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

Jen živá víra uvidí živého Boha.

+ + + + + + + + + + 

Tady jsme v Bohu jako dítě v mamince.
Tam budeme s Bohem jako dítě s maminkou.

+ + + + + + + + + + 

Bůh nechce nemožnosti a nepravosti.
Komu bylo více dáno, od toho bude více žádáno.

+ + + + + + + + + + 

Křest bez víry je jako stavební plán 
bez postavené stavby.

+ + + + + + + + + + 

Na člověka se příliš nespoléhej;
často nemůže, nechce, zapomene.

+ + + + + + + + + + 

Ať je moje mlčení tvůrčí, nikoli trucovité.
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Úvodník

Byla to taková hra. 
Spíš novoroční rituál. Prv-
ní den roku jsem si vzal 
diář na právě začínající rok 
a přepisoval z toho starého 
telefonní čísla. To bylo ještě 

v dobách, kdy neexistovaly mobily.
Bral jsem číslo po číslu, jméno po jménu. Bylo 

jich moc, a  aby se všechna vešla, musel jsem je 
probírat. U  každého jsem se zastavil. Rok není 
zas tak dlouhá doba, ale u  některých jsem pře-
ci jen musel chvíli přemýšlet, proč a  koho jsem 
si to vlastně tenkrát zaznamenal. Dnes už diář 
nemám a paměť mobilního telefonu je zdánlivě 
nevyčerpatelná. Ale přesto si vždy prvního led-
na sednu, naleju si sklenku vína a zas probírám 
jméno po  jménu. Tomu jsem slíbil, že mu zavo-
lám, a nějak z toho sešlo, jiná čísla volám často, 
několik jsem si jich zapsal jen tak ze zdvořilosti 
nebo kdyby náhodou. Nikdy jsem je pak nepou-
žil. Tuhle jsem si vytáhl diář starý možná třicet 
let. Přestože šlo jen o  jména a  k  nim přiřazená 
čísla, bylo to čtení obsažnější než několikadílný 
román. Parta, se kterou jsem lezl po horách, kluci 
z oddílu, který jsem v těch letech vedl. Slečny, jež 
jsem pozval nebo chtěl pozvat na rande, a nějak 
z toho sešlo. Dobrá polovina jmen mi již nic neří-
kala. Mnozí ze zapsaných již nežijí. S pár lidmi se 
stýkám dodnes, s několika jsme si slíbili, že si za-
jdeme na pivo, a nějak nezbyl čas. Ani nevím, kde 
bych je dnes hledal. Bylo to dlouhé čtení a několik 
z dávných přátel se mi po mnoha letech podařilo 
najít díky facebooku či jsem si je „vygooglil“. A tak 
i  tento rok jsem listoval telefonním seznamem, 
občas nějaké číslo smazal, u jiného si poznamenal, 
že na něj musím co nejdříve zavolat. A přemýšlel 
jsem, co ten či onen člověk pro mě znamená a že 
bych možná nechtěl, aby se i on ztratil v propadli-
šti dějin. A že jsme se léta neviděli? Však zdánlivý 
konec může být novým začátkem.

Jaroslav Pulkrábek
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Liturgický kalendář

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. 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Po  6. 1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ  
Ne 12. 1. Svátek Křtu Páně       
Pá 17. 1. Památka sv. Antonína, opata
So 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začíná týden modliteb za jed-

notu křesťanů
Ne 20. 1. 2. neděle v mezidobí     
Út  21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Pá 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
So 25. 1.  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Ne 26. 1. 3. neděle v mezidobí     
Út 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Pá 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze

OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA
Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. 

Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé jeho apoštolské práce. Ježíš 
Kristus může utvářet i náš vlastní život. (Benedikt XVI.)

Pavel (Šavel) byl horlivým zastáncem své židovské víry, tak horlivým, že pronásledoval 
ty, které považoval za odpadlíky – první křesťany. Pak se ale v jeho životě odehrála prud-
ká změna. Na cestě do Damašku ho něco srazilo z koně. Obklopilo ho pronikavé světlo 
a slyšel jakýsi hlas. Tato událost odstartovala dění, ve kterém se ze Saula stal Pavel – snad 
nejvýraznější apoštol křesťanských počátků. Neztratil nic ze svého nadšení, ale nikdy se 
už neuchýlil k násilí.

Býváme velmi ostražití, když někdo podstatně změní své životní preference a směřo-
vání. Nemáme rádi ty, kteří takzvaně převlékají kabáty. Je nám to proti mysli, zvlášť když 
je tato změna motivována osobním prospěchem. U Pavla taková prospěchářská motivace 
jistě nepůsobila. Po létech mohl pravdivě napsat: „…ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil 
do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře … byl jsem pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez 
jedné,  třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc 
a den jsem jako trosečník strávil na širém moři…“ Ne, Pavel nebyl tím, kdo se umí vozit na vlně 
konjunktury. Na své nové cestě tento muž lidsky dozrál. Dospěl k tomu, co má v životě 
člověka opravdovou cenu: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, 
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.“

Život apoštola Pavla je důkazem toho, že člověk může pravdivě prožít zásadní změnu – 
obrácení. I když bychom ponechali stranou otázku náboženské víry, může zde pro sebe najít 
inspiraci každý. Dostat se z vyjetých kolejí, ve kterých mě drží falešné ohledy, nemístný 
stud, nejrůznější předsudky, ješitná neochota ke smíření nebo blazeovaná myšlenka, že 
„já mám ve všem jasno“. To vše může být nádherným životním ziskem. Nebojme se proto 
obrácení!  (Jiří Heblt; redakčně upraveno) 
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Pavel byl v mládí zapřisáhlým nepřítelem nového hnutí založeného jako Kristova církev. 
Byl jejím nepřítelem, protože v ní viděl ohrožení věrnosti (židovské) tradici Božího lidu, 
vedeného vírou v jediného Boha. Izraelité platili tuto věrnost krví mučedníků v čase Maka-
bejských, když helénistický režim přikazoval všem národům, aby se přizpůsobili jediné 
helénistické kultuře. Mnozí Izraelité až do krve hájili povolání Izraele. Mučedníci zaplatili 
životem identitu svého lidu, která se vyjadřovala v těchto věcech.

Po setkání se Zmrtvýchvstalým Kristem ale Pavel pochopil, že křesťané nejsou zrádci. 
Naopak. V nové situaci Bůh Izraele skrze Krista rozšířil své povolání na všechny národy 
a stal se Bohem všech lidí. Věrnost jedinému Bohu se uskutečňovala právě tak, že nebylo 
už více zapotřebí rozlišovacích znamení v podobě norem a zachovávání zvláštních pravidel, 
protože všichni byli povoláni, aby ve své různosti byli součástí jediného Božího lidu, „Boží 
Církve“ v Kristu. (Benedikt XVI., 15. října 2008)

Před svým obrácením nebyl Pavel v žádném případě vzdálen Bohu a jeho Zákonu. Na-
opak, byl pravověrným Židem, až fanaticky věrným předpisům Zákona. Ve světle setkání 
s Kristem však pochopil, že se tím snažil prosazovat jen sám sebe a svou vlastní spravedl-
nost a že s celou svou spravedlností žil jenom sám pro sebe. Pochopil, že je zcela nevyhnu-
telné změnit zaměření svého života. A toto nové zaměření vyjádřil ve slovech: „Už nežiji 
já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě 
miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20) - (Benedikt XVI; z knihy O počátcích církve)

Na obrácení svatého Pavla měly podíl i Štěpánovy modlitby a odpuštění. Na smrt kame-
novaný Štěpán „klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ A po těch 
slovech skonal“ (Sk 7,60). Kamenování přihlížel i Šavel - Pavel, který hlídal pláště vraždících 
Židů. To, co Štěpána a vlastně i Šavla – Pavla učinilo svatým, je právě odpuštění. Odpuštění 
je mocná zbraň v rukou křesťanů. Odpuštění je bohatství a služba světu.

„Štěpán se spolehl na sílu lásky a přemohl Šavla i přes jeho kruté řádění, takže ten, který 
ho na zemi pronásledoval, v nebi se stal jeho přítelem a společníkem. A byla to právě svatá 
a neúnavná láska, která Štěpána přiměla, aby usiloval získat modlitbou ty, které nebyl sto 
obrátit domluvou. (…) Tam, kam Štěpán Pavla předešel, protože ho zabily Pavlovy kameny, 
dostal se i Pavel, protože mu pomohly Štěpánovy modlitby.“ (Z kázání sv. Fulgencia, biskupa 
v Ruspe)

Důležitým momentem v příběhu obrácení svatého Pavla sehrál i damašský křesťan Ana-
niáš, který přijmul „nesmyslnou“ výzvu Pána a šel k Pavlovi, aby se za něj modlil (Sk 9,10-
17).

Pavlův příběh obrácení nám stále znova připomíná, že Bůh i dnes jedná ve své moci 
a přivádí k obrácení hříšníky i protivníky církve. A já mám být připraven v pozici učedníka 
Ananiáše (Sk 9,10-17): naslouchat svému Pánu a nechat si otevírat – rozšiřovat – své srdce 
pro ty, ke kterým mne posílá.

Svátek obrácení svatého Pavla může být pro každého z nás i výzvou na naší vlastní cestě 
obrácení… Na cestě od vlastního aktivismu ke spojení s tím, „který dává sílu“ a který může 
utvářet i náš vlastní život...

Obrácení svatého Pavla v Bibli: 
Sk 9,1-22; 22,3-16; 26,9-18; 1 Kor 15,9-10; Gal 1, 11-24.
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Kaple

Hřbitovní kaple svatých Čtrnácti pomocníků
Vejdete-li branou cestou směrem od  města na  vimperský starý hřbitov, zaujme Vás 

kromě několika významných pozoruhodných náhrobků především kostel svatého Barto-
loměje, jehož vznik a založení spadá do doby založení vimperského hradu, patrně do let 
1270 – 79. Ten byl také prvním farním kostelem. Starý hřbitov byl původně obehnán zdí, 
v níž byla zasazena výklenková kaplička. Dnes je tato část hřbitova změněna na urnový háj. 

