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

Spěchejte milovat lidi, poněvadž rychle odcházejí.

+ + + + + + + + + + 

Materializace života vede k jeho duchovní sterilizaci.

+ + + + + + + + + + 

Nic jsme si na tento svět nepřinesli,
nic si z tohoto světa neodneseme.

+ + + + + + + + + + 

Posvěcený život je svátost manželství.
Zasvěcený život je svátost kněžství.

+ + + + + + + + + + 

Kdo se neumí zastavit se svým bližním,
ten se zpravidla ani neumí zastat svého bližního.

+ + + + + + + + + + 

Bůh se stal člověkem, ale nepřestal být Bohem.
Slunce se stalo světlem, ale nepřestalo být sluncem.
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Úvodník

je to už řada let. Osud mě 
zavál do  dřevěné boudy upro-
střed lesů, kde jsem trávil dlou-
hé měsíce odloučen od  rodiny. 
Byly Vánoce. Bez stromečku, bez 
kapra, bez dárků. Přiložil jsem 
do kamen a šel se projít. Abych 
ten Štědrý den nějak přežil. Pod 
nohama křupal sníh, téměř úplněk, obloha, neru-
šená světlem města, poseta hvězdami. Nechtělo 
se mi moc přemýšlet, a  tak jsem si zpíval koledy 
a pomalu stoupal do vršku. Tady můj falešný zpěv 
nikoho nedráždil.

 A pak se to stalo. Ze stromu spadl kus sněhu 
a  mně rovnou za  krk. „Zastav se. Jsou přeci Vá-
noce.“ Opravdu jsem se zastavil. Těžko se to vy-
práví, ale já měl v tu chvíli pocit, že jsem opravdu 
u stromečku, ozdobeného miliony hvězd, s řetězem 
světel ve městě pod kopcem a s měsícem na špičce 
místo betlémské hvězdy. Před očima se mi, jeden 
za druhým, střídaly dárky, co jsem obdržel. Tu sa-
motu tady a vědomí, že jsou lidi, kteří na mě v tuto 
chvíli myslí. A co včera, když mi jedna paní ve vsi 
dala krabici cukroví. Nebo před dvěma měsíci. To 
jsem se seznámil s  jedním starým jezuitou a  on 
vyslechl všechna má trápení. Vlastně celičký rok, 
den po dni, jsem dostával jeden dar za druhým. Jen 
jsem musel dostat sněhovou koulí do palice, abych 
si jich všiml.

To nadšení mi vydrželo dva dny. Pak jsem šel 
nakoupit do  vesnice, vzdálené asi pět kilometrů, 
a z jednoho okna zaslechl hlas z televize. Dávali Tři 
veterány. „Dali jsme vám, kamarádíčkové, dary. 
A co udělali kamarádíčkové s těmi dary?“ Nebo tak 
nějak. Zpanikařil jsem. Jak já naložil s těmi dary, 
co jsem den co den dostával. Strčil je do skříně a už 
se na  ně nepodíval. Co se svíčkou, kterou nikdo 
nezapálí, s úsměvem, který nikdo nevidí. Dar dělá 
darem až jeho přesah. Nikoli okamžik dávání. A tak 
jsem se od té doby učil nejen dary dávat, přijímat či 
rozpoznávat, ale především je naplnit a nezahubit.

 J. Pulkrábek

obsah
Úvodník 3

Z liturgického kalendáře 4

Kaple 6

Boromejky 8

Homilie 10

Ministrantům 11

Life update 11

Vánoční bohoslužby 12

Zaniklé kostely Šumavy 14

Stalo se 20

Pouť do Svaté země 22

Na návštěvě u 24

Rozloučení 26

Stojí za přečtení 27

Mše svatá 28

Ze starých kronik 30

Poutní místa 32

Biblické postavičky 34

Malý slovníček 35

Čtení na pokračování 36

Vypravili jsme se 38



4

Liturgický kalendář

ne  1. 12. 1. neDěLe aDVentní 
Út  3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze  
Pá  6. 12. slavnost sV. MiKUlÁŠe, BisKUPA
So  7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
ne  8. 12. 2. neDěLe aDVentní
Po  9. 12. slavnost PAnnY MArie, PoČATÉ BeZ PrVoT. HŘícHU
Pá 13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
So 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
ne 15. 12. 3. neDěLe aDVentní
ne 22. 12. 4. neDěLe aDVentní
Út  24. 12. ŠTĚDrÝ Den      
st  25. 12. slavnost nAroZení PÁnĚ – zasvěcený svátek  
Čt  26. 12.  svátek sv. Štěpána, prvomučedníka    
Pá  27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
So  28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků  
ne  29. 12. svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  
st  1. 1. slavnost MATKY BoŽí, PAnnY MArie – zasvěcený svátek  
Čt  2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
ne  5. 1. slavnost ZJeVení PÁnĚ  

sVatá Lucie
Sicilská národní světice, je jednou z mála historicky doložených žen, které zemřely mu-

čednickou smrtí pro svou víru. Je oslavována zhruba od 5. století. Do kánonu 1. eucharis-
tické modlitby mše svaté ji zařadil kolem koncem 6. století papež Řehoř Veliký. 

Životopisy se opírají o tradovaná podání, o nejstarší dokumenty o jejím uctívání a arche-
ologické nálezy v katakombách sv. Lucie a sv. Jana v Syrakusách, i o životopisné záznamy, 
které ale pocházejí až ze 6. století. Vedle toho mnoho jejích životopisů nese dnes stopy vět-
šího počtu poněkud více či méně rozdílných legend. O svaté Lucii píše také Tomáš Akvinský. 

Lucie pocházela z bohaté rodiny, narodila se asi roku 286 v Syrakusách, kde prožila celý 
svůj život. Od dětství byla tajnou křesťankou a tajně se zaslíbila Bohu – složila slib věčné 
čistoty. Když ji matka chtěla provdat za pohana, uprosila ji na odklad svatby. Matka se 
v této době roznemohla a Lucie podnikla pouť do Catanie na Sicílii k hrobu svaté Agáthy, 
aby vyprosila uzdravení pro matku, neboť i ona byla křesťanka. V jednom snu se Lucii uká-
zala sv. Agátha a poukázala na moc její víry v Boha a předpověděla jí obdobný osud, jako byl 
její vlastní. Lucie přesvědčila matku, aby se vydala do Catanie také. Matka se zde zázrakem 
uzdravila a za to, že jí dívka tak dobře poradila, slíbila jí splnit jakékoli přání. Lucie si vy-
prosila zrušení svatby. S pomocí a podporou rodiny pak založila chudobinec a nemocnici, 
neboť její zázračně uzdravená matka začala podporovat svou dceru. Lucie rovněž poskyto-
vala ukrytým katolíků potraviny, a aby při cestě v podzemí měla volné ruce, nosila na hlavě 
věnec se svíčkami. Avšak odmítnutý mladík udal dívku místodržícímu císaře Diokleciána, 
který nechal Lucii velmi krutě mučit, až ji nechal usmrtit dýkou v hrdle nebo setnout. Zde 
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se legendy rozcházejí. Podle jiné pověsti mladíkovi, který si ji chtěl vzít a jenž si zamiloval 
její krásu, především její oči, poslala své oči, které si předtím vydloubla. Mladík byl uražený 
a dal ji mučit, až jí nakonec podříznul sám hrdlo. Jiná legenda tvrdí, že nebyla tak krutě 
mučena, ovšem protože odmítla obětovat pohanským bohům a vzdát se víry, měla být 
odvezena do nevěstince povozem s volským zápřahem (to byla tehdy velká ostuda). Jenže 
když dívka usedla na vůz, nemohli s ním hnout. Rozezlený kat jí podříznul hrdlo.

Lucie byla usmrcena ať tak či tak 13. prosince. Nad jejím hrobem v křesťanských kata-
kombách postavili kostel. Její ostatky byly odvezeny do Konstantinopole před obsazením 
Syrakus, a pak r. 1204 při 4. křižácké výpravě převezeny do Benátek, kde sv. Lucie odpočívá 
od té doby ve skleněné rakvi, ale nárok si na ně činí Syrakusy i francouzský Metz.

Ve chvíli, kdy dívka umírala, vyřkla proroctví, že pronásledování křesťanů brzy skončí. 
Dioklecián do roka padl a o devět let později r. 313 císař Konstantin I. Veliký povolil křes-
ťanství.

Svatá Lucie je především symbolem čistoty a patří k nejuznávanějším světicím, především 
v Itálii, kde se konají každoročně slavnosti s průvody nebo procesím se zapálenými světly. 
Jméno Lucie pochází z latinského „lux“ = světlo, význam tohoto slova je světlá, zářící. Je 
patronkou Syrakus a Benátek, chudých, slepých, kajícných dívek, nemocných dětí a velkého 
množství profesí a řemesel, rolníků, sklářů, tkalců, sedlářů, čalouníků, krejčích, švadlen, 
elektrikářů, nožířů, kočích, písařů, brankářů, vrátných. V Anglii je patronkou advokátů, 
podomních obchodníků, spisovatelů a služek. Lidé se k ní modlili proti očním nemocem, 
bolestem v krku, infekcím, krvácením a úplavici.

Na obrazech bývá jako panna v bílém dlouhém rouchu – znaku čistoty a atributem jí 
bývá meč či dýka jako zbraně jejího usmrcení, také různá světla (svíčka, svítilna, pochodeň, 
olejová lampa), dvojitý kříž či palma – znaky víry a vítězství nebo vůl – zvíře, kterým ji po-
tupně vezli do nevěstince. Objevuje se také s podnosem v ruce se svými uřezanými ňadry 
(např. v pražské Loretě) nebo miskou se svýma očima, jež odeslala svému ženichovi. Jako 
světice s jehlicí, na níž jsou napíchnuty její oči, byla zobrazována jako panna uzdravující oči. 

Sv. Lucii uctívá jak církev pravoslavná, tak anglikánská i luteránská a samozřejmě řím-
skokatolická.

O svátku svaté Lucie se traduje, že „Lucie noci upije a dne nepřidá“. Původně, podle juli-
ánského kalendáře to byla pravda, protože tento den nastával zimní slunovrat. Až do gre-
goriánské reformy byl den sv. Lucie nejkratším dnem v roce. Na tom se zakládaly zvyky 
pohanského původu z hroznou Lucií, ta v podobě neupravené a strach nahánějící dívky 
ohrožovala obdobně nevychované děti. Ve středověku byl den sv. Lucie dnem obdarová-
vání dětí, neboť 24. prosinec se jím stal teprve od 16. století. V našich krajích bylo známé 
obcházení „lucinek“ v bílých prostěradlech, s ovázanými hlavami a čapími zobáky. 

Přijetím kalendáře gregoriánského se vše posunulo o 8-10 dnů, a tudíž není vlastně již 
toto pořekadlo pravdivé, neboť svatá Lucie se neslaví 21. prosince, jak by to v přepočtu 
vycházelo, ale ve starém datu o 8 dní dříve. Proto je i v  lidových zvycích trochu chyba. 
Především ve zvyku obchůzek Lucek na kontrolu, mají-li hospodyně již uklizeno na svátky. 
Svátek svaté Lucie patřil především dívkám a ženám, které měly zakázáno předení, draní, 
praní a tkaní. Mimoto se k tomuto dni vztahuje mnoho magie a pověr a lidových tradic 
vzniklých kolem 15. – 16. stol. 
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Kaple

Kaple nejsvětějšího srdce Ježíšova
Kaple, kapličky, kostelíky i Boží muka vyprávějí své téměř zapomenuté příběhy. Tako-

vým příběhem je historie kaple, stojící v blízkosti Vimperka a připomínající dějiny rodu 
Steinbrenerů, kteří se zasloužili o rozkvět podnikání ve Vimperku i  širém okolí. Knihy, 
bible, zpěvníky a kalendáře v několika jazycích vycházely ve vimperské tiskárně a dostávaly 
se do širého světa.

