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ydlím vedle hřbitova,
a tak sem občas zajdu pozdravit
sousedy. Jak jdou roky, přibývá
těch, které jsem znal, když ještě
chodili po tomto světě. Co hrob,
to příběh. Maďarský Slovák,
který přišel po válce osídlovat
pohraničí a který mi vyprávěl,
jak bojoval v maďarské armádě proti Rusům. Holčička, která se utopila v náhonu, a paní v nejlepších
letech se oběsila na půdě rodinného domku. Měla
pocit, že o ni nikdo nestojí. Manželé, kteří zemřeli
ve stejný den, a já si dlouho myslel, že za to mohla
dopravní nehoda a až po letech jsem se dozvěděl,
že se odebrali na věčnost každý v jiné nemocnici.
Jsou tu hroby, na které nikdo květiny neklade. Tam
vzadu odpočívá pán, jehož hrob děti nechaly jen tak
zaházet, a dodnes je zde pouze hromada hlíny. Bez
náhrobku, bez obruby. V nejzapadlejším rohu je
uložena mladá židovská dívka. Nikdo už neví přesně kde. Zastřelili ji na kraji obce při pochodu smrti,
který tudy procházel na konci války. Tedy ve stejnou dobu, kdy tu někde pochovali zastřeleného
německého vojáka. Místo hrobu zůstal již jen zápis v matrice. Těla bez hrobů a hroby bez těl. Muž,
jemuž nebylo přáno zemřít v rodné zemi, a tak mu
pořídili prázdný hrob zde a každoročně sem, stovky
kilometrů, jezdí zapálit svíčku. Přes hřbitovní zeď
pozoruji Vltavu, ve které se zrcadlí zapadající slunce. Je to již pár let, co do jejích vln vysypali popel
mladého muže. I ten zemřel více než tisícovku kilometrů od vlasti a jeho přáním bylo spočinout právě takto. Téměř u každého hrobu jsem se zastavil
a měl pocit, že si s tím, kdo je zde uložen, mám stále
co říci. Zavzpomínat na staré dobré časy, vyslechnout stesk nad zlobou doby i prosby pokračovat
v tom, co se jim nepodařilo dokončit. Náhrobek,
to totiž není jen do kamene vytesané jméno.