Na jih od kostela se nachází kaple, která svou stěnou tvoří část vnější hřbitovní zdi. Patří 
k několika málo barokním stavbám v našem kraji. Vznikla roku 1708 jako rodinná hrobka 
sklářského rodu Műllerů a byla postavena mistrem Michalem téhož jména. Jeho sklářská 
huť se nacházela v místě dnešní Michlovy Hutě a její majitel se vyznamenal v historii čes-
kého a evropského sklářství. Byl vynálezcem tzv. křídového skla, které na rozdíl od běžného 
skla, jež se dosud vyrábělo na Šumavě a v celých Čechách, bylo průzračné a nebývale tvrdé. 
To umožňovalo jeho zpracování pomocí broušení, rytí i řezání a výrobky z tohoto skla tak 
mohly konkurovat dosud vládnoucímu monopolu skla benátského. Také jeho vyhlášené 
rubínové sklo barvené oxidem mědi se stalo oblíbeným pro svoji dostupnost. 

Kaple má jednolodní půdorys s hranatým chórem. Průčelí nese typické znaky baroka. 
Malý portál je tvořen žulovým profilovaným ostěním. Po obou stranách jsou ve stěně půl-
kruhové výklenky zakončené částečně polychromovanými konchami – mušlemi. Původně 
byly určeny pro sochy některých z patronů kostela. Nad vchodem je do zdi vsazena oz-
dobná kartuše a v ní německý nápis, jenž připomíná zakladatele a investora kaple – otce 
a syna Műllerovy. Průčelí je dále uzavřeno trojúhelníkovým barokním štítem členěným 
lizénami, mezi nimiž vidíme další, tentokrát čtyřúhelníkový výklenek, patrně určený pro 
obraz; můžeme se jen dohadovat, že by nesl postavy všech čtrnácti pomocníků. Ty však 
můžeme vidět ve vitrážovaných skleněných oknech kaple, seskupené po dvou či třech po-
lopostavách.

Střecha obou částí kaple, tedy lodě a chóru, je trojúhelníková – sedlová, s valbovým 
zakončením nad krátkým chórem. Interiér kaple je prostý, bez mobiliáře. Původně měl být 
zaplněn náhrobními kameny členů Műllerovy rodiny. Ti však, pokud jsou zde pohřbeni, 
nalezli poslední odpočinek v podzemní kryptě v jediné společné ozdobné rakvi. Krypta byla 
sklenuta z cihel a její půdorys tvořil kříž. 

Zasvěcení čtrnácti pomocníkům je příznačné pro svoji dobu i místo. Kult čtrnácti sva-
tých pomocníků v nouzi vznikl ve středověku ve čtrnáctém století, kdy „černá smrt“ v ně-
kolika po sobě jdoucích vlnách zkosila téměř třetinu Evropy. Lidé se v zoufalství obraceli 
s prosbou o záchranu života k několika patronům, z nichž časem vznikla skupina tří světic 
– mučednic a osmi světců – mučedníků (až na sv. Jiljí).

Kult svatých pomocníků byl nejsilnější v  Porýní – diecéze Bamberg, Wűrzburg, No-
rimberk a Čechám blízký Regensburg. Dosahoval tedy až do Bavorska a přesáhl i česko-
německou hranici. V následujících stoletích se rozšířil po celém křesťanském světě, takže 
v patnáctém století údajně existovalo na osm set kostelů a kaplí.

Pořadí svatých pomocníků v nouzi bylo pevně stanoveno, lišilo se však od sebe podle 
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toho kterého regionu. V Čechách se 
dochovala litanie, již zaznamenává 
Cyrilometodějský kancionál z roku 
1888. Také k  nim byly přidávány 
další patronáty – nejčastěji Pan-
ny Marie jako královny mučední-
ků, nebo svatého Rocha, ochránce 
před morem. Pojďme si vyjmenovat 
všech čtrnáct světců – pomocníků 
v nemoci a neštěstí.

Sv. Achácius – patron vojáků, 
pomocník proti bolestem hlavy, při 
smrtelných úzkostech

Sv. Barbora – ochránkyně umí-
rajících, proti moru, neštěstí, pat-
ronka horníků, sedláků, stavebníků, 
zvonařů, hasičů, mladých dívek, všech, kteří se ocitli v nouzi

Sv. Blažej – je vzýván za dobré počasí, dbá na dobrou zpověď, ochránce proti moru, je 
patronem tkalců, hudebníků, také domácích zvířat a jejich chovatelů

Sv. Cyriak – pomocník v každé nouzi, těžce pracujících dělníků, nevolníků a otroků, 
proti přepadení a úrazům

Sv. Diviš – pomocník v nouzi, ochránce střelců, lovců, psů, pomáhá proti psímu kous-
nutí a vzteklině

Sv. Erasmus – patron lodníků, tkalců, provazníků, domácích zvířat a hospodářů, pomá-
há proti moru i dalším nemocem těla i ducha

Sv. Eustach – patron rodin ve smutku, lovců, myslivců, pastevců, soukeníků
Sv. Jiljí – pomocník pro dobrou zpověď, proti nepřízni počasí, patron zvířat, myslivců, 

sedláků, veterinářů, ale i žebráků a trosečníků
Sv. Jiří – pomocník proti válečným nebezpečím, ochránce poutníků, lesních dělníků, 

rolníků, kovářů, koní a dobytka, proti horečkám a morovým i jiným epidemiím
Sv. Kateřina Alexandrijská – patronka mladých dívek a žen, učitelů, žáků, škol, kniho-

ven, všech, kteří pracují s kolem nebo nožem – mlynářů, hrnčířů, knihtiskařů, ševců, ale 
i právníků a filozofů

Sv. Kryštof – patron dopravy – řidičů, povozníků, lodníků, cestujících i turistů, horníků, 
tesařů, zahradníků, proti nebezpečí ohně a vody 

Sv. Markéta Antiochijská – ochránkyně žen a dívek, pomocnice při těhotenství a porodu 
a též proti zlým duchům 

Sv. Pantaleon – patron lékařů, lékárníků, nemocných
Sv. Vít – pomocník proti blesku, patron herců a tanečníků, ale i epileptiků 

Kaple – hrobka je po většinu roku uzavřena. Vstoupit do ní můžete při příležitosti ka-
ždoročního otevření historických památek a připomenout si zanikající slávu šumavských 
sklářů a jejich umění.  MFK
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Láska smrtí nekončí, 
duchem budu stále s vámi ...

21. ledna 1988 si naše kongregace připomene úmrtí Matky Vojtěchy. 
Ráda bych se podělila se čtenáři JP o utrpení jejích posledních dnů
mezi námi před 26 lety.

Během listopadu 1987 vozily sestry Matku do Znojma na ozařování. Stěžovala si na bo-
lest v pravé noze, ale lékař jí nedal žádnou naději na zlepšení. Trpěla vážným nechuten-
stvím, ale až dojemně se snažila sníst něco z podávaných jídel a nechtěla se poddávat sla-
bosti, která doprovázela její nemoc. Chodila denně na mši svatou a ke společné snídani, 
aby dala sestrám požehnání.

V prosinci, měsíc před smrtí, vykonala se svými asistentkami cestu do Brna. Navštívila 
tehdejšího kapitulního vikáře preláta Ludvíka Horkého ve věci urgence odpovědi na žádost 
přijímání řeholního dorostu. 15. listopadu 1985 Matka Vojtěcha napsala spolu s ostatními 
vyššími představenými dopis adresovaný tehdejšímu předsedovi vlády L. Štrougalovi. Byla 
rozhodnuta, že po Novém roku tuto urgenci, adresovanou presidentské kanceláři, sama 
opět napíše. Při této příležitosti naposledy navštívila komunitu zdejších sester. Velmi je to 
překvapilo a potěšilo. Jedna ze sester pak napsala vzpomínku:

„Poslední pohled na Matku Vojtěchu mi v srdci zanechal zvláštní dojem, který z mé paměti 
nevymizí. Byla slaboučká, strávená předchozím utrpením, obličej bledý, až průhledný, ze kterého 
zářily dobrotivé oči a laskavý úsměv jako vždy. Nemluvila o bolestech, jen mezi řečí se zmínila, 
že ví, jak na tom je, a nevadí jí, kdy si ji Bůh zavolá, jestli to bude za měsíc, za týden ... Bude to, 
jak On chce, ona byla plně odevzdána do vůle Boží. Povzbuzovala nás k velké lásce k Bohu a všem 
potřebným. Když se s námi loučila, dala každé z nás požehnání a dívala se dlouhým smutným 
pohledem. Bylo to naposled, co jsme ji viděly živou.“ 

V následujících dnech bylo zřejmé, že nemoc bude mít rychlejší spád, než se předpoklá-
dalo. Štědrý den strávila s komunitou, přečetla oběžník i evangelium toho dne a adorovala 
Jezulátko. Velmi se přemáhala, ale na svátek Svaté Rodiny už jí musely sestry pomáhat 
do šatů a při mši svaté seděla. Dala ještě sestrám požehnání, a když ji sestry odvedly do po-
koje, velmi se rozplakala a ptala se, zda bude ještě chodit. Sestry ji utěšovaly, ale ona se 
nechala uložit do postele a už od ní nikdo neslyšel nic než: „Jak Pán Bůh chce ...“

Sama si požádala o svátost nemocných. Každý den pozorně sledovala mši svatou přes 
rozhlas z kaple. U jejího bolestného lůžka se vystřídali členové její rodiny, pro všechny měla 
povzbudivé slovo.

Zlom nastal 18. ledna na  svátek Matky jednoty křesťanů. Nebyla schopna přijmout 
Svátostného Spasitele. Nemohla přijmout ani trošku tekutiny, jen s rizikem, že se rozkašle. 
Bolesti se stupňovaly, lékař řekl, že už jsou metastázy v celém nervstvu. Bolestivý byl pro 
ni každý sebemenší pohyb a dotek ...