Vraťme se do  časů devatenáctého století, kdy Šumava žila svým pomalým a  těžkým 
životem dřevorubců a drobných zemědělců. Do Vimperka přichází mladý chlapec Johann 
Steinbrener a začíná pracovat v malé knihvazačské dílně. Svou pílí a vynalézavostí se stal 
tvůrcem tiskárenského podniku, který zaměstnával dělníky ze širokého okolí a jehož knihy 
putovaly v mnoha jazycích daleko za naše hranice. 

Johann pocházel ze starobylého selského rodu z Vyšovatky – Heiden, jehož kořeny sa-
hají až do patnáctého století. Na svůj původ nikdy nezapomněl a vedle svého hlavního pod-
nikatelského záměru – tiskárny, věnoval svoje úsilí také selskému hospodaření. Koupil dva 
zanedbané statky Annahof a Drosselhof v Hrabicích a vytvořil z nich vzorová hospodářství 
podle moderních způsobů. Na jednom z nich nechal dokonce postavit větrnou elektrárnu, 
která na konci devatenáctého století zásobovala statek stejnosměrným proudem. Ve dru-
hém pak nechal se svou ženou Annou Steinbrenerovou zřídit sirotčinec.

Johann se rád pochlubil svými úspěchy i krásou šumavské krajiny. Tak jednoho dne 
pozval na návštěvu a projížďku po okolí Vimperku svého známého preláta z Českých Bu-
dějovic. Návštěvník byl unesen krásou krajiny a při zastávce na lesní pasece zalité sluncem 
prohlásil: „Tady bych si uměl docela dobře přestavit kapli ke chvále Toho, kdo tu všechnu 
krásu kolem stvořil.“

Pan Steinbrener nelenil a brzy nato zakoupil pozemek, jehož dosavadním vlastníkem 
bylo město Vimperk. Nechal v místě postavit kapli zasvěcenou Nejsvětějšímu Srdci Je-
žíšovu. Na  jeho náklady bylo pořízeno veškeré vybavení, jak lavicemi, oltářem, mešním 
nádobím a předměty, ba i ornáty. V její blízkosti pak zřídil malé stavení, obydlí pro kně-
ze, který měl v kapli denně sloužit mši svatou. Prvním knězem, který byl pověřen tímto 
úkolem, byl penzionovaný arcikněz Jungbauer. Jeho předešlým působištěm byl nedaleký 
Nicov a Schenkenberg se stal jeho doživotním působištěm. Do Nicova prý pro něj dojel sám 
Johann a zastihl jej právě při mši svaté v kostele svatého Martina. 

Kaple se brzy stala poutním místem a byla navštěvována jak vimperskými a hrabický-
mi občany, tak i poutníky z Kvildy, Nových Hutí, Stachů, Zdíkova a Zdíkovce. Nalezl se 
i pramen čisté vody, jež uzdravovala zrak. Po smrti pátera Jungbauera nastoupil na jeho 
místo penzionovaný farář Tuschl. Stejně jako jeho předchůdce denně sloužil mši svatou 
v schenkenbergské kapli, ale časem se jeho působištěm stal také sirotčinec v Hrabicích, kam 
se později odstěhoval a do kaple jen docházel. Na obou místech působil až do časů války. 

Teprve později po  založení kaple a  poutního místa zakoupil Johann další pozemky, 
založil hospodářství a nechal postavit vilu ve stylu švýcarských alpských domů. Vytvořil 
pohádkové letní sídlo pro svoji velkou rodinu i místo setkávání s přáteli, umělci i duchov-
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ními osobnostmi. Po  jeho smrti v  roce 1905 v  jeho záslužném 
díle pokračovala dcera Anna Ticková, vdova po  předčasně ze-
snulém staviteli Johannu Tickovi. Podobně jako její otec vedla 
dále vzorové hospodářství a udržovala tradici rodinných setkání 
a pečovala i o poutní tradici kaple. Neblahý čas válečný zasáhl 

také Schenkenberg a dne 5. září roku 1945 byl statek i přilehlá kaple 
vyvlastněn státem. Časem zde vzniklo zakázané vojenské pásmo a rozsáhlá kasárna. 

Místo, které se poněkud paradoxně jmenovalo Na Radosti, se na dlouhou dobu stalo ne-
přístupným. 

Kaple zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu byla postavena po vzoru půdorysů ma-
lých románských jednolodních kostelíků. Na východní straně je k základnímu obdélníku 
přistaven malý chór, který však sloužil jako sakristie. Do té se vstupovalo malými dveřmi 
po pravé straně oltáře. Stavba je sice provedena v historizujícím slohu, ale je postavena 
z cihel. Vstupní portálek a okna jsou obloukovitě uzavřena a západní průčelí je zakončeno 
malou zvonicí. Vnější fasáda je členěna lizénami a obloučkovým vlysem, které potvrzují 
inspiraci románským slohem.

Navštívite-li dnes místo nedaleko Vimperka s výhledem do Brložského údolí, přivítá Vás 
pohled na zapomenutou kapli, na níž zanechaly stopy lidská zloba a vandalství. Vytlučená 
okna, prkna podlahy vytrhaná a poházená v neladu a skladu, spolu s několika polámanými 
kostelními lavicemi. Oltář, který nese ještě památku na práci zručného řezbáře a malíře, 
stěny a strop, z nichž odpadává omítka. Jakoby se zde čas zastavil na desítky let a vše 
usnulo v naději na lepší časy.

Všechna ta spoušť v sobě nese několik informací, které dávají kapli naději do budoucna. 
Především není ohrožena statika základu kaple. Stěny nejsou zatíženy klenbou, nesou jen 
váhu krovu. Odpadlý štuk prozrazuje tajemství stavitele, který valenou klenbu vytvořil 
dřevěnou prkennou konstrukcí a tu pak nechal potáhnout štukem. Klenba je tedy lehká 
a neporušená. Navíc značně popraskaná stěna za oltářem není nosná a neohrožuje pevnost 
stavby. Také zařízení kostelíku by zasloužilo opravu a uvedení do původního stavu.

Věřme, že se památky na staré časy nerozpadnou na prach a nevezmou s sebou do věč-
ného zapomenutí příběhy a vzpomínky na lidi, kteří je vytvořili.  M. Fridrichová Kunešová
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rok provozu domova 
Matky Vojtěchy

Bylo to období hledání, rozvoje, osahávání.
Za tu dobu se povedlo vytvořit partu lidí, kteří mají svou práci rádi 
a mají srdce na správném místě...

ředitel Robert Huneš

Když jsem se chystala napsat článek o DMV, vnímala jsem jeden velký rozdíl mezi DMV 
a  Hospicem sv. Jana Neumanna. V  Domově se tvoří společenství, které spolu bude žít 
možná velmi dlouho... V hospici nejsou lidé dlouho, umírají často a brzo po nástupu, přesto 
mají tato dvě zařízení jedno společné. S láskou se v nich pečuje o každého člověka, ať už je 
postižen demencí, nebo rakovinou. Na svátek „dušiček“ proběhlo v hospici vzpomínkové 
setkání pro pozůstalé. V  promluvě řekl otec Bohuslav Richter krásnou věc. Často mívá 
rozloučení v krematoriu ČB a tamější zaměstnanci řekli, že vždy poznají, když je zemřelý 
z prachatického hospice. Má v rukou kytičku a usmívá se... Téměř denně potkávám obyva-
tele DMV v parku naší zahrady v doprovodu sloužícího personálu a vždy se srdečně zdravím 
se šťastnými lidmi s úsměvem na tváři...

V pátek 8. listopadu se konal den otevřených dveří v DMV. Této příležitosti využilo asi 
sto návštěvníků. Byli mile přijati a také pohoštěni. V doprovodném programu proběhla vý-
stava Střípky ze společného života, zazpíval ženský sbor Maraveja a pro zájemce proběhla 
přednáška MUDr. Pelíška o Alzheimerově nemoci a jiných demencích. 

Během uplynulého roku se upravilo okolí Domova a vnitřní prostory zkrásněly různý-
mi doplňky a potřebným vybavením. Podařilo se dobudovat i kapli Božího milosrdenství 

v  přízemí Domova, na  kterou 
poskytla peníze kongregace 
boromejek. Už půl roku zde 
i  v  provizorních podmínkách 
bývá pravidelně mše svatá 
každý čtvrtek v  15 hodin pro 
klienty, příbuzné i pro zájem-
ce z  farnosti. Prožíváme milé 
a  úsměvné chvíle i  při boho-
službě, protože klientky, které 
chodívaly do  kostela, nadše-
ně zpívají a  reagují na  slova 
otce Petra Antoše velmi živě 
a upřímně.

Každé úterý dopoledne 
bývá pravidelný růženec s oby-

Boromejky 
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vateli, který vede sestra Světlana. S ko-
legyní Katkou pracují s obyvateli na bázi 
vybavování vzpomínek z  dřívějšího ži-
vota pomocí různých předmětů, aby si 
obyvatelé uchovali co nejdéle schopnos-
ti, které dříve zvládali a byly jim blízké 
a aby byla udržována jejich soběstačnost 
v každodenních činnostech pracovních 
i zájmových co nejdéle. Se schopnějšími 
obyvateli vyrábějí různé ozdobné před-
měty k obdarování i prodeji, občas také 
vaří a  pečou jednoduchá jídla v  místní 
kuchyňce. 

Oslovila jsem naši sestru Janu Pav-
lu, která pracuje v DMV ve funkci vrchní 
sestry, aby pro náš časopis zhodnotila 
uplynulý rok:

„1. 11. 2012 jsme se ocitli v DMV všich-
ni poprvé, neznali jsme se, vše bylo pro nás 
nové. Začátek provozu byl překotný, ne-
snadný, ale plný elánu pro dobrou věc. Přes 
různé nenadálé potíže v počátku se zdá, že 
je to dobré dílo, ve kterém má Pán zalíbe-
ní. Zakouším Jeho pomoc, působení a malé 
zázraky neustále. Nově otevřené zařízení 
potřebuje hodně času na to, aby se v něm 
věci usadily, prochází zákonitými bouřemi, 
vývojem skupiny pracovníků, adaptací klientů na změnu prostředí, dotýká se ho i proces, kterým 
procházejí rodinní příslušníci klientů, pro které je velmi těžké smířit se s nemocí svých blízkých. 
Je třeba, aby se všichni tito lidé navzájem sžili. Jsem stále vděčná všem pracovníkům Domova 
za nezištné a obětavé nasazení v době nelehkého začátku po otevření Domova a za vzájemnou 
spolupráci. 

Předností Domova je jeho rodinný ráz, příjemné prostředí a naše snaha o kvalitní péči v duchu 
těch nejlepších lidských a křesťanských hodnot. Myslím, že se klientům u nás líbí, že se cítí dobře, 
že se o ně pečuje s důstojností. Od začátku bylo mou snahou nasadit vysokou kvalitu péče a dnes se 
můžeme těšit z výrazného zlepšení celkového stavu našich pacientů, kteří k nám přišli z domova, 
nebo z péče jiných ústavních zařízení. Je krásné vidět snahu všech dávat ze sebe to nejlepší a žít 
skutečnou láskou k bližnímu. Kéž se nám to s pomocí Boží daří i v dalším období.“

Myslím na naši Matku Vojtěchu a na její velké přání, abychom sloužily jako milosrdné 
sestry rády především těm nejubožejším a nejpotřebnějším v naší společnosti. Naplňuje 
mě radostí, když vnímám, že tímto způsobem se naplňuje její odkaz v Domově, který nese 
její jméno. Kéž se za nás Matka Vojtěcha stále přimlouvá. 