J. Pulkrábek
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Liturgický kalendář
Pá	  1. 11.	Slavnost VŠECH SVATÝCH
So	 
2. 11. VZPOMÍNKA NA VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Ne	  3. 11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po	  4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
So	  9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Ne 10. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
Út 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
St
13. 11. Památka sv. Anežky České, panny
Ne 17. 11. 33. neděle v mezidobí
Čt 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pá 22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Ne 24. 11.	Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
So 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Ne	  1. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ	
Sv. Cecílie
Žila pravděpodobně ve třetím století v Římě. Data, týkající se života a smrti sv. Cecílie,
jsou považována za nejistá, ale její autentičnost je doložena zařazením mezi sedm žen
jmenovaných v 1. kánonu mše svaté i jejími zázračně zachovanými ostatky. Ke sporným
vyjádřením patří datování její smrti do pontifikátu Urbana I. (222-230) zároveň s odkazem
na dobu silného pronásledování, při němž by bylo v Římě umučeno na 5000 křesťanů. To
si protiřečí, neboť podle historiků za císaře Alexandra Severa velké pronásledování nebylo. Některé údaje proto kladou její mučednickou smrt do druhého století, martyrologium
uvádí století neznámé.
Nejstarší historické zmínky o sv. Cecílii byly zaznamenány v Martyrologium Hieronymianum a to znamená, že římská církev oslavovala sv. Cecílii už ve 4. století. V aktech
z poloviny 5. století o mučednické smrti sv. Cecílie je uvedeno, že pocházela ze senátorské
rodiny a už od dětství byla křesťankou. Rodiče jí podle zvyku vybrali ženicha přiměřeného
postavení, nehledě na to, že se jedná o pohana. Cecílie však toužila cele patřit Kristu a v tom
směru již dříve udělala slib. Důvěrnou modlitbou řešila to, v čem by jiný viděl nepřekonatelný problém. Jako poslušná dcera přistoupila ke svatbě s Valeriánem, avšak hned po obřadu poslala Cecílie, na pokyn anděla, svého novomanžela ke třetímu milníku na apijskou
silnici, kde jej papež Urban (?) pokřtil. Valerián hned poté, co se jako křesťan vrátil k Cecílii,
společně s ní měl vidění vznášejícího se anděla, který oba novomanžele korunoval růžemi
a liliemi. Detaily, týkající se vlivu Cecílie na obrácení jejího snoubence, jsou zřejmě pozdějším doplňkem. Jisté je, že zde hrála nejpodstatnější roli modlitba a Boží milost.
Nejstarší zpráva dále hovoří i o brzkém obrácení Valeriánova bratra Tiburtia. Všichni tři
se stali horlivými křesťany, štědře rozdávali almužny a pohřbívali křesťany, kteří položili
za víru život. Pro tuto činnost byli zajati a za pevnost ve víře římským prefektem Turciem Almachiem odsouzeni k smrti. Důstojník Maximus, jenž měl rozsudek vykonat, snad
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vlivem jejich svědectví uvěřil křesťanské zvěsti a společně s těmito bratry obětoval pro víru
svůj život. (Památka těchto tří je slavena 14. dubna.)
Cecílie po jejich smrti, před vlastním zajetím, věnovala svůj dům římské církvi ke konání
bohoslužeb. Před prefektem pak slavnostně vyznala svou víru a byla odsouzena k smrti
udušením v lázni ve vlastním domě. Pokus o tuto popravu přežila, proto popravčí dostal
příkaz setnout jí hlavu. Třemi sečnými ranami zasáhl její krk, a přestože ještě žila, zanechal
ji pomalu umírat. Papež její tělo pohřbil v Kalixtových katakombách vedle papeže a biskupů. Z dochovaných pramenů není datování její smrti jednoznačné.
Otázky též visí nad patronátem, kterým Cecílie vešla asi ponejvíce ve známost. Jeho
přidělení se dle některých tvrzení zakládá na chybné interpretaci asi v XV. stol., z vyprávění Passio (o mučednících), kde je uváděno, že při jejím sňatku s Valeriánem hrály nástroje
„cantatibus organis“, avšak Cecílie v srdci zpívala pouze Bohu. Jak se vyprávění předávalo,
bylo za přesnější považováno, že „slyšela ve svém srdci zpívat anděla“ – z obojího bylo odvozeno, že je milovnicí hudby a začala být také zobrazována, jak andělům hraje na varhany
(organo). I zde nepřesnosti vedly k různým úvahám a dokazování, že v její době varhany
ještě neexistovaly. Třetí objevující se vyjádření mluví o tom, že za hudby, při níž byla mučena, v srdci zpívala Pánu chválu. – Všechna tato vyjádření mají jako společného jmenovatele
radost srdce z toho, že patří Pánu, a v radosti bývá zpěv velmi přirozený, i když jde o stav
v nitru. Proto ať Cecílie, přes všechna pochybování, zůstane patronkou hudby, neboť její
srdce bezpochyby jásá, oslavujíce Pána ve zbožné melodii.
Po postavení baziliky sv. Cecílie v římské čtvrti Trastevere (Zátibeří), v místě jejího
domu, dal papež Paschal I. v roce 821 přenést z katakomb její tělo a také ostatky Valeriána,
Tiburtia a Maxima i dvou papežů, sv. Lucia I. a Urbana I. Sarkofág sv. Cecílie byl zde objeven
během restaurátorských prací v roce 1599. Dne 19. října kardinál Pavel Sfondratus za přítomnosti správce, sekretáře vikariátu a jezuitů Alagona a Morra sarkofág otevřeli a užasli.
Průzkum sargofágu o tři dny později, z rozhodnutí papeže Klimenta VIII., provedl kardinál
s církevním historikem Baroniusem. Otevřeli v něm uloženou truhlu z cypřišového dřeva
a v ní se nacházelo nezetlelé tělo mučednice. Nespočívalo naznak, jak bývá obvyklé, ale
uložené na pravý bok. Pokrýval je hedvábný závoj, jenž byl ještě potřísněn krví. Šaty Cecílie
byly protkány zlatými nitkami. Baronius napsal: „Působila dojmem, jako by spala, spíše
než jako mrtvé tělo.“ Nález potvrdil její mučednickou smrt. Byl povolán sochař Stefano
Maderno, který tělo mučednice tak, jak bylo nalezeno, nakreslil a později podle této kresby
vytvořil nádhernou mramorovou sochu. Cecíliiny ostatky jsou kromě Říma uchovávány
také v Hildesheimu a v Albi. Legenda o svaté Cecílii hudbou velebící Boha se stala inspirací
pro řadu umělců od starověku do dnešní doby.
Cecílie patří dodnes ke zvláště oblíbeným světicím. Jméno Cecílie bylo v dřívějších dobách jedním z nejčastějších dívčích jmen.
Patronka: hudby, hudebníků a zpěváků duchovní hudby, varhaníků, básníků, výrobců
hudebních nástrojů, slepců
Atributy: V nejstarších dobách byla Cecílie zobrazována vesměs ve sboru svatých panen
– mučednic s knihou a palmou, věncem z lilií (příp. i z růží), event. s lampou, holubicí,
mečem či sekerou, později s ránou v hrdle. Od 19. století však bývá zobrazována hlavně
s hudebními nástroji (varhany, housle či jiné). 
Zdroj http://catholica.cz
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Kaple
Hřbitovní kaple svatého Cyrila a Metoděje
v Husinci
V době svého založení byl tento kostelík či kaple jediným cyrilometodějským kostelem
v jižních Čechách. Později v roce 1935 byl vysvěcen druhý kostel, jehož patrony byli soluňští
bratři, a to v Suchém Vrbném u Českých Budějovic.
Příběh naší kaple se počíná poměrně dávno před její stavbou. Píše se rok 1784 a osvícený
císař Josef II. vydal nařízení, že se všechny hrobky a hřbitovy, které se dosud nacházely
v blízkosti kostelů v obcích, mají uzavřít. Obce a města byly povinny zřídit nová pohřebiště
daleko od lidských obydlí. Výnos obsahoval ještě podrobný popis pohřbů a též zaopatření
zemřelých. Důvodem byly hygienické poměry v obcích.
Takto se stalo také v tehdejším městečku Husinci. Starý hřbitov rozkládající se okolo
kostela Povýšení Svatého Kříže byl zrušen a bylo hledáno nové místo pro poslední odpočinek husineckých, výrovských a těšovických občanů, i sousedů z blízkých Horout. Radní
vybrali pro nový hřbitov pozemek, který byl v majetku obce a který nesl název „Starý“.
Pozemek byl obehnán zdí na náklady takzvaných „Haškovských peněz“, odkazu Šimona
Haška, který již v předcházejícím století přispíval ze svého majetku na opravy kostela, ba
i pořízení nových varhan.
Roku 1866 se počíná odvíjet další část historie hřbitova a přípravy stavby kaple. V tomto
roce přichází na husineckou faru P. Jan Švéda. Jeho přičiněním byla obnovena cenná monstrance z farního kostela, ale hlavní jeho zásluhou byla podpora úmyslu řady občanů obce
vystavět hřbitovní kostelík. Hlavním iniciátorem stavby byl Mikuláš Lederer, husinecký
kupec, jehož jméno je uvedeno na zakládací listině uložené v základním kameni kaple.
Při novoroční bohoslužbě dne 1. 1. 1868 oznámil P. Švéda již hotový plán na stavbu kaple, rozšíření původní rozlohy hřbitova a výstavbu kapliček křížové cesty vsazených do nově
vystavěné zdi. Ty byly následně osazeny obrazy, které maloval Jakub Strőminger, akademický malíř z Prahy. Následovala jednání s Biskupskou konzistoří v Českých Budějovicích,
okresním úřadem, stavitelem i samotným knížetem Janem Adolfem ze Schwarzenberku,
který byl již patronem farního kostela Povýšení Svatého Kříže. Následovaly také peněžní
sbírky i naturální dary stavebního materiálu.
Stavitelem kaple byl ustanoven knížecí stavební mistr Jan Štěrbík z Vimperka. Byl požádán o vyhotovení projektu a rozpočtu stavby. Tyto listiny se však nedochovaly. Stavitel
navrhl stavbu kostelíku ve stylu příznačném pro druhou polovinu 19. století. Architektura
té doby, ovlivněná romantismem a vlasteneckými ideály, neměla svoji autentickou podobu. Ať již civilní stavby či stavby kostelů, vždy jejich styl znamenal návrat do některého
stavebního slohu. Tak vznikaly pražské chrámy svaté Ludmily, svatého Antonína, svatých
Petra a Pavla. Inspirací byla také hillbertovská dostavba svatovítského chrámu na Pražském
hradě. Ty si vypůjčily gotické tvarosloví a podobně se vraceli stavitelé venkovských kostelů
ke gotice, případně ke slohu románskému. Tak také naše kaple nese znaky gotiky, jako byl
zaklenutý chór, vnější opěráky nebo okna uzavřená lomeným obloukem. Opěrné pilíře
měly svoji funkci jen v závěru kaple, hlavní loď není zaklenuta, má jen dřevěný strop a není
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tedy co opírat. Zasvěcení slovanským věrozvěstům bylo
v době devatenáctého století
symbolické.
Základní kámen hřbitovní kaple byl položen
a posvěcen dne 23. 8. 1868
P. Janem Švédou. Byly vedeny také písemné záznamy
o příjmech darů a výdajích
z nich placených. Kromě farníků z Husince a přifařených
obcí věnovali značné částky
také významné osobnosti
duchovní i civilní. Jedním
z dárců byl probošt svatovítské kapituly P. Jan Tomek,
ba dokonce přispěla i císařská rodina z Vídně. Husinecký rodák P. Bartoloměj Sládek z kláštera Zlatá Koruna
založil dokonce vlastním vkladem fundaci na budoucí potřeby oprav kaple.
Interiér kaple má jednoduché uspořádání hlavní lodě a malého zaklenutého presbytáře.
Vybavení kostela je díky jednotnému uměleckému stylu novogotiky ve vzájemné harmonii.
