě, stal se osobním lékařem 
sultána Saladina, vítěze nad křižáky, a hlavou židovské obce v Káhiře. Zemřel v roce 1204 
a podle svého přání byl pohřben zde. 

Vcházíme do kostela sv. Petra. Založili ho křižáci při obnově města na začátku 12. století. 
Nezanikl, protože byl přeměněn na mešitu. Poté byl mnohokrát přestavěn, zejména po roce 
1847, kdy se jeho správy ujali františkáni. Půvab středověké stavby si uchoval dodnes. 
Je postaven ve tvaru lodi obrácené dnem vzhůru – na připomínku toho, že rybář Šimon 
opustil svou loď a následoval Ježíše. Na nádvoří proti vchodu stojí kopie známé bronzové 
sochy sv. Petra od Arnulfa di Cambio z baziliky sv. Petra ve Vatikánu. 

Pak nastupujeme na výletní loď. Je obložena dřevem, aby připomínala lodě z dob Kris-
tových. „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k  lovení!“ (Lk 5,4) přikázal Ježíš Petrovi. Lodníci 
nám předvádějí, jak se to tehdy dělalo. Prožívám podobné pocity, jaké popisuje P. Macek: 
„Po mnohých krásných jezerech plavil jsem se již před tím v Solnohradsku, ve Švýcařích a jinde, 
nikde však nepocítí člověk takové rozkoše, jako zde. Jezero genezaretské nejen že půvabnou polo-
hou svou všem se vyrovná, ale posvátností svou všecka daleko předčí …Kolikráte plavil se přes ně 
božský Spasitel, snad na témže místě, kde naše loď pluje nyní. Jako bych viděl četné ty zástupy 
valící se ze všech stran a sestupující se strání k nedalekým těmto břehům… Jiný obraz! Krutá 
bouře nadýmá hladinu jezera a  ohromné vlny zmítají nevelkou lodí. Božský Mistr klidně spí, 
a když od sv. apoštolů byl probuzen, povstává, kyne, vítr tichne a vlny rovnají se ve hladké zrcadlo 
vodní. Jindy opět Pán kráčeje po těchto vodách, zjevil se sv. apoštolům. V pravdě svatá to voda!“

Během dvouhodinové plavby se rychle setmělo. Na promenádě začíná pulsovat noční 
život. My ale spěcháme vzhůru do hotelu, abychom si odpočinuli po dalším dnu naší pouti.

P. Pavel Liška 
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Na návštěvě u

Venduly Pěstové
Narozena:  7. 7. 1969 v Praze 4, pův. bydliště Husinec – Řež, 2 sestry
Rodinný stav:  vdaná, dcery Karolína, Veronika, Anežka, Eliška
Vzdělání:  zdravotnické a pedagogické
Zaměstnání:  učitelka mateřské školy, dříve zdravotní sestra, asistentka Dětského cen-

tra, realizátorka Mateřského centra
Zájmy:  hodně čtu, z kultury ráda absolvuji vše, co je dostupné. Bavila mne něm-

čina, ke které se chci určitě vrátit, hodně mne zajímá studium, zejména 
psychologie a např. tvořivá dramatika. Sportuji spíše rekreačně – momen-
tálně běh , jindy cyklistika, plavání, turistika, cestování. Také k  radosti 
rodiny peču koláče .

Můžete nám něco prozradit o Vašich životních kořenech a podstatných událostech 
z minulosti?

Pocházím z Husince – Řeže, což je vesnice nedaleko Prahy. V Praze jsem studovala gym-
názium s pedagogickým zaměřením a pak jsem pokračovala v nástavbovém studiu. V Praze 
jsem také potkala svého muže Pavla, který tam studoval ČVUT. Je docela vtipné, že jsme 
se pak zanedlouho po svatbě přestěhovali do Dvorů, které leží poblíž Husince u Prachatic, 
a tak často se smíchem vyprávím, že jsem se přestěhovala z Husince do Husince.

Co se týče víry, tak jsem byla pokřtěna již jako miminko, ale naši nás k životu s Bohem 
nevedli. Okolo 17 let jsem se nad těmito skutečnostmi začala zamýšlet. Prvním impulsem 
bylo vlastně to, že se moje starší sestra zamilovala do kluka z věřící rodiny. Druhá sestra se 
potkala s věřící mládeží na internátě a já jako poslední z trojice jsem odolávala ještě dlouho. 
Viděla jsem na nich změnu, vrtalo mi hlavou spoustu věcí, až jsem se nakonec rozhodla 
potají si přečíst takovou úplně tenoučkou knihu od C. S. Lewise…

Čím se hlavně zabýváte v současnosti?
Momentálně moje dny naplňují takové tři hlavní reality rodina, zaměstnání a s ním 

spojené studium a  práce pro obec. Jsem tedy maminkou, studentkouJ (to jsem trochu 
omládla), paní učitelkou a paní starostkou.

S Pavlem tedy vychováváme 4 dcery. Nejstarší bude 18, nejmladší 10. Když se mě někdo 
ptá, jak jsem to vše mohla zvládnout, často odpovídám, že ani nevím. Každý den měl a má 
svá malá či větší rozhodování, své radosti i starosti, své přešlapy i vítězství. A ten další 
bude přeci zase úplně jiný. Druhou věc hned vzápětí přidávám, nebyla jsem na to sama – 
máme přeci bezvadného tátu! Jednou jsem slyšela vyprávět jednu z našich dcer a ona říkala:  
„ … byla tam legrace skoro jako u nás doma.“ A to mě fakt potěšilo.

V tomto čísle JP máme zčásti jako téma nový školní rok. Čím se dotýká Vás?
Tak se vlastně dostávám k svému zaměstnání. Nyní je za mnou první rok práce v ma-

teřské škole. Jsem moc ráda, že v MŠ pracuji a mohu vidět děti dneška. Rozhodně je to 
pro mne nová zkušenost a  jakoby pohled z  druhé strany, protože jsem dříve pracovala 
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v  Mateřském centru a  tuto proble-
matiku jsem vnímala z  jiného úhlu. 
Mohla bych se rozpovídat, ale co je 
pro mne zásadní – je hodně, hodně 
vidět, co si dítě přináší z rodiny. Které 
má pevnou kotvu a kde toto zázemí 
zejména citové a hodnotové chybí. 