SM. Sebastiana SCB
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Buďte jako děti
Dárek – kouzelné slůvko, které vyjadřuje kladný vztah mezi darujícím a obdarovaným. 

Chceme-li někomu udělat radost, potěšit, vyjádřit svoji vděčnost, projevit svou lásku, pak 
to mnohdy uděláme tím, že druhého obdarujeme. Je tu však nejenom darující, ale také 
obdarovaný. Dítě, které obdarujete, mnohdy reaguje naprosto přirozeně tak, jak se tomu 
jako dospělí učíme v pravidlech slušného společenského chování. Rozbalí hned před dárcem 
dárek a dá nepokrytě najevo svoji radost (případně poděkuje). Tímto čistým, pravdivým, 
radostným přijetím daru se udá malý zázrak, kterého si většinou dítě ještě není vůbec 
vědomo. Ono, obdarované, se stává dárcem mnohdy daleko většího daru. Tomu, kdo ho 
obdaroval, ono samo dává svým přijetím radost, pokoj, potěšení.

Darovat znamená umět se dělit, něčeho se vzdát pro druhého. To je skutečně chvá-
ly a obdivu hodné, případně nezbytné pro důstojný život druhého. Vzpomeňme nouzi, 
do které se dostanou lidé postižení živelnými pohromami, kteří přišli o vše a jsou odkázáni 
na pomoc (dar) druhých. Je tedy důležité učit se dělit. Ale mnohdy může být pro dospělého 
ještě těžší učit se přijímat. Nejeden člověk řekne – mně nedělá problém druhému dát, ale 
mám problém od druhého přijmout. Možná i proto, že dospělý vnímá, že přijmout dar 
znamená stát se částečně zavázaný dárci. Že to mnohdy vnímá jako přiznání se k tomu, že 
je tím, kdo potřebuje. Který si sám neporadí. Dostává se do role potřebného, slabšího, men-
šího, poddaného, žebráka … A tak se jako dárce učíme štědrosti, jako obdarovaní pokoře.

Nám dospělým je pokory skutečně hodně potřeba. Bůh nám totiž dává dar za darem. Bez 
něho nemůžeme nic. Žijeme z milosti – z daru Božího. Bůh sám se nám dal jedinečně v Ježí-
ši. Přijmout Ježíše jako Spasitele není vůbec lehké. Kolik nás, kdo přistupujeme ke zpovědi, 
se pracně učíme přijímat zadarmo odpuštění. My bychom si ho totiž chtěli zasloužit. Bůh 
nám odpustí, ale my sami sobě nedokážeme odpustit. Nechce se nám zadarmo přijmout 
odpuštění. Chceme činit alespoň velké zadostiučinění, abychom tím nabyli pocitu, že jsme 
si odpuštění přece jenom trochu zasloužili. Podívejme se ještě jednou na dítě. Naprosto 
přirozeně, samozřejmě žije z daru. Mnohdy si toho ani není vědomo. Vždyť jeho život je 
dar, rodina je dar, domov je dar, čas a síly, které mu druzí věnují, jsou dary. Vše, co má, 
je dar. Zatím si nic nezasloužilo, na ničem nepracovalo. Žije z daru a je šťastné. A tím, že 
radostně, vděčně, téměř samozřejmě přijímá, činí šťastnými rodiče.

O Vánocích si znovu uvědomujeme, že Bůh se pro nás stal Darem; sám se nám daroval. 
Jak s tím naložíme? Nezapomeňme, že ten, kdo neumí přijímat, sám se časem stává ne-
přijatelným. P. Josef Sláčík

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního mě-
síčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem 
k  náročnosti tohoto financování přes naprostou nezištnost a  dobrovolnou práci celého 
redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příle-
žitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.

Homilie 
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církev pospíchá pozdravit Krista Pána
Mnoho umělců se pokoušelo zachytit vánoční náladu u betlémské jeskyně. Prostřed-

nictvím obrazů i  hudby se snažili ukázat důležitost a  krásu oné události. Podívejme se 
tedy společně na obraz, ikonu, kterou si staví před oči pravoslavná církev, když oslavuje 
narození Božího Syna.

V centru ikony vidíme postavu Panny Marie a Ježíška v jeslích. Maria leží na lůžku rudé 
barvy, odkazujícím na budoucí mučednickou smrt Kristovu. Směrem k Marii a dítěti pro-
niká z nebes paprsek, který má připomenout, že ono dítě, zavinuté do plenek, je Světlem 
světa. Ten, jenž je vládcem nebeských mocností, leží v jeslích, a do plenek je zavinut ten, který 
rozvazuje spletitá pouta hříchů.

Za Ježíškem se nachází jeskyně, tmavé, černé místo, připomínka temnot a stínu smrti, 
duchovního bloudění, zla a hříchu, z nichž nás přišel Kristus – Světlo – vysvobodit. Ježíš 
vstoupí do temné jeskyně smrti a zmaru po svém ukřižování, aby opět vystoupil jako Vítěz. 
Nyní leží v jeslích, které připomínají oltář, na kterém je přinášena oběť.

Za jeskyní se tyčí několik hor. Zde můžeme připomenout zvolání žalmu 114: Hory, proč 
poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata? Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem 
Jákobovým! Na vrcholcích hor se shromažďují andělé, kteří se klanějí narozenému Králi 
a Mesiáši. Podobně se klanějí pastýři jako zástupci izraelského národa a mudrci jako zástup-
ci pohanských národů: Pastýři slyšeli anděly opěvovat příchod Krista mezi nás. Běželi k Němu 
jako k Pastýři a divili se, že jako nevinný beránek přijímá potravu z Panny na jejím klíně. Tvé na-
rození, Kriste, Bože náš, zazářilo světu světlem moudrosti. Ti, kdo hvězdám sloužili, byli hvězdou 
poučeni, že se mají klanět tobě, Slunci pravdy, a spatřit tě jako dítě z výsosti.

Záhadou na ikoně je postava starce, stojí-
cího před svatým Josefem: Někteří se domní-
vají, že jde o ďábla – pokušitele, který se snaží 
Josefovi zpochybnit, že jde skutečně o Syna 
Božího: Čistý Josef se srdcem plným zmatku a 
rozporných myšlenek znejistěl.  Ale možná to 
nemusí být přímo ďábel, možná to může být 
obyčejný pastýř, který se dává s Josefem do 
hovoru, aby zjistil, o co tady jde.

Zkus se na  onu ikonu podívat a  nechat 
se tímto obrazem oslovit: Jak vypovědět ono 
velké tajemství? Netělesný přijímá tělo; Slovo 
na sebe bere tělo; Neviditelný se činí viditelným; 
Nedotknutelného se lze dotknout; Ten, kdo je 
bez počátku, nabývá počátku; Syn Boží se stává 
Synem člověka: Ježíš Kristus, stejný včera i dnes 
i navěky. Amen.

PH

Ministrantům
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Life update

co je pro nás dar?
Nedávno se mi stalo, že jsem si odřel při couvání svoje nové auto. Byl jsem na sebe hroz-

ně naštvaný, naprosto mi to zkazilo náladu. Neměl jsem do ničeho chuť a byl jsem z toho 
smutný. Večer jsem se díval na zprávy. První zpráva byla, že na Filipínách zahynulo kvůli 
tajfunu přes deset tisíc lidí. V tu chvíli jsem si uvědomil pro mě důležitou věc. Jsem nešťast-
ný z toho, že jsem si odřel auto, a na druhém konci světa umírají tisíce lidí vlivem přírodní 
katastrofy. Při záběrech na zoufalé Filipínce, kteří přišli o všechno a v současné době nemají 
ani vodu k pití, v tu chvíli jsem se zastyděl. Okamžitě jsem si vzpomněl na kázání našeho 
pana vikáře, které jsem ráno slyšel. Mluvil o tom, že bychom neměli žít pro tento svět, ale 
pro Boha. Zamýšleli jsme se nad tím, zda jdeme cestou k Bohu či zda se necháváme ovládat 
hmotnými věcmi na tomto světě. Ranní evangelium končilo slovy: „On přece není Bohem 
mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ V tu chvíli, kdy jsem viděl večerní zprávy, 
jsem si uvědomil, jak malicherné jsou moje problémy oproti problémům jiných lidí ve světě. 
Lidí, kteří denně bojují o svůj život s přírodou či s lidmi.

Jaké máme dary? Co nám chybí? Žijeme v zemi, která patří podle ekonomických žebříč-
ků mezi pětinu nejbohatších zemí světa. Je tohle ale to hlavní? Jsme šťastní, když máme 
velký majetek? Možná. Ale časem a s přibývajícími zkušenostmi chápeme (pokud dosáh-
neme moudrosti), že majetek není pro nás tak důležitý. Když onemocníme, uvědomujeme 

si velký dar být zdravý. Když ztratíme ně-
koho blízkého, uvědomíme si, o  jaký dar 
jsme přišli. 

Jsou věci, které se nedají koupit. A tyto 
věci by měly být pro nás největším darem. 
Těchto darů bychom si měli nejvíce vážit: 
Milující a  fungující rodina, kde člověk 
může sdílet radost i smutek, své starosti. 
Rodina, ve které dítě najde oporu a pocho-
pení u  svých rodičů, nikoli prázdný byt 
nebo zapnutou televizi. Přátelé, na které 

se můžeme kdykoliv spolehnout a svě-
řit se jim. Láska. Živý vztah s Bohem… 
To jsou dary, které jsou nám mnohdy 
dány a jejichž obrovskou cenu si někdy 
ani neuvědomujeme. Dary, které když 
ztratíme či promrháme, tak někdy vel-
mi obtížně znovu získáváme zpět.

Na druhém konci světa lidé nemají 
co pít a největším darem v jejich životě 
je třeba to, že jejich děti žijí…

Petr Šrámek
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Zaniklé kostely Šumavy

Vitěšovice

„Co blázníte, vždyť jsou tady lidi,“ roz-
hořčeně prohlásí Švejk ve  filmu Poslušně 
hlásím, a to ve chvíli, kdy nepřítel zahájil 
dělostřeleckou palbu. Za  své vzal čuník 
připravený k zabijačce, vůz a hlavně kostelní 
věž. Důstojníci se skryli v budově, jež snad dle 
kříže a  obrazu na  stěně mohla být před pár 
lety farou. Obec Vitěšovice zapěla svoji labutí 
píseň.

Coby farní ves, patřící k majetku zlatokorunského kláštera, jsou Vitěšovice, tedy lépe 
řečeno Witiessowicze, německy pak Kriebaum, zmíněny již v roce 1483. (Někdy se uvádí 
rok 1440 nebo dokonce 1350.) V chaosu husitských válek a později za války třicetileté 
osídlení téměř vymizí a s ním i duchovní správa. Lokalie je zde opětovně zřízena až v roce 
1787 a v té době zde byl vystavěn dřevěný kostelík zasvěcený Janu Nepomuckému. Na sa-
mostatnou farnost je povýšena až o dobrých sedmdesát let později. V roce 1793 byl stržen 
a o dva roky později jej nahradil kostel kamenný, stejného zasvěcení. Z toho se však vitě-
šovičtí radovali pouze půl století. 11. dubna roku 1845 během každoroční pouti do Kájova 
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totiž zcela vyhořel, a to včetně souse-
dící fary. Nový, střízlivě pseudorene-
sanční, byl vysvěcen 7. listopadu roku 
1852. Pouhý měsíc po konci druhé svě-
tové války, v době, kdy jsou v obci ještě 
usazeni američtí vojáci a rovné století 
po  předchozím velkém požáru, vyho-
ří obec znova. Kostel i  fara sice pla-
menům uniknou, nicméně velká část 
obce, přesněji jedenáct stavení, lehne 
popelem. Již před příchodem zimy je 
však obec znova vystavěna. Pěknější, 
modernější. Ale... rok se s rokem sejde, 
a  přestože tomu nikdo nevěří, musí 
všichni do  jednoho rodný kraj opus-
tit. Vzápětí je obec začleněna do nově 
vzniklého vojenského výcvikového 
prostoru. Domy i kostel slouží za terče 
dělostřelcům, v  opuštěných a  poniče-
ných domech si vojáci cvičí dobývání 
měst nepřítele. Kde jinde v Evropě mají 
k  dispozici takové cvičiště! V  letech 
1956 -57 se zde usadí filmaři a využijí 
kostela, který má ještě věž i se střechou 
a  celé nezastřešené obvodové zdivo 
lodi bez střechy a bez oken, jako kulisy 
při závěrečné scéně. Ale tu jsem již popsal na začátku našeho vyprávění. 