Řezbářská práce oltáře, kruchty, skříně varhan a dalších doplňků se zdá být dílem jednoho
autora nebo dílny. Nátěry dřevěného vybavení pořídil prachatický malíř Ludvík Tilp. Dva
zvony, které měly být zavěšeny do zvonice, byly vyrobeny ve Vídni u mistra zvonařského
Ignáce Hilzera. Varhany vytvořil Jan Fišpera ze Sušice a dosud si uchovaly svoji krásu i hlas.
Roku 1870 byla již kaple hotova a přišla doba jejího svěcení a slavnostního otevření. Tohoto úkolu se ujal biskup českobudějovický Jan Valerián Jirsík, významná osobnost nejen
duchovního, ale i světského života, neboť vedle svého duchovního poslání věnoval velké
úsilí školství a osvětě. Slavnost byla spojena s velkým obřadem biřmování, jež přijalo na tři
tisíce věřících. Do Husince se vydalo třicet sedm procesí a přítomno bylo údajně na dvacet
tisíc lidí. Kaple se i v budoucnu stala cílem pravidelných poutí, zejména při výročí příchodu
svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje do naší země.
V současné době dostává kostelík novou podobu. Jeho stěny jsou obkládány lešením
a prací fasádníků, zedníků a jiných odborníků se jí dostane jejího původního půvabu. Historii výstavby kaple nám vždy bude připomínat kámen vsazený do stěny a nesoucí tento
nápis:
Kostel tento k slávě Boží a ke cti svatých apoštolů slovanských Cyrila a Metoděje dne
11. září LP 1870 posvětil Jeho Excellence nejdůstojnější pan biskup budějovický Jan Valerián Jirsík.
Mirka Fridrichová Kunešová
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Boromejky
Z dopisů Matky Vojtěchy
před její blaženou smrtí.
Každá hodina je neopakovatelná…
První náznak nemoci se u Matky Vojtěchy přihlásil v září 1987. Setkala jsem se s ní
tehdy při mé návštěvě Znojma – Hradiště. Stále pokašlávala a byla na ní vidět velká únava,
přesto byla ke mně tak pozorná, milá a naslouchající. Netušila jsem, že ji už neuvidím živou, ale to ani mnoho jiných sester… Přesto v této době velmi intenzivně pracovala, psala
korespondenci k vánocům a novoroční dopis do komunit. Po jejím úmrtí se našla také
závěť, kterou napsala v den, kdy se dověděla, že má rakovinu. V jejích posledních dopisech
je statečná odevzdanost do vůle Boží a její heroická láska…
Když se potvrdila lékařská zpráva o rakovině, napsala v listopadu svému duchovnímu
vůdci Janu Urbanovi:
„Můj nejdražší otče, alespoň tímto listem k Vám na chviličku letím. Táži se sama sebe,
jak snášíte ty mlhy a výkyvy počasí při Vaší nemoci. Modlím se za Vás a jsem celou duší
s Vámi. Nu a já? Výsledek potvrdil domněnku lékařů. V místě kdysi starého plicního nálezu začaly bujet nové buňky Ca. Dovolili mi dojíždět ambulantně na ozařování, jsem tomu
ráda, protože mám denně možnost mše svaté se svatým přijímáním. A naši se o mne starají
s maximální péčí, až je mi to nepříjemné. Neumím stonat. Zdá se mi, že to musím rozchodit, nemyslet na sebe – a zatím slyším pravý opak. Už antituberkulozní léky mi vzaly chuť
k jídlu a ozařování to ještě dokonává. Mou největší obtíží je jídlo, ale nutím se a dělám
pokání za všechny mlsnosti mého života. A vůbec, mám toho ještě mnoho napravovat
a dohánět. Pán mi dává čas. Kongregace chce po Pánu zázrak, já jen prosím, abych dokonale
naplnila vůli Boží.
Můj nejdražší otče, pomáhejte mi, abych splnila vše, co Pán ode mne žádá a po čem
touží. Chci být jemu k radosti. Už jdou zase s jídlem… ach, Pane, to je něco. Ale už jdu. Jen
Vám vděčně líbám ruce a za všecko děkuji, děkuji! Vaše vděčná a stále vzpomínající SM.
Vojtěcha.“
Z dopisu na rozloučenou své rodné sestře Emílii:
„Moje drahá, nejdražší sestro Emílie, pokoj a láska buď vždy s Vámi! Neplačte, sestřičko,
pro můj odchod. Vždyť jdu domů. Jen mi, prosím velice pomozte, abych byla brzy s našimi
drahými. Těším se na ně i na ty své ochránce. Věřím, že mi přijdou naproti. I na Vás, sestřičko, se těším, ale přeji Vám, abyste tu byla ještě dlouho a mohla žít ve svatosti jen a jen
lásce Boží. Sestřičko, Pán Bůh stojí za to, abychom zde pro něj snášeli všechno… Milujte
HO, trpte pro něj, neste ráda obtíže a bolesti, které Vám láska Boží pošle. Vždyť to můžeme dát večer jako kytičku lásky na dobrou noc – a jaká je to potom krása, štěstí v duši
i srdci. Máme to za koho obětovat! Ale nezapomínejte nikdy na mne. Odpusťte mi, prosím,
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vše, čím jsem Vás zarmoutila. A přece jsem Vás měla
nesmírně ráda. Vím, měla jsem svou cestu a někdy
jsem působila bolest těm, které jsem měla nejraději. Z nebe Vám to nahradím. Sestřičko, jak už nyní
toužím, abychom byly svaté. Žijte věrně podle sv.
řehole, buďte oddaná svým představeným, milujte
je. V tom bude Vaše požehnání. A já Vám ho tolik,
tolik přeji. Ráda bych napsala všem, ale nevím, jak
mi to vyjde. Vím jen, že mám málo času, ale těším se
k Pánu Bohu. Odpusťte, že jsem nemoc před Vámi
tajila. Z lásky! Vaše vděčná SM. Vojtěcha.“
Sestře Emílii napsala ještě jednou k jejímu řeholnímu
svátku koncem listopadu. Měla v plánu vykonat za ní
cestu do Místku, ale zhoršující nemoc už jí to nedovolila:
„Moje milá a drahá sestřičko Emílie, chtěla bych,
abyste věděla, že vzpomínám a nezapomínám, že mám v dalekém Místku svoji sestřičku
Emílii. Vy víte, že na Vás pamatuji a přeji Vám všechna dobra, která umí dát jen Pán. Přeji
Vám, abyste plně náležela Pánu a z této danosti byla šťastná, a proto vždy radostná. Ať Vás
Boží láska zasype svými dary a Duch svatý ať uchvátí celou Vaši bytost a zapálí ji svým ohněm. A ještě Vám přeji dar zdraví a Vaše srdce ať nestárne. Ať Váš život je vděčným a pokorným díkůčiněním. Už Vám předem děkuji za vše, čím osvěcujete mé dny. Pozdravuji zvlášť
sestru představenou a jí a Vám všem posílám s láskou své požehnání. Vaše SM. Vojtěcha.“
Napsala i své neteři, chtěla se s ní tímto dopisem rozloučit:
„Moje drahá sestřičko Leono, pokoj a láska Boží buď s Vámi. Také Vás bych chtěla, sestřičko potěšit a zároveň poprosit o modlitbu. Potom se budu za Vás velice, velice přimlouvat.
Vždyť tak toužím, abyste byla svatá. Vím, stojí to mnoho, ale stojí to také za to! Buďte
vděčná, sestřičko, za každý den svého života. Ale to by bylo málo. Buďte vděčná za všechny
nepříjemnosti, bolesti a kříže. Jsou to pozdravy nebe, ale podávané nejčastěji lidmi. A to
nás klame a neumíme po nich rozevřít náruč. Jak bychom si jednou přáli, abychom mohli
sypat Pánu kvítí své lásky – a bude pozdě.
Sestřičko, buďte v tomto sobec – svatý sobec, který umí ze všeho těžit pro svou duši
– a pak má možnost rozdávat druhým. Važme si přítomných okamžiků, chopme se jich
a proměňujme je v květy lásky pro Pána Boha rukama P. Marie.
Pracujte na své duši, sestřičko, věrně a poctivě. Neochabujte v horlivosti! Věřte, ke stáří
člověk vadne a nemá síly, ani elánu. Čemu si uvykl, to dělá i nadále. Vidím to zde. Jak krásné
je mnohé stáří i při tělesné nemohoucnosti. Buďte, Leonko, také krásná duší. Teď nás má
zdobit ušlechtilost duše, dobrota srdce a hluboká láska k Bohu a k bližním. A především
ke spolusestrám. To Vám přeji, za to prosím teď a budu i potom. Jen Vy také, prosím,
pamatujte.
Do srdce Ježíšova Vás klade, tak se s Vámi denně schází Vaše teta SM. Vojtěcha.“
SM. Sebastiana
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Homilie
Věřím v odpuštění hříchů, těla vzkříšení, život věčný a společenství svatých
Stráně se pestře zbarvily listím, počasí nás nutí ke změně šatníku, krajinou se převaluje
mlha. Znaky nezadržitelně nastupujícího podzimu. Doba spojená s návštěvou hrobů, jejich
výzdobou, tichým zavzpomínáním a rozžetím svíce. Pro věřícího katolíka pak především čas
naplněný modlitbou za zemřelé. Čas, který lidově nazýváme „dušičkovým“. Řekne-li se –
dušiček – pak leckomu vyvstanou obrázky s vodníky, s „hrnéčky s pokličkami“, některým se
vybaví sekvence úspěšné české komedie Jak utopit doktora Mráčka. Dušiček – tento pojem
v liturgickém kalendáři nenajdeme. Je zde uvedena Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
a je ruku v ruce úzce provázána se slavností Všech svatých, která jí předchází.
Hrob, blikotavé světlo svíce, postava se sepjatýma rukama, jejíž rty šeptají modlitbu
za svého drahého zemřelého. Stojí za to se alespoň kratince pozastavit a uvědomit si, kolik
pravd víry se odráží v tom prostém postoji – modlitbě za zemřelé. Bylo by totiž směšné
modlit se za zemřelé a nevěřit v život věčný. Nevyznávat, že život se smrtí nekončí, ale mění.
Jako křesťané však nevyznáváme reinkarnaci, ale očekáváme den, kdy Pán probudí těla
zemřelých k životu věčnému. Budou to těla oslavená, jako můžeme patřit na našem Pánu
Ježíši Kristu, ale pořád těla naše; jedinečná. Křesťan totiž nevyznává dualismus – dobrá
duše, která je vězněna hnusným, odporným tělem. Vyznává, že člověk je jednota duše a těla.
Tělo je chrámem Ducha svatého. Tím není zpochybněné, že v důsledku prvotního hříchu
tělo bojuje proti duchu. Věříme v těla vzkříšení. Důstojnost lidského těla, jak je bráno nejen Bohem, ale i církví vážně, se zračí i v přístupu k ostatkům svatých, zvláště mučedníků.
Církev si byla vědoma toho, že Bůh tyto lidi posvěcoval a mučedníkům dával sílu vydržet
mnohdy nelidské ukrutnosti. Ježíš je sílil svým Duchem, ba dá se říct, Duch zpřítomňoval
Ježíše v tělech těchto mučedníků – to On, Ježíš trpěl s nimi a v nich. Tak jako by se stala
tato těla konsekrovaná. Kristův Duch je v nich zvláštně přítomen. I proto byly ostatky
mučedníků a svatých vkládány do oltářních kamenů.
Modlit se za zemřelé znamená přijmout i víru, že jsou určité hříchy, které lze odpustit
i za hranicí smrti. V modlitbě prosíme, aby jim Bůh odpustil a přijal je do své slávy, uvedl
do nebe, usadil u stolu ve své hodovní síni. Pokud toto vyprošujeme, uznáváme tím, že v životě našich drahých jsou také jisté skvrny, hříchy, které potřebují očistit, než budou moci
zasednout k slavnosti Beránkově. Vědomí těchto jejich nedokonalostí, slabostí a hříchů
nás nevede k jejich odsouzení, ale při vědomí naší vlastní hříšnosti k sounáležitosti a snaze
v lásce pomoci. V modlitbě za zemřelé. Před Bohem neplatí „o mrtvých jen dobré“. Víme,
že jsme všichni hříšníky a že se potřebujeme společně jeden za druhého přimlouvat a své
hříchy Bohu v lítosti za sebe i jeden s druhým společně vyznávat a vkládat do nevyčerpatelného milosrdenství. To konec konců děláme i na začátku každé mše svaté ve společném
úkonu kajícnosti. Prosit tedy Boha, aby odpustil té mé tchýni, je mnohem víc křesťanským
projevem lásky, než v sobě tutlat pocit křivdy. V tom všem se zračí svorník dokonalosti –
totiž láska, která smrti nepodléhá. Láska, kterou nás naplňuje a sjednocuje Ježíš. Láska,
v které přinášíme z Boží milosti pomoc i lidem, kteří už odešli z tohoto světa. Láska, které
se učíme, z které vycházíme a do které směřujeme. Odpočinutí věčné, dej všem zemřelým
Pane. A světlo věčné ať jim svítí. Amen.
P. Josef Sláčík
10