K  tomuto zaměstnání si ještě 
dodělávám předškolní pedagogiku 
na  PF JČU v  bakalářském progra-
mu a  velmi mne zaujalo, že mnozí 
psychologové pozitivně mluví o  tzv. 
autoritativní (x ne autoritářské!!!) 
výchově. Takže jako by se od  toho 
trendu, který sem vnikal po revolu-
ci – co dítě samo chce, je pro něj to 
nejlepší – znovu trochu ustupuje. Ať 
každý posoudí sám…

A co Vaše starostování? 
Předně nemohu říci, že bych byla nějak politicky zapáleným člověkem. Zkrátka před 

volbami přišli za Pavlem mladí lidé z naší vesnice, že by chtěli změnit něco k lepšímu, ale 
že nikdo nemá moc času. Za tu dobu, co jsme zde společně žili, jsme znali dobře toto pro-
středí – co tu funguje, co ne, co by se dalo vylepšit, o co se postarat. Věděli jsme, jak zde 
lidé žijí, čím se baví, co dokážou. A tak tím, kdo měl v té době „dost času“, jsem se stala já.

S Pavlem a samozřejmě s celým zastupitelstvem J se snažíme pomoci obci, co to jde. Už 
se díky dotacím podařilo opravit zastávku, svodidla nad strží, vytvořit chodníky u zastávek, 
opravit veřejné osvětlení, začal se tvořit územní plán, třídíme odpad. Dostali jsme dotaci 
také na částečnou opravu Obecního úřadu i na opravu vodovodu, který je už absolutně 
v dezolátním stavu…

Jak se v téhle funkci cítíte?
Chápeme tuhle situaci tak, že momentálně jsme to my, kdo může pro obec něco udělat, 

a sami opravdu žasneme, jak se věci rozhýbaly. Ve Dvorech jsou také velmi aktivní dobrovol-
ní hasiči, kteří se nebojí dát ruku k dílu v rámci brigád, ale také zorganizovat fotbalový tur-
naj, koncert či Den her – Desetiboj, kam například dorazilo se svými rodiči 50 dětí (tím se 
na dopoledne zdvojnásobil počet našich obyvatel), což také není zanedbatelný moment … 

Starostování s sebou ale nese také druhou stranu mince a musíme unést i následky méně 
populárních rozhodnutí. Někdy jde o nedorozumění, jindy o únosné kompromisy, někdy 
i o přehmaty, které se musí napravit…

Nějaký závěrečný vzkaz?
Někdy v kázání slýchám vyprávět o přirovnání, že v každém životě je patrná ta zlatá 

nit Božího vedení. Když o tomto přirovnání přemýšlím, říkám si: „… fakt – lepší to nevy-
myslíš…“.

Přeji tedy všem jistotu Boží blízkosti a pokoj, který z tohoto přesvědčení plyne.
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Sborník

Nad sborníkem Zlatá stezka č. 19/2012
Na  letošní prázdniny vybavilo Prachatic-

ké muzeum milovníky historie našich končin 
v pořadí již 19. svazkem sborníku Zlatá stezka. 
Ve zde uveřejněných dílech regionálních bada-
telů, která by samozřejmě při dobrém zpraco-
vání měla sloužit mnohem déle než jedinou 
sezonu, dosáhla až neobvyklého rozvinutí jed-
na tradiční tematika, která zvláště v horkých 
červencových dnech alespoň obrazně zavedla 
čtenáře do poklidných a chladivých posvátných 
prostor chrámových.

Devíti z celkem 17 příspěvků se na obsahu 
nejnovějšího čísla podílel emeritní prachatický 
archivář V. Starý. Pojednání o starších dějinách 
obce Lažiště a  jejího okolí, jejichž nedílnou 
součástí je historie tamního kostela sv. Miku-
láše i fary, věnoval svému spolužákovi ze studií 
a někdejšímu správci farnosti kard. Miloslavu 
Vlkovi. Tentýž zkušený autor dále popsal sta-
vební vývoj, zvony a  pořízení oltáře sv. Jana 
Nepomuckého do  kostela Povýšení sv. Kříže 

v Husinci a opatření zvonů pro kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Netolicích 
během 17. století.

Oddíl své loni obhájené diplomové práce o farnosti Vlachovo Březí k publikování připra-
vila mladá archivářka J. Hlavová. Ve svém příspěvku se zaměřila na majetek farní a zádušní 
ve zmíněné farnosti a jeho správu v 17. a 18. století. Barokním vybavením kostela Navští-
vení Panny Marie ve Vimperku se zabýval M. Gaži, pracovník Národního památkového 
ústavu v Č. Budějovicích.

Vůbec nejrozsáhlejší článek tohoto čísla vyšel z pera, jímž je i toto psáno. Je věnován 
životním osudům vimperského rodáka P. Jana Josefa Edera (1680 – 1729), jeho působení 
ve farnostech Chroboly s fil. Frantoly a Záblatí, kde ho doposud připomíná kaple sv. Jana 
Nepomuckého při kostele Umučení sv. Jana Křtitele, vystavěná z jeho odkazu, o čemž vy-
povídá navazující součást příspěvku.

Z témat rázu světského se sluší uvést studii o rodu lidového stavitele Jakuba Bursy, 
kterou ke 200. výročí jeho narození zpracoval genealog J. A. Mager, nebo drobnější příspěv-
ky např. o plánech na obnovu vyhořelých domů v Záblatí začátkem 20. století, o rybníku 
u Drslavic či o počátcích Sokola v českých zemích. Sborník si lze za dotovanou cenu pořídit 
u vydavatele – a těšit se na jubilejní číslo dvacáté, chystané na rok příští.

Sp.



750 let Kájova
Již déle než tři staletí obracejí poutní-

ci z  Prachaticka počátkem října své kroky 
k  mariánskému chrámu do  Kájova. Pravdě-
podobně tak mnozí učiní také o letošní hlavní 
pouti ve dnech 12. a 13. října. Tentokrát si 
však kromě občerstvení na duši mohou s se-
bou odnést i zajímavou tištěnou „výslužku“.