Vraťme se však o několik desetiletí zpět a nechme se provést kostelem, tak jak vypadal 
krátce po konci první světové války.

Presbytář tradičně k východu orientovaného kostela je zakončený pěti stranami nepra-
videlného osmiúhelníku. Šířka 6,85 metru, hloubka 7, 55 metru. Na východní straně na něj 
navazuje sakristie, na západě 10,82 m široká a 16,8 metru dlouhá loď. Loď, sakristie i pres-
bytář jsou sklenuty do placek. Okna jsou vysoká, do půlkruhu sklenutá. Vše vydlážděno 
kehlheimskými plotnami. V čele lodi stojí zděná věž, zakončená osmistranným jehlancem. 
Po boku věže jsou umístěny schody, dvěma kulatými sloupy podepřený kůr a Boží hrob. 
Tolik stavební popis. 

A nyní se rozhlédněme po kostele. Vnitřek je teprve nedávno zcela nově upraven. To 
koneckonců dokládá i nápis nad vítězným obloukem. „RE 1911 Va., Ein Tausend Acht Hun-
dert Fünfzig Zwei“. Z dřívějšího inventáře, který měl snad pocházet ze zrušeného kostela 
ve Zlaté Koruně, tu toho proto moc nenajdeme. 

Obraz sv. Jana Nepomuckého v barokním rámu dříve zdobil hlavní oltář a tomu odpoví-
dají i rozměry. Datovat jej lze někdy kolem roku 1729. Ten, který zde visí dnes, má vročení 
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1907. Z konce 18. století pochází trojice obrazů, sv. Aloise, svaté Rodiny a sv. Linharta. 
Ty mají pro změnu rámy empírové. Jenže jsou neuměle přemalované, a tedy značně zne-
hodnocené. To se týká i obrazů sv. Petra a Pavla usazených v oválných barokních rámech. 
I křížová cesta je nová, z roku 1911. Ta předešlá je uložena na půdě, stejně jako dva nově 
štafírovaní barokní andělé. Nedávná obnova kostela a interiéru zdá se udělala více škody 
než užitku. Alespoň z pohledu památkáře.

Podívejme se však ještě na sochy. Z osmnáctého století jsou zde řezby sv. Benedikta 
a sv. Bernarda. Oba na hlavním oltáři. Svatou Barboru a sv. Kateřinu potkal osud obrazů, 
a tak jen trojice řeholníků, bez atributů a tedy těžko zařaditelných, unikla řádění zřejmě 
amatérského restaurátora. 

Co se týče vybavení, hlavní i boční oltáře jsou pseudogotické z roku 1905, kazatelna 
pro změnu pseudorománská vyrobená roku 1902 a kamenná křtitelnice pocházející z roku 
1872 opět pseudogotická. Téhož slohu je i Boží hrob. 

Ve zvonici (stále jsme v roce 1918) jsme ještě před dvěma roky mohli obdivovat čtveřici 
zvonů. Zbyl jediný. V roce 1916 odtud sejmuli nejprve dva, a to dvěstěšedesátikilového 
Jana Nepomuka odlitého Pernerem v Českých Budějovicích v roce 1852, tedy v roce, kdy 
byl tento kostel po předchozím požáru přestavěn. Spolu s ním „narukoval“ 130 kilogra-
mů těžký zvon s  reliéfem Madony, odlitý současně s předchozím. To dokládal nejenom 
uvedený rok a  jméno zvonaře, ale i malý soupis osobností té doby. Oba na svém plášti 
totiž měli uvedeno jméno císaře, biskupa, faráře a několika dalších církevních hodnostářů. 
Třetí zvon, František, se na rozdíl od svých bratrů, neboť měl stejného „otce“ a pocházel 
rovněž z roku 1852, dočkal konce války. A konečně čtvrtý, nejmenší, ale za to nejstarší, 
neb pocházel z bouřlivého roku 1848. Ten byl vyzdoben reliéfem Ukřižovaného a Jana 
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Nepomuka a ve věži sice visel o něco déle než prv-
ní dva, válečná mašinérie však semlela nakonec 
i  jeho. Pro úplnost snad jen to, že pocházel rov-
něž z  českobudějovické zvonařské dílny Pernerů.

A  konečně varhany. I  ty jsou poměrně nové. 
Z roku 1906 a zhotovil je varhanář Jindřich Schiff-
ner ze Cvikova.

Kostel jsme si tedy prohlédli, prolistovali pa-
mětní knihu, matriky i alba. Vyslechli vzpomínky 
pamětníků a můžeme se naším pomyslným strojem 
času přenést zpět do roku 2013. Ovšem získat po-
třebné povolení ke vstupu nebude jen tak.

Z kostela zbyla pouze zadní a pravá stěna pres-
bytáře. Pravá polovina zadní stěny a  pravá stěna 
do  výše tří metrů, levá polovina zadní stěny je 
pouze metrová. Zachovala se ještě malá část pra-
vé stěny lodi, a to přibližně do dvoumetrové výšky. 
Trosky jsou porostlé náletovými dřevinami, i když 
částečně vyřezanými. Z kostela byla odvezena pou-
ze socha Panny Marie Lurdské a varhany. Ty jsou 
dnes v mariánském hodějovickém kostele. Z celé obce pak vedle nepatrného torza kostela 
zůstaly ještě trosky jediného domu, studna a několik ovocných stromů. JP

Vitěšovice (Kriebaum) jsou 
zaniklá obec ve Vojenském újez-
du Boletice. Kromě Vitěšovic 
samotných se skládala z  osad 
Lomek (Haidl), Prakéř (Prager-
stift) a  Vražice (Proßnitz). Ně-
mecké jméno obce má odkazovat 
na „místo, kde se pořádaly hony 
na divoká prasata“.

V  roce 1654 je zde uváděn 
konšelský úřad. Po Rožmbercích 
získali ves Eggenbergové, kteří 
sem od  1. pol. 17. stol. přizvali 
osadníky ze Štýrska. Roku 1719 
připadla obec Schwarzenberkům.

V roce 1921 zde v 74 domech 
žilo 485 obyvatel (z  toho 468 
německé národnosti). Vysídlena 
v roce 1946. 
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Stalo se

Podzimní prázdniny na Ktiši
Začal víkend, jenž byl v mnoha ohledech výjimečný - strávený na výjimečném místě, 

s výjimečnými lidmi, plný výjimečných zážitků. A navíc trval ne dva, ale pět krásných dní.
Jak úžasné je, že právě zde se rozhodli někteří žáci a studenti prožít své podzimní prázd-

niny. Zde, na tomto místě, které spoustě lidem přirostlo k srdci. Už při pohledu na ceduli 
KTIŠ se na mnoha tvářích objeví úsměv. Ktiš je místem, kam se lidé znovu a znovu rádi 
vracejí…

Na každého příchozího čekalo vřelé přivítání. Někteří se viděli poprvé, jiní se znali třeba 
jen od vidění a mnozí se znali velmi dobře. Byli tu mladí různého věku, zálib, zaměření, ale 
i tak se tu vytvořilo jedno krásné a rozmanité společenství. 

Každé ráno i večer se modlilo. Šlo o modlitby tematické. Například modlitba za spo-
lečenství či venkovní modlitba za  různé oblasti života, jako je například rodina, škola. 
V závěru akce se v modlitbě připomínalo, co všechno zde člověk načerpal, jakou stopu zde 
zanechal a co si bere sebou do života. To se symbolicky zaznamenalo stopou dlaně na papír. 
Všechny modlitby byly moc krásné a každá mohla člověka dostat k Pánu i k ostatním blíže. 

Nemodlilo se však jen slovy či osobním ztišením, ale také prací. Práce je činnost, kterou 
ne všichni mají zrovna v oblibě. Ale na tomto místě jsme mohli poznat hloubku společné 
práce. Je hezké se znovu a znovu vracet na Ktiš, vidět, jak tu všechno hezky funguje, a vě-
dět, že tomu všemu jsme také my mohli přispět svým dílem. 

Znakem společenství je také společné putování, společný cíl. Tím cílem je směřování 
ke Kristu a snažit se mu co nejvíce připodobňovat. V nedělní procházce se ono společné 
putování symbolicky vyjádřilo. Byl to krásný, slunečný den, který se moc povedl. Takový 
dárek po namáhavé práci. 

Pondělní den začal již také poněkud netradičně – návratem do minulosti, do dne 28. 10. 
1918. Svou návštěvou nás také poctil T. G. Masaryk, který nás pozdravil ze svého balkón-
ku. Zde ukončil nejen společnou hru boje za československé potraviny, ale také oznámil, 
že se podařilo vytvořit samostatný Československý stát. Takto jsme spolu s ním mohli 
pokračovat v oslavách. 

Celkově se celá několikadenní akce moc povedla a v mnoha z nás toho hodně zanechala. 
Věřím, že se zase na Ktiš rádi vrátíme. Jana Kerepecká



Před dvaceti lety se stala skuteč-
ností myšlenka zřídit   v  Prachaticích 
samostatnou kapli zasvěcenou pracha-
tickému rodákovi a  filadelfskému bis-
kupovi sv. Janu N. Neumannovi, za kte-
rou stál i  P.  Jaroslav Havrda a  tehdejší 
přednosta okresního úřadu Dr. Škácha.  
11. prosince 1993 českobudějovický bis-
kup ThDr. Antonín Liška kapli, v které 
se snoubí současné, středověké i barokní 
umění, vysvětil.

Misijní neděli 20. října v Prachati-
cích letos zpestřila odpolední vycház-
ka pod vedením Ing. Dagmar Kozlové. 
Aktivity a hry si užili děti i dospělí.

Pravidelnou dětskou mši v  Husin-
ci, první pondělí v  měsíci, vystřídala 
4. listopadu krátká pobožnost s  mod-
litbou za  zemřelé na  hřbitově. Děkuje-
me panu starostovi L. Friedbergerovi, 
za milé seznámení se hřbitovní kaplí sv. 
Cyrila a  Metoděje a  její následnou pro-
hlídku. 