Boromejky 
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Najednou, mimo očekávání, nabyla 
Matka umírajícího vzezření. Tehdej-
ší sestra vikářka Invioláta to popsala 
takto:

„Když jsme se u ní shromáždily, jasné 
světlo plného vědomí zazářilo z  její tvá-
ře, rozpřáhla paže ve tvaru kříže, ačkoliv 
před tím rukama už vůbec nepohnula, 
oči obrátila v  sloup a  k  údivu všech pří-
tomných hlasitě volala: ,Ježíši, Maria, 
miluji Vás, zachraňte duše! Ježíši, Maria, 
miluji, miluji, miluji ...‘ Měla zcela jasný 
hlas, ačkoliv před tím už nevydala ani 
hlásku. Zeptaly jsme se jí, zdali by chtěla 
svaté přijímání. Zvolala: ,Rychle, rychle!‘ 
Po svatém přijímání byla radostná, jako 
bez příznaků nemoci. Obnovily jsme s ní 
svaté sliby. Když došlo k pauze, kdy měla 
vyslovit své jméno, nikdo se neodvažoval 
pokračovat a ona zvolala hlasitě: ,Vojtěcha Hasmandová.‘ Potom jsme zpívaly její oblíbené písně. 
Když komunita odešla, sedly jsme si kolem ní a ona se s láskou dívala na své asistentky a říkala: 
,Duchem budu stále s Vámi.‘ Potom opět upadla do spánku.“

21. ledna na svátek svaté Anežky se přiblížily její poslední chvíle. Křeče povolily, dý-
chala klidně, ale s námahou. Sestry stály kolem jejího lůžka a modlily se. Duchovní otec jí 
přišel udělit absoluci a požehnání na cestu ... Z přivřených víček se ještě jednou podívala 
na kolemstojící sestry a dva namáhavé výdechy ukončily její utrpení. Po tváři se jí rozlil po-
svátný klid, který si podmanil zraněné srdce sester. Nikdo neplakal, sestry jí přály přechod 
do Božího pokoje a jasu – doprovázely ji zpěvem Laudate Dominum, který měla tak ráda. 
Matka Vojtěcha měla jednou živý sen, jak ji Matka Boží přenesla přes poslední překážku 
do věčnosti. Často to vzpomínala a prosila o to Matku Boží. Všechny sestry byly přesvěd-
čeny, že se tak i stalo. Rakev s Matkou byla převezena k nemocným sestrám, aby se i ony 
s ní mohly rozloučit. Naposled vítaly svou milovanou Matku, která je denně navštěvovala 
a žehnala jim.

Láska, která tryskala z jejího šlechetného srdce, neskončila, protože to byla láska Boží 
a tato láska neumírá, provází nás stále a je nám darem velké útěchy ...

SM. Sebastiana, SCB

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 
příležitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.
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Slavností Krista Krále jsme ukončili minulý církevní rok a 1. nedělí adventní vstoupili 
do nového; silvestrem jsme se rozloučili s loňským kalendářním rokem a 1. lednem začali 
odpočítávat nový rok L. P. 2014; staré končí, nové začíná. Konec nám dává příležitost k re-
kapitulaci uplynulého, zpytování, hodnocení; dává příležitost k vděčnosti a oslavě toho, co 
se zdařilo, a pokání nad tím, co jsme pokazili, kde jsme propadli. Začátek je plný naděje, 
představ a tužeb – je-li před námi něco krásného, nebo obav a závanu strachu – je-li před 
námi něco nepříjemného. Konec a začátek, konec a začátek, uplynulé a očekávané, jako vlna 
za vlnou plyne čas. Rok za rokem, měsíce za měsícem, den za dnem, hodina za hodinou. 
A na ostré hraně minulého a budoucího, jako hřbetu vlny se uskutečňuje ono nyní, to, co 
právě teď prožívám. Náš život pluje na této hraně nyní.

Při žehnání paškálu, symbolu to Krista, onu posvátnou noc, voláváme – „Kristus včera 
i dnes, začátek i konec, alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám, jeho je 
království i moc i sláva po všechny věky věků“. Při mazání nově pokřtěného dítěte nad ním 
kněz pronáší slova – „nyní patříš Kristu navěky“. Ano, křesťan je ten, který patří Kristu 
navěky, který se rozhodl dobrovolně a svobodně pro Krista, otevřel a odevzdal mu svůj 
život a do svého přijal Krista. Vstoupil do partnerského vztahu s Kristem. Patří mu navěky. 
Celá jeho minulost, přítomnost i budoucnost je otevřena Kristově vládě a moci. Do moci 
toho, který nás miluje a za nás se obětuje, za nás vydává svůj život, vkládáme svůj život, 
své práce a námahy. Jeho láska je nám zárukou, že to těžké v naší minulosti využije k dob-
rému, bolestně zraňující uzdraví, v budoucnu nás neopustí a bude s námi i v těch nejtěžších 
chvílích. Bude s námi prožívat naše slabosti, bolesti i radosti. 

II. Vatikánský koncil ve svém dokumentu o liturgii nazývá neděli prvním i osmým dnem. 
Může nás překvapit, že mluví o osmém dnu. Vždyť týden má pouze sedm dní. Vezmeme-li 
v úvahu, že pro Židy je sedmým dnem, dnem odpočinutí, dnem, kdy Bůh dokončil zemi 
i nebesa a odpočinul od své práce, právě sobota, pak nám církev naznačuje, že neděle je den, 
kdy jako křesťané oslavujeme Kristovo zmrtvýchvstání, oslavujeme nový začátek, nový 
běh dějin. Označení osmý den nás odkazuje na to, že Kristovým zmrtvýchvstáním začíná 
nová doba, že se nám otevírá naděje na onu dobu, kdy nastoupí nový Jeruzalém sestupující 
od Boha, nové království, nový svět, kde už nebude smutku ani zármutku, pláče ani bolesti, 
kde bude ono věčné nyní. Nyní plné lásky, pokoje, milování, pohody, krásy, dobra, radosti, 
tvořivé aktivity … Jako křesťané očekáváme nová nebesa a novou zemi. Vyhlížíme Krista, 
který přijde ve slávě a moci, jak jsme to zvlášť silně prožívali v první etapě doby adventní. 
Toto očekávání nového řádu je však přítomné v životě křesťana neustále. Každé nyní je 
tím prostoupeno. Všechno to, co nyní konám v lásce ke Kristu, nezapadá do zapomnění 
minulosti, ale zůstává v Kristově srdci na věky.

Nyní je ten čas spásy, nyní je čas milosti. Jako křesťané se učíme žít ono nyní s Kristem 
a v Kristu jako nadějný počátek jeho království, které už je mezi námi a které očekáváme, 
a konáním (ať už bdíme či spíme, radujeme se či trpíme, jíme nebo pracujeme) urychlujeme 
jeho plné rozvinutí. Bez ohledu na to, je-li první leden, pátý červen či jednatřicátý prosi-
nec, jsme ve stálém zrodu nového. Zrodili jsme se z Boží lásky a láskyplného objetí našich 
rodičů, abychom v lásce běželi oním nyní k věčné plnosti lásky.  P. Josef Sláčík

Homilie 
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Initium
Na začátku Nového roku se můžeme naučit jedno latinské slovíčko, Initium, které se 

přeloží jako „počátek, původ, uvedení“. Tohle slůvko se užívá v počeštěné podobně jako „ini-
ciace“. Křesťanská iniciace je uvedení do křesťanského života, zapojování do náboženských 
záležitostí. Někdo se dozví o tom, že existuje „jakýsi Ježíš“, a  chce zjistit více a více se 
účastnit života ve společenství církve. 

Hned v prvním století vznikaly návody, jak se správně připravit k přijetí křtu, biřmování 
a svatého přijímání a jak správně prožívat křesťanský život. Například toto se píše v knize 
s názvem Didaché z 1. stol. n. l.: Dítě, měj v úctě Boží slovo jako samého Boha a mysli na jeho 
slova. Vyhledávej denně tváře svatých, aby ses potěšil jejich slovy. Nebuď příčinou sporu, ale 
smiřuj. Suď spravedlivě. Nevztahuj ruku ke zlu a neodtrhuj ji při dávání.

Tvé Initium proběhlo při křtu, pak se prohloubilo ve svatém přijímání a jednou ho de-
finitivně potvrdíš ve svátosti biřmování. Do víry jsi tedy byl uveden a snažíš se v ní růst, 
učit se novým věcem, poznávat další náboženské záležitosti. Jsi v jakési Boží škole a měl 
bys v ní být rád. Naštěstí se v této škole nepíší písemky.

Slovo Initium souvisí s ještě jednou záležitostí, která už je dnes pozapomenuta: Initium 
sancti Evangelii secundum Joannem, Začátek evangelia podle Jana. To se četlo v dřívější 
době po skončení každé bohoslužby jako důležitý text připomínající to, že se Bůh stal člo-
věkem. Jako by se církev nemohla nabažit oné radosti, že se to doopravdy stalo.

Text onoho Initia byl umístěn před očima kněze na tzv. mešní neboli kanonické tabulce 
(latinsky Tabellae Secretarum). Ještě dvě další tabulky míval kněz před očima. Uprostřed 
oltáře byla největší deska s texty Gloria (Sláva na výsostech Bohu), Credo (Věřím) a řím-
ským kánonem (modlitba proměňování chleba a vína). Na pravé straně oltáře (zvané také 
epištolní, protože se z tohoto místa četla epištola, první čtení) ležela tabulka s textem k ob-
řadu omývání rukou kněze, tzv. Lavabo. A na levé (evangelijní) straně oltáře mohl kněz číst 
z oné tabulky Initium sancti Evangelii secundum Joannem, Začátek evangelia podle Jana.