U  příležitosti letošního 750. výročí nej-
starší známé písemné zmínky se Obci Ká-
jov podařilo uskutečnit chvályhodný záměr. 
V  nakladatelství Bohumír Němec – Veduta 
vydala úpravnou publikaci ve  formě sou-
boru odborných prací, dokumentujících 
na podkladě hmotných i písemných prame-
nů od nejstarších dob až do současnosti její dějiny, úzce spjaté s jejím staletým prvotním 
jádrem – areálem věhlasného farního a poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jeho se 
také týká většina zde nashromážděných poznatků z oboru historie a dějin umění. Naopak 
širší pojetí si vyžádaly kapitoly, věnované výpovědi archeologických nálezů a drobným sa-
králním památkám. Do vlastního Kájovska byl pojat i starobylý farní kostel sv. Mikuláše 
v Boleticích, který by měl po vyčlenění z vojenského újezdu přejít do obvodu působnosti 
Obecního úřadu v Kájově.

Zpracování celkem devíti čtivě a pro širokou veřejnost srozumitelně sepsaných statí se 
zhostila sedmička autorů převážně z řad českobudějovických památkářů, k nimž se přidru-
žil jeden vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR a pro dějiny nejnovější místní paní 
kronikářka. Je až neuvěřitelné, jak se až během posledního století Kájov územně rozvinul 
z malého okrsku kolem farního kostela s blízkým nádražím po nynější stále se rozrůstající 
obec s  více než tisíci obyvateli. Povedenou a  nejen obsahově hodnotnou knihu dotváří 
bohatá obrazová dokumentace dávné i nedávné minulosti i současného stavu.

Sp. 

Žehnání Stožecké kaple
V sobotu 12. října ve 12.00 hod posvětí nově 
opravenou Stožeckou kapli Mons. Jiří Paďour 
OFMCap., biskup českobudějovický.
V 10.30 hod. vyjde ze Stožce procesí ke kapli.

Stojí za přečtení
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Mše svatá

Setkání s Ježíšem
Než se začneme zabývat jednotlivými prvky, které mši svatou tvoří, připomeňme si 

některé základní skutečnosti, bez kterých by to ostatní nemělo smysl.
Asi před měsícem (7.9. – četl se úryvek evangelia Lk 6, 1-5) mluvil Svatý otec František 

v homílii při ranní mši svaté v kapli Domu svaté Marty v Římě o pokušení být křesťanem 
bez Krista. „Farizejové činili středem své religiozity množství různých přikázání. A stejně tak 
dnes, není-li středem Ježíš, stanou se středem různé věci. Proto se pak setkáváme s mnoha křes-
ťany bez Krista, bez Ježíše. Jsou křesťané, kteří hledají pouze pobožnosti, ale bez Ježíše. Vedou-li 
tě pobožnosti k Ježíši, je to dobré. Ale zůstaneš-li jen u nich, pak něco nesedí. 

Podle čeho se pozná, že jsem křesťanem s Kristem? Znamení je prosté a  spočívá v  tom, co 
udělal slepec od narození, když padl před Ježíšem na kolena a klaněl se mu (Jan 9, 38). Pokud se 
nedokážeš klanět Ježíši, dělat to, co přichází od Ježíše a vede k Ježíši, něco ti chybí, protože On je 
středem! Pouze On je Pánem, jediným Pánem! Proto je důležitá modlitba adorace před Ježíšem! 
Jsi schopen se klanět, adorovat? Kéž nám Pán dá milost velmi Jej milovat, následovat Jej a jít 
cestou, které nás naučil.“

Jiný příklad (se stejným závěrem) uvádí Benedikt XVI. ve své knize Duch liturgie (na-
psal ji ještě než se stal papežem): „Ve Starém zákoně najdeme řadu velmi naléhavých svědec-
tví o pravém kultu a jeho nezaměnitelnosti. Nikde se však nejeví tak dramaticky jako v příběhu 
o zlatém teleti (nebo lépe: mláděti býka). Tento kult vedený veleknězem Áronem neměl v žádném 
případě sloužit nějaké pohanské modle. Jeho podstata je subtilnější. Nepřechází otevřeně od Boha 
k  modle, nýbrž zdánlivě zůstává u  téhož Boha. Člověk chce uctívat Boha, který vyvedl Izrael 
z Egypta, a věří, že v postavě býčka správně zobrazil jeho tajuplnou sílu. Zdánlivě je všechno 
v pořádku, také rituál je pravděpodobně vykonáván podle předpisů. A přece se jedná o odpadnutí 
od Boha k modloslužbě. Tento navenek jen stěží postřehnutelný pád má dvě příčiny: 

a) provinění proti zákazu zobrazování: člověk nezůstává u neviditelného, vzdáleného a tajem-
ného Boha. Přivádí jej k sobě, do oblasti, která je mu vlastní, názorná a pochopitelná. Kult tak už 
není stoupáním k Bohu, nýbrž stažením Boha do vlastního světa: Bůh musí být zde, když 
ho člověk potřebuje, a musí být takový, jakého ho člověk potřebuje. Člověk používá Boha, a staví 
se tak nad něj, i když to není navenek poznatelné.

b) kult vlastní moci: Když Mojžíš zůstává pryč příliš dlouho, a tím se sám Bůh stává nepří-
stupným, pak si ho sám člověk přivede. Tento kult se stává slavností, kterou si pořádá sama 
obec; potvrzuje v ní sebe samu. Uctívání Boha se mění v tanec kolem sebe sama, zviditelněný 
v jídle, pití a zábavě. Tanec kolem zlatého telete je varováním před svévolným a sobeckým kultem, 
jenž se ve svém konečném cíli nevztahuje k Bohu, ale jde v něm o snahu vytvořit si svůj vlastní 
malý alternativní svět. Liturgie se tak stává prázdnou. Dochází k odpadnutí od živého Boha, 
zamaskovanému za sakrální roušku. Potom ovšem na konci zůstává frustrace, pocit prázdnoty. 
Už se nedostavuje ona zkušenost osvobození, k níž dochází všude tam, kde se uskutečňuje setkání 
s živým Bohem.“

Proč jdu do kostela? Svěřit do ochrany Boží sebe a svou rodinu? Vyprosit si požehnání 
pro svou práci a své záměry? Modlit se za vyřešení problémů – za mír ve světě, za posilu 
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Křtitelnice v kostele sv. Jakuba v Prachaticích

v nemoci, za odvrácení zlého? Ano! To všechno 
je dobré a správné! Ale musím přitom znovu 
a znovu opakovat Ježíšova slova z Getseman-
ské zahrady: „Ne má, ale Tvá vůle se staň!“ (Lk 
22, 42). Nesmím chtít přesvědčit Boha, aby 
udělal, co si přeji já. Mohl bych „běžet nadar-
mo“! (srv. Gal 2, 2). „Vždyť ani nevíme, oč se 
máme vlastně modlit.“ (Řím 8, 26n). Nevím, 
co je pro mě opravdu dobré ani teď, tím méně 
co bude dobré za deset, dvacet let. Ale věřím, 
že Bůh to ví. Přicházím mu naslouchat, nabíd-
nout se mu, dát se mu k dispozici pro dílo, kte-
ré chce mým prostřednictvím vykonat. Přiná-
ším „sám sebe jako oběť živou, svatou a Bohu 
milou!“ (srv. Řím 12, 1). 