Děti z náboženství a katechetka Lenka 

V  rámci “víkendovky” 
pro “náctileté” slečny jsme si 
v Prachaticích pod vedením 
S.M. Sebastiany mimo jiné-
ho prohlédly i Dům Matky 
Vojtěchy a  seznámily se 
s jejím životem.  -lh-
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Pouť do Svaté země

Do Judska
Z Galileje do Jeruzaléma vedly v Ježíšově době tři cesty. Na západě to byla slavná „via 

maris“ – (Pří)mořská cesta – podél pobřeží Středozemního moře. Proč slavná? Pokud jsou 
pravdivé antropologické teorie o původu lidstva z jedné matky pocházející odněkud z rov-
níkové Afriky, museli po ní projít prapředkové všech lidí, kteří dnes žijí mimo Afriku! Jiná 
cesta po souši není – k rozdělení kontinentů došlo dávno předtím, než se první člověk ob-
jevil. V historické době to byla hlavní spojnice mezi Egyptem na jihu a Mezopotámií na se-
verovýchodě. Proudily po ní karavany se zbožím, ale táhly tudy i četné armády. K bitvám 
docházelo (pro její výhodnou strategickou polohu) u  pevnosti Megido (Harmageddon) 
na okraji roviny Esdrelon (Jizreel). Nejstarší písemná zmínka o takovém střetu pochází 
z doby faraona Thutmose III. (15. stol. př. Kr.); padl tu ale (o téměř 900 let později) i slavný 
král Josiáš. Tragické osudy spojené s tímto místem byly do povědomí Izraelitů vryty tak 
silně, že velikost svého zármutku vyjadřovali slovy: „jako se naříká na megidské pláni“! 
Kniha Zjevení svatého apoštola Jana (Zj 16,13-16) vidí v Megidu místo, kde se shromáždí 
všichni Boží nepřátelé „k onomu velikému dni vševládného Boha“ a budou definitivně po-
raženi. Ježíš tuto cestu pravděpodobně neužíval – není o tom nikde ani zmínka. My jsme 
sem po ní před několika dny přijeli. 

Střední (horská) cesta vedla přes Samařsko. Byla nejkratší, asi 135 km, dala se urazit 
za tři dny. Byla však náročná: jednak pro členitý terén, jednak proto, že Samaritáni a Židé 
se neměli moc rádi a občas působili jedni druhým potíže. Přesto ji poutníci měli nejraději. 
Vedla obydlenými kraji, kde nebylo těžké sehnat nocleh, a nadto byla plná biblických při-
pomínek, které jim umožňovaly živě a názorně prožívat Boží působení v dějinách národa 
– víra Izraele nebyla žádnou abstraktní spekulací, nýbrž silnou historickou zkušeností Bo-
žího daru spásy. I Ježíš tudy chodil rád – máme o tom v evangeliích řadu zpráv: v městečku 
Naim vzkřísil mrtvého syna chudé vdovy (Lk 7,11-17), u vesnice Dženín (Beth Haggan) 
uzdravil deset malomocných – poděkovat mu přišel jen jeden Samaritán (Lk 17,11-19). Vel-

mi důležitý byl jeho rozhovor se 
Samaritánkou u  Jákobovy stud-
ny nedaleko města Sychar (či Si-
chem – dnes Nablus), který vypl-
ňuje téměř celou čtvrtou kapitolu 
Janova evangelia. Moderní ces-
tovní kanceláře tudy – bohužel 
– poutníky nevozí. Bylo by to pro 
ně komplikované: trasa prochá-
zí městem Ramallah – hlavním 
městem Palestinské samosprávy 
– a je z bezpečnostního hlediska 
i časově mnohem náročnější. 

Yardenit
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Třetí – východní – cesta vedla údolím Jordánu na  jih 
do Jericha, do blízkosti Mrtvého moře. Odtud pak šplhala 
vzhůru (na 20 kilometrech vzdálenosti překonávala výško-
vý rozdíl téměř 1400 metrů!) Judskou pouští po takzvané 
Krvavé stezce (pojmenované podle velkého množství lupi-
čů, kteří zde přepadávali pocestné). Ne náhodou právě sem 
umísťuje Pán své podobenství o milosrdném Samaritánu 
(Lk 10,25-37). Za Betánií poutníci vystoupili na Olivovou 
horu a otevřel se před nimi nádherný pohled: měli Jeruza-
lém před sebou jako na dlani. I Ježíš tudy chodíval: u Jeri-
cha uzdravil slepce (Lk 18,35-43) a v městě samém přebýval 
v domě vrchního celníka Zachea (Lk 19,1-10). V Betánii na-
vštěvoval přítele Lazara a jeho sestry Marii a Martu (srv. např. Jan 11,1-44).

Teď se tudy vydáváme i my. Loučíme se s Genezaretským jezerem, mnozí z nás mají 
v očích slzy. Kousek od místa, kde z něho vytéká Jordán, zastavujeme a děláme krátkou 
přestávku. Jsme v Yardenitu, symbolickém místě, které připomíná Ježíšův křest. Skutečné 
místo té události bylo asi mnohem dále na jihu, někde na okraji pouště poblíž Jericha (podle 
Jan 1,28 se jmenovalo Betánie za Jordánem), ale protože tam řeka tvoří přísně střeženou 
státní hranici, a také v ní už není téměř žádná voda – lidé ji stačí odčerpat dřív, než tam 
doteče – slaví křesťané památku Kristova křtu zde. Místo je upraveno jako přírodní křtitel-
nice a mnoho věřících (především z reformovaných církví) je zde skutečně pokřtěno. Oděni 
do bílého šatu sestupují do Jordánu a pastor noří do vody, až se nad nimi zavře hladina. 
Pěkně je tím naznačena ochota zemřít s Kristem, abychom spolu s ním povstali k novému 
životu. My se však spokojujeme s obnovou křestního slibu na břehu, jen si trochu omočíme 
nohy ve vodě.

Projíždíme širokým jordánským údolím. Řeka tu má malý spád, líně se vleče a vytváří 
četné meandry. Její tok je třikrát delší, než je skutečná vzdálenost mezi Genezaretským 
jezerem a Mrtvým mořem. Po obou stranách údolí se sluncem vyprahlé hory prudce zve-
dají do výšky. Jsme v příkopové proláklině, několik set metrů pod úrovní světových moří. 
A stále klesáme.

Pole okolo nás jsou pečlivě obdělávaná – podnebí je tu velmi příznivé pro zemědělskou 
výrobu. Daří se tu datlím, fíkům a jiným subtropickým rostlinám, hojně se pěstuje zelenina. 
Sklizeň bývá i několikrát do roka. Už izraelští vyzvědači, které Mojžíš poslal prozkoumat 
zemi (Nm 13,1-33), ji nazvali „oplývající mlékem a medem“. Na mysl nám přicházejí jeho 
slova z Dt 8,7-20: „Hospodin, tvůj Bůh, tě vede do šťastné země, do země pšenice a ječmene, 
vinné révy, fíkovníků a granátovníků, do země olivovníků, oleje a medu, do země, kde ti chléb 
nebude odměřován a kde ti nic nebude chybět. Chraň se zapomenout na Hospodina, svého Boha, 
a nedbat na jeho přikázání! Až se dosyta najíš, vystavíš si krásné domy a budeš v nich bydlet, 
až se ti rozmnoží skot a brav, ať tím vším nezpyšní tvé srdce! Neříkej si v srdci: ´Díky své síle 
a zdatnosti svých rukou jsem získal tento blahobyt.´ Pamatuj na Hospodina, svého Boha: tu sílu 
k dosažení blahobytu ti dal on!“

Mezitím se údolí před námi rozevřelo a rychle se blížíme k Jerichu.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

libušky Šrámkové
narozena:  23. 11. 1962 v Prachaticích
rodinný stav:  vdaná
sourozenci:  bratr Jan
Děti:  Jan, Petr, Veronika
Zaměstnání:  bankovní úřednice v ČSOB
Koníčky:  rodina, zahrádka, ruční práce, pečení a četba

Maminko, jaké jsi měla dětství?
Dětství jsem měla krásné. Rodiče mi obětovali hodně času, zvláště maminka, protože 

jsem do pěti let nesměla chodit a ona se o mne s  láskou starala i za cenu velkých obětí 
a oběma jsem jim za to moc vděčná. Další krásnou vzpomínkou je moje babička s dědouš-
kem, ke kterým jsme často jezdívali. Babička měla pro nás pro každého vždy dobré, laskavé 
slovo a já ji opravdu milovala. Učila jsem se od ní ručním pracím a babička nám předávala 
společně s rodiči dar víry. Postupem času, když už babičce a dědouškovi ubývaly síly, jsem 
zjišťovala, jak jsou šťastní za každou společnost s námi a byl to pro ně větší dar, než při-
nesené dárky. V závěru života jsem babičku viděla, jak sedí v koutku na židli s růžencem 
v ruce. Byla nám všem velkým vzorem, a když se dívám na Babičku od B. Němcové, tak to 
vždy obrečím, protože si představím tu svou milující babičku.

Měla jsi krásné dětství a uchovala sis spoustu vzpomínek. Řekni nám, co je pro Tebe 
největším darem?

Největším darem jste pro mě vy. Vždycky jsem si přála mít hodného manžela a kupu dětí 
a Pán Bůh nám nadělil vás tři, za což jsem mu nesmírně vděčná. 

Zapojuješ se do  hodně činností v  naší farnosti. Zpíváš ve  sboru, jezdíš pomáhat 
na dětské poutě hlídat děti, ale asi nejvíce si Tě všichni vybavujeme jako naši Libuš-
ku, která nám upeče na dětskou misijní neděli ty nejlepší koláče. Co Tě na tom všem 
nejvíce baví a co Ti to přináší?

Ráda pomáhám, kde je potřeba, a určitě i sama jsi poznala, jak je to krásný pocit něco 
darovat nebo někoho potěšit. To tě vždy tak zahřeje u srdce. Vždycky jsem si přála pracovat 
buď ve školce, nebo v nemocnici. Ale nemohla jsem ani jedno z toho, přesto jsem šťastná 
za to, co mohu dělat. Děti mám moc ráda a na poutě s nimi se vždy těším. Je to pro mne 
vždy takové obohacení a často i poučení. Děti jsou velkým darem a je krásné, když můžeš 
pozorovat, že co do dětí vložíš, tak později najdeš.

Zmínila ses o pečení. Ano, peču moc ráda, zvlášť když to udělá druhému radost. Baví 
mě i pečení a zdobení perníčků. Dá to hodně práce, ale to mi nevadí, protože vím, že to 
druhého potěší.



25

Stalo se Ti někdy, že ses setkala s nevděkem, 
nebo že sis řekla, že to, co děláš, nemusí mít ani 
cenu?

Na  to si nepamatuji, a  kdyby něco takového 
bylo, určitě bych se snažila na to rychle zapome-
nout.

Mami, víš, že si ani nepamatuju, že by sis ně-
kdy doma lehla a dala nohy nahoru? Jak vlastně 
relaxuješ?

Doma relaxuji většinou prací, protože si potře-
buji vyčistit hlavu ze zaměstnání. V poslední době 
už ani tak často nesleduji televizi, ale raději si něco 
pěkného přečtu, když nemusím zrovna studovat 
předpisy. Teď se mi zrovna honí v hlavě, co bych 
mohla do Vánoc ještě pro druhé vyrobit, protože 
ruční práce jsou pro mě odpočinkem. Moc ráda vy-
šívám a háčkuji, ale času mi moc nezbývá.

Co Ti v  poslední době udělalo největší ra-
dost?

Těch radostí s  vámi byla celá řada, ale jedna 
z posledních byla třeba i ta, že jsem dostala od Len-
ky novou termosku. Při misijní neděli si všimla, že 
ji mám rozbitou, a hned druhý den po zpěvu jsem 
ji dostala. Mě to ohromně potěšilo, že s takovou rychlostí a při těch svých starostech si 
všimla, co druhý potřebuje.

A co by sis nejvíce přála?
Moc bych si přála dočkat se ve zdraví hodně vnoučat a pomáhat dál, na co mi budou síly 

stačit. V naší farnosti potkávám řadu obětavých lidí, o kterých není ani slyšet a bez kterých 
by se řada věcí neudělala. Jsou to takové neviditelné včeličky, ale pro mě jsou vzorem.

Maminko, moc Ti děkuju za rozhovor a za všechno, co pro nás děláš. A speciálně my 
děti Tobě a tatínkovi děkujeme za to, jak jste nás vychovali. 