Ministrantům
Smrt je noc ležící mezi dvěma dny
I sám Ježíš se musel vyrovnat se smrtí některých svých blízkých. Jistě jako člověk pociťoval zármutek, přestože jako Bůh věděl, že smrtí život nekončí. Jak mohl Ježíš prožívat
třeba rozloučení se svým pěstounem Josefem? Podívejme se společně na některé pohřební
zvyky Židů.
Bezprostředně po úmrtí následuje kratičké vyznání víry: Bůh kraluje! Kraloval a bude
kralovat na věky věků! Budiž požehnán Spravedlivý soudce. Pozůstalí pak drží stráž u zemřelého, až do okamžiku pohřbu nesmí být mrtvé tělo ponecháno o samotě. Bývá také zvykem
otevřít okna a pozůstalí odříkají: Ha-Šem natan, Ha-Šem lakach, jehi Šem Adonaj mevorach,
čili: Pán Bůh dal a Pán Bůh vzal, budiž za to požehnán.
Jednu hodinu po okamžiku, kdy nastala smrt, je zvykem položit tělo na podlahu, nohama ke dveřím, a pietně je přikrýt. Od okamžiku smrti až do chvíle pohřbu je tělu nadále prokazována úcta jakožto Božímu stvoření. Mrtvému tělu se prostře na podlaze trochu slámy.
U hlavy nebožtíka se zapálí svíce. Je také zvykem vylít před práh veškerou vodu, která byla
ve chvíli úmrtí v domě, aby se nikdo z živých nenapil vody, v níž si anděl Smrti omýval svůj meč.
Bezprostředně po úmrtí si pozůstalí mají na znamení smutku roztrhnout „roucho“.
S tímto prastarým projevem žalu se setkáváme téměř ve všech kulturách. Toto gesto chce
symbolizovat bolest nad čímsi, co ztrácíme. Jako by se chtělo naznačit, že ztráta roucha je
nesrovnatelně menší proti ztrátě někoho z našich drahých.
Je zvykem, že se smuteční průvod cestou na hřbitov sedmkrát zastaví. (Sedm = plnost
Božích projevů v tomto světě, sedmidenní stvoření). Na každé zastávce příbuzní rozdávají
almužny chudým.
Na hřbitově je přednášeno mnoho modliteb, například tato: Kéž se zlíbí našemu nebeskému Otci, Stvořiteli Zahrady tak vznešené, že jí není rovno, aby vaše odpočívání zůstalo v pokoji
na věky věků. Kéž pokojně odpočíváte na svých ložích. Kéž Vznešený rozmnoží vaše důstojenství
a dá vzkvést vašemu odpočinutí. A do svazku Všemohoucího, Vznešeného a Důstojného Boha,
onoho svazku Života, kéž jsou svázány duše vaše. Ve Jménu Nejsvětějšího, budiž požehnán,
a ve jménu všech svatých tohoto Vznešeného Krále, kéž vaše bytosti uloží k odpočinutí On Sám,
Váš Král, Stvořitel Izraele.
Při odchodu od hrobu vytvoří
účastníci pohřbu jakousi uličku, kterou nejbližší příbuzní odcházejí. Přítomní účastníci pohřbu jim žehnají
slovy: Požehnej vám ten, jehož jméno
je Svaté. Někdy je zvykem, že se pozůstalí zují. Kráčejí prachem země
na připomínku toho, že všichni jsme
jen „prach a v prach se také obrátíme“.
PH
zpracováno podle www.chewra.com
11

Life update
Boj se zlem
Možná si řeknete, že zase píši o nějakém článku od Svatého Otce, že nevymyslím nic ze
své hlavy. Nemůžu si pomoct, ale Svatý Otec není ve své funkci náhodou. Tak jako tomu
bylo u Benedikta XVI., tak i papež František má obrovský dar promlouvat k církvi jednoduše a srozumitelně tak, že to každý pochopí a velké množství lidí to osloví. Tentokráte mne
zaujal článek Svatého Otce o boji se zlem. Svatý Otec reagoval na evangelium Lk 11, 15 -26.
Papež vážně a s důrazem upozorňuje na naivitu a zlehčování boje se zlem a dává nám
několik zásad při tomto boji s pokušením. První zásadou je „následovat Ježíše v jeho vítězství
nad zlem, avšak nikoliv pouze napůl. ‚Kdo není se mnou, je proti mně,‘ říká Pán. Ježíš přišel, aby
satana zničil, aby nás osvobodil z otroctví, kterým nás ďábel svazuje. Nelze tedy říci, že bychom
ve svých postojích proti ďáblu nějak přeháněli, a rovněž nelze otázku ďábla rozostřit,“ napomíná
papež. „Je to boj, zápas, ve kterém je v sázce zdraví – věčné zdraví a věčná spása nás všech.“
Druhou zásadou je podle Svatého Otce bdělost – bdělost vůči pokušením a ďáblovým
lžím: „Můžeme si položit otázku: Bdím sám nad sebou, nad svým srdcem, svými pocity a myšlenkami? Střežím poklad milosti? Uchovávám přítomnost Ducha svatého v sobě? Nebo je jen tak
ponechávám a jsem si jistý, že vše bude dobré. Pokud ale nehlídáš, přijde někdo silnější, než jsi
ty.“ Svatý Otec dále pokračuje: „… Proto je nutná bdělost – či všechny tři zásady: První – nezaměňovat pravdu, Ježíš bojuje proti ďáblu. Druhá – kdo není s Ježíšem, je proti Ježíši. Neexistují
polovičaté postoje. Třetí: bdělost nad vlastním srdcem, protože ďábel je vychytralý. Dosud nebyl
trvale vyhnán – to se stane až poslední den.“
Podle mého názoru bdělost vůči zlu nejlépe Svatý Otec vystihuje v závěru své promluvy:
„Je nutné bdít, protože ďábel má tuto strategii: Stal ses křesťanem, jdeš ve své víře kupředu, a já
tě nechám v klidu. Avšak až si zvykneš, nejsi příliš bdělý, cítíš se jistý, tehdy se vrátím. Dnešní
evangelium začíná vyhnáním zlého ducha a končí návratem ďábla. Svatý Petr říkal: je jako řvoucí
lev, který obchází. A tak to vskutku je! Namítnete – Otče, vy jste trochu staromódní. Naháníte
nám těmito řečmi strach… Ne, já ne! To evangelium! A nejsou to lži, ale Boží Slovo! Prosme proto
Pána o milost, abychom tyto věci brali vážně. On přišel, aby bojoval za naši spásu. On nad ďáblem
zvítězil. Prosím pěkně, nezačínejme si s ďáblem. Snaží se totiž vrátit do svého domu, zmocnit se
nás… Nerelativizujme, bděme. A buďme stále s Ježíšem!“
Naléhavost slov Svatého Otce na závěr jeho promluvy je dle mého názoru dnes velmi
výstižná. Mnoho lidí (a to včetně křesťanů) nebere Zlého příliš vážně. Možná Ježíšova slova
„Kdo není se mnou, je proti mně“ zní až příliš tvrdě, ale tato slova jsou realitou. Nemůžeme
sloužit dvěma pánům. Nelze zároveň věřit horoskopům či věštbám a Boží prozřetelnosti. Nelze zároveň poslouchat death metal a zároveň zpívat písně z Hosany. Nelze zároveň sympatizovat se zlem, podporovat relativizaci lidského života či rozkládat rodinu a milovat Boha!
Na závěr bych citoval C. S. Lewise z knihy Rady zkušeného ďábla: „Ve vztahu k ďáblům
se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich by bylo nevěřit v jejich existenci.
Druhou chybou je v ně věřit a současně mít o ně přílišný a nezdravý zájem. Ďáblové sami mají
z obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi sebou stejně nadšeně materialistu i čarodějníka.“
Petr Šrámek
zdroj: www.radiovaticana.cz, C. S. Lewis – Rady zkušeného ďábla
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P. Jaroslav HAVRDA, emeritní
děkan v Prachaticích, zemřel zaopatřen svatými svátostmi 12. října 2013 v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
ve věku nedožitých 84 let.
Od kněžského svěcení 4. 1.
1969 působil ve farnostech českobudějovické diecéze: Horažďovice, Malý Bor, Střelské Hoštice,
České Budějovice - Sv. Mikuláš,
Prachatice, Chroboly, Husinec,
Záblatí a Lažiště.
Rozloučili jsme se s ním v pátek 18. října 2013 při zádušní
mši sv. v děkanském kostele sv.
Jakuba staršího. Po modlitbě
v hřbitovní kapli sv. Petra a Pavla v Prachaticích byl uložen do kněžské hrobky
na místním hřbitově, aby tam očekával slavné vzkříšení.
Prosíme o vzpomínku a modlitbu za něho.