Při vstupu do chrámu nořím prsty do kro-
penky a žehnám se svěcenou vodou. To není 
magický úkon (a  na  druhou stranu: není to 
přežitek, není to zbytečné!). Je to připomínka 
křtu! Pěkně je to naznačeno v obřadech veli-
konoční vigílie (která se obvykle slaví na Bílou 
sobotu ve  večerních hodinách): po  skončení 
křestní bohoslužby (po obnově křestního slibu 
a pokropení lidu křestní vodou) se nalévá nově 
posvěcená křestní voda do kropenky u vcho-
du do  kostela, která je od  Zeleného čtvrtku 
prázdná. Ve svých farnostech se snažím na to 
upozornit, abychom tuto souvislost nepřehlédli. Naberu křestní vodu do džbánku a pošlu 
ministranta (zpravidla toho nejmladšího, naposled pokřtěného), aby ji slavnostně odnesl 
a vlil do kropenky.

Hned na prahu kostela si tedy připomínám a vyznávám, že patřím Pánu. On si mě křtem 
zasvětil pro sebe. „My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím 
křtem ponořeni do jeho smrti … A jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, 
tak i my teď musíme žít novým životem.“ (Řím 6, 3n). Křtem mě také připojil ke svému 
tajemnému tělu. Tvořím s ostatními pokřtěnými zvláštní hluboké bratrské společenství, 
nezávislé na  osobních sympatiích či antipatiích, na  shodě či rozdílnosti názorů, stupni 
vzdělání, povolání či národnosti. „Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, …, tak 
je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo 
– ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním 
Duchem.“ (1Kor 12, 13). Mši svatou neslavím sám, není to moje soukromá pobožnost. 
Nestojím, nesedím, ani neklečím jak se mně to líbí, ale připojuji se k tomu, co koná církev. 
Svými postoji vyjadřuji víru a lásku celého společenství.

P. Pavel Liška 
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PP

Korkusova Huť
Červen 1917 – farář Neubauer vyzval k založení Bratrstva Srdce Ježíšova (cílem bylo 

mj., aby lidi častěji – tj. jednou měsíčně – chodili k přijímání). Záhy mělo 96 členů, modlili 
se mimo jiné za brzký mír. Několik dní večerních pobožností k Srdci Ježíšovu, při poslední 
z nich (15. června) kněz zasvětil Srdci Ježíšovu celou farnost. Lidí tam bylo tolik, že se 
nevešli do kostela (přicházeli až z Vimperka i odjinud). Na výzvu faráře se velice rychle 
vybraly peníze na  sochu Srdce Ježíšova (od  tyrolské firmy Stuflesser). Socha je krásná, 
150 cm vysoká.

*
Boční kaple, v níž byl starý svatý hrob, nevypadala dobře, protože byla černá a bez oken.
Navíc byl také proti liturgickým předpisům, z černé překližky (tj. velmi hořlavý). Uvnitř 

byly svíčky a petrolejky a svatý hrob skoro každý rok hořel. Farář Neubauer proto v listo-
padu 1917 objednal nový svatý hrob u tyrolské firmy Stuflesser. V únoru 1918 prorazili 
okno, pak kapli vysušili a nabílili a pěkně vymalovali.

Nový svatý hrob dorazil opožděně, až na pondělí velikonoční, a všem se moc líbil.
*

Na Bílou sobotu řekl nadučitel Grillin-
ger, že už nebude dělat varhaníka, proto-
že je za  to málo peněz. Hudbu pak celý 
rok zajišťoval farář Neubauer na vlastní 
harmonium, za pomoci svého otce a sleč-
ny Albiny Paiové, než se z války 4. dubna 
1919 vrátil jiný varhaník, Heinrich Kreipl 
z Vimperka (absolvent litoměřické sbor-
mistrovské školy). S tím byli farníci moc 
spokojení, prováděl obtížné mše s instru-
mentálním doprovodem, založil kapelu, 
která mu ale neprojevila moc velkou vděč-
nost. Prováděl dokonce chorální mše. 8. 
května 1921 byl jmenován sbormistrem 
v Nové Bystřici? (Neubistritz). Všichni si 
pak říkali, že tak výborného varhaníka 
a sbormistra už nikdy mít nebudou.

*
Elegie nad tím, jak konec války a „re-

voluce“ obrátily celý svět naruby. Jde prý 
o víc než o politické a nacionální spory; 
jde o  zápas víry s  nevírou; nevíra míní, 
že přišel čas, aby na sebe strhla světovlá-
du. Pak už konkrétněji: v červenci 1918 

Ze starých kronik
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(válečné porážky) přišel hlad. 
Farář byl donucen jít žebrat 
k  českému faráři o  mouku, 
v  českých, klimaticky lepších 
oblastech se totiž urodilo víc. 
Byli sedláci, kteří za míru měli 
20 krav, a  teď jen 6. To byla 
jedna z příčin válečné poráž-
ky, byť Šumaváci zůstali vět-
šinou až doposledka loajální. 
Ale lživá propaganda Anglie, 
zednářů a sociální demokracie 
vykonala své.

*
20. listopadu 1918 do-

razilo do  Vimperka 100 čsl. 
vojáků a  chtěli se ubytovat 
na  zámku. Německé úřady 
protestovaly. Čsl. velitel ale 
prohlásil, že Vimperk jménem 
Československa obsazuje, pohrozil vyhlášením stanného práva. Obsadili poštu, vůbec všec-
ky úřady, železniční trať. Zatkli vedoucí německé představitele. Prohledali mnoho domů, 
zabavili zbraně a potraviny.