Jak vidíš, slovo Initium je 
docela zajímavé, může ti při-
pomenout to, jak ses kdysi 
stal křesťanem a že na to mů-
žeš být hrdý. A připomíná je-
den z biblických textů, ve kte-
rém je naznačeno, že Bůh tak 
toužil být nablízku lidem, že 
se stal jedním z  nich. Může-
me v Bohu najít svou oporu. 
Vždyť On řekl: Ego sum alpha 
et omega, initium et finis. Já 
jsem Alfa i  Omega, začátek 
i konec. PH

Ministrantům
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Life update

Exercicie s otcem 
Anthonym 2013

Letošní rok jsem se už podruhé zú-
častnil exercicií pro mládež ve Štěkni 
a exercicií pro všechny věkové katego-
rie v Hrotovicích. Rád bych se s vámi 
podělil o  myšlenky otce Anthonyho 
a o průběh celých exercicií.

Pater Anthony Saji je knězem Kon-
gregace vincentinů (VC). Narodil se 1. 
května 1977 v Indii jako nejstarší ze čtyř 
dětí věřící katolické rodiny. Od  dětství 
se chtěl stát knězem, a ačkoli byla cesta 
jeho povolání obtížná a musel překonat 
mnoho překážek, dosáhl s  Boží pomocí 
svého cíle. Ačkoli je otec Anthony mladý 
věkem, získal již bohatou životní zkuše-
nost. Za svůj život prošel mnohým utrpením: zažil chudobu, hlad a těžkou práci. Přes to všechno 
vyzařuje otec Anthony radost a  lásku Krista a  názorně ukazuje, jak šťastný může být člověk 
s Ježíšem již zde na zemi. Tuto svou životní zkušenost Boží přítomnosti touží sdílet s druhými 
lidmi. Po smrti otce Billa v březnu 2008 byl P. Anthony Saji ustanoven jeho nástupcem. Od té doby 
cestuje po světě a vede šestidenní exercicie v mlčení zaměřené na obrácení a uzdravení člověka, 
jakož i lidové misie a speciální programy pro mládež. Zbytek svého času a sil věnuje východoafrické 
misii. (frbill.net)

Každý den jsme se mohli zaposlouchat do čtyř přednášek a každý den jsme zakončili mší 
svatou. Jedna z věcí, o které otec mluvil a která mne velmi zaujala, byl hřích. Hřích můžeme 
definovat jako pokrytectví, je to provinění proti Duchu svatému, avšak neexistuje hřích, 
který by nemohl být odpuštěn díky Boží lásce a milosrdenství. I malému hříchu musíme 
věnovat velkou pozornost, protože malý hřích nás může vést k dalším hříchům a ty vedou 
k pocitům viny. Pocity viny nás vedou ke smíření, po kterém následuje pokání a to nás vede 
ke světlu. Nesmíme ale končit jen u obrácení, musíme pokračovat. Například svatý Pavel se 
od pronásledování církve obrátil k hlásání Božího slova. Musíme mít jasnou představu, co 
chceme udělat se svým životem. Chceme se stát Božími dětmi, obětujme tedy vše špatné 
a nechme jen to dobré a aplikujme to v našem životě. Nejvíce mne oslovila myšlenka, že 
ke zpovědi nechodíme proto, abychom mohli jít ke svatému přijímání, ale hlavně proto, aby-
chom změnili svůj život. Skrze zpověď můžeme dostat celkové uzdravení. Musíme všechny 
naše problémy, všechno naše nadání, vše, co nás trápí, obětovat na oltář. Přibít své utrpení 
a hříchy na kříž spolu s utrpením Ježíšovým. Pokud naše problémy obětujeme zcela Bohu, 
vyřešíme vše. To je myslím nejdůležitější věc, kterou otec Anthony o zpovědi a hříchu řekl. 
Dalším zajímavým tématem, kterému se otec věnoval, bylo odpuštění. Když se snažíme 
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odpustit, myslíme si, že odpustit znamená zapomenout, tak je to ale špatně. Odpustit 
znamená milovat a milovat znamená odpustit. Odpustíme tak, že se za toho, který nám 
ublížil, modlíme a žehnáme mu. Pokud nám odpustit nejde, začněme se modlit, začněme 
milovat a začněme odpouštět. Před odpuštěním není úniku. Otec nám dal takový žebřík 
odpuštění, jsou to čtyři věci:

Modlím se za ty, kteří mi ubližují.
Žehnám těm, kteří mě proklínají.
Činím dobro těm, kteří mě nenávidí.
Láska. Když odpustím, získám Boha, když nenávidím, ztrácím Boha. Když odpustím, 

vstoupím do Božího srdce. Bůh je láska. Bůh na nás čeká.
Toto jsou dvě témata, která mne nejvíce zaujala – hřích a odpuštění. Otec Anthony nám 

toho říkal mnoho, ale toto ve mně zanechalo největší stopu.
Otec na  rok přerušuje svoje cestování po světě a konání exercicií. Bůh se ho zeptal, 

jestli si chce vybrat jeho dílo nebo jeho samotného. Otec Anthony si zvolil Boha, proto se 
vrací do Afriky, aby se mu mohl více věnovat a aby si také odpočinul, protože byl nemocný. 
Všichni doufáme, že za dva roky se k nám otec vrátí a bude zase pořádat exercicie.

Rád bych tento článek zakončil věcí, která mne nejvíce oslovila a kterou je třeba se řídit:
Nejdůležitější smysl našeho života je dosáhnout Boha, nesmíme ho ztratit. Modleme se: Bože, 

neodnímej z našeho života Ducha Svatého. Ježíši, důvěřuji Ti. mv
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Zaniklé kostely Šumavy

České Žleby

„Koryto jest tedy osada stará, neboť že 
soumarníci a krosnaři také sebe dbali, nelze 
pochybovati. Braloť prý se tady jen do Pra-
chatic tisíc nákladných soumarů týdně 
a  rovněž tisíc se jich vracelo. Clo ze Zlaté 
stezky náleželo s polovice proboštovi a kapitule 
vyšehradské.“ A. Heyduk

Poprvé jsem se do Českých Žlebů dostal až po listo-
padu 1989, přestože jsem mnohokráte jel kolem. Vědo-
mí, že pár metrů za odbočkou, vedoucí na Soumarský most a dále 
do Žlebů, číhá hlídka pohraniční stráže, mé objevovatelské choutky totiž vždy důsledně 
zchladilo. Vybaven kusými informacemi o historii místa jsem se do dříve zapovězené obce 
vypravil při první možné příležitosti a čekala mě obrazně řečeno stará a sešlá dáma, z je-
jíchž rysů jsem jen velice těžko odhadoval, jaká že to byla v mládí bujná a žádaná krasavice.

Samotnou ves založili Eggenberkové až v roce 1709 a prvními osadníky se stali dřevo-
rubci ze sousedních Bavor. Osada nesla nejdříve jméno Röhrenhäuser, avšak pro rozlišení 

od osady ležící jen necelých 
šest kilometrů na  severo-
západ se brzy ujalo jméno 
Böhmisch-Röhren, v  češti-
ně se pak vedle přídavného 
jména České střídal název 
Trouby, Koryta či Žleby. Jak 
však samotné jméno napo-
vídá, živo tu bylo již o něko-
lik staletí dříve. Místo se to-
tiž nacházelo na hlavní větvi 
Zlaté stezky, která spojovala 
Pasov s Prachaticemi již nej-
méně od  konce 11. století. 
Po  překročení zemské hra-
nice u  Mechového potoka 
čekalo ve směru na Pracha-
tice soumary nepříjemné 
stoupání a Žleby byly první 
zastávkou na  české straně 
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s  možností napojení jak zvířat, 
tak lidí. Během 17. století však 
ruch na Zlaté stezce utichl a mís-
to osiřelo. A  tak alespoň vzpo-
mínka na  zdejší napajedla dala 
obci jméno v době, kdy tudy již 
žádní soumaři dobrých sto let 
neprocházeli. 

Po opětovném osídlení se ves 
rychle rozvíjela a  v  roce 1789 
bylo v rámci josefínské reformy 
započato se stavbou kostela, 
který svou architekturou zcela 
odpovídal podmínkám vzniku i zdroji financování. Jednoduchá stavba s malou dřevěnou 
věžičkou v průčelí. Tak jak jsme to znali z Nového Světa či dodnes můžeme vidět v Korku-
sově Huti i v Křišťanově.

Na počátku minulého století jsou České Žleby již jedním z nejznámějších šumavských 
letovisek lákajících na tzv. vzdušné lázně. Ve stovce domů žije bezmála tisícovka lidí, a to 
jen v obci samotné. Další se usadili v přilehlých, k obci spadajících osadách či na roztrou-
šených samotách. Slavné annenské poutě a trhy jsou navštěvované z Čech i z Bavorska. 
Ve 30. letech 20. století jsou zde čtyři hostince a hotely s ubytováním, pětice obchodů se 
smíšeným zbožím, pošta s telefonem a telegrafem, finanční stráž, lékař a pětatřicet řeme-
slníků a živnostníků. Dodnes se vypráví příběhy o tom, jak bavorští poutníci v sošce světce, 
kterou nosili v čele svého průvodu směřujícího na annenské slavnosti, pašovali cukerín či 
brizil a z návštěvy trhu odcházeli s několika košilemi a kabáty navlečenými na sebe a s třemi 
i více klobouky na hlavě. Neboť to, co měli na sobě, se podle tehdejšího nepsaného zákona 
neproclívalo.

Po nuceném odchodu německých obyvatel, kterých tu žila drtivá většina, je ves dosíd-
lena rumunskými reemigranty. Na čas je obnoven i provoz školy. Některé domy však již 
nejsou znova obydleny a chátrají. Stejně tak chátrá nevyužívaný kostel. V roce 1954 jsou 
demontovány varhany z roku 1791, které byly, jedny z pouhých dvou nástrojů, vyrobeny 
březnickým varhanářem Johannem Kochem, a použitelné díly odvezeny do Krnova. Zvo-
ny snad tajně poslal vlakem do Humenného na východě Slovenska poslední českožlebský 
duchovní správce. 