Připravila Veronika Seberová

  

Časopis Jan Prachatický rovněž na:  http://casopis.farnostprachatice.cz/

facebooku Jan Prachatický
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Rozloučení

rozloučení farníků s naším panem děkanem Jaroslavem Havrdou
dárek farnice Zdenky Kosmatové

Nevím, jak začít a co říct, tolik jste se staral o naši farnost a tolik jste nám toho dal.
Dával jste nám víru:
Učil jste nás přijímat a rozjímat krásu Božího slova.
Dával jste nám naději:
Pomáhal jste nám rozvazovat zádrhele a uzle v našem životě, aby zas bylo vše dobré.
Dával jste nám lásku:
Nikdo neodešel od Vašich dveří bez pomoci.
Dával jste nám slova odpuštění i své srdce.
Dával jste nám Ježíše:
To byla Vaše i naše radost a síla.
A za to všechno velké Zaplať Pán Bůh.
Náš pan děkan měl rád květiny. A  když odcházel na  svůj kněžský výměnek, napsal 

do farního časopisu.
Jmenovalo se to kytička.
Když je mi těžko, jdu si utrhnout kytičku a dám ji do vody. Říkám si:
Tomuto květu dal Pán Bůh vyrůst pro tebe. A snažím se v něm vidět Boží úsměv.
A tak Vám přejem, otče Jaroslave, až se budete procházet po nebeských loukách plných 

krásných květů, podívejte se, uvidíte, že každá ta květina má Boží úsměv i pro Vás, otče 
Jaroslave. Budem stále vzpomínat.



Ve škole ducha svatého
Jacques Philippe

Naše svatost je dílem Ducha svatého. Jsme 
k ní povoláni všichni. Ale nedojdeme k ní pou-
hým trpělivým uskutečňováním toho, co si 
sami naplánujeme. Vždyť je to úkol nad naše 
síly. Jistěže se máme snažit, ale naše síly jsou 
omezené. Druhý důvod, proč se nemůžeme 
stát svatými podle vlastního plánu: je tolik po-
dob svatosti a tedy i tolik cest k ní, kolik je lidí. 
Jak poznám, co chce Bůh právě ode mě? Zde 
mají své místo vnuknutí – vnitřní pohnutky 
Ducha svatého v hloubi lidského srdce. Je tře-
ba nejen plnit obecně platné předpisy, ale také 
jít dál.

Autor této knihy hledá odpověď na  otáz-
ky: jak se otevřít Duchu svatému a nebránit 
se jeho působení; jak se naučit rozeznávat jeho 
hlas a nechat se jím vést. Opírá se o zkušenos-
ti velkých duchovních osobností církve.

Je nezbytné toužit, aby nám Bůh odhalo-
val svou vůli prostřednictvím svých vnuknutí 
a prosit za to; plnit Boží vůli tam, kde už ji zná-
me z Písma svatého, učení církve, stavovských povinností. Vnuknutí nemůžeme přijmout, 
pokud jsme připoutáni ke svým představám, byť dobře míněným.

Jednou ze známek Božího vnuknutí je pokoj v srdci. Boží Duch je jemný a pokojný. Zlý 
duch je naopak prudký a neklidný. Kdo naslouchají jeho našeptávání a považují je za nebes-
ké vnuknutí, jsou sami neklidní, umínění a domýšliví. Pod rouškou horlivosti boří vše, co 
je postaveno, vytýkají malichernosti celému světu, jsou nesnášenliví, prosazují své sobecké 
zájmy a nazývají to horlivostí pro čest Boží. Naše sobectví se hlásí ke slovu, když očeká-
váme, že Bůh nám zařídí naprosto pohodový život bez jakýchkoli problémů po stránce 
hmotné, zdravotní aj. Tady na zemi musíme s těžkostmi počítat. Zároveň musíme skonco-
vat s představou Boha – tyrana, který nám nedopřeje žádnou radost. Kdo by se pak odvážil 
hledat Boží vůli, kdyby to bylo vždy něco těžkého, kdyby slova „buď vůle tvá“ byla jen motto 
na parte? Bůh nám rád dá, co potřebujeme. 

Láska, radost a pokoj patří k plodům Ducha svatého. Jsou tyto plody přítomny mezi 
námi? Pak je naše společenství vedeno Duchem svatým.

Romana Bilderová

Stojí za přečtení
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Mše svatá

Postoje
Kněz přichází k oltáři, společenství povstává. Pro nás je to příležitost zamyslet se nad 

významem jednotlivých postojů a jejich vhodností při slavení mše svaté. Máme tři základní 
(stání, sezení a klečení) a několik drobnějších (jednoduché pokleknutí, hlubokou úklonu, 
prostraci, chůzi – kráčení); k nim můžeme přiřadit gesta: úklonu hlavy, sepjaté ruce, roze-
pjaté ruce, podání ruky, pozdvihnutí očí, bití se v prsa, apod. 

Jsou vnější postoje důležité? Nezáleží spíš na vnitřním usebrání? Ano, ale člověk není 
anděl (pouhý duch), je bytostí s duší a tělem. Tělo je nástrojem duše. Umělec užívá hudeb-
ního nástroje, aby vyjádřil navenek své vnitřní pocity. Čím lépe ho ovládá, tím krásnější 
hudba může zaznít. Totéž můžeme říci o řemeslníkovi a jeho pracovních nástrojích. O duši 
a těle to platí ve vyšším smyslu slova: to, co člověk prožívá v duši, se zrcadlí na jeho těle (září 
radostí, zardívá se studem, třese se strachem, s úctou se sklání – často i nepatrná hnutí mysli 
se projeví změnou výrazu obličeje) a naopak: postoj těla ovlivňuje pozornost a pohotovost 
duše – sedím-li rozvalený v křesle, jen těžko soustředím myšlenky k vyšším věcem. 

Při modlitbě má vstoupit do kontaktu s Bohem celý člověk – duše i tělo. Platí to o sou-
kromé modlitbě a ještě víc o modlitbě společenství. V ní se společně zaujatý postoj stává 
svědectvím jednoty, znamením shody: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci 
a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce“ (Mt 18,19). Ve vrcholné míře to platí 
o liturgii – ta je především konáním vtěleného (ukřižovaného a vzkříšeného) Krista a spo-
lečným konáním jeho mystického těla, Církve. Tím, že nás vybízí k určitému společnému 
držení těla, nás Církev sjednocuje, vychovává a učí zaujímat žádoucí vnitřní postoje. 

stání
má několik významů: vyjadřujeme jím úctu, ale také radost, připravenost naslouchat 

a na slyšené reagovat. Je to postoj bdělých strážců. Pro starozákonní Boží lid i pro rané 
křesťanství to byl běžný postoj při modlitbě i bohoslužbě (srv. např. Lk 18,9-14).

Už od mateřské školy se učíme povstat, když vejde do třídy paní učitelka, pan ředitel 
nebo někdo jiný důležitý. A děláme to tak v podobných situacích celý život. Je to projev 
úcty a připravenosti naslouchat, soustředění pozornosti na přicházejícího.

Při koncertech, přednáškách i  sportovních soutěžích projevujeme mimořádnou spo-
kojenost a nadšení z předvedeného výkonu potleskem ve stoje (standing ovation). Stání 
je postoj vítěze a holdování vítězi. V knize Zjevení sv. apoštola Jana vykoupení – veliký 
zástup, který by nikdo nespočítal – stáli před trůnem a před Beránkem s palmami v rukou 
a mocným hlasem vzdávali Bohu chválu (Zj 7,9-10).

Když staří Izraelité pod vedením Mojžíše vycházeli z Egypta a jedli velikonočního be-
ránka jako pokrm na cestu, přikázal jim Hospodin: „Mějte bedra přepásaná, obuv na nohou 
a hůl v ruce a jezte ve spěchu.“ (Ex 12,11). Stání je postoj pohotovosti, připravenosti vydat 
se na cestu, vyrazit do akce. I my při mši svaté nazýváme Krista Beránkem a přijímáme 
ho jako pokrm na cestu do zaslíbené země nebeského království – proto je vhodné stát. 
Stáním se aktuálně reaguje na zaslíbenou budoucnost. Ve starověké církvi bylo předepsá-
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no (viz 20. kánon 1. nicejského koncilu), aby věřící v době velikonoční a v neděli (každá 
neděle je oslavou zmrtvýchvstání) při slavení Eucharistie neklečeli, ale stáli. Nový misál si 
přeje, aby se stálo od vstupního zpěvu až po vstupní modlitbu, při aleluja před evangeliem 
a při evangeliu, při vyznání víry a při přímluvách, a pak od modlitby nad dary až po svaté 
přijímání. Druhá eucharistická modlitba výslovně říká: „Vzdáváme ti díky za to, že smíme 
stát před tebou a můžeme ti sloužit.“ Doporučuji ovšem nejednat svévolně, a už vůbec ne 
demonstrativně, ale zachovat se vždycky tak, jak je to v daném společenství zvykem. Je 
na tom, kdo shromáždění předsedá, aby ho taktně vybízel k zaujímání správných postojů. 

seZení
je poloha vhodná k rozjímání a naslouchání; od nejstarších dob je sezení doloženo při 

homilii (kázání). Je vhodné také jako postoj učitele a předsedajícího (srv. Lk 2,48). Nový 
misál předpokládá sezení při čteních předcházejících evangeliu, při responsoriálním žalmu, 
při homilii, při přípravě darů a při tichém rozjímání po svatém přijímání.

kLečení
přešlo do římské liturgie z germánské praxe. Vyjadřu-

je pokoru, pokání a klanění. Vyrůstá z vědomí vlastních 
hříchů a vede ke kající a naléhavé prosebné modlitbě. 
Může však také znamenat holdování před panovníkem 
(např. uctívání svatého kříže na Velký pátek – srv. Flp 
2,6-11). Při slavení mše svaté má být spíše výjimkou 
(např. při proměňování, kde je holdem přicházejícímu 
Kristu), je ale velmi vhodné pro soukromou modlitbu. 
Modlit se vkleče je obecně lidský zvyk, který evangelia 
dosvědčují i o Ježíšovi (např. Lk 22,41).

V těchto dnech si připomínáme 50. výročí vyhlášení 
Konstituce 2. vatikánského koncilu o posvátné liturgii 
Sacrosanctum Concilium (4. 12. 1963). Liturgická obnova, 
jí zahájená, stále ještě není u konce. Musíme ji znovu po-
zorně číst a krok za krokem uvádět do života. Proběhlo 
sice mnoho vnějších změn, ale smýšlení věřících zůstalo 
v podstatě stejné: orientované na individuální zbožnost 
a osobní prožitek. Řada z nás si stále koná v rámci mše 
svaté svou soukromou pobožnost. Duchovně (a někdy i navenek – zaujímáním odlišných 
– zbožnějších? – postojů) se oddělí od společenství a uzavře do svého nitra, kde se snaží 
hovořit s Bohem. Pohybuje se v kruhu vlastních pocitů, prožitků, tužeb … 

Rozumím tomu: bez dobré osobní modlitby křesťan nemůže (jako křesťan) přežít a hek-
tické tempo moderního světa nám bere sílu a čas na rozjímání, adoraci, četbu Písma sva-
tého … Chceme pak v neděli „zabít několik much jednou ranou“. A to se nedaří. Hledejme 
trpělivě cestu z tohoto bludného kruhu. Když Duch svatý (na koncilu) dobré dílo započal, 
jistě nám ho pomůže dokončit – k užitku všech. P. Pavel Liška
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Z farní kroniky Vitějovice
r. 1899
V prosinci tohoto toku pořízeny dvě jemné soukenné korouhve s hedvábným žlutým 

třepením a střapci, kovovými kříži a báničkami na ráhnech a všemi součástkami (žerděmi) 
v ceně 54zl. 10kr. dodala je chvalně známá česká firma Ignác V. Neškudla v Jabloném nad 
Orlicí. Obnos 50 zl. darovala Zimandlová z Vitějic (u Vlčáků). K jitřní pak pořídila nové ko-
vové tlačené oltářní kytky, dělající dojem stříbrných, p. Anna Míková, matka pisatele. Rov-
něž k vánočním svátkům dala v Prachaticích p. Marie Nováková, choť rolníka ve Svonicích 
dva bílé krásné podušky oltářní k Panně Marii Růženecké s bavlnou vyšitými monogramy.