*
19. října 1916 byly zrekvírovány dva zvony, velký z roku 1843 a malý z roku 1888. Zbyl 

jenom jeden malý z roku 1847. Ten ale nebyl slyšet moc daleko, což vadilo, neboť farnost 
je rozlehlá. Proto farář hledal náhradu. Koupil traverzu, nechal provrtat a řetězy pověsit 
na věž a pak se do ní mlátilo kovářským kladivem. Tón nezněl zdálky špatně, zněl jako tón 
velkého zvonu a byl slyšet až do Vimperka a Kubovy Hutě. Jak ale do traverzy pořád mlá-
tili, tak jim za dva roky popraskala, takže už holt museli koupit druhý zvon. Kvůli drahotě 
ale farář vymyslel, že objednají zvon z lité oceli. Zvon byl zasvěcen 15. června 1919. Byla 
to velká sláva se spoustou lidí, protože slavnostní svěcení zvonu mnozí viděli jen málokdy 
nebo vůbec. Zvon pojmenovali MARTA.

*
1920 – Velmi se zdražily kostelní potřeby, např. kilo horších svíček stojí 40-50 korun. 

To donutilo faráře zvýšit příspěvek na mši na 6 korun. Je zkrátka draho a navíc klesá hod-
nota peněz. V roce 1850 se za mši platilo 50 krejcarů – za to si farář koupil 10 vajec, půl 
kila hovězího a kilo másla. Kdyby ale dnes měl člověk platit stejnou hodnotu peněz, tak by 
neplatil 6 korun, ale 60! Za 6 korun člověk sežene dnes leda 3 vejce nebo 3 litry mléka. Je 
pravda, že farář má navíc ještě plat. Ale to je jen 300 korun měsíčně. Pomocný dělník, který 
se nic nemusel učit, dostane stejnou sumu za týden!  

Zpracoval JP
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Poutní místa

Maria Taferl – bazilika Bolestné Panny Marie
Maria Taferl je po  Mariazell druhým nejznámějším a  nejnavštěvovanějším poutním 

místem sousedního Rakouska a největším v Dolních Rakousích. Nachází se nad údolím 
majestátního Dunaje v  kraji Nibelungů a  již zdaleka svými dvěma věžemi hlásá tradici 
katolické víry. 

Kraj Podunají měl svoji dávnou historii. Keltské království Noricum, jehož hranice saha-
ly daleko za severní břeh Dunaje, zde zachovalo památku na staré keltské obyčeje obětování 
plodin, pokrmů, ba i krve zvířat. V místě, které je dnes ústředním náměstím, se dodnes 
zachoval kámen, jehož ústní tradice označuje jako keltský obětní kámen. V jeho blízkosti 
se vypínal prastarý dub, na kterém odnepaměti visel malý obrázek s lidovou malbou Piety 
a malý dřevěný křížek. 

Počátky legendy a slávy Maria Taferl nesahají tak jako u jiných poutních míst do hlubo-
kého středověku, ale jsou již novověké, tedy v 17. století. Kraj této části Rakouské říše pro-
dělal těžké rány tureckých nájezdů, Třicetileté války i morových ran a hladomoru, které je 
následovaly. Zbožnost lidu se upínala k ochraně Matky Boží. Legenda vypráví, že se jednoho 
dne k dubu vypravil místní pastýř jménem Thomas Bachmann. Zanechal své stádo na louce, 
prodíral se nejprve hustým ořeším na úpatí hory, až vystoupal na její vrchol. Téměř uschlý 
dub se mu zdál vhodným k pokácení, a tak neváhal a pustil se do práce. Rozmáchl se svojí 

sekerou a vší silou zaťal její os-
tří …do  své pravé nohy. Rána 
počala krvácet, ale Thomas se 
nechtěl vzdát. Rozmáchl se 
tedy ještě jednou a opět minul 
kmen dubu a zranil svoji levou 
nohu. Padl na  zem a  v  zoufal-
ství vzhlédl na  prastarý dub. 
Teprve nyní si všiml obrázku 
s Pietou a malého křížku v pro-
hlubni kůry stromu. Počal se 
modlit k Matce Boží a hle, rány 
přestaly krvácet, on mohl po-
vstat a  odejít ke  svému stádu. 
Jeho rány do  tří týdnů zmi-
zely úplně. Pověst o  zázraku 
se rychle šířila po  kraji a  dub 
byl navštěvován jednotlivými 
poutníky.

Původní obrázek – Taferl 
– byl časem nahrazen novým, 
který v  roce 1652 zakoupil 
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Alexander Schinagel od malíře z Klein Pőchlarnu. Před obrázkem Bolestné Panny Marie 
prosil o své uzdravení z vleklé choroby a byl vyslyšen a zbaven nemoci.

Lidé v okolí si počali vyprávět o zázracích a zjeveních na Taferlbergu, jak se kopec počal 
nazývat. Někteří pocestní viděli záhadná, jak slunce jasná světla, která obklopovala sta-
rý strom. Jiní viděli nadpozemsky krásné anděly, kteří v bílých řízách stoupali po cestě 
vzhůru. Dodnes se jedna z cest nazývá Andělská. Také voda z blízké studánky poskytovala 
úlevu v nemocích, hlavně při očních chorobách. Poutníků přibývalo, a tak brzy vznikla malá 
dřevěná kaplička, sloužící také jako úkryt či skromný přístřešek k přenocování.

Místo se stalo slavným cílem poutníků z okolí i ze vzdálenějších krajů a tak bylo rozhod-
nuto o stavbě barokní baziliky Bolestné Panny Marie. Dne 17. března roku 1660 bylo vyty-
čeno místo budoucího chrámu a 4. dubna 1661 byl položen základní kámen. Architektem 
a zároveň vedoucím stavby se stal Georg Gerstenbrandt. Ten rozhodl o netradiční dispozici 
půdorysu kostela, oproti ustálenému východo-západnímu uspořádání zvolil osu půdorysu 
směřující od severu k jihu. Průčelí kostela tak hledí směrem k toku Dunaje. Stavba trvala 
64 let a bazilika byla 29. června 1724 vysvěcena samotným pasovským biskupem.