Plánuje se odstřel kostela. Avšak v  téže době slovenští reemigranti začínají znovu 
projevovat zájem o bohoslužby a demolice kostela se tedy odkládá. Nicméně jeho chát-
rání pokračuje a 8. června 1962 řeší Národní výbor havarijní stav jak samotného kostela, 
tak i fary. Zbourat či opravit a přestavět pro jiné, pokrokovější účely. Komise památkové 
péče doporučila kostel zachovat, avšak do hry se o týden později vloží vojsko. Z důvodu 
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obrany státu zbourat. Argument nad argu-
menty. Demolici provedlo JZD Strunkovice 
nad Blanicí výměnou za  materiál a  nutno 
říci, že neodvedlo příliš dobrou práci. Tros-
ky ohrožovaly děti ze sousední školy a prá-
ce byla proto reklamována. Poslední zbytky 
kostela pak byly odstraněny až v roce 1967. 
Neméně pestrý osud měl i  zdejší hřbitov. 
Zarůstal kopřivami a  náhrobky byly zniče-
ny. Jen jedna rodina německých rodáků se 
odvážila každoročně potají hřbitov posíci. 
Na shrabání či dokonce odvezení posekaných 
kopřiv to však již nebylo a tak se vršila vrst-
va za vrstvou. Odtud mám osobní svědectví, 
že hřbitov sloužil svému účelu dále. Ale ne 
tak, jak si mnozí představují. V mělkém hro-
bě zde byla zahrabána nešťastná oběť neú-
spěšného útěku ze země. Dnes se již nikdo 
nedozví, zda šlo o případ ojedinělý či nikoli. 
Zpustlý hřbitov dráždil místní mocné a při-
šel příkaz jej zlikvidovat. Avšak taktickým 
zdržováním a výmluvami na jiné naléhavější 
úkoly se podařilo splnění příkazu posouvat 

až za listopad roku 1989. Poté byl hřbitov pietně upraven a dnes zde můžete najít například 
hrob významného schwarzenberského hajného Aloise Palečka z Nového Údolí.

České Žleby padesátých let minulého století rozhodně nejsou idylickým místem. Zapad-
lá, od světa odříznutá a ne-
udržovaná obec s  lidmi, 
kteří zde nemají své koře-
ny. Všudypřítomní a  tuze 
podezíraví pohraničníci. 
V obci samotné je zřízena 
pohraniční rota a na Žleb-
ském vrchu pak radiová 
a  vizuální hláska. A  přes-
tože válka skončila před 
několika lety, stále se zde 
střílí. V březnu 1949 jsou 
při sledování podezřelých 
stop ve  sněhu zastřeleni 
vrchní respicient Finanční 
stráže Miloslav Mutinský 
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a strážmistr SNB Josef Pekař. V září následujícího roku je při přechodu hranice zastřelen 
Bohumil Hasil a jeho bratr Josef je těžce raněn. Prostřílené tělo Bohumila Hasila je údajně 
pohřbeno za zdí českožlebského hřbitova.

Dnes jsou České Žleby osadou, samosprávou patřící pod nedaleký Stožec. S jednapadesá-
ti adresami a pouhými 59 trvale žijícími lidmi. Avšak na rozdíl od mnohých méně šťastných 
osad a obcí na Šumavě přeci jen přežily. Ze sousedních Radvanovic, Cazova, Krásné Hory 
či Nového Údolí zbyly jen staré fotografie, sem tam keřík rybízu a hromady kamení. A tak 
dnes díky své poloze, nádherné přírodě a koneckonců i slavné minulosti mají snad České 
Žleby ty šťastnější a krásnější léta ještě před sebou.

TROUBY ČESKÉ – SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMĚLECKÝCH V KRÁLOV-
STVÍ ČESKÉM – 1913:

Kostel, v  jehož nápraží u  hlavního vchodu vytesáno A  o  1789, jest prostá budova 
vesnická, k  severu orientovaná, složená z  lodi 15.17 m dlouhé a  9.67 m široké, s  nís-
kou dřevěnou vížkou, krytou jehlancovou střechou v hruškovitou báň vybíhající v čele. 
K severu přistavěná presbytář jest uzavřena pěti stranami osmiúhelníku a měří 7.06 m 
šířky a 7.66 m hloubky, k ní přistavěny 
původní sakristie na straně západní a (r. 
1850) sakristie nová na straně východní, 
nad presbytářem sanktus se střechou 
formy hruškovité. Veškeré místnosti mají 
ploché stropy povalové, rákosované a jsou 
kryty šindelem. Do lodi vestavěný hudební 
kůr, podrákosovaný spočívá na dvou zdě-
ných pilířích, později byl rozšířen a dvěmi 
dřevěnými sloupy podepřen.

Hlavní oltář sloupový, barokní, z  dru-
hé pol. 18. století, doplněný v stol. 
následujícím sochami sv. Zachariáše a Alž-
běty se sv. Janem Křt. Jest práce slabší. 
Totéž platí o obraze sv. Anny. Další obrazy, 
které se vyměňují: Narození Páně (značené 
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L. Tipl Prachatitz 1877), Kristus na kříži a Vskříšení Páně (od Hlávky v Praze z r. 1906) 
jsou práce obyčejné.

Dobré koncepce i provedení jest poboční oltář sv. Kajetána z 2. pol. 18. stol., se soudo-
bým lepším obrazem téhož světce a soškami sv. Pia Pont. O. P. A sv. Jakuba de Mevania.

Dobré koncepce i provedení jest poboční oltář P. Marie a kazatelna. Varhany z 2. pol. 
19 století jsou všední.

Zvony: největší prům. 076 m, šikmé výšky 0.54 m, kolmé 0.58 m + 0.12 m, koruna má 
kolem hlavy ornamentový pruh a festony, na plášti reliéfy: nejsvět. Trojici, Korunovanou 
Pannu Marii a sv. Annu a znak zvonařský s nápisem: JOS. PERNER IN BUDWEIS a leto-
počtem 1801.

Prostřední zvon průměru 0.53 m, šikmé výšky 0,38 m, kolmé 0.40 m + 0.09, koruna má 
tutéž okrasu, nápis a letopočet, a na plášti reliéfy sv. Floriana a sv. Linharta.

Malý zvon, který ustanoven k přelití, měří prům. 031 m, šikmé výšky 0.25 m, kolmé 
0.24 m má na hlavě nápis ORA PRO NOBIS 1787 (ŠPATNĚ ZNATELNÝ) a asi jméno zvo-
nařovo, pro nepřístupnost nezjistitelné, na dolním kraji pak: JESUS (VON NAZARET?) 
BIN KENIG DER JEDEN. C. M. B.

Pro milovníky přesných dat doplňuji, že samostatná budova pro lokalistu byla postavena 
rok po zřízení lokálie, tedy r. 1788, a téhož roku, přesně 23. 6. 1788 byl položen základní 
kámen ku stavbě kostela. Ten byl pak vysvěcen 16. října 1791. Na faru byly české Žleby 
povýšeny 14. dubna 1854. Zpracoval JP

Lokalisté a faráři:
1787 – 1806  Ansbert Stifter
1806 – 1827  Karel Holzmeister
X. – XII. 1827  Vojtěch Witika, adm.
1828 – 1841  Pavel Riedl
1842 – 1843  Tomáš Wolf, adm.
1843 – 1867  Stanislav Panni
V. – IX. 1867  Tomáš Leyer
1867 – 1876  Pavel Čapek
I. – V. 1876  František Bürger, adm.
1876 – 1887  František Koller
1887 – 1888  Julius Lastůvka, adm.
1888 – 1893  František Pecka
1893 – 1894  Eduard Hofman, adm.
1894 – 1909  Tomáš Schwarz
III. – VI. 1909  Jan Stürzl, adm.
1909 – 1919  Jan Diviš

1919 – 1921  Eduard Pechtl, adm.
1921 – 1924  Jan Vais
1924 – 1936  Josef Kalášek
1936 – 1940  František Kroiher, adm
1940 – 1941  Josef Peter, adm.
1941 – 1945  Ludvík Jílek
od roku 1945  fara spravována z Volar

Eduard Pechtl



Eduard Pechtl
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Stalo se

1. neděle adventní a setkání 
s Mikulášem v Prachaticích



Tradiční adventní duchovní 
obnovu na  prachatické faře 
vedli tentokrát 7. prosince 
netradičně na  téma „Jak pře-
dávat víru v  rodině“ manželé 
Poláčkovi z  DCR Biskupství 
českobudějovického.

„Jak slovo na Velkou Moravu přišlo“
Tradiční víkendový pobyt na  Ktiši prožívaly děti jako putování s  Gorazdem, žákem 

sv. Metoděje, a poznávaly dílo soluňských bratří. Role Gorazda se ochotně ujal Jirka Rot, 
člen týmu Diecézního centra života mládeže na Ktiši. Děkujeme právě týmu a studentkám 
Teologické fakulty Kláře a Lucce za spolupráci na programu. katecheté Lenka, Jiřina, Karel

I ve lhenickém kostele se 
8.12.2013 všechny děti a dospělí 
mohli těšit na příchod Mikuláše 
a andělů s nadílkou. Celou mi-
kulášskou mši sv. doprovázel pě-
vecký sbor ZŠ Lhenice „Lhenická 
pecka“.



Pouť do Svaté země

Jericho
Vjíždíme do Jericha, města datlových palem, sykomor a citrusovníků, zelené oázy upro-

střed žluti a šedi Judské pouště. Jeho jméno (je odvozeno od slova jarach = Měsíc – může 
však znamenat také vůni nebo voňavou zahradu) zní velmi poeticky, ale ne přehnaně. Cítíme 
v něm obdiv a úctu ke kráse, která musela jeho dávné obyvatele, zvyklé na jednotvárnost 
pouště, ohromovat ještě víc než dnes nás. 

Bylo vystavěno v údolí Jordánu, asi 10 km před jeho ústím do Mrtvého moře, 35 km 
východně od Jeruzaléma. Odpradávna je křižovatkou dvou významných cest: první vede 
z Damašku kolem Genezaretského jezera k Mrtvému moři a dál na jih až do Ejlatu (u Rudé-
ho moře), odkud pokračuje na Sinajský poloostrov a do Egypta, druhá spojuje Středozemní 
moře a Jeruzalém s metropolí Jordánska Ammánem (nedaleko odtud je známý – přísně 
střežený – hraniční přechod Allenby Bridge) a směřuje dál do vnitrozemí, do Mezopotámie 
a Persie. 