Více oltářních kytek pak darovala rodina Kozákova a  Zimandlova a  Kůtova vesměs 
z Vitějic. Mnozí pak osadníci obmyslili kostel svíčkami zvláště k význačnějším svátkům 
a slavnostem církevním, neb u příležitosti pohřbů. Tak dává každoročně stará Matušková 
6 velkých svící k  rorátům, ku křížové cestě obyčejně Tomšák z  Vitějc a Vršitý z Obory. 
František Plouhar vodívá pak každá dvě leta procesí do Marie Celle. Josef Alenka (švec) 
pak vodívá každoročně procesí na Sv. Horu, do Kájova, do Skočic, do Římova a k Sv. Duchu 
do Vlachova Březí a do Lomce. Všecka tato procesí konají se na vyprošení, zachování a po-
žehnání úrody zemské a odvrácení všeho zlého tělesného a duševního.

Aby pak osadníci každoročně byli upamatováni, že ne ten kdo seje a zalévá něco jest, 
nýbrž „qui incrementum dat Deus“, zvonívá se u nás pondělím po neděli prosební počínaje 

Ze starých kronik
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až do posvícení každodenně ve 2 hodiny za úrodu. A zbožní osadníci, buďže v polích pra-
cují neb doma zaměstnáni jsou, uslyševše hlas zvonu, ihned práce nechávajíce na kolena 
se vrhají, prosíce vroucně Dárce všeho dobra, aby úrodu zemskou zachovati, od krupobití 
ochrániti a příbytky naše od škodlivého blesku ochrániti ráčil. Kéž tento starobylý zvyk 
a nábožný a bohumilý obyčej i do daleké budoucnosti ku blahu a štěstí celé osady nezkrácen 
se zachovává.

r. 1900
Toho roku obohacen náš chrám Páně dvěma novými korouhvemi barvy červené s obrazy 

sv. Kateřiny, sv. Markéty, P. Marie Svatohorské a P. Marie Římovské. Korouhve i s týčemi 
dodala chvalně známá firma Ignáce Neškudly v Jabloném nad Orlicí za 50 zl. Obnos dala 
p. Kateřina Pechová, domkářka v Hracholuskách.

Pan Frant. Plouhar (Vršitý) chalupník na  Oboře pak dal menší korouhev s  obrazem 
P. Marie Cellenské obarvit a celou opravit.

Téhož roku bylo firmou Ign. Neškudly obnoveno staré velum, s něhož zlaté ozdoby pře-
nešeny na novou látku. Obnos dala p. Kat. Pechová, výminkářka z Hracholusk, která též 
spolu s dcerou Marií Novákovou ze Svonic a snachou Pechovou, selkou z Hracholusk dala 
způsobem svrchu uvedeným opravit i pláštík na ciborium u téže firmy. Téhož roku darovala 
p. Anna Míková, matka pisatele dva bílé polštáře na oltář sv. Anny, se žlutým spodkem, 
které dodala firma Ig. Neškudly, jakož i bílou plátěnou pokrývku na hlavní oltář.

V prosinci pak darováno neznámým dobrodincem prostřednictvím dp. Kaplana K. Lap- 
ky (snad sám on dárcem?) antipendium z nebílených silných nítí, vyšívané barevným or-
namentem křížkovým v hnědé a červené barvě a nápisem: Sv. Markého, orodůj za nás!, 
pro hlavní oltář.

Akce na DcŽM Ktiš
Adventní obnova pro vysokoškoláky 6. – 8. 12. 2013
Zveme vás k zastavení se v tomto uspěchaném čase a možnost načerpat nové síly do dal-
ších dní v radostném očekávání narození Krista. Pořádá společenství vysokoškoláků při 
salesiánské farnosti v Č. Budějovicích.

Adventní duchovní obnova 13. – 15. 12. 2013
Zveme všechny mladé na adventní duchovní obnovu na téma: Slovo se stalo…a proměnilo 
se (v) život. Obnovou nás provede P. Lukáš Jambor – kaplan ADCŽM Rajnochovice. 

silvestr na Ktiši 30. 12. – 3. 1. 2014
Neváhejte a přijeďte s námi trochu netradičně zakončit starý rok a směle vykročit do toho 
nového. Čeká na Vás program plný her, smíchu a dobré nálady. 

Více informací o chystaných akcích naleznete na dcm.bcb.cz
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Poutní místa

svatý Wolfgang na Wolfgangsee
Pojďte se s námi tentokrát vypravit na delší cestu, až do Solné komory, do kraje vá-

pencových Alp a horských jezer. Na břehu jednoho z nich – Wolfgangsee, dříve nazývané 
také Abersee, stojí kostel, jehož silueta se na pozadí horských štítů odráží ve vodní hladině 
jezera.

Historie tohoto kraje je prastará a počíná již v raném středověku. Těžba soli a její do-
prava přes Traunsee a Gmunden směrem do Čech dala vzniknout solným stezkám, z nichž 
právě ona Zlatá je nám nejblíže. Po stezkách přicházely nejen obchodní karavany soumarů 
s nákladem zboží, ale také obchodníci a poutníci z celé Evropy. Tak také přicházejí mniši 
benediktinského řádu a při jezeře tvaru měsíce – Mondsee – zakládají za podpory bavor-
ského vévody Odila roku 748 první benediktinské opatství v této oblasti. 

Vraťme se však k osobnosti svatého Wolfganga. Narodil se patrně roku 924 ve švábském 
Pfullingenu u Reutlingenu. Rodina nepatřila k bohatým, ale byla vážena a dbala na syno-
vo vzdělání. Wolfgang byl poslán do klášterní školy, nacházející se na ostrově Reichenau 
na Bodamském jezeře. Tam se setkal se svým pozdějším dlouholetým přítelem a ochráncem 
Jindřichem Babenberským, pozdějším trevírským arcibiskupem, a Wolfgang se díky němu 
stal laickým děkanem školy při trevírském dómu.

Již za svého dosavadního života se snažil o reformu ve smyslu zpřísnění života řádu 
a zřeknutí se majetku ve smyslu učení svatého Benedikta z Nursie. Vypravil se do švýcar-
ského Einsiedeln, kde složil klášterní slib a o čtyři roky později ve věku 43 let přijal od bis-
kupa Oldřicha z Augsburku kněžské svěcení. Jako misionář procházel oblasti dnešního 
Rakouska a Maďarska a hlásal slovo Boží. 

Misijní činnosti si povšiml Pelhřim, biskup pasovský, a navrhl jej na místo řezenského 
biskupa. Jím se stal roku 972. Pověst praví, že k jeho jmenování přispěla četná zázračná 
uzdravení, která provázela Wolfgangovo putování. Císař Oto II., který byl svědkem jednoho 
ze zázraků, se přičinil o jeho jmenování. Jako biskup pokračoval ve své činnosti, zakládal 
mužské i ženské kláštery, školy, staral se o chudé, a přestože byl významnou osobou, i nadá-
le žil asketickým životem. Naši historii ovlivnil jeho souhlas s odloučením Čech od řezenské 
diecéze. Tím bylo možno zřídit biskupství v Praze roku 973. 

Roku 976 přišel do kláštera při Mondsee a na svých cestách se tak dostal také do oblas-
ti jezera, které později neslo jeho jméno. Na břehu jezera žil nějaký čas jako poustevník. 
Legenda praví, že vlastnoručně vymýtil kus lesa a postavil první kostelík. Aby uhasil žízeň 
pomocníků, kterých přibývalo, otevřel na  místě pramen léčivé vody. Také velký kámen 
v blízkosti kostela byl považován za zázračný a dodnes jej poutníci podlézají, aby se zbavili 
svých neduhů. Wolfgang byl již za svého života považován za světce, avšak při jedné ze 
svých cest zemřel ve věku sedmdesáti let roku 994 v hornorakouském Puppingu. Následně 
byl pochován v Regensburgu v klášterní bazilice svatého Emerama.

První románský kostel byl založen roku 1183 za podpory papeže Lucia III. a v roce 1291 
bylo místo potvrzeno jako poutní. Následně bylo zvelebováno a pro poutníky byl postaven 
rozlehlý útulek. Také chrám byl upravován a přestavován do gotické podoby a doplňován 
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uměleckou výzdobou. Do chrámové pokladnice přibývalo votivních darů i peněžitých 
příspěvků, a tak mohl být kostel vybaven nádhernými oltáři, mešními předměty a nádobím 
a mohla též vzniknout okázalá kašna na prostranství před kostelem.

Vejdeme-li do ticha kostela svatého Wolfganga, na první pohled nás zaujme křídlový 
oltář, jenž má svůj bohatý příběh. Koncem 15. století se poutní místo těšilo značné oblibě 
poutníků a také péči opata kláštera při Mondsee, Benedikta Ecka. Pro kostel chtěl něco 
zvláštního, a proto oslovil všestranného tyrolského malíře a řezbáře Michaela Pachera a za-
dal mu práci na oltáři. Michael pracoval na svém díle celých deset let ve své dílně v Puster-
talu a vytvořil světově proslulý křídlový oltář, který se dodnes zachoval neporušen ve své 
původní kráse.

Oltář je skvostem pozdně gotického a raně renesančního umění. Je tvořen středním 
retáblem o výšce téměř jedenácti metrů. V něm je umístěn výjev Korunování Panny Ma-
rie, kde vedle klečící Madony stojí postava Ježíše Krista a za nimi šestnáct andělů drží 
drahocennou drapérii a hraje na hudební nástroje. Nad celou scénou se vznáší holubice, 
symbolizující přítomnost Boží. Po stranách scény jsou umístěny postavy svatého Wolfgan-
ga a svatého Benedikta. Křídla oltáře nejsou pouze dvě, jak je obvyklé u oltářů té doby, ale 
čtyři. Dva páry vnějších a dva vnitřních křídel, které jsou z obou stran pokryty malbami 
christologického a mariánského cyklu a Wolfgangovy legendy. Křídla se otevírala a zavírala 
podle průběhu církevního roku. 

Ve všední dny byl oltář uzavřen a věřící mohli vidět scény ze života světce. V neděli 
pak byla vnější křídla otevřena a oltář poskytoval pohled na osm obrazů ve dvou řadách, 
vyprávějících příběh Kristův. Ve svátky pak byla otevřena i vnitřní křídla, která odhalila 
sochařský skvost Korunování Panny Marie, bohatě zlacený a částečně polychromovaný. 
Také sokl pod oltářem – nese obrazy církevních otců a čtyř evangelistů. 

Svatý Wolfgang zůstane v  paměti lidu jako patron Bavorska a  města Regensburgu, 
ochránce sedláků i dobytka. Chrání však i sochaře, tesaře, dřevorubce a pastýře. Dodnes 
přinášejí sedláci do  kostela malé kovové sošky krav a  jiných domácích zvířat jako dík 
za ochranu jejich hospodářství. Jeho atributem je sekera, vlk (Wolf) nebo ďábel. 

Budete-li projíždět krajem Solnohradska, navštivte toto výjimečné poutní místo světce, 
jehož kult byl jedním z nejsilnějších v německy mluvících zemích a který svým působením 
zasáhl do dějin evropského duchovního života i do naší české historie. 