Půdorys kostela tvoří latinský kříž. Po obou stranách průčelí se tyčí zdaleka viditelné 
mohutné věže o výšce 58 metrů s barokními cibulovitými báněmi. Do interiéru vstoupí-
me hlavním portálem a návštěvníka především zaujme velkoryse pojatá klenba spočívající 
na mohutných nosných pilířích. Nad křížením lodí se vypíná kupole, jejíhož projektu se 
ujal Jakob Prandtauer. Pod závěrem chrámového půdorysu se nachází podzemní krypta.

Hlavní sloupový oltář, bohatě zdobený akantovými zlacenými motivy, má ve svém stře-
du obraz starého dubu s obrázkem Panny Marie Bolestné obklopeného zlatou září. Také ve-
dlejší oltáře v bočních lodích nesou symboly Nejsvětější Trojice a další sochařskou výzdobu.

Další dominantou interiéru je bohatě vyřezávaná a zlacená kazatelna pocházející z roku 
1727. Byla vytvořena řezbářem Matthiasem Tempem ze Sankt Pőltenu podle vzoru ka-
zatelny pasovského dómu. Kazatelna je zdobena ornamenty a především postavami čtyř 
evangelistů pocházejícími z dílny řezbáře Petra Wideringa. 

O  slavné tradici poutí do  Maria Taferl vypovídá také bohatství votivních darů, kte-
ré poutníci věnovali jako poděkování za uzdravení nebo zachránění z nebezpečí. Poklady 
nesmírné ceny jsou uloženy v  chrámové klenotnici, která sama o  sobě je pozoruhodná 
svojí architekturou a freskovou výzdobou na klenbě i stěnách. Návštěvník se může potěšit 
pohledem na vitríny s vystavenými relikviáři, obrazy a vzácnými mešními rouchy, napří-
klad pluviálem ušitým ze svatebních šatů císařovny Elisabety – Sisi. Snad nejvzácnějším 
pokladem je zlacená soška Piety, jež byla často vyjmuta z klenotnice a nošena v procesích.

Také další příslušníci šlechtických i císařských rodin měli mariánské poutní místo v obli-
bě. Následník trůnu a později zavražděný František Ferdinand je často navštěvoval v době, 
kdy s celou svojí rodinou bydlel na nedalekém zámku Artstetten.

Dnešní Maria Taferl je rušným místem poutním i turistickým. Bazilika a celý poutní 
areál s klenotnicí, klášterní knihovnou a mechanickými jesličkami je pečlivě restaurován 
a ve své původní kráse se představuje zájemcům o její duchovní i uměleckou tradici. Po-
slední velkou událostí bylo vysvěcení obnoveného hlavního oltáře pasovským biskupem 
Dr. Klausem Kűngem, které se konalo dne 12. září roku 2012. 

Mirka Fridrichová Kunešová
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Biblické postavičky

Výroba biblické postavičky

V  první fázi výroby je potřeba ruce 
a nohy postavičky omotat asi 1cm širo-
kými nastříhanými proužky látky např. 
z  nátělníků. Bylo by dobré, aby látka 
byla pružná. Když jsou ruce i nohy omo-
tány, přišívá se bříško, které se poté vy-
cpe vatelínem nebo jiným vhodným vy-
cpávkovým materiálem. Když je bříško 
vycpané, může se připravit hlava. 

Tvar hlavy je zhruba naznačen a  je 
třeba ho smirkovým papírem upravit. 
Poté se přední část hlavy – „tvář“ po-
kryje speciální hmotou, která vytvrdne 
a má pak vlastnosti dřeva. Je to proto, 
že se polystyrén při manipulaci může 
poškodit a bylo by toto poškození na postavičce viditelné. Hlavy se nechají do druhého 
dne vytvrdnout a pak se znovu lehce smirkovým papírem uhladí. 

Vracíme se k tělíčku. Nyní kostru oblékneme do „kůže“. Začíná se na ruce. Z počesaného 
silonu se ustřihne proužek, odpovídající tloušťce ruky. Délka asi dvě třetiny délky ruky. 
Většinou je látka „kůže“ na celou postavičku nastříhána předem od lektorek. Látka se obrátí 
naruby, přiloží se k ruce, obkreslí se obrys dlaně a od „hřbetu“ přes „prsty“ k „zápěstí“ se 
sešije jemným stehem. Potom se látka obrátí na líc, nasadí se na ruku, napne a pokračuje 
se sešitím na spodní straně. Podobně se potáhne i druhá ruka. Nohy se nešijí, ale látka se 
nalepí na chodidla a přes lýtka až nad kolena. Kolem krku a na hrudi se nalepí též „kůže“. 
Pokud je postavička používaná jako otrok, nahý Ježíš při bičování, Jan Křtitel, otrhaný 
žebrák, voják apod., je potřeba potáhnout „kůží“ také bříško, ruce až k ramenu a nohy až 
k rozkroku. 

Když máme postavičku kompletně v  „kůži“, můžeme oblékat. Většinou se používají 
spodní kalhoty a rukávy, které se přišijí k tělíčku. Pak již se může obléci svrchní oděv. Střih 
spodního i svrchního oděvu je již připraven od lektorek. Pokud chceme speciální střih šatů, 
je možné a dobré se domluvit předem, jakou postavičku chceme vyrábět. 

Tím je postavička téměř hotová. Nyní přichází na řadu upravená hlava. Ta se také po-
táhne „kůží“. I tady se látka na hlavu lepí. Potom se hlava nasadí na krk, nalepí se vlasy 
a postavička je hotová. 

Výroba jedné postavičky trvá přibližně jeden den. Při víkendových kurzech se začíná 
v pátek večer a končí se v sobotu v podvečer. V sobotu dopoledne se většinou koná instruk-
táž a nácvik práce s postavičkou.