Pozvánka
Komunita bratří v Taizé organizuje takzvanou Pouť důvěry na Zemi. Vždy
na přelomu roku to bývá již tradiční Evropské setkání mladých v některém vybraném evropském městě (Berlín 2011, Řím 2012, Štrasburk 2013), avšak stále
častěji se konají také menší oblastní etapy na různých světadílech. Těchto akcí se
pravidelně účastní také bratři z Taizé.
Dny důvěry se už v České republice staly tradicí, která byla zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně. V roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně a o dva roky později v Olomouci.
Letos jsou mladí lidé ve věku 17 – 35 let zváni do Prahy, kde se Dny důvěry uskuteční
15.–17. listopadu 2013.
Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy,
nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Stejně jako v Taizé budou na programu
biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné jídlo. Ubytováni budou v rodinách pražských farností a sborů.
Informace o Dnech důvěry v Praze najdete: http://www.dnyduvery.cz/
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Zaniklé kostely Šumavy
Cudrovice
Údolí řeky Blanice pod zříceninou hradu
Hus patří k nejkrásnějším přírodním scenériím kraje pod Boubínem. Divoká příroda
doplněná historií loupeživých rytířů, území, které od pradávna protínala legendární
Zlatá stezka spojující Pasov s Prachaticemi. Nahoře na planině najdete místo zarostlé kopřivami
a olšemi, kde několik hromad kamení či rozpadající
se kaplička i dřevěný kříž dávají tušit, že zde kdysi
žili lidé.
Slunce zvolna zachází tam za vrchol mohutné hory, na jejímž úbočí je položena myslivna.
A dál, dole před myslivnou, se otevírá pohled na pásmo pohraničních hor. Na dvoře dole před
myslivnou začudí fajfka. Hannes si všiml užaslého pohledu paní nadlesní. Vytáhne fajfku z úst.
„Nó – tak to je náš pémrvald!“ A řekne to tak dychtivým, tak dětsky radostným, hřejivým tónem.
První zmínka o osadě se jménem Czudrowitze, později Cudrovice pochází z roku 1456.
Nacházela se v nadmořské výšce 775 metrů, 8 km jihojihozápadně od Prachatic, a jak
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dokládá podoba jména, jednalo se o osadu založenou
českými kolonisty. Až začátkem 16. století se objevuje
německý název Cuderlendschlag a v roce 1595 pak Cuderschlag. V době třicetileté
války vzalo zasvé mnoho
lidských sídel a válečné běsnění nepřežili ani cudrovičtí.
Od poloviny 17. století se zde
usazují již povětšinou němečtí osadníci a jméno obce se
mění na Zuderschlag. Česká
podoba jména se pak ztrácí
během dvacátých let osmnáctého století a české Cudrovice se souběžně s německým objevuje zas až na počátku první
světové války.
Jméno má původ ve slově cúdař, německy pak zuder s významem soudce, z čehož vzniklo příjmení Cudr. S příponou –ovice, která nahrazovala dřívější Lhoty, lze původ jména hledat ve sdělení, že jde o ves lidí Cudrových. Německé jméno s koncovkou -schlag se objevuje
až v roce 1503 a dokládá, odkud postupovala německá kolonizace. Místní jména končící
na -slag, což znamená paseka, se hojně objevují v horním Rakousku hlavně ve 14. století,
odkud se rozšířila na Českokrumlovsko, kde jsou na českém území nejhojnější. Vlivem postupující kolonizace, která šla podél hranic směrem na západ, se „paseky“ objevují i v okolí
Cudrovic, kde tvoří ostrůvek hned šestnácti jmen s touto koncovkou. Zde se kolonizace
z Rakouských zemí zastavila a na Klatovsku či v Bavorsku se již obce s koncovkou -schlag
vyskytují jen velice vzácně.
Zvonky zuschlagského kostela Korunování Panny Marie hlaholí do okolního kraje.
Hlaholí! Snad je to příliš nadneseně řečeno. Ten větší, Maria, sice slabě, ale celkem libozvučně
vyzvání, druhý, malinký klinkáček Umíráček, jen tak při něm vykřikuje. Už ráno při bohoslužbě
Bílé soboty se takhle rozezněly – po „návratu z Říma“ – a teď zvou osadníky na slavnost vzkříšení.
A už jdou…Především zuschlagští, ale i mühlerberští, mooshäuserští… Už jich není mnoho.
V roce 1850 díky iniciativě vitorazského děkana Jana Matiáše Paula vyrostl v Cudrovicích kostel zasvěcený Korunování Panny Marie a po čtyřiačtyřiceti letech byl povýšen
na farní. Do vlastní školy začaly cudrovické děti chodit v roce 1871. Jestliže v roce 1790
zde stálo 11 domů a o padesát let později třináct se stopadesáti obyvateli, před druhou
světovou válkou jich tu byl již téměř dvojnásobek. Ze 140 obyvatel však jen pouze tři patřili
k české menšině. Do třicátých let minulého století patřila správně pod obec Milešice a pak
se na několik let stala samostatnou obcí. V roce 1950 jsou Cudrovice opět osadou, tentokrát
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spadající pod Mlynařovice. Zajímavý
údaj o osídlení nabízí Statistický lexikon obcí republiky Československé
z roku 1955. V kolonce počet domů
najdeme číslo 26, nicméně obyvatelé
jsou zde uváděni pouze dva.
Se stavbou kostela zasvěceného
Korunování Panny Marie bylo započato v roce 1849 a již 4. prosince
1850, na svátek sv. Barbory, byl vysvěcen. Jak již bylo řečeno, iniciátorem stavby byl vitorazský děkan Jan
Matiáš Paule a v interiéru se rovněž
nacházely dary z mariánského kostela v dolnorakouské Vitorazi. Autorem
hlavního i bočních oltářů se stal prachatický Jan Biebl a pocházely z roku
1865. U příležitosti povýšení na farnost, tedy v roce 1894, byly z Českých
Budějovic z dílny Rudolfa Pernera
přivezeny tři zvony. K dosavadnímu patnáctikilovému zvonu z roku 1889 tak přibyla třistadevětkilová Marie, Laurenc se 169 kg a 102 kilový Ferdinand. Během 1. světové války
v roce 1916 byly dva největší zvony odevzdány pro vojenské účely a nové byly vysvěceny
a zavěšeny až v letech 1923 a 1928.
Křížová cesta byla na základě sbírky obyvatel pořízena do kostela a do kaple v Mlynářovicích na začátku minulého století. K zařízení kostela patřily i varhany, které postavil
Bedřich Semrád v roce 1756 a které byly zakoupeny a přivezeny z kostela v Chrobolech
v roce 1909. Do farního obvodu patřily Cudrovice, Mlynářovice, Plešivec a Blanický mlýn.
Vzhledem k národnostnímu složení obyvatel Cudrovic, tedy resp. Zuderschlagu a následkem poválečného odsunu obec zcela osiřela. Přestože byla znovu dosídlena a nacházela
se relativně daleko od hranic, v roce 1953 zanikl zdejší Národní výbor a po třech letech
i osada samotná. V polovině dubna roku 1955 do kostela vnikli brigádníci z nedalekých
Blažejovic, kteří oltář omotali řetězem a pomocí traktoru strhli a spálili. Vandalským způsobem rozsekali již poničenou kazatelnu a v kostele spáchali i další škody. To byl jeden
z posledních impulsů, který vedl k likvidaci kostela a zakrátko potkal stejný osud i zbylé
cudrovické domy.
V roce 1993 byl symbolicky obnoven místní hřbitov a na místě kostela vztyčen dřevěný
kříž s textem připomínajícím neblahou historii farního chrámu.
Dveře jsou otevřeny a z kostela se ozývá mnohohlasné bečení! „Co je tohle?!“ zhrozí se Vondruška, vezme paní a rychle vejdou do kostelíka. Na zemi je řídce rozestlána sláma a po ní se válejí
i pobíhají ovce. Pastýř, Slovák Benko, se zakoktá, když vidí nadlesního: „Tototo mii poručiiili,
panko…“ „Kdo ti to poručil?“ „Ooobčani!“
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Postavou, která odráží tragiku poválečného období, se stal poslední cudrovický farář
Emil Hübsch. Narodil se v Měšticích nedaleko Ústí nad Labem v roce 1887 a kněžské svěcení přijal ve svých třiadvaceti letech ve Vídni. Cudrovickou farnost převzal až po obsazení
Sudet a působil zde pouhé dva roky. Znovu se na stejné místo vrátil půldruhého měsíce
po konci druhé světové války. Díky rakouskému občanství unikl odsunu, nicméně po roce
již zůstal v téměř vylidněné farnosti.
Přesto tehdejším horlivým aparátčíkům z prachatického národního výboru jeho setrvávání v obci nedalo spát, a tak jej v polovině roku 1951 umístili do ústavu Neumanneum
v Prachaticích. O důvodech vyhnání z Cudrovic jednoznačně hovoří zpráva sepsaná na církevním oddělení ONV Prachatice ze dne 1. června 1951: „Jest nebezpečí využití dotyčného
faráře k poskytování úkrytu přecházejících z řad naší emigrace a záškodníků na naše území.
Jmenovaná osada je vysídlena, a tudíž bez dozoru a tito záškodníci se nejraději zdržují
na této straně Boubína.“
Avšak Pater Hübsch ještě téhož dne opustil ústav a vrátil se
do Cudrovic. Druhý den při návštěvě prachatického církevního
oddělení odmítl setrvání v ústavu a vyjádřil vůli přestěhovat
se do nedalekého Libínského Sedla a zde vykonávat duchovní správu. Ovšem již 6. června byl převezen napříč téměř
celou republiku do Frýdlantu u Ostravy a umístěn v tamním
charitativním domě pro přestárlé. Po dvaadvaceti dnech se však
opět objevil na prachatickém národním výboru s oznámením,
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Z kléru Cudrovského

František Hamr

Jiří Neubauer

Emil Hübsch

1894 – 1900 František Hamr
1900 – 1913 Jiří Neubauer
V. – VI. 1913 František Paukner, adm., kaplan ze Zbytin
1915 – 1938 Matěj Hozman
1938 – 1939 Alois Singer, adm. Záblatí
1939 – 1941
1941 – 1942 Heřman Jos. Wagner, adm. ze Záblatí
1943 – 1945 Josef Radl, adm.
1945 – 1946 Emil Hübsch, adm.
že od svých rakouských příbuzných obdržel návrh na
vystěhování. Dobu potřebnou k vyřízení formalit přečkal v Prachaticích a zde byl také naposled spatřen
s kufrem v ruce na zdejším vlakovém nádraží. Zde se
jeho stopa ztrácí. Zda obdržel povolení k vystěhování
či zamířil zpět do Frýdlantu je nezodpovězenou otázkou.

Mirka Fridrichová Kunešová

Literatura:
Iva Vavrušková: Zmizelé kostely Jižní Šumavy a Pošumaví (Prachaticko), Diplomová práce,
2008
Roman Hajník: Vývoj kolonizace a jmen obcí v okrese Prachatice, Diplomová práce, 1991
Václav Starý: Vzpomínky na Cudrovice, Česko-bavorské Výhledy č. 7/199, str. 7
Text doplňují ukázky z románu Františka Hobizala Schreinerské kořeny.
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Stalo se
Sestra Ester z prachatické komunity boromejek oslavila v uplynulých dnech své významné životní jubileum a na faře se setkala v kruhu svých spolusester s chrámovým
sborem. Přišel také pan vikář Josef, který jí
popřál za farnost a poděkoval jí za úsilí při
vedení chrámového a dětského sboru.

Před slavením první říjnové nedělní mše sv. pro děti, krátce po svátku sv. Františka, obhájce přírody a všeho Božího stvoření, si děti mohly přinést svá oblíbená domácí zvířátka,
aby jim bylo požehnáno.
20

Pivo Inocenc pro žehnání vimperského zvonu Inocenc
Nový vimperský zvon, jemuž bylo v anketě vybráno jméno Inocenc, se v těchto dnech
začal vyrábět v holandské dílně zvonaře Manouška. Nicméně ani ve Vimperku nezahálejí
a v sobotu 19. 11. 2013 ve zdejším Šumavském pivovaru započali s vařením speciálního 19
stupňového piva stejného jména, k příležitosti žehnání zvonu, které se uskuteční v neděli
24. listopadu 2013.

Bohumilická kaplička
V sobotu 19. listopadu vysvětil P. Jan Janoušek již třetí
kapličku, která byla opravena
péčí majitelů bohumilického
zámku. Po mariánské kapli
v zámku samotném a svatováclavské v lukách je tato,
nacházející se před branou
zámku, věnována sv. Janu
Nepomuckému.