Jericho se pyšní dvěma rekordy: je nejníže položeným (258 metrů pod hladinou moře) 
a nejstarším dosud známým městem světa. Na úpatí protáhlého pahorku Tell es-Sultan, 
který vévodí celému okolí, vyvěrá ze země několik pramenů (nejvydatnější je Ajn es-Sultan, 
nazývaný také Elizeův pramen – srv. 2 Král 2,19-22), jež poskytují celé oblasti vodu a zajiš-
ťují jí tak úrodnost a relativně vysokou míru blahobytu. Proto se tu už v 9. tisíciletí př. Kr. 
(na konci mladší doby kamenné) začali v malých skupinách usazovat původně kočovní lov-
ci, sběrači a rybáři; postavili si chýše a založili první osadu. Kolem roku 7000 př. Kr., v době 
kdy ještě nebyly známy ani kovy ani hrnčířství, tu již existovalo městské sídliště o rozloze 
plných tří hektarů. Podivuhodným dílem těchto nejstarších obyvatel Jericha je kamenná 
hradba místy až 1,75 m silná, kterou bylo obehnáno. Snad ještě v 7. tisíciletí př. Kr. bylo 
zničeno (pravděpodobně zemětřesením) a  na  dlouhou dobu opuštěno. Mladší stavební 
vrstvy pocházejí až z doby okolo roku 5000 př. Kr. Nejpřevratnějším objevem té doby bylo 
vypalování hlíny. Domy byly postaveny z odolnějších cihel, účelněji a lépe. Mají pravoúhlý 
půdorys a více místností. 

Ze starší doby bronzové (cca 3100–2100 př. Kr.) pocházejí další městské hradby. Dá se 
na nich vystopovat až sedmnáct různých stavebních období – šestnáctkrát byly obnoveny! 
Metrová vrstva popela na jižní straně svědčí o tom, že se je nepřítel pokusil zničit velkým 
požárem a vypálit tak i celé město. Ve střední době bronzové (cca 2100–1550 př. Kr.) byly 
obnoveny ještě nejméně třikrát a doplněny příkopem. Na konci tohoto období zpustošil 
Jericho farao Achmose (1552–1527 př. Kr.) a země byla podrobena Egyptu. 
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Všechny tyto poznatky máme díky práci archeologů. První velké výkopy provedli v le-
tech 1907-1909 Němci Ernst Sellin a Carl Watzinger. Na jejich práci pak navázali Angličané 
– nejprve John Garstang (v letech 1929-1936) a po 2. světové válce Kathleen Kenyonová 
(1952-1957). Podařilo se jim zpřesnit datování jednotlivých vrstev a prokázat skutečné 
stáří města. Dnes práce pokračují pod vedením izraelských a palestinských odborníků.

Nás samozřejmě nejvíc zajímají hradby z mladší doby bronzové (okolo roku 1325 př. 
Kr.), o jejichž pádu vypráví 6. kapitola knihy Jozue. Ale o těch se nedá zjistit téměř nic. 
Horní vrstvy tellu byly odneseny a zarovnány dříve než začal výzkum a pozůstatky z doby 
dobývání země Izraelity zůstaly vystaveny větru a dešti, které dokonaly dílo zkázy. Jediné, 
co lze prokázat, je, že spadly náhle (snad v důsledku zemětřesení?), zasypaly domy se vším, 
co bylo uvnitř, a město lehlo popelem. 

Do areálu vykopávek nepůjdeme. Pro neodborníka tam není nic zajímavého, jen hroma-
dy sutě a kamenů. Kdo by chtěl, může si ho prohlédnout shora – z kabiny moderní lanovky, 
vozící turisty na vrchol blízké hory Pokušení. Výchozí stanice je hned vedle. 

Čteme si z Písma svatého (Joz 2-6) o událostech, které se tu odehrály a prosíme Pána, 
aby i nám dal pocítit svou blízkost a ochranu: „… budu s tebou, neopustím tě a nenechám tě 
na holičkách. Buď silný a vydrž ... rozhodně vydrž a dbej, abys ve všem jednal podle Zákona. Ne-
odchyluj se od něj napravo ani nalevo…Pak budeš šťastný ve svém podnikání a budeš mít úspěch!“ 
(srv. Joz 1,5-9). I nás Pán povzbuzuje, abychom byli rozhodní a udatní a nebáli se, byť by se 
nám různá naše osobní i společenská „Jericha“ zdála sebenedobytnější. Když on přikáže, 
padnou i ty nejpevnější hradby.

Několik následujících století zůstalo město opuštěno. Jozue nad ním vyslovil kletbu (Joz 
6,26) a Izraelité se mu proto vyhýbali. Teprve v době bezbožného krále Achaba (874-853 př. 
Kr.) a jeho manželky Jezábel – v době velkého rozmachu modlářství a různých pohanských 
praktik, proti kterým odvážně bojoval prorok Eliáš – bylo obnoveno. A právě to Bible pova-
žuje za dovršení všeho zla, kterého se Achab a jeho poddaní proti Hospodinu dopouštěli! 
(srv. 1 Král 16,30-34). Nedaleko odtud, na druhém břehu Jordánu, byl Eliáš vzat do nebe 
a Elizeus se stal jeho nástupcem (2 Král 2,1-25).

Po babylonském zajetí se staré Jericho už nikdy nedočkalo obnovy; začalo nový život 
v oázách a vyvýšeninách jižně od tellu, na kterém původně leželo. Na počátku 5. stol. př. Kr. 
se stalo součástí perské satrapie a poté se ocitlo v moci Seleukovců. Za římské nadvlády ho 
Marcus Antonius daroval egyptské královně Kleopatře a ta ho obratem pronajala Herodovi 
Velikému. On tu vystavěl luxusní komplex, sloužící jako zimní palác judských králů. V něm 
v roce 4 př. Kr. i zemřel. 

Během první židovské války zničil Jericho Vespasián. V byzantském období se z něj stalo 
významné křesťanské centrum a ve městě i v jeho okolí vyrostlo mnoho kostelů a klášterů. 
V 8. století po Kr. se ho zmocnili muslimští Umajjovci, v jejichž područí zůstalo až do pří-
chodu křižáků v roce 1099. Památkou na toto období je Kasr Hišám – raně islámský lovecký 
zámeček, postavený v letech 724-743 pro umajjovského chalífu Hišáma. Krátce po dokon-
čení ho však zničilo silné zemětřesení. Před chvílí jsme kolem něj projížděli a musíme uznat, 
že i jeho ruiny jsou nádherné. 

Zastavujeme v centru města před „Zacheovým fíkovníkem“.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

MUDr. Ivana Říhy, 
dlouholetého primáře gynekologicko-porodnického oddělení 
nemocnice v Prachaticích

Narozen: 13. června 1940 v Miroticích, okr. Písek
Rodinný stav:  svobodný
Vzdělání:  gymnázium v Prachaticích (maturita r. 1957), Karlova univerzita 

v Praze, fakulta všeobecného lékařství (promoce 1963)
Současné působiště:  nemocnice v Prachaticích
Předchozí působiště:  nemocnice Prachatice, Vimperk, Příbram 
Záliby a koníčky:  studium historie, zvl. antické a středověké, jazyky, literatura, 
 výtvarné umění, klasická hudba, turistika, cestování

Jedno z raných děl italského básníka a spisovatele Danta Alighieriho se jmenuje 
Nový život. Leckoho by napadlo, že by možná vystihoval nejlépe účel a funkci gyneko-
logicko-porodnického oddělení, kde léta pracujete. Třeba formou tabulky u vchodu: 
„Zde začíná nový život“, latinsky by to znělo snad ještě půvabněji: „Hic incipit vita 
nova.“ Co byste řekl takovému nápadu?

Chtěl bych upřesnit, že tento básník pojem nový život mínil zcela jinak, než ho chápeme 
my lékaři. Dante oním „novým životem“ chápal změnu životního stylu ve smyslu filoso-
fickém, kdežto my ho uvažujeme především biologicky, ale samozřejmě i eticky. Nicméně 
u nás – na porodním oddělení – život nezačíná, ten začíná zhruba o 280 -290 dnů dříve. 
My lékaři jen pomáháme novému životu při jeho příchodu do světa vezdejšího.

Dnešní ženy si porod často spojují spíše s bolestí a obavami než s radostným očeká-
váním. Co byste poradil ženám, které mají z porodu hrůzu?

Spojení pocitu strachu a obav z porodu je staré jako existence rodu homo sapiens. Dneš-
ní rodičky samozřejmě rovněž mají obavy a  strach, problémem je ale strach neodůvod-
něný a  patologicky vystupňovaný. Samozřejmě každá rodička je individuum, každá má 
jiný přístup a chování, a tím i rozdílný stupeň obav. Lze však říci, že tam, kde v rodině 
mezi babičkami, matkami a dcerami panují dobré vztahy, kde babičky a matky, které samy 
rodily, poskytují uklidňující informace o porodu z vlastní zkušenosti, je situace o mnoho 
lepší. Chtěl bych ovšem podotknout, že v moderním světě informačních sítí jako je inter-
net, facebook atd., sehrávají tyto prostředky velmi negativní roli a velmi často vyvolávají 
u nastávajících rodiček, které je využívají, negativní reakce. Mnoho informací na těchto 
sítích je doslova stupidních, neodborně podaných a subjektivně zkreslených. Mohu však 
potvrdit – po 50 letech svého působení – že díky „civilizaci“ a „moderním trendům života“ 
není fyzická ani psychická konstituce dnešních rodiček tak dobrá, pokud ji srovnáváme 
třeba s dobou před 30 – 50 lety. 
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Máte i  Vy osobní zkušenost, že stoupá 
počet párů, které mají problém s  početím 

dítěte?
Za celou mou praxi skutečně mohu kon-

statovat – a je to i vědecky a statisticky pod-
loženo, že plodnost současné populace se na-

chází v četných problémech. Je prokázáno, že 
až ve 30 % se na neplodnosti párů podílí 

porucha plodnosti ze strany mužů. 
Příčiny jsou složité a  komplexní 
– velkou roli opět hraje moderní 
životní styl, nedostatek pohybu, 
nadměrná konzumace potravy, 
obezita, kouření, návykové to-
xikomanie, stresy, „civilizační“ 

choroby.