Karel Falář, Volary
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Malý slovníček církevních pojmů 

Chanuka
Je to židovský svátek, známý také jako Svátek světel, hebrejsky doslova 

„zasvěcení“. Trvá 8 dní a má připomínat zázrak při opětovném vysvěcení 
druhého Chrámu v Jeruzalémě po povstání Makabejských ve 2. st. před 
Kristem. Tehdy totiž žili Židé v  autonomní oblasti Judsko pod syrskou 
(seleukovskou) nadvládou. V r. 175 př. Kr. usedl na trůn Antiochus IV.Epi-
fanes, který nechal Chrám vyrabovat a judaismus postavil mimo zákon. Roku 167 př. Kr. 
dokonce nařídil umístit v Chrámu sochu řeckého nejvyššího boha Dia, což vedlo k velkému 
židovskému povstání vedenému Judou Makabejským a jeho bratry. Chrám byl osvobozen 
a znovu vysvěcen. Podle Talmudu našli Židé po příchodu do Chrámu pouze jednu nádobu 
s čistým olivovým olejem, která by normálně stačila pouze na jeden den. Zázrakem olej 
hořel v menóře po osm dní, což stačilo, aby stačili vylisovat a posvětit olej nový. Právě 
na paměť tohoto zázraku se při slavnosti Chanuky jedí jídla připravená na oleji. Hlavní 
chanukovou tradicí je však rozsvěcování světel na zvláštním osmiramenném svícnu, který 
se umisťuje nejčastěji k hlavnímu oknu, aby byl dobře viditelný. Chanuka je svátkem po-
hyblivým, spadá mezi období od konce listopadu do konce prosince. V posledním období 
došlo k nárůstu významu svátku, a to i v rodinách sekulárních Židů, u kterých se Chanuka 
stává jakousi alternativou k oslavám křesťanských Vánoc, takže je dnes rozšířen i zvyk 
dávat i dárky, aby se židovské děti necítily odstrčeny oproti kamarádům, kteří slaví Vánoce.

Chorál
Je to jednohlasý liturgický zpěv, který doprovází bohoslužbu v katolické církvi. Vyvinul 

se ze zpěvů v synagóze a navázal na helénské tradice. Z východu se postupně šířil na zá-
pad. V  západní církvi se začal používat díky milánskému biskupovi Ambrožovi (kolem 
340-397 n. l.) – tzv. ambroziánský chorál. Radikální úprava chorálu byla pak provedena 
za papeže Řehoře Velikého (kolem 540-604 n. l.), podle něj se označuje termínem chorál 
gregoriánský. Největšího rozšíření dosáhl chorál v 9. až 11. století. Poté se začaly rozvíjet 
zpěvy vícehlasé a  chorál pomalu ustupoval ze slávy. K  jeho renesanci došlo až koncem 
19. st. zásluhou francouzských benediktinů z  proslulého benediktinství sv. Petra v  So-
lesmes, které je ostatně jedním z  nejvýznamnějších středisek gregoriánského chorálu 
dodnes.

Pozvánka
Schola při Římskokatolické farnosti v Prachaticích má pravidelné zkoušky 

ve farním sále (Děkanská 31 – vchod napravo od kostela) ve středu od 15.00 
 – 16.00hod. Schola svým zpěvem především doprovází, ve spolupráci se 
skupinou Elaion, pravidelné dětské bohoslužby v kostele sv. Jakuba v Prachaticích první 
neděle v měsíci.

Děti a mládež se mohou přihlásit u S. M. Ester Jiříkové – SCB, mob. 605 843 157.
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Hana Pinknerová
Budu asi lítat

Jak jsme vyměňovali okna
Na konci léta jsme vyměňovali okna. V celém domě, 

v  každém bytě. Náš byt v  přízemí přišel na  řadu jako 
první. To znamenalo výhodu, že to budeme mít první 
za sebou, ale zároveň nevýhodu, že jsme přesně nevě-
děli, na co se připravit. „Okna ve starém domě,“ řekl šéf 
objednané stavební firmy, „vás mohou všelijak škaredě 
překvapit.“

Celá operace vypadala jako dobře naplánované vo-
jenské tažení. „Jedna parta přijde hned ráno, odstraní 
stará okna. Po nich hned nastoupí druhá parta a nasadí 
nová okna. Jim v patách už bude parta zedníků, kteří 
okna nahrubo zapraví. Druhý den, nanejvýš dopoledne 
přijde ještě zedník a provede jemné zapravení. To už si můžete uklidit.“ Tak to před námi 
popisovat šéf firmy. Docela jsme se těšili.

Celý byt jsme obalili igelitem, citlivější předměty sbalili a uložili do krabic, dětem jsme 
domluvili jeden nocleh u přátel. Do druhého dne to bude hotové, to zvládneme. Tak nám to 
aspoň sliboval ten výřečný šéf. Prozíravě jsem přenesla rychlovarnou konvici, krabičku čaje, 
balíček kávy a pár hrnků do koupelny, jediné místnosti, které se výměna oken nedotkla. 
V koupelně totiž žádná okna nemáme.

Ráno ještě před příchodem zedníků jsem s dětmi opustila dům. V poledne mi telefonoval 
muž, že dělníci přišli trochu později, ale že tvrdě pracují. Snad to stihnou. V jednu volal, že 
montážní dělníci odstranili stará okna, vsazují nová, ale zedníci na zapravení ještě nedora-
zili. Asi se to dneska nestihne. Ve tři poslal esemesku, že překlad nad kuchyňským oknem 
je nějaký špatný, možná spadne, ale zedník stále ještě nedorazil. Po páté už nebral telefon 
vůbec. Nechala jsem děti u známých a šla domů.

Vypadalo to skutečně hrozně. Po bytě bloumali dva dělníci, kteří tvrdili, že s tím oni ne-
mohou nic dělat, že to není jejich specializace. Po hodině se na zoufalé telefonické urgence 
dostavil i šéf a řekl, že to nic není, že nám zítra pošle partu zedníků a ti to zvládnou. Šli 
jsme spát k sousedům.

Druhý den ráno dorazil jeden zedník a já jsem radši odešla za dětmi. Stručné zprávy 
od manžela, který neopouštěl byt, byly chmurné. Překlad nad kuchyňským oknem se bude 
muset shodit, čímž se to celé protahuje nejméně o další den, protože další zedník dorazí až 
odpoledne. Když jsem večer zase dorazila domů, překlad už byl shozený, všude cihly, suť, 
oblaka prachu. Dělníci ještě dokončovali něco nahrubo v zadním pokoji a my jsme s mu-
žem stáli ve zdemolovaném bytě. Měli jsme jen to, co bylo v koupelně. Jinak bylo všechno 
uklizeno, sbaleno, zalepeno.