Pouť do Svaté země
K pramenům Jordánu
Vymezovali jsme kdysi naši zemi (tak trochu básnicky) „od Šumavy k Tatrám, od Košic do Aše …“. Podobně to dělají i jiné národy: Američané zpívají v jedné pěkné country
písničce „This land is your land, this land is my land, from California to the New York
Island …“, Rusové zase „от Μосквы до самых до окраин, с южных гор до северных морей …“ Je v tom skryta láska k rodné zemi, hrdost na její kulturu, dějiny, obyvatele, krásu
přírody … Staří Izraelité v této souvislosti užívali obrat „od Danu až po Beer-Ševu“. A právě
k nejsevernějšímu bodu země, do národního parku Tel Dan, se vydáváme v poslední den
našeho pobytu v Galileji. Odtud, ze svahů hory Hermón, vyvěrají potůčky, které se o něco
níže slévají do jednoho toku – Jordánu.
Jedeme po břehu Genezaretského jezera na sever. Znovu projíždíme místy, která už
jsme navštívili. Kousek za Tiberiadou míjíme Migdal Nunajja (Věž ryb) – někdejší Magdalu,
domov Marie Magdalény. Bývala střediskem zpracování ryb a obchodu s rybami. Naznačuje
to i její řecké jméno Tarichaje, které uvádí Josephus Flavius. Raně středověcí křesťanští
poutníci ji však nazývali znovu jejím původním biblickým jménem. Theodosius (r. 530)
píše: „Z Tiberiady do Magdaly, kde se narodila paní Marie, jsou to dvě míle.“ Willibald, pozdější biskup z Eichstättu, navštívil Palestinu v letech 724-726. Cestou z Tiberiady směrem
na sever uviděl na břehu jezera „vesnici Magdalény“. Po křižáckých válkách však svědectví
ubývá. V poutní zprávě z roku 1294 píše dominikán Ricoldus de Monte Crucis: „V Magdale jsme plakali při pohledu na krásný, neponičený kostel, jehož se užívalo jako chléva. Potom
jsme zpívali a zvěstovali evangelium o Marii Magdalské.“ Františkánský kvardián Quaresmius
(1616-1626) nachází město již opuštěné. Jen zříceniny ještě připomínají někdejší Magdalu.
Za okny autobusu se mihla Tabgha, zleva na nás shlíží kostelík na Hoře blahoslavenství.
Silnice dál vede rovně, zatímco
břeh jezera se stáčí doprava. Tam
někde už jen tušíme Kafarnaum
a Betsaidu. Ale projíždíme kolem
třetího z měst, která Ježíš varuje
v Mt 11,20-24, Chorazinu. I když
během své dlouhé historie několikrát povstal z popela, jsou z něj
dnes skutečně jen trosky. Jsou
hodně podobné těm v Kafarnau.
U Chasoru (známého z knihy Soudců z příběhů o Deboře
a Barakovi) odbočujeme doprava. Přejíždíme Jordán a začínáme stoupat na Golanské výšiny.
Toto území, táhnoucí se na jih až
Dan – zbytky prastaré svatyně
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k říčce Jarmuk, je už mnoho desetiletí jablkem sváru mezi národy. Jeho hlavním bohatstvím je voda. Kdo ho ovládá, má přístup ke zdrojům vody a diktuje podmínky ostatním.
Navíc má i strategický význam: ze zbraní zde rozmístěných lze snadno přestřelit celé údolí
Jordánu včetně Genezaretského jezera a na druhou stranu kontrolovat syrské vnitrozemí
až téměř k Damašku. Až do roku 1967 patřilo Sýrii. Pak ho v „Šestidenní válce“ dobyli
Izraelité a drží ho dosud. Žijí zde Drúzové – malý národ arabského původu, ovlivněný nejen islámem, ale i židovstvím a křesťanstvím. Živí se zemědělstvím, zejména pěstováním
ovoce. U jedné z vesnic zastavujeme a na tržišti nakupujeme jablka, fíky a hroznové víno.
Mají z nás velkou radost – sem přece jen už tolik poutníků nezavítá.
Na další cestě se před námi otevírá nádherný výhled na zříceninu hradu Nimrod. Je to
nejpůsobivější a nejlépe zachovaný křižácký hrad v Izraeli. Jméno má po biblickém hrdinovi Nimrodovi (Gn 10,8-10), který ho podle legendy založil. Křižáci ho rozšířili a opevnili,
ale už v roce 1164 padl do rukou Saladina. Znovu byl zničen během páté křížové výpravy
v letech 1217-1221. Mamlúkům ve 14.-16. století sloužil jako vězení a poté byl definitivně
opuštěn.
Přijíždíme k prvnímu cíli naší cesty, k lokalitě zvané Banyas. Jméno je odvozeno z latinského Paneas – svatyně boha Pana. Podle řecké mytologie to byl bůh stád a lesů. Měl hustou
srst, kopyta, rohy, bradku a ocas. Za nocí se toulával po pastvinách a těm, kdo ho rušili,
naháněl „panický“ strach svým řevem. Na přelomu letopočtu tady stávalo město, které
císař Augustus věnoval králi Herodovi Velikému. Po jeho smrti ho vlastnil jeho syn Filip
a přejmenoval ho na Caesareu Filipovu. Je to nejsevernější známé místo Ježíšova působení.
Tady padla ta slavná otázka: „A za koho mě pokládáte vy?“, na kterou Šimon odpovídá: „Ty jsi
Mesiáš, Syn živého Boha!“, načež slyší z Ježíšových úst: „Ty jsi Petr (Skála) a na té skále zbuduji
svou církev a brány pekelné ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království …“ (Mt 16,1320). Dnes se povaluje u paty kolmé skály s Panovou jeskyní několik krásně opracovaných
kamenů – zbytků chrámu, který tu Herodes Veliký nechal postavit.
Druhým cílem naší cesty je nedaleký Tel Dan. Území okolo něho je národním parkem.
Procházíme naučnou stezkou, která se vine okolo říčky Dan, hlavního pramenného toku
Jordánu. Asi po půlhodině dospíváme k nevysokému pahorku, ležícímu jen pár desítek
metrů od libanonské hranice. Je to skutečně nejsevernější bod země. Jsou na něm v plném
proudu archeologické vykopávky. To, co už bylo objeveno, je úžasné. Byla to nejen dobře
opevněná pohraniční pevnost, ale i kultovní místo z 10. století před Kristem! Když se
po Šalomounově smrti severní kmeny odtrhly od Judska, nechal král Jeroboam obnovit
dvě pradávné svatyně, aby odradil lid od poutí do Jeruzaléma, jednu z nich právě v Danu.
Postavil tam zlatého býčka a lid přicházel v průvodu a klaněl se. (1Král 12,26-33). Jednalo
se o hříšný, rozkolnický kult!
Všude kolem jsou roztroušeny pozůstatky Šestidenní války – stovky metrů polorozpadlých zákopů a několik kusů zrezivělé vojenské techniky.
Už se stmívá, když po náhorní plošině Golanských výšin jedeme zpět do Tiberiady. Ještě před několika málo léty by bylo nemyslitelné jet právě tudy! Všude je to samý ostnatý
drát. Sjíždíme po serpentinách dolů ke Genezaretskému jezeru, ze tří čtvrtin ho objíždíme
a zastavujeme před hotelem. Zítra ráno už se budeme s Galileou loučit.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Bedřicha Šísla
Původ:

narozen v roce 1943 ve Vimperku ve smíšeném česko-německém manželství, vyrůstal ve Lštění
Zaměstnání: původní profese zedník, pak správce hřbitova a majitel pohřební služby,
nyní důchodce
Koníčky:
hudba, chalupaření, zahrádka
Pohřební služba. To asi není práce snů. Jak jste se k tomu vlastně dostal?
Josef Kopf, tehdejší správce hřbitova, sháněl někoho, kdo by to vzal po něm. Vozil jsem
tehdy děkana Kohouta, protože neměl auto, na bohoslužby do Horní Vltavice a na Hliniště. A protože jsme se docela přátelili, tak jsem se s ním o tom radil a on mi to doporučil.
Nastoupil jsem tedy k Technickým službám a staral se o hřbitov, sekal trávu, uklízel a také
kopal hroby. To bylo někdy v druhé polovině sedmdesátých let.
Takže jste dělal správce i hrobníka?
Ano. Ale vyhovovalo mi to. Předtím jsem dělal topiče v Šumavanu a to znamenalo v zimě
vstávat ve dvě hodiny. V tomto toto bylo lepší. I když práce bylo dost. Měli jsme také sedm
pohřbů v týdnu a všechny do země. Ale s manželkou jsme to zvládli.
S pohřebnictvím jste však začal až po roce 1989?
Přestože to nepatřilo k mé práci, občas jsem pomáhal Františkovi Smolovi, který dělal
pohřebáka. Přišel, abych s ním jel pro nebožtíka a tak. Takže jsem tu práci trochu poznal.
Když se služby privatizovaly, tak mi říkal, ať do toho jdu, že on už je na to starý. Tak jsem
se přihlásil. Bůh byl se mnou, a přestože jinde byli dva tři zájemci, tady jsem byl jediný.
Jaké byly začátky?
Nějaké peníze, i když ne mnoho, jsme měli a vzali jsme si úvěr. Ale na počátku byly jen
samé výdaje, až jsem si říkal, že to takto dlouho nevydržíme. První pohřeb byl ve Vimperku.
Jak jsem říkal, něco jsem už o tom věděl a snažili jsme se, aby byli lidi spokojení, aby to mělo
úroveň. A to se myslím povedlo. Hodně mi pomáhala manželka a syn, který tu pracoval
místo vojny na civilní službě.
Povolání hrobníka nebo pohřebáka není něco, čím by se děti chlubily. Nestěžovaly si někdy na posměšky ve škole?
Ne, nikdy nepřišly, že by s tím měly problém.
A co syn, neměl jiné představy o svém povolání?
Je zedník jako já. A když jsme začali s pohřební službou, nastoupil k nám na civilku, jak
jsem již říkal. A tak to nějak vyplynulo a on to pokorně přijal.
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Teď trochu zpátky. Narodil jste se ve Vimperku, ale vyrůstal ve Lštění. Jaké byly vaše
první kontakty s „kostelní“ službou?
Odmala jsem ministroval u Patera Lence. Táta
tam byl kostelníkem a zdejší varhaník mě učil na heligonku. Pak jsem tam kostelničil i já a dnes zde hraji
na varhany.
Jako ministrant jste se tedy účastnil i pohřbů?
Když zemřel někdo ze sousední vsi, tak jsme šli
s Paterem Lencem přes les, často mnoho kilometrů,
do té vesnice, tam čekali koně a šlo se průvodem až
k Vojtěchovi. Přišla celá vesnice. Lidi tenkrát k sobě
měli blíž. I po smrti. Sedlák potřeboval chalupníka,
chalupník sedláka.
Liší se hodně pohřby a vztah k zemřelým tehdy a dnes?
Dnes se hodně umírá v nemocnicích a ústavech. Dříve především doma. Když někdo
zemřel, tak se s ním přišla ještě do domu rozloučit celá vesnice. Celou noc u něj zůstali
a modlili se za něj. Dnes často chtějí mít nebožtíka rychle z domu, aby to celé měli rychle
za sebou. Snad jen jednou se mi stalo, že jsme přijeli, bylo to v Radosticích, a oni řekli: neodvážejte nám ji, my si ji sami připravíme a rozloučíme se s ní. Ale dnes i nemocné a postižené
chceme mít z domu. V nemocnicích, v ústavech. Také se zvonily hrany. Na dva zvony. To
pak bolely uši. Sluchátka nebyla.
Dá se takováto práce dělat bez víry?
Asi ano, ale já bych to nedokázal. Kdybych to měl dělat jen jako zaměstnání, brzy bych
odpad. Díky víře jsem měl jiný pohled na smrt a na nebožtíky. Pomáhala mi v rozhodování
jít pracovat na hřbitov i pak pustit se do tohoto podnikání. Bez víry bych to nezvládl.
Co je u této práce nejdůležitější?
Asi první kontakt s pozůstalými. Je to pro ně těžká chvíle, jsou naměkko a musí vidět, že jim rozumíme a cítíme s nimi. Že jim to chceme co nejvíce usnadnit a udělat pro
ně maximum. Ale nesmí se nic přehrávat. Ani na jednu stranu. Je v tom hodně empatie,
psychologie.
Není to práce nejveselejší. Jak jste relaxoval?
Muzika. U té si odpočinu. A zahrádka.
Dnes jste tedy již firmu předal synovi, pomáháte nějak s jejím chodem?
Ne. Mám chalupu u Vojtěcha a tam je práce dost. Hraji tam na varhany a na pohřby
chodím jako muzikant.
Připravil JP
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Misijní kongres
Diecézní katechetické středisko ve spolupráci s Papežskými misijními díly nás zvaly
na 5. celostátní Misijní kongres dětí na téma Radost a naděje pro každého v sobotu 5. října
2013 do Českých Budějovic. A tak jsme společně s dětmi vyrazili autobusem, tak jako další
vikariáty z různých směrů. Sešli jsme se se všemi u zrenovované katedrály sv. Mikuláše,
zaevidovali se do zelené skupiny z 5 barev jednotlivých světadílů, obdrželi pro každého
misijní pas na razítka pro odpolední putování po městě, které se pro nás stalo celým světem. Nejprve ale slavnostní zahájení společnou bohoslužbou s oběma biskupy, apoštolským nunciem, mnoha kněžími a hlavně dětmi poskládanými po celé katedrále. Po posile
duchovní ještě posila tělesná z vlastních i obdržených zásob a duševní nabuzení kulturním
zážitkem z pohádky Bajaja v akčním podání známého Víti Marčíka.
Poté se už každá z více než stohlavých a dvousetnohých skupin vydala nejprve do svého
kontinentu, např. žlutí do Asie v piaristickém klášteře, kde si ukázkový program připravily
školské sestry a jejich pomocníci a po splnění úkolů, ochutnání dobrot a prohlédnutí všeho,
co se stihlo v daném čase, se přesunuli do dalšího. V bílé Evropě – za plaveckým stadionem
– nám představili salesiáni množství nám trochu známějších států, v každém jsme si mohli
něco typického vyzkoušet. Zato v zelené Africe – v biskupské zahradě – jsme zavítali jen
do jediného, a to rovníkového Konga prostřednictvím černošského tatínka, který nám obdivuhodnou češtinou vysvětlil rozdíly mezi rodinou, ze které pochází, a naší, ve které teď
s českou manželkou žije. Pak hurá do červené Ameriky na biskupském gymnáziu, v jehož
obnovovaném kostele nás přivítal prachatický rodák – americký biskup Jan N. Neumann
v podání ředitele Diecézního centra mládeže a se svým týmem nám soutěží přiblížil vlastnosti, o které se máme snažit. A pro nás nakonec modrá Austrálie a Oceánie, které nám
krásně na několika tvořivých či jinak zajímavých stanovištích ukázali zaměstnanci Charity.
Ještě rychle na misijní trh na náměstí přispět svými úsporami na misijní úmysly a vybrat si
za to dárečky pro své nejbližší doma i pro sebe. Společný závěr s orazítkovanými cestovními
pasy opět v katedrále, kde nám ředitel Papežských misijních děl P. Šlégr vysvětlil činnost
svého sdružení a naše možnosti zapojení a biskup Pavel požehnal na všechny další cesty.
Domů jsme jeli už obeznámeni s odpověďmi
na úvodní otázky tématu:
Jak křesťané žijí svou víru ve světě a u nás? Jak mohu
konkrétně někomu pomoci?
A tak všem zúčastněným za množství zážitků a požitků děkujeme, zvláště Pánu Bohu, kvůli němuž jsme
to všechno podnikli.
Pokud si o akci chcete přečíst víc a prohlédnout další
fotky, zeptejte se nebo si pořiďte Aktuality Setkání –
časopis, který vychází každý měsíc s mnoha dalšími
zajímavými zprávami z českobudějovické diecéze.
MaM
Foto Mgr. Hana Pechová
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Stojí za přečtení
Carlo Maria Martini,
Georg Sporschill
„Hovory v Jeruzalémě“
Výsledkem rozhovorů Georga Sporschilla s kardinálem Martinim je mimořádně poutavá, určená
především mladým lidem, ale i všem ostatním,
jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“. Tazatel v knize klade mnoho palčivých otázek, které
sesbíral u mladých lidí:
V co věří nevěřící lidé? Co mají společného a v čem
se rozcházejí různá náboženství? Jak jednat s lidmi
jiné víry? Jak se projevuje pravá láska? Proč církev tak
často hovoří o hříchu? Hledá církev nové a pozitivní
odpovědi k tématu sexuality? Jakou budoucnost mají
v církvi mladí lidé? Kdo může za to, že je církev jako
instituce tak slabá? Jaké jsou její vyhlídky do budoucnosti? Kdyby Ježíš žil dnes, o co by usiloval nejnaléhavěji? Bude Ježíšova zvěst účinná i v budoucnu?
Carlo Maria Martini odpovídá jako ten, kdo v Ježíši Kristu nalezl perlu svého života
a naučil se milovat všechno a všechny, na nichž Kristu záleží. Prožil svůj život v nesnadné
době a v nelehkém poslání, čímž dozrál do nevšední moudrosti. Promlouvá k nám jako
člověk protříbený, prozářený Boží dobrotou, jako služebník vyhlížející svého Pána, jemuž
se dá věřit.
Kdyby Ježíš žil dnes, co by viděl jako největší problém naší doby?
Myslím, že by probouzel právě dobře situované mladé lidé a získával je na svou stranu,
aby s ním proměňovali svět. Proměňovat svět znamená: zbavovat lidi jejich strachu a úzkostí, zabraňovat agresi, odstraňovat všechny nespravedlnosti mezi chudými a bohatými.
A především poskytovat lidem domov, aby cítili, že je o ně postaráno, ať už jde o děti, cizince, staré lidi, umírající nebo nemocné. Myslím, že právě k tomu by Ježíš hledal ty nejsilnější,
a to jsou zejména mladí lidé. Ježíš by z mladých dělal apoštoly jako tenkrát. Apoštol znamená „vyslanec“: jde tedy o lidi aktivní, sebevědomé, otevřené, sdílející svůj život s Ježíšem.
Které otázky, jež by si člověk měl klást, jsou ty nejdůležitější?
Jak pro sebe najít tu správnou cestu, co je můj životní úkol? Jak se naučit mít rád sebe
i druhé? Jak získat sílu v konfliktních situacích – v reálném světě, takovém, jaký je – abych
neztroskotal, nýbrž byl silný a v síle naděje něco změnil? Jak každý den o něco pokročit
– ve víře, v naději a v lásce? Jak vypadá láska, kterou mám a smím dávat? Na tom závisí
povolání a vše ostatní.
Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2013
27