Mirka Fridrichová Kunešová
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Biblické postavičky

slavnost narození Páně
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, 

aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první 
sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem 
Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, kaž-
dý do svého města. Také Josef se odebral z galilej-
ského města Nazareta vzhůru do Judska, do měs-
ta Davidova, protože byl z rodu Davidova, aby se 
dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, 
která čekala dítě. Když tam byli, naplnil se její čas, 
kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného 
syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, pro-
tože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té 
krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střída-
li se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál 
anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila 
a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Ne-
bojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro 
všechen lid. V městě Davidově se vám dnes naro-
dil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás 
znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének 
a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé 
množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ (Lk 2,1 – 14)

Karel Falář, Volary

PoZVÁnKY pro děti
Kostel sv. Jakuba v Prachaticích
Pátek 20. prosince od 17 hod. svátost smíření
Pondělí 23. prosince od 9 hod. svátost smíření pro děti a mládež
Pondělí 23. prosince od 9.15 hod. zdobení stromečku v kostele
Úterý 24. prosince v 9.30 hod. předání betlémského světla skauty
Úterý 24. prosince od 16 hod. dětská „půlnoční“ mše s živým betlémem
Neděle 5. ledna od 9.30 hod. žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky při dětské mši

Kostel Povýšení sv. kříže v Husinci
Pondělí 6. ledna od 14h dětská vánoční mše
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Jeruzalémský chrám
Jeruzalémský chrám byl střediskem 

židovského náboženství. Byl navržený 
Davidem a  zbudovaný Šalomounem. 
V  r. 586 př. Kr. byl zbořen Nabukad-
nesarem a po návratu Izraelitů z baby-
lonského zajetí znovu vystavěn, i když 
jen v menších rozměrech. Juda Maka-
bejský ho nechal zrestaurovat a v r. 20 
př. Kr. ho do nádherné podoby nechal 
upravit Herodes Veliký. Chrám byl roz-
bořen Římany v r. 70 po Kr. Dodnes se 
z něho zachovala pouze západní stěna, 
známá jako Zeď nářků. Do Jeruzalém-

ského chrámu byl přinesen osmého dne po svém narození Ježíš a podle zvyku zde obětován 
a zasvěcen Hospodinu. Tady byl také jako dvanáctiletý nalezen svými rodiči, když se jim 
ztratil v Jeruzalémě při oslavě Velikonoc. Jak čteme v Matoušově evangeliu, vyhnal později 
Ježíš z Jeruzalémského chrámu jeho znesvětitele – zpřevracel stoly směnárníků i sedačky 
prodavačů holubic se slovy: „Je psáno: Můj dům bude nazýván domem modlitby, ale vy jste 
z něho udělali doupě lupičů!“ Zde také Ježíš vyhlásil novým chrámem své tělo (Jan 2, 19nn).

Jahve
Jsou to vlastně jen čtyři písmena – JHWH, jimiž 

se v hebrejské bibli označuje vlastní jméno Boží. Pro-
tože původní hebrejský text dochoval pouze tyto 4 
souhlásky, zatímco samohlásky nikoli, nelze původní 
výslovnost těchto čtyř písmen spolehlivě rekonstru-
ovat. Židé a většina křesťanských církví z úcty vlastní jméno Boží raději nepoužívá. V ži-
dovské náboženské praxi se Bůh označoval opisnými tituly např. můj Pán (Adonai) nebo 
Velebený (ha-baruch hu). Při vokalizaci hebrejského textu Starého zákona se u slova JHVH 
nepoužily originální vokály, nýbrž vokály z opisného pojmenování Boha Adonai. Nespráv-
ným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve. V Septuagintě, což je překlad židovské bible do 
řečtiny, se překládá termín JHVH jako Kyrios čili Pán, ve Vulgatě – překladu do latiny – se 
používá termínu Dominus, tzn. Pán, v Bibli kralické Hospodin.

Malý slovníček církevních pojmů 

Srdečně Vás zveme na 
novoroční pouť k Panně Marii chrobolské 
1. ledna 2014 od 13 hodin.
Slavnostní mši svatou celebruje P. Mgr. Roman Dvořák

Srdeènì Vás zveme
na Novoroèní pou�

k Pannì Marii Chrobolské

a e
opìt pøip v or n

pøekvapení

ì
na z vá r

Srdeènì Vás zveme
                                 na Novoroèní pou�

k Pannì
Marii Chrobolské

Slavnostní mši svatou celebruje

P. Mgr. Roman DVOØÁK

1. ledna 2014
od 13.00 hodin
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Hana Pinknerová 
o darech

BUcHTY
Každý ať slouží druhým tím darem milosti,
který přijal, tak budete dobrými správci
milosti Boží v její rozmanitosti.

1. list Petrův 4,10

„Tak já jsem pro vás dnes, přátelé, přijal slovo,“ důležitě pronesl Dušan a posunul si brýle 
na nose svým obvyklým roztržitým pohybem. Snažila jsem se v rohu pohovky pohodlně 
opřít, aby mě nebolela záda. Tušila jsem, že teď to bude dlouhé. Dušan má skoro vždycky 
na naše setkání připravené nějaké slovo. Znamená to patnáct až dvacet minut složitých 
teologických úvah, kterým kromě něj žádný z nás ostatních nerozumí. Nikdo ovšem nemá 
odvahu to přiznat. Je nám Dušana líto, protože ho máme rádi. Naše skupinka je pro něj 
bezpečným místem, kde může bez obav pronášet své myšlenky a cítit se potřebným. Také 
bychom mohli vypadat hloupě, a to bychom nechtěli.

Dnes se zdálo, že je ze svých biblických objevů obzvlášť nadšen. Horlivě vyprávěl o zjiš-
tění, že každý, ano opravdu každý, přijal nějaký dar milosti. To jsou mi novinky, pomyslela 
jsem si. Kdyby chtěl každý z nás tady takhle řečnit, to by se snad ani nedalo vydržet. Po-
sunula jsem si polštář za záda i nažila jsem se soustředit. „Přátelé, každý z nás dvanácti je 
nositelem daru milosti Boží a jeho správcem,“ doléhalo k mému sluchu. Zahanbeně jsem si 
uvědomila, že Dušanovy řeči vlastně za projev daru milosti Boží nepovažuji. Ale co když se 
mýlím? Jak může takový dar milosti vypadat? Boží milost je přece tak rozmanitá!

Když Dušan skončil svůj projev plamennou výzvou, abychom si navzájem sloužili svými 
dary, rozhostilo se ticho. Po chvíli se ozvala babička Boženka, v jejímž bytě se scházíme. 
Všichni jsme ji překvapeně sledovali, ona se totiž nikdy k teologickým výzvám nevyjadřuje. 
„No já pro vás mám taky něco. Jak tady Dušík říkal, každý máme jiný dar. Takové buchty, 
jako já, nikdo z vás nepeče. Tak já je z kuchyně přinesu.“ A zvedla se a šla. Všichni se smáli, 
Dušan zářil a já jsem se strašně styděla.

soBĚ neBo Jí
Je rozkošné setkat se s očima toho,
jejž jsme právě obdarovali.

Jean de La Bruyére

Vybírat dárek pro dceru, to je potěšením každé matky, myslím si pro sebe a probírám se 
zbožím v policích hračkářství. Nevím, kam se podívat dřív. Plyšáci, stavebnice, panenky, 
míče, kočárky, oblečky, nádobíčka… ach, to je krása!

Čtení na pokračování
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Zasnila jsem se ve vzpomínkách na své vlastní dětské hračky. Toužila jsem po panence, 
miminku v červeném kabátku s kapucí, která seděla ve výloze hračkářství celý podzim. 
Moc jsem si ji přála k Vánocům. Představovala jsem si, jak bych se o ni starala, jak bych 
ji vozila v kočárku, uspávala, krmila, přebalovala a dělala všechno to, co jsem viděla dělat 
moji maminku s mým malým bráškou. Pak jsem ji pod stromečkem skutečně nalezla a stala 
jsem se malou maminkou.

Probírala jsem pohledem řady miminek vyrovnané v regálech. Takový výběr! Jedno krás-
nější než druhé. Tyhle panenky vypadají jako novorozeňátka a tyto jako už starší miminka. 
A toho příslušenství! Oblečky, bryndáčky, lahvičky, tašky, dokonce plínky – to za mých 
mladých let nebývalo. Koupím panenku miminko!

Ale pak jsem si vzpomněla, jak jsme byly s dceruškou minulý týden na procházce a ona 
mi vyprávěla o krásné barbíně ve svatebních šatičkách, jakou má kamarádka Katka. Jak se 
rozplývala nad svým snem, hrát si na svatbu. Jakou svatební hostinu by připravila, jakou 
hudbu by mohla zazpívat, jaký nádherný dort by mohla z plastelíny vyrobit…

Ne. Barbíny jsou tak vyzývavé. Miminko bude lepší. A  taky mi bude připomínat mé 
dětství. Ani nevím, kam se má nejoblíbenější panenka poděla. Tady to baculaté modrooké 
miminko! Nebo to vedle? To v bílém?

Ale nemohla jsem se rozhodnout. Cítila jsem takový divný neklid. Měla jsem dojem, 
že i když se mi miminka líbí nejvíc, nejsou to pravé. Stále víc mi vyvstávala myšlenka, že 
moje dcera si přeje jinou panenku. Jak se rozhodnout? A pak mne napadlo: Komu ten dárek 
vlastně vybírám? Sobě nebo jí? Vždyť přece: Mějte druhého za přednějšího. A zamířila jsem 
k regálům s barbínami.

Tříkrálová sbírka 2014
Milí koledníci, vedoucí skupinek a vážení rodiče koledníků, 
dovolujeme si Vás pozvat na akce spojené s tradiční Tříkrálovou sbírkou:

PonDĚlí 2. 12. 2013 
Schůzka koledujících dětí a vedoucích (rozdělení do kolednických skupinek), 
proběhne v prostorách fary Prachatice od 16:00 h

neDěLe 5. 1. 2014 
Žehnání koledníkům proběhne v kostele sv. Jakuba v Prachaticích v 9.30 h,
slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky (vyslání koledníků)  
 
5. – 12. ledna 2014 
Koledování v Prachaticích a okolí (dle dohody jednotlivých skupinek) 

neDěLe 13. 1. 2013 
Poděkování koledníkům proběhne v prostorách fary Prachatice od 16 hodin
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Vypravili jsme se

Asten – království zvonů
Až donedávna jsem si myslel, že o zvonech vím poměrně dost. Po návštěvě zvonárny 

v holandském Astenu, včetně nedalekého muzea zvonů, jsem zjistil, že o nich nevím téměř 
nic. A proč zrovna Asten? Právě tam se totiž odléval nový zvon sv. Inocenc, který se 30. lis-
topadu 2013, tedy pouhý den před vydáním tohoto čísla JP, rozezněl nad Vimperkem. Právě 
do Astenu totiž přesídlil český zvonař Petr Rudolf Manoušek, když se mu v dílně na Zbra-
slavi nepodařilo díky administrativním překážkám po povodni v roce 2002 obnovit výrobu.

Že je Asten město zvonů, se nedá přehlédnout. Potkáte je na  každém kroku. Zdobí 
kruhové objezdy, v cukrárně si můžete dát dort ve tvaru zvonu. A muzeum samotné? To 
se nedá vyprávět, to se musí vidět. Bezpočet nejrůznějších zvonů z různých koutů světa 
a z rozličných časů. Zvonkohry, hodinové stroje a vše, co souvisí s odléváním zvonů. A jest-
liže je tato expozice unikátní, o průvodci, který se zde o nás staral, lze říci to samé. Měl to 
vše prostě v malíčku. A tak až po této výpravě mohu říci, že už tuším, kde se zvony vlastně 
vzaly, jak se vyrábí či jakým způsobem se zvoní v Čechách, ve Španělsku či Anglii. Budete-li 
mít někdy cestu do Holandska, Asten určitě nesmíte vynechat.

JP
Foto Miroslav Fuchs a Jiří Šejna
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