Oboru medicíny, ve kterém působíte, se týkají časté etické diskuse. Jaká jsou dle 
Vašich zkušeností největší úskalí pro křesťansky smýšlejícího gynekologa v běžné lé-
kařské praxi?

Prvním etickým problémem je provádění interrupcí. V komunistickém režimu to bylo 
složité, ale dnes je situace jiná, lékař z etických důvodů tento výkon provádět nemusí. Další 
diskutovanou otázkou je, zda donosit těhotenství, z něhož se narodí novorozenec těžce 
postižený, jehož život je po narození limitován jak délkou, tak i kvalitou života a je často 
provázen psychickým a materiálním strádáním rodiny, do níž se narodí. I při vědomí toho, 
že právo o ukončení života je v moci toho, kdo život dal – tedy Stvořitele, je rozhodnutí pou-
ze na rodičích. Je to ovšem rozhodnutí přetěžké. Dalším etickým problémem je euthanasie 
– princip snadno zneužitelný a obtížně kontrolovatelný. Dnes existuje mnoho způsobů, jak 
zmírnit nebo i dočasně odstranit utrpení u nemocných s neléčitelnou chorobou. Z důvodů 
obecně známých je ovšem nedostatek takových zařízení, kde by skutečně odpovídajícím 
způsobem byl zajištěn důstojný odchod nemocných z tohoto světa. Dle mého názoru by 
nejoptimálnější roli mohla sehrát zařízení řízená křesťanskými církevními institucemi, pro 
něž „nedotknutelnost života“ je jedním z nejpřednějších příkazů Božích. Poslední ožehavé 
téma se týká antikoncepce. V řadě případů jsem pro ni, zvl. v nevyspělých, ekonomicky 
nefunkčních oblastech planety, kde je vysoká porodnost, děti se tam rodí do bídy, hladu 
a nemocí. Zde hraje antikoncepce významnou roli i v prevenci a boji proti pohlavně pře-
nosným dnes ještě neléčitelným nemocem, především HIV.

Co ve Vašem případě rozhodlo, že jste si vybral právě tento obor a nestal se třeba 
zubařem?

Po promoci na lékařské fakultě v roce 1963 jsem se rozhodl pro chirurgický obor. Na-
stoupil jsem původně na chirurgické oddělení, ale z důvodů personálních jsem byl přeřazen 
na oddělení gynekologicko-porodnické, kde chyběli lékaři. Je to ale vlastně také chirurgický 
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obor, i zde se přece operuje. Po absolvování vojenské služby jsem se na oddělení vrátil 
a zůstal tam už natrvalo. V e svém oboru již pracuji 50 let – tolik let je také prvnímu novo-
rozenci, kterému jsem pomáhal na svět.

Věříte těm psychologům a sociologům, kteří tvrdí, že způsob, jakým se člověk rodí, 
zásadním způsobem ovlivňuje jeho osobnost? Že např. v případě tzv. císařského řezu 
se naruší emoční propojení mezi rodičkou a jejím dítětem?

Těmto psychologicko-sociologickým názorům příliš nevěřím. Celé generace dětí se ro-
dily doma – já sám též – a nemyslím, že je podstatné, zda je dítě hned po porodu přiloženo 
k prsu matky nebo že otec přestřihne pupečník. Rozhodující je, jak a v jaké rodině je o dítě 
pečováno po narození i v dalších měsících života. A co se týká porodů císařským řezem – 
znám spoustu takto narozených dětí, u nichž nezaznamenávám ani stopu nějakého emoč-
ního defektu.

O Vás je známo, že v nemocnici trávíte hodně času, daleko nad rámec svých povin-
ností. Zbývá Vám vůbec čas na relaxaci?

Času zbývá poměrně málo, je nutné si vytvořit systém a řád, aby mi zbylo aspoň trochu 
času na odpočinek, zábavu, další vzdělávání, a to nejen to odborné. Do oblastí, které jsou pro 
mne přitažlivé, patří četba, historie, jazyky, turistika, cestování za účelem poznávání, ale i 
fyzická činnost. Prostě všechny aktivity, které mi pomáhají jakžtakž k udržení duševních 
i fyzických sil.

Jste pravidelným návštěvníkem knihkupectví. Dokážete odhadnout, kolik knih 
vlastníte? Zaujala Vás v poslední době nějaká kniha natolik, že byste našim čtená-
řům doporučil si ji přečíst?

Knihkupectví navštěvuji denně. Je to „můj chrám“. Počet knih, které mám doma, ale od-
hadnout neumím. Jsem jimi doslova „obložen“. Přesto knihy stále kupuji, jsou pro mne jako 
droga. Často si připadám jako gambler, který si nedovede odříci svoji závislost. Netroufám 
si však doporučit jakoukoli knihu, kterou jsem si v poslední době koupil – jednak současnou 
beletrii nečtu (je mi příliš nesrozumitelná) a ostatní knihy jsou takového obsahu a témat, 
že se obávám, zda by pro většinu čtenářů byly vůbec „čitelné“. Ale abych jmenoval alespoň 
jednu, tak tedy D. Suchánek, V. Drška: Církevní dějiny – antika a středověk, Grada 2013.

Připravila Marie Horová

Ples pro Hospic a Domov Matky Vojtěchy
18. leden 2014 v 19.00 hodin Národní dům Prachatice
K tanci a poslechu hraje skupina LAGUNA. Připravena bohatá tombola.
Předprodej vstupenek - recepce Hospice sv. Jana N. Neumanna -  
každý všední den 8:30 - 17:00. 
Vstupné: Kč 150
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Nové víno  
do nových měchů
Louis Evely

Brouzdám takhle jednou po farní knihov-
ně, až můj zrak padl na tuto celkem útlou kni-
hu. Jelikož je mi nového vína zapotřebí a také 
trochu jako měch vypadám, rozhodl jsem se, 
že se naleji (samozřejmě vědomostmi z  této 
knihy). Po přečtení jsem radostně uznal, jak 
dobře autor tento Ježíšův výrok pochopil 
a skvěle rozpracoval.

„Bůh se stal člověkem a od té doby musíme 
s člověkem zacházet jako se samým Bohem.“ 
Tedy, jak chápu zase já, důstojně, s pokorou, 
láskou a porozuměním. Tak začíná Louis Evely 
svou knihu, jež je vlastně souborem promluv 
pro členy „Ad Lucem“, ale která má co říci 
každému z  nás. Přestože od  napsání knihy 
uplynulo již téměř půl století, překvapuje svou 
aktuálností až nadčasovostí. Pokud chceme být světlem světa, jak o sobě tvrdíme, musíme 
být připraveni vzdát se své sebejistoty a domýšlivosti na to, že „vlastníme“ pravdu. Bla-
hoslavení chudí, neboť chudý je připraven skrze slovo Boží neustále o sobě pochybovat, 
slovem Božím se nechat vyburcovat, dát se poslat na cestu, ba dokonce i v náboženských 
otázkách pochybovat, neboť ne my máme víru, ale víra má nás. Prostě stejně jako Evely 
otevřít svá srdce a nechat se Bohem prostoupit, aby mohl skrze nás vydat svědectví. Vy 
všichni, kteří upřímně hledáte, kterým něco vadí na naší církvi či na svých bližních, pře-
čtěte si tuto knihu, protože já osobně upřímně věřím, že vás nezklame. Poslední kapitola 
se jmenuje příznačně „Naděje“. Chovám v srdci naději, že tato skvělá kniha půjde, jak se 
říká, z ruky do ruky. Pavel Beran

PŘIPRAVUJEME
Letošní Vikariátní dětská pouť se uskuteční v sobotu 31. května 2014. Budeme puto-

vat na Velehrad. Plánujeme z vikariátu Prachatice vypravit dva autobusy pro děti a jejich 
doprovod. V případě většího zájmu objednáme i autobus pro dospělé poutníky. Zájemci 
o pouť se mohou již nyní hlásit u kněží a katechetů. Lenka Hanžlová
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Mše svatá

Liturgie a zpěv
Při příchodu kněze k oltáři zpíváme úvodní sloku písně. Jaké místo má v liturgii zpěv 

a hudba vůbec? Je nedílnou součástí nebo jen zkrášlujícím doplňkem? Patří k podstatě 
nebo má za úkol jen vyplnit „hluchá místa“, překlenout chvíle čekání? A jaká hudba je vhod-
ná a jaká ne? Kdy (a proč) má své místo ticho? Dát odpověď na tyto otázky není snadné. 
Víc než v jiných oborech liturgiky tu platí: kolik lidí, tolik názorů. Přesto se o ni musíme 
pokusit. Od ní se odvíjí každodenní praxe v našich kostelích a ta rozhodně není uspokojivá.

Když jsme byli malí, babička nám říkávala: kdo zpívá, dvakrát se modlí. Nevím, zda znala 
spisy sv. Augustina. V nich totiž nalézáme teologická odůvodnění této myšlenky: „Nehledej 
slova, jako bys jimi mohl vyjádřit, co Boha potěší. Dej se do jásotu. Neboť pěkně zpívat Bohu, to 
se děje právě jásáním. Co znamená jásat? Vědět, že nelze vyjádřit slovy, co se zpívá v srdci. Vždyť 
ti, kdo si prozpěvují o žních, na vinici nebo při jiné práci, kterou dělají s velkým zaujetím, začnou 
projevovat svou radost slovy písní, ale pak jako by překypovali tak velikou radostí, že ji nejsou 
schopni vyjádřit slovy, přestanou artikulovat a začnou vydávat jásavé zvuky. Jásavé zvuky jsou 
znamením, že ze srdce vychází něco, co nelze říci slovy. A před kým spíš bychom měli jásat, než 
před Bohem? Neboť on je nevýslovný – ty ho nemůžeš slovy vyjádřit. A jestliže nemůžeš vyjádřit, 
a přece nesmíš mlčet, co jiného zbývá, než jásat? Ať se tedy srdce raduje beze slov, a nesmírná 
šíře té radosti ať se neomezuje slabikami. Pěkně mu zpívejte, s jásotem!“ (z výkladu na Žalm 33 
[32], řeč 1). 