Mše svatá
Orientace
Vstoupil jsem do posvátného prostoru a čekám na začátek mše svaté. Snažím se vnímat
to, o čem mluví list Židům: „Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému
Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni
v nebi; přistoupili jste k Bohu, soudci všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši,
prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.“
(Žid 12,22-24). Nepřišel jsem konat soukromou pobožnost – ani jen s těmi, kteří tu sedí
okolo mě. Pravou bohoslužbu konají andělé a svatí v nebi. Byl jsem pozván, smím se k nim
připojit. Je to pro mě čest! Kostel je předsíní, oddělenou – zatím – od nebeské svatyně
závojem lidských slov a svátostných znamení. Jednou se ten závoj zvedne, já budu moci
být s nimi v plném společenství a spolu s nimi chválit Boha – jak to předjímá kniha Zjevení
svatého apoštola Jana: „Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! Spravedlivé
a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů! Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť
ty jediný jsi svatý!“ (Zj 15,3-4).
V židovských synagogách seděli věřící obráceni tváří k jeruzalémskému chrámu. Ten
byl místem Boží přítomnosti, tam se přinášely Bohu oběti. Boží přítomnost byla pro Židy
nerozlučně spjata se svatyní. Místní obec se nikdy nepovažovala za soběstačnou, nemohla
si vystačit sama. Naopak: synagoga představovala místo vlastního sebepřekročení na cestě
k chrámu, ke společenství jediného lidu před jediným Bohem. Chrám, byť vzdálený, byl
vlastním ohniskem bohoslužby. Rabín neseděl proti lidu, ale spolu s ním zaměřoval svůj
pohled na Jeruzalém, obracel se k svatyni chrámu jako k místu, kde je pro svůj lid Bůh
přítomen.
My křesťané se už nedíváme k Jeruzalému. Zničený chrám se už nepovažuje za místo
pozemské přítomnosti Boží. Už nevyjadřuje naději věřících, protože jeho opona je navždy
roztržena. Díváme se k východu, vstříc vycházejícímu slunci. Nejedná se o žádný kult slunce
(jak tomu bylo u pohanských národů), nýbrž o to, že celý vesmír vypovídá o Kristu (srv.
Žl 19 [18], nadepsaný „Jahve, slunce spravedlnosti“). Vycházející slunce je obrazem přicházejícího Krista. Tento motiv se opakuje ve vánoční liturgii: „Dnes vzešlo nad námi světlo,
protože se nám narodil Kristus Pán“; „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům
temné země vzchází světlo“ (srv. Iz 9,1), i v liturgii velikonoční vigilie: „Plamen její (rozumí se
velikonoční svíce) ať spatří jitřní Vládce světla. Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj Syn Ježíš Kristus.“ (chvalozpěv Exultet). Také v denní modlitbě církve (v breviáři) se modlíme v jednom hymnu:
„Slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v tento čas nynější“, a v jiném:
„Kriste, světlo pravdivé, slunce svých věřících …“.
„Orientace“ (oriens = východ; orientace proto znamená směřování k východu) je výrazem
pohlížení na Krista jako na pravé místo setkání Boha a člověka. Proto je většina našich
kostelů orientována – obrácena k východu. Modlit se směrem k východu znamená jít vstříc
přicházejícímu Pánu. Ve staré církvi byla modlitba k východu považována za apoštolskou
tradici. Byla vyjádřením naděje na cestě ve směru, který nám ukazuje Kristův život, jeho
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utrpení a zmrtvýchvstání. Proto také byl už
velmi brzy směr k východu zdůrazněn křížem. V Mt 24,30 Ježíš říká: „Potom se objeví na nebi znamení Syna člověka… A lidé (ho)
uvidí přicházet na nebeských oblacích s velikou
mocí a slávou.“ Znamením Syna člověka,
probodeného, je kříž, který se nyní stal vítězným znamením Zmrtvýchvstalého. Tak
do sebe přechází symbolika kříže a orientu.
Je v ní vyjádřena stejně tak věrnost k tomu,
co nám Bůh daroval, jako i dynamika cesty,
vedoucí kupředu.
Dnešní abstraktně myslící člověk má pro
takovou „orientaci“ málo pochopení. Bůh je
duch, je všudypřítomný. Objímá celý vesmír
a zároveň je nám „vnitřnější“ než my sami
sobě. Můžeme se modlit kdekoli, obráceni
kterýmkoli směrem, a on je pro nás všude
dosažitelný. Dvacáté stolení akcentovalo
vnímání přítomnosti Krista uprostřed
shromáždění věřících: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed
nich.“ (Mt 18,20). Proto byl vznesen požadavek, aby byl oltář umístěn tak, aby se kněz a lid
na sebe vzájemně dívali a vytvářeli tak okruh věřících. (Naproti tomu představa Poslední
večeře, při které apoštolové sedí okolo stolu, jako původní formy slavení eucharistie, je mylná. V antickém starověku všichni účastníci hostiny seděli nebo leželi na lehátkách na stejné
– vnější – straně stolu uspořádaného do půlkruhu. Navíc mši svatou nelze jednoduše chápat
jenom jako hostinu. Má i jiné rozměry – především odkazuje na kříž!).
Když se začala uskutečňovat liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu, bylo mi
tak 11-12 let. Dodnes si vzpomínám, jak jsem tehdy rád chodil do kostela, jak jsem se na to
těšil. Tam někde začalo klíčit mé kněžské povolání. To mi však nebrání vidět nebezpečí,
která jsou s novou formou spojena. Pěkně je popisuje Benedikt XVI. v knize Duch liturgie,
ze které čerpám většinu těchto myšlenek: „Nastoupila tím klerikalizace jako nikdy předtím.
Nyní se stává vlastním vztažným bodem celku kněz. Všechno záleží na něm, na jeho kreativitě.
Jeho musíme vidět, účastnit se jeho úkonů, jemu odpovídat. Pokoušíme se sice opět redukovat jeho
roli tím, že různé aktivity rozdělujeme a svěřujeme „kreativní“ roli různým přípravným skupinám, přesto (nebo právě proto?) se stále důležitějším stává všechno, co dělají lidé a stále méně je
v zorném poli Bůh. Obrácení kněze k lidu formuje nyní obec v jeden do sebe uzavřený kruh. Svou
podobou už není otevřena dopředu a vzhůru, ale uzavírá se sama v sobě.“ Pak doporučuje znovu
postavit doprostřed oltáře kříž, který bude sloužit jako vnitřní východ (oriens) víry. „Bude
společným zorným bodem pro kněze i modlící se společenství. Budeme společně hledět na Toho,
jehož smrt roztrhla chrámovou oponu, na toho, který za nás stojí před Otcem a bere nás do své
náruče, činí nás novým živým chrámem.“
P. Pavel Liška
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Ze starých kronik
Z Pamětní knihy farnosti Vitějovice
Rok 1918:
Konečně nadešla doba, kdy zdálo se, že jest konec bědám, konec utrpení. Počátkem října
kapitulovalo Bulharsko, dne 28. října pak Rakousko a nato zřízen hned náš Československý stát. Z toho nastala po všech českých vlastech radost veliká. Všude vrácená nám naše
samostatnost, byla slavně oslavována.
I u nás ve Vitějicích – večer na den Dušiček – obnovení stánu našeho, bylo slavnostně
oslaveno. Byl uspořádán lampionový průvod s hudbou, prapory vlály u většiny domů, okna
byla osvětlena. V neděli nato byl průvod opět kolem kostela s hudbou, jehož zúčastnili se
i zajatí vojíni – italští a ruští, kteří na naší osadě u rolníků pracovali. Pan řidicí, učitel Pintr
měl po průvodu případnou řeč. Tuto všeobecnou radost a slávu rušila nemoc – které říkali
chřipka – ale byl to spíše mor, který i na naší osadě vyžádal si mnoho obětí. Stonala tak
většina osadníků – někdo jen krátce – někdo déle.
Rok 1918 končíme v naději na lepší časy. Nezklameme se?
Dne 3. listopadu 1918 večer o prvních dnech naší samostatnosti ztržen Mariánský
sloup na náměstí Staroměstském v Praze a hanebně zpustošen. Sloup tento byl postaven
na rozkaz císaře Ferdinanda III. r. 1650 na poděkování Bohu za šťastné uhájení Prahy proti
Švédům a za ukončení 30tileté války. Tento hrozný zločin naplnil duše věrných katolíků
československých bolem a hořem.
Rok 1924:
Tohoto roku konáno bylo také více schůzí stran rozšíření a úpravy „hřbitova farní osady
Vitějovické“. Již roku 1914 bylo rozšíření hřbitova Vitějovického uznáno C.k. okresním
hejtmanstvím v Prachaticích, slavným knížecím Schvarzenberským patronátním úřadem
v Petrově Dvoře, farním úřadem ve Vitějovicích a zástupci přifařených obcí za nutné. Utvořilo se zvláštní komité. P.T. pan knížecí schvarzenberský stavitel František Heiny z Petrova
Dvora zhotovil několik velmi důkladných plánů k rozšíření a úpravě hřbitova toho. Majitelka pozemkové parcely čís. 567/1 paní Marie Vítovcová, na kteroužto parcelu má býti
hřbitov rozšířen, prohlásila při komisionelním řízení dne 29. dubna 1914, že jest ochotna
potřebnou část svého pozemku ku rozšíření hřbitova za náhradu 5 Korun za 1 sáh postoupiti. Již navezen byl písek, již mělo se počíti se stavbou hřbitovní zdi, když tu vypukla
světová válka. Za války té a hned po státním převratu nebylo lze se stavbou hřbitovní zdi
začíti. Teprve 1. a 8. října 1922 konány byly nové schůze se zástupci přifařených obcí a se
zástupcem schvarzenberského patronátního úřadu p. stavitelem Prokešem a při nich se
raděno o rozšíření a úpravě hřbitova. Dobré vůle bylo dosti, ale skutek utekl.
Roku 1923 opraveny byly pouze stávající zdi. V měsíci dubnu r. 1924 zhotovil pan architekt K. Novák stavitel v Prachaticích rozpočet na zřízení ohradní zdi ve zvětšené části
hřbitova dne plánů z roku 1914. Rozpočet ten zněl na 23.888 Kč 38 h. Ale k rozšíření hřbitova nedošlo.
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Rok 1928:
Z přípisu okresní správy politické
v Prachaticích ze dne 10. 1., podepsaného vrchním radou:
„… Zatím nastal nedostatek místa na hřbitově pro vykopávání nových hrobů tak veliký, že nové rakve
kladou se někdy na spodní nesetlelé
rakve a tudíž bývají hroby příliš mělké. Rovněž ze zkušenosti z posledních let jeví se potřeba, aby na rozšířeném hřbitově postavena byla
umrlčí komora, ježto márnice, stojící
u kostela – uprostřed návsi – jest pro
přechovávání mrtvol a jich pitvání
naprosto nezpůsobilá. K provedení
adaptací a k výstavbě umrlčí komory
povoluji naposled lhůtu do 1. dubna
1928. Nebude-li do tohoto termínu
úředně zjištěno, že veškeré projektované a nutné práce byly správně provedeny – budou práce zdejším úřadem na útraty povinných přifařenců
provedeny a náklad pak od přifařených event. exekucí vybrán.“
Obdrževše tento přípis, konali
zástupcové obcí schůzi, na níž usneseno – vyslati deputaci k okresní správě politické se
žádostí, aby lhůtu danou ještě prodloužila. Však deputace nepochodila. A tak musili obce
dáti se do práce – do níž se jim nechtělo. Práce stavební svěřena staviteli Valentovi z Vlachova Březí – jenž postavil zdi – prozatím bez umrlčí komory. Dne 22. října přijela komise
okresní polit. správy z Prachatic, uznala – u přítomnosti faráře a zástupců osady – že nová
část hřbitova vyhovuje daným podmínkám a současně zakázala další pohřbívání – počínaje
prvním listopadem 1928 na staré části hřbitova na dobu deseti let. Po prohlídce hřbitova,
sepsán byl u p. starosty V. Pelecha ve Vitějovicích protokol a tu bylo ustanoveno, že umrlčí
komora musí býti postavena do dvou let, tj. do 22. října r. 1930 – a to v koutě nové části
hřbitova, jež jest při cestě vedoucí ke Svojnicům.
Na to požádal farář Nejdůstojnější biskupský Ordinariát v Č. Budějovicích o povolení
k vysvěcení nové části hřbitovní, jež jest konfessionelní tak, jako stará část hřbitovní. Nejdůst. bisk. Ordinariát povolení dal a tak dne 1. listopadu 1928 – na svátek Všech Svatých
– odpoledne po sv. požehnání a příslušném kázání – byla nová část hřbitova – za velikého
účastenství osadníků posvěcena. Den byl slunný, pěkný a tak slavnost svěcení měla pěkný
průběh.
MM
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Poutní místa
Kremsmünster
Na našem putování za poutními místy, která se sice nacházela za hranicemi Čech, ale
byla z našich krajů snadno dostupná, se zastavme v tomto benediktinském opatství. Bylo
nejen cílem poutníků zblízka i zdaleka, ale přitahovalo do svého prostředí také mladé muže,
dychtící po vědění a poznání. Kremsmünster leží při řece Krems asi třicet kilometrů jižně
od Lince.
Historie kláštera se počíná v hlubokém středověku. Jejím svědkem je ozdoba kremsmünsterské klenotnice – takzvaný Tassilův kalich. Rok 777 byl rokem založení kláštera
a oním mužem, jenž založil tuto významnou instituci, byl bavorský vévoda Tassilo III.
Narodil se patrně roku 741 a zemřel jako oslepený a nemohoucí chovanec kláštera Lorsch
v roce 796. Pocházel ze šlechtického rodu Agilolfingů. Jeho otcem byl kníže Odilo a matkou
franská princezna Hiltruda, dcera Karla Martella. Po smrti svého otce se Tassilo měl stát
jeho nástupcem na trůnu bavorského vévody. Byl však mlád a jeho poručníkem se nestal
nikdo jiný než bratr jeho matky franský král Pépine III. le Bref, neboli Pipin III. Krátký.
Roku 757, kdy již dosáhl věku dospělosti, složil v Compiègne lenní slib svému poručníku
a strýci a svým bratrancům Karlu Velikému a mladšímu Karlomanu.
Tassilovi se však příliš nelíbil osud podřízeného příbuzného a roku 763 odepřel svému
strýci králi Pipinovi poslušnost při tažení do Akvitánie. Pro Karla Velikého to byla dobrá
záminka a obsadil r. 787 Tassilovo Bavorsko. Za trest bratrance oslepil obzvláště krutým
způsobem tzv. abacinace.
Vévoda byl znám svojí bojovností, ale též zbožností a zakládání klášterů se vedle jeho
vojenské slávy stalo celoživotním programem. Prvním klášterem byl Polling, založený
r. 750, dalšími byl tyrolský Innichen, který bychom dnes našli v Itálii. Dále byl založen
klášter na ostrově Frauenchiemsee blízko Mnichova a také v blízkosti Regensburgu se nacházející Münchmünster.
Důvodem založení kremsmünsterského kláštera byla nešťastná událost, kdy při lovu
na kance zahynul jeho syn Günter. Na paměť této události byl v předsíni klášterní baziliky
roku 1300 umístěn pamětní mramorový kámen. Na mramoru může návštěvník číst tento
nápis:
„Vykonal jsem tolik, kolik jen jsem mohl.“
Tassilův kalich je ojedinělou ukázkou středověkého zlatnictví. Byl vyroben patrně
v Salzburské zlatnické dílně, jeho styl však ukazuje na vliv pozdní antiky. Kalich je 25 cm vysoký, váží něco přes tři kilogramy a pojme 1,75 litrů tekutiny. Je vyroben z čisté mědi a bohatě zdoben zlatem a stříbrem. Jeho hlavní ozdobou je pět stříbrných medailonů na horní
části nádoby, v nichž můžeme vidět polopostavu Krista s monogramem IS (Jesus Salvator)
a v ostatních čtyřech medailonech polopostavy evangelistů. Na spodní části jsou umístěny
menší medailony s postavami Panny Marie, Jana Křtitele a další dvě postavy světců (sv.
Theoto). Medailony jsou doplněny páskovými a rostlinnými ornamenty a nápisem, který
ovíjí základnu kalichu: TASSILO DVX FORTIS + LUITPIRC VIRGA REGALIS. Kalich tak
připomíná vévodu i jeho manželku Luitpirgu. Tento kalich se používal jen při výjimečných
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příležitostech svatého přijímání. Jeho zvláštností byl prstenec z kovových perel, kterým
bylo možno volně otáčet a lépe tak s kalichem manipulovat. Naposledy použil tento kalich
papež Benedikt XVI. při své návštěvě Mariazell roku 2007.
Barokní podoba kláštera počala vznikat v sedmnáctém století. Architektem přestavby a barokních úprav je Carlo Carlone, původem Ital, který zanechal stopy svého umění
na mnoha rakouských i německých stavbách. Především došlo k úpravě klášterní baziliky
svatého Agapéta, původně románské stavby z roku 1277. Získala dvě barokní věže ve svém
průčelí. Zde spolupracoval Carlone s jiným Italem G. Barberinim.
Stavba kláštera vyniká dvěma dominantami, a to monumentálním jižním křídlem, které
dosahuje délky 290 metrů. V jeho interiéru se nachází císařský sál, refektář a především
obrovitá, pětašedesát metrů dlouhá knihovna obsahující na dvě stě tisíc svazků, tisků, ale
i manuskriptů. Nejvzácnějším dílem je tzv. Codex millenarius, iluminovaný rukopis pocházející z osmého století a obsahující čtyři evangelia. Knihovna je bohatě zdobena zlacenou
štukaturou, nástěnnými i nástropními malbami a freskami. Také nesčetné řady knih jsou
umístěny v bohatě vyřezávaných a zlacených regálech. Architektem této části kláštera je
Jakob Prandtauer.
Matematická věž o výšce devadesáti metrů je druhou, zdaleka viditelnou dominantou.
Symbolizuje hlavní poslání kláštera, který vedle své duchovní tradice vynikal zejména jako
vzdělávací ústav pokračující v tradici středověkých univerzit. V devíti patrech je umístěna
především astronomická observatoř, přírodovědné muzeum, sbírky minerálů i archeologických nálezů. Meteorologická měření a jejich záznamy jsou vedeny po dobu dvouset padesáti
let, navíc se zde nalézá také seismograf a jeho dokumentace.
Klášterní gymnázium vychovalo celou řadu významných vědců, literátů i politických
osobností. Jedním z nich byl také Albert Stifter, rodák z Horní Plané, spisovatel, malíř
a díky vzdělání v klášteře také astronom, znalec historie a přírodovědec. Do kláštera přišel
jako chlapec, kdy jej na latinská studia proti jeho vůli poslal jeho dědeček Franz Friepes.
Také jeho jméno Adalbert vzniklo v klášteře jako latinská forma jména Albert. Stifter líčí
své zážitky ze studií a vzpomíná po celý život na pobyt ve škole jako na nejšťastnější období svého života. Prvních šest let studoval takzvanou Gramatiku, tedy základy věd, a poté
následovala dvě léta filosofických a filologických studií.
Klášter Kremsmünster po dobu dvanácti století symbolizuje duchovní poselství evropské vzdělanosti i lásky k umění a kultuře. Naší generaci i generacím příštím předává svůj
přebohatý odkaz.
Mirka Fridrichová Kunešová
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Biblické postavičky