Čtení na pokračování
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Co teď? Ječet? Čemu by to pomohlo? Brečet? Smáli by se mi. Nadávat? Ale no tak… 
Nedalo se dělat nic. Pro mne nejhorší varianta. Zase jsme večeřeli toustový chleba a čaj 
a spát jsme šli k sousedům.

Zkrátím to, že dvou dnů bylo pět a přesně tolik dnů jsme byli ve stejném oblečení, jedli 
toustový chleba a pili čaj (peníze jsme měli dobře zalepené v psacím stole pod igelitem). 
Průběžně k nám chodily nakukovat sousedky, aby viděly, co je čeká. Za tu dobu jsme se 
spřátelili se zedníkem, který u nás nakonec pracoval sám. Díky špatné organizaci práce 
to zůstalo jen na něm. V koupelně jsem mu vařila kafe a on zůstával a dřel až do večera. 
Povyprávěl nám celý svůj život. Když se děti v pátek konečně mohly vrátit domů, když 
jsme konečně mohli spát ve svých postelích, vzít si jiné oblečení, uvážit si polívku a uklízet 
ve vlastním bytě, byl to ohromný pocit.

Teď, kdy už sedím u svého počítače v uklizeném bytě, občas kouknu krásným novým 
oknem, kolem něhož dosychá čerstvá omítka, cítím ohromnou úlevu. Mám takový hrdý 
pocit, že jsme obstáli. Že jsme nebědovali a nereptali, i když jsme proto měli důvod. Že jsme 
jako rodina vytvořili fungující tým povzbuzující se navzájem. 

Dnes ráno jsme poprvé po týdnu snídali společně v kuchyni u prostřeného stolu. Po sní-
dani jsme chtěli nějak společně poděkovat Bohu za  to, že nás tím vším provedl. Každý 
jsme sám za sebe vyjadřovali svou vděčnost a na závěr jsme si přečetli pár slov z dopisu 
Koloským, kde se píše o svlékání starého člověka s jeho hříšnými skutky a oblékání nového, 
usilujícího se podobat Kristu. Jako bychom něco podobného prožili.

Nabídka 
Rodiče, prarodiče – předplaťte dětem 
časopis Duha!
Časopis, který vychází více než 20 let,
nabízí každých čtrnáct dní ve školním roce téma 
ke společné práci a rozhovoru o víře a křesťanských 
hodnotách. Téma je zpracováno také na stránkách 
www.mojeduha.cz.
Objednáním ve farnosti ušetříte! Díky slevě pro náš 
vikariát a ceně bez poštovného máte 20ks časopisu 
+ dárek na prázdniny za 230 Kč.  
Navíc zakoupením podpoříte vydávání kvalitního 
časopisu pro děti.
Objednávky  
v kanceláři na faře v Prachaticích (388 312 158) 
nebo u katechetky Lenky (603 859 190).
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Vypravili jsme se

Na začátku školního roku jsme se vypravili na hodinu náboženství. Náboženství se vy-
učuje v základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí jako nepovinný 
předmět. Má své osnovy a  charakteristiku předmětu, která je součástí školních vzdělá-
vacích programů jednotlivých škol. Předmět je nabízen žákům všech ročníků na prvním 
i druhém stupni. Rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního posto-
je a jednání. Umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici, seznamuje 
s křesťanským způsobem života a pomáhá při hledání základních lidských hodnot a ori-
entaci v tomto světě.

V našem vikariátu se děti a mládež mají možnost scházet ve škole i na faře. Věnuje se 
jim katecheta nebo kněz. V zázemí farnosti se děti také připravují k přijetí křtu či dalších 
svátostí. Mohou se zapojit do scholy, ministrování, účastní se společných víkendů, poutí, 
výletů a pravidelných dětských bohoslužeb. Přihlášky a další informace rádi předají kněží 
a katecheté v našich farnostech.

A co jsme se v září na hodině náboženství dozvěděli?
Děti se připravovaly na svou pravidelnou Dětskou diecézní pouť první neděli v říjnu, 

která má v českobudějovické diecézi více než 20-letou tradici. Letos je spojena i s celostát-
ním Misijním kongresem dětí.

Co jsou to misie? Kdo je to misionář? Mohu se i já stát misionářem ve své rodině a škole? Jak 
mohu konkrétně někomu pomoci? Děti hledaly odpovědi. Zároveň se některé zapojily do pří-
pravy misijního jarmarku, který proběhl v rámci poutě na náměstí Přemysla Otakara II. 
v Č. Budějovicích. Podpořit misie můžeme i v našich farnostech třetí neděli v říjnu (20.10.), 
v Prachaticích po ranní mši v cca 10.15h. rovněž při misijním jarmarku před kostelem sv. 
Jakuba. 
Zajimavé odkazy:
www.missio.cz; www.bcb.cz (Diecézní katechetické středisko, Diecézní centrum mládeže)
http://katechet.cirkev.cz; www.tvnoe.cz (pořady pro děti); www.proglas.cz (pořady pro 
děti); www.mojeduha.cz; www.demdaal.cz

Podzimní prázdniny na Ktiši
Co tě čeká?

HRY, PRÁCE, MODLITBA, POVZBUZENÍ
S sebou: spacák, přezůvky a bible
25. – 30. října 2013 DCŽM Ktiš

Začátek v pátek v 18 hodin, závěr ve středu po obědě.
Možnost přidat se kdykoli během akce.

Svoji účast ohlas do neděle 20. října na dczm@bcb.cz.
Pořádá OS Most – České Budějovice 

a Diecézní centrum mládeže při Biskupství českobudějovickém.

Neváhej
a přijeď
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Stalo  se

Pouť v Chrobolech
I  letos se se ve  dnech 7. a  8. 

září sešlo velké množství poutníků 
i  místních na  hlavní pouti v  Chro-
bolech, kde byl za  přítomnosti ge-
nerálního vikáře českobudějovické 
diecéze Mons. Adolfa Pintíře od-
halen a  požehnán pomník padlým 
hrdinům z  1. světové války. Jedná 
se o věrnou kopii pomníku, který v této vesnici byl zničen v 2. polovině 40. let minulého 
století (1946). Po požehnání pomníku následovala slavnostní česko-německá poutní mše 
svatá v překrásně nazdobeném a připraveném kostele Narození Panny Marie.