Na jiném místě pak doplňuje, že nejde jen o tóny – máme chválit Pána celým životem: 
„Zpívejme aleluja už tady na zemi, abychom je mohli jednou zpívat v nebi. Jak šťastné to bude 
aleluja tam v nebi! Tam i tady se vzdává Bohu chvála. Jenže tady chválí Boha ti, kteří jsou zavaleni 
starostmi, tam ti, kteří jsou již v klidu a bezpečí; zde ti, kteří musejí zemřít, tam ti, kteří žijí navě-
ky; zde se Bůh chválí v naději, tam ve skutečnosti; zde na cestě, tam ve vlasti. Teď tedy, bratři moji, 
zpívejme ne pro potěšení v odpočinku, ale pro útěchu v námaze. Jako si zpívají pocestní: Zpívej si, 
ale kráčej! Námaze ulevuj zpěvem, nelibuj si v lenosti; zpívej a kráčej. Co je to ́ kráčej´? Prospívej, 
dělej pokroky v dobrém. Podle apoštola jsou i takoví, kteří dělají pokroky ve zlém. Děláš-li pokroky, 
znamená to, že kráčíš. Dělej pokroky v dobrém, prospívej v pravé víře a v dobrém životě. Zpívej 
a kráčej!“ (Řeč 256 – ne náhodou se čte v breviáři v sobotu 34. týdne v mezidobí – tedy 
v poslední den liturgického roku!). 

Nejstarší biblickou zmínku o zpěvu najdeme ve 2. knize Mojžíšově (Ex 15,1-18). Izraelité 
právě prošli Rudým mořem a byli definitivně vysvobozeni z otroctví. Získali velmi silnou 
zkušenost s Boží mocí, která je zachránila z bezvýchodné situace. Cítili se jako vytažení 
z vody, svobodní, sami sobě nově darovaní přímo Boží rukou. „Lid se bál Hospodina a věřil 
jemu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zazpíval Mojžíš se syny Izraele Hospodinu tuto píseň …“ 
(Ex 14,31-15,1). 

O velikonoční vigilii se křesťané na celém světě každý rok připojují k této písni, zpívají 
ji nově jako svou píseň, protože se také cítí být Boží mocí „vytaženi z vody“, Bohem (skrze 
křest) osvobozeni ke skutečnému životu. 

Poslední kniha Nového zákona – kniha Zjevení svatého apoštola Jana – pak dělá ještě 
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jeden (logický) krok: vkládá tento zpěv do úst těch, kdo zvítězili v boji se šelmou, s jejím 
obrazem a s číslem vyjadřujícím její jméno – tedy se satanskou trojicí, posledním nepříte-
lem Božího lidu. Vše už se zdálo být ztraceno, ale dochází k paradoxu: nevítězí obrovské 
šelmy se svou mediální mocí a technickými vymoženostmi. Vítězí obětovaný beránek. A tak 
může ještě jednou, definitivně, zaznít píseň Božího služebníka Mojžíše, tentokrát v podobě 
písně Beránka. (Zj 15,2-4). 

Nad celými dějinami spásy se tato vítězná píseň klene jako oblouk duhy. A pod ním, 
v tomto velkém dějinném napětí, nachází své místo liturgický zpěv. 

Pro Izrael zůstala událost záchrany u  Rudého moře navždy rozhodujícím důvodem 
k oslavě Boží, základním tématem jeho zpěvu před Hospodinem. Pro křesťany je vzkříšení 
Krista, který sám překročil „Rudé moře“ smrti, skutečným exodem, který se ve křtu stále 
znovu zpřítomňuje. Křest je účastí na sestoupení Krista do podsvětí a na jeho vystoupení, 
kterým nás přijímá do společenství nového života.

Izraelité ovšem už druhý den po radostné události exodu museli zakusit, že jsou opět 
vydáni poušti a jejím hrůzám a ani vstup do zaslíbené země ještě neznamenal konec nebez-
pečí. Přicházely však také stále nové a nové Boží činy záchrany, které dávaly znovu zaznít 
Mojžíšově písni a ukazovaly, že Bůh není Bohem minulosti, nýbrž přítomnosti a budouc-
nosti. I když v každé nové písni bylo obsaženo vědomí její prozatímnosti, vzbuzovala touhu 
po  definitivně nové písni, po  spáse, po  níž by už nenásledoval žádný okamžik strachu, 
nýbrž pouze chvalozpěv. 

Podobně i my žijeme v „mezičase“: kdo uvěřil v Kristovo vzkříšení a poznal definitivní 
spásu, ví, že křesťané, kteří žijí podle nové smlouvy, mohou také zpívat novou píseň. Už 
zaznívá skutečně nová píseň, ale je třeba ještě projít všemi utrpeními dějin. Všechnu bolest 
je třeba uchopit a přinést jako oběť chvály. Právě tím se promění v chvalozpěv. 

Těmito myšlenkami (čerpanými opět z knihy Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Duch 
liturgie) je naznačen teoretický (teologický) základ smyslu a významu bohoslužebného zpě-
vu. V příštím pokračování se u tohoto tématu ještě jednou zastavíme několika praktickými 
poznámkami.  P. Pavel Liška
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Ze starých kronik

PAMĚTNÍ KNIHA Dubská
založená Leta Páně 1864.
od P. Jakuba Krejčího
toho času faráře v Dubu.

Dne 31 července 1864 odebral se P. Martin Petru prvofarář Dubský na stálý odpoči-
nek do Soběslavy. Vedl duchovní správu v Dubu po 37 let. Od 1 srpna do 23 listopadu 
1864 byla fara Dubská administrována P. Josefem Kulandou, jenž byl kaplanem v Dobrši. 
Po ukončení administrace stal se ten samý ředitelem a katechetou hlavní školy v Prachati-
cích. Na uprázdněnou faru Dubskou byl co farář dosazen pisatel těchto řádků Jakub Krejčí. 
Narozen v Písku dne 25 června 1835, studoval gymnasium ve svém rodišti, a bohosloví 
v Budějovicích, kdež 17 července 1859 na kněžství vysvěcen jest. Od 23 července 1859 až 
do 22 listopadu 1864 byl kaplanem fundačním a pak administrátorem ve městečku Vla-
chobřezí; nastoupil faru Dubskou dne 23 listopadu 1864. – Nastoupiv faru Dubskou obrátil 
jsem hned zřetel svůj k potřebám chrámu Páně jakož i farního domu. Slyše poprvé hlahol 
zvonů chrámových, pozoroval jsem hned, že jeden ze zvonů souzvuk ruší; prohledna zvony, 
spatřil jsem, že prostřední zvon jmenem Jan puklý jest. Pukl-li sám od sebe, nebo-li se to 
stalo z nepatrnosti, nemohl jsem vypátrati, jenom tolik mi praveno, že již přes 12 let puklý 
jest. Umínil jsem postarati se o to, by zvon ten přelit, aneb nový zaň objednán byl. Držel 
jsem tedy u příčině té roku 1865 řeč k osadníkům, v níž poukázal jsem na důležitost zvonů, 
žádaje jich, by dárky svými přispěli ku zakoupení nového zvonu, neb ku přelití výše jmeno-
vaného prostředního zvonu, který puklý jsa, souzvuk ostatních rušil. A hle Bůh požehnal 
slovům mým, ač mnozí poukazovali za to, že to povinnost patrona kostelního, takovou věc 
na vlastní útraty obstarati, a ač rok ten co do úrody nebyl právě příznivý. V krátkém čase vy-
bráno k tomu účeli od osadníků 60 zl 50 kr. Značná to částka, než daleko by byla nedostačila 
k provedení věci, neboť změniv úmysl svůj, zamýšlel jsem mnohem větší zvon, než starý byl 
poříditi. Z příčiny té požádal jsem obecní starosty Jana Tomana z Dubu a Vojtěcha Hojdara 
z Javornice by mne doprovodili ku zatím novému pánu statku a spolupatronu chrámu Dub-
ského panu Josefu Vokolkovi měšťanu Pražskému, aby podporovali mou žádost, kterou 
jsem mu za příčinou té věci přednesti chtěl. Přijda s nimi do zámku, zdělil jsem ihned jme-
novanému pánu svou prosbu, jakož i průběh celé záležitosti, za příčinou kteréž k němu při-
cházíme, připomenuv spolu, že by mohl sobě postaviti při svém nastoupení skvělý pomník, 
dada veliký 4 až 6 centů těžký zvon zhotoviti. Návrh můj se mu zalíbil, a pročež rukoudáním 
přislíbil, že se o tu věc dle mého návrhu postará. Než přijda do Prahy změnil docela svůj 
úmysl, tak že sotva skromnou čáskou ku zminěným dárkům osadníků přispěti chtěl, až 
na velkou žádost, kterou jsem mu písemně s dvěmi výše jmenovanými starosty do Prahy 
zaslal, uvolil k tomu, že dá – když se mu odevzdá starý zvon – nový zvon na své útraty ulí-
ti, ale opět jen tak těžký, jako byl předešlý; přičemž mi od osadníků vybraných 60 zl 50 kr 
zpět odeslal, s tím dokladem, bych je na potřeby chrámové obrátil. Vida, že více nedocílím, 
byl jsem povděčen i tomuto daru, an jsem ony peníze na zakoupení rouch bohoslužebných 
– která již velmi potřebná byla – a jiných potřeb kostelních