Biblické postavičky jsou pomůckou určenou k přiblížení biblických příběhů. Postavená
scéna nás nutí přemýšlet o zobrazovaném textu. Postavičky neznázorňují jen jednu konkrétní osobu, každá postavička, po drobné úpravě může představovat kohokoli. V cyklu
liturgického roku tak lze zobrazit jakýkoli biblický text a ukázky vám zde postupně představíme.
Slavnost Ježíše Krista Krále nebo Velký pátek
Pilát se zeptal Ježíše:“ Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „ Říkáš to sám ze sebe, anebo Ti
to o mě řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „ Copak jsem já Žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi Tě vydali.
Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „ Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království
bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „ Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král!
Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je
z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18,33-37)
Text je součástí pašijí a spolu se scénou je, myslím, dost výmluvný a nepotřebuje již další
komentář.
Karel Falář, Volary

„Setkání u Cecilky“
Opět po roce zveme na setkání u kapličky sv. Cecílie s krátkou pobožností ve čtvrtek 21. 11. od 16.30 hod. v ulici Na Stráni v Prachaticích.
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Malý slovníček církevních pojmů
Imprimatur
Je to latinský výraz, který znamená „ať se
tiskne“. Jedná se o formuli, kterou místní ordinář nebo řeholní představený uděluje souhlas
s vydáním spisů týkajících se víry a mravů. Zmíněná formule se umisťuje na zadní stranu titulního listu, připojí se jméno toho, kdo souhlas
vydal, a připojí se datum. Pro čtenáře to slouží
jako ujištění, že předkládané myšlenky nejsou
v rozporu s vírou. Institut „imprimatur“ vznikl v Evropě po vynálezu knihtisku, kdy církev
i mnoho států zavedly cenzuru, tzn. povinnost
tiskaře, příp. nakladatele předkládat vydávané
texty ke schválení. Až do poloviny 20. století byli katoličtí teologové povinni svá díla předkládat církevní cenzuře. Od 2. vatikánského koncilu se církevní imprimatur uděluje výhradně na vyžádání autora nebo nakladatele. V obecném smyslu slova se termínu imprimatur
používá pro schválení nebo potvrzení určitého názoru, obvykle nějakou autoritou.
Iniciace
Z lat. initiare – „zasvěcovat“. Byl to souhrn praktik a obřadů, které v minulosti doprovázely přechod jedince nebo skupiny z jedné životní etapy do druhé příp. z jednoho způsobu
života do druhého, např. z dětského věku do dospělosti. Iniciace byla důležitá hlavně u tzv.
přírodních národů. Mívala zpravidla tři etapy a) oddělení adepta od předešlého světa, b)
zkoušku, které se musel adept – iniciant – podrobit, a při které musel osvědčit svou odolnost, odvahu a vytrvalost, c) vlastní obřad včlenění. Teprve po skončení iniciace se adepti
stávali plnoprávnými členy společenství. V křesťanství se za iniciační obřady považuje udělení svátosti křtu, biřmování a eucharistie.

Pravidelné setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků,
akolytů a lektorů s biskupem
„Milí varhaníci, sbormistři, kostelníci, akolyté, lektoři a ostatní pomocníci ve farnostech!
I letos vás všechny osobně zvu na setkání do Českých Budějovic,které bude zahájeno
v sobotu 16. 11. 2013 v 9.30 hod. mší sv. v katedrále sv. Mikuláše.
Pak se rozdělíme do čtyř skupin podle zaměření (varhaníci, lektoři, akolyté a kostelníci)
a budeme si vyměňovat své zkušenosti a sdílet radosti i bolesti naší služby.
Předpokládaný konec bude po obědě.
Těším se na setkání s vámi.“
Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
O světle
BUĎ SVĚTLO
„I řekl Bůh: Buď světlo! A bylo světlo.“
První kniha Mojžíšova 1, 3
První věta z Božích úst zaznamenaná hned ve třetím verši
knihy Genesis zní: „Buď světlo!“ Má to pro nás nějaký význam?
O světle se přece nemusí mluvit, to hned vidíme, ne? Nemyslel
tím Bůh ještě něco jiného než oznámení, že rozsvítil?
Zapisujeme si první slovíčka z pusinky našeho miminka. Většinou je to „máma“ nebo
„táta“. Může to být taky „auto“, „pes“, „ham“ nebo „gól“. Picasso prý řekl „tuska“. Chtěl
prý říci „tužka“, ale ještě neuměl správně vyslovovat. To alespoň tvrdí ředitelka muzea
v jeho rodné Malaze. Většinou zřejmě mrně pojmenovává věci, osoby a jevy, jež považuje
za nejdůležitější.
Bůh na počátku řekl: „Buď světlo.“ Chce se mi uvažovat o širších souvislostech toho
výroku. Co pro mě znamená slovo světlo? V první řadě si vybavím dobrou viditelnost,
ale ta se netýká jen světelných podmínek na cestách. Dobrou viditelnost potřebuji hlavně
ve vztazích. Chci mít jasno, jak na tom s kým jsem. Kdo je přítel, kdo nepřítel. Do koho
vidím a kdo vidí do mne. Je pro mě podstatné mít světlo ve vztazích.
Vztah s Bohem je pro mě ze všech vztahů ten nejdůležitější. Ovlivňuje totiž všechny mé
vztahy k ostatním. Světlo s Ním – vypořádané hříchy – souvisí s onou první zaznamenanou
větou z Jeho úst. Kéž by pro mě byla vždycky tou nejdůležitější.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKA PRO ŽIVOT
„V něm byl život
a život byl světlo lidí…“
Jan 1,4
V každé učebnici biologie na základní škole se píše o základních podmínkách k životu.
Světlo je nezbytnou podmínkou pro život všech rostlin i živočichů. Myslí se tím samozřejmě sluneční záření.
Jednoduché pokusy dokazují pravdivost této teorie. Tráva pod kamenem bez přístupu
světla ztratí barvu, zeslábne a po čase hyne. Pokojovým květinám se v temných koutech
bytu nedaří, zvířata ve tmě hynou, a pokud člověk žije ve stálém šeru, ohrožují jej kromě
nemocí těla i nemoci duše. Je prokázáno, že depresemi častěji trpívají lidé žijící v severních
oblastech zeměkoule, kde je půl roku tma.
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Možná proto někteří lidé nemají rádi podzim s jeho krátícími se dny a nesnášejí zimu,
protože je tak tmavá a smutná.
Nepotřebují ale lidé bezpodmínečně ke svému životu i světlo v jiném významu? Bůh sám
se prohlásil Světlem. Nepotřebujeme k životu nezbytně i znát Boha?
Přirozené sluneční světlo si můžeme všelijak nahrazovat, ale nikdy to není úplně ono.
Vztah s Bohem si taky můžeme všeličím nahrazovat. Nikdy to však nebude ono. Osobní
rozhovory s Bohem Otcem, Synem Ježíšem a Duchem svatým – Učitelem, Utěšitelem, Rádcem a Vůdcem jsou nezbytnou podmínkou ke smysluplnému uspokojivému životu na této
zemi. V Bohu je život a ten je naším světlem.
SLOVO JE SVĚTLO
„Světlem pro mé nohy je tvé slovo,
Osvěcuje moji stezku.“
Žalm 119, 105
Někdy člověk nutně potřebuje, aby k němu Bůh promluvil. Některé situace se zdánlivě
nepodobají žádnému z biblických příběhů, a přesto věta známého vyprávění osvítí cestu
života.
Můj muž živí sebe i celou naši rodinu jako soukromý učitel hudby. Když se před lety
rozhodl věnovat se vyučování na celý úvazek, obával se, zda sežene dostatek žáků. Právě se
nám narodilo druhé dítě a rodinný rozpočet stál zcela na něm. Prázdniny se chýlily ke konci
a nervozita stoupala. Modlili jsme se za dostatek žáků a soulad s Božím plánem, ale stejně…
Září začalo a žáci postupně přibývali. Děkovali jsme Bohu za každého. Nakonec byla
kapacita týdenního rozpisu zcela zaplněna. Školní rok rychle uběhl a nastaly opět prázdniny. A s nimi se opět objevily pocity bázně, jak to bude v následujícím školním roce. Bude
dostatek žáků? Trýznivý strach prosakoval do všech našich úvah o budoucnosti. Co budeme
dělat, když bude žáků málo? Kde honem sehnat jinou práci? A smíme vůbec začít hledat
něco jiného, když se nám nezdá, že by Bůh své pokyny změnil? Proč tak pochybujeme?
Pěkně jsme se v tom oba plácali…
Můj muž dosti zoufale pročítal Písmo a prosil za nějaké potvrzení, povzbuzení, posilu.
Až narazil na příběh o nasycení zástupů. Pán Ježíš poprvé rozlámal na poušti pět chlebů
mezi pět tisíc lidí. Zanedlouho se situace opakovala. Znovu pustina, hladové zástupy a nemožnost nakoupit potraviny. Rozdělil sedm chlebů mezi čtyři tisíce. Učedníci pak po cestě
lodí mudrovali, že nemají než jeden chleba. Ježíš se na ně rozzlobil: „Copak jste slepí? Copak mě neznáte? Zapomněli jste snad, jak řeším problémy se zásobováním potravinami?“
V tu chvíli můj muž cítil, že tato slova promlouvají přes staletí i k němu. Jako by Bůh
říkal: „Copak mě neznáš? Copak jsem ti neposlal dostatek žáků loni? Už jsi zapomněl?“ Můj
muž se styděl za svou nedůvěru a s lehčím srdcem očekával nástup nového školního roku.
Od té doby neměl nikdy žáků nedostatek.
•
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Vypravili jsme se
Znovuvysvěcení Stožecké kaple
V sobotu 12. října 2013 ve 12.00 hod při mši sv. vysvětil českobudějovický biskup Mons.
Jiří Paďour OFMCap. Stožeckou kapli. Na začátku mše sv. požehnal pramen a kapli a po kázání renovovaný zvon. Spolu s ním byli u oltáře P. A. Kaiser z německého Haidmühle,
P. M. Pulec z Vimperka, P. P. Hovorka, administrátor farnosti, jáhen D. Stuka z německého
Passau, jáhen F. Benda z Prachatic.
V dřevěné kapli Panny Marie pod Stožeckou skálou bylo v roce 2010 zjištěno napadení
podlahy a spodku dřevěných obvodových stěn dřevomorkou. Obec Stožec jako vlastník
kaple přistoupila k řešení vzniklé situace.
Byla odstraněna napadená podlaha a zahájena kompletní rekonstrukce. Pramen léčivé
vody, vyvěrající pod presbytářem a v té době napůl zavalený, byl příčinou vlhnutí podlah,
nadzvedávání dlažby v presbytáři a následného napadení dřevomorkou. Začalo se s odstraněním zásypu v lodi i v presbytáři, byl odhalen a vyčištěn pramen, který se následně
odvedl mimo stavbu kaple. Byla provedena drenáž a odvlhčení zděných stěn. V lodi byla
také provedena drenáž a vytvořen rošt pod podlahou, na který pak byla položena dřevěná podlaha. Venku kolem obvodových stěn bylo provedeno odvodnění. Následně byla
naimpregnována šindelová střecha a dřevěné stěny kaple. Ve věžičce kaple byl vyměněn
porušený trám u zvonu a zvon byl odvezen ke zvonaři k renovaci. Všechny obrazy v kapli
vyčistila a zrenovovala Mirka Fridrichová Kunešová.
Karel Falář, Volary

1. neděle adventní
1. prosince - Dětská rorátní mše od 8.00 hod. v kostele sv. Jakuba
v Prachaticích. Sraz s lucerničkami v 7.55 hod. na faře.
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Znovuvysvěcení Stožecké kaple, text na str 39
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Znovuvysvěcení
Stožecké kaple, text na str. 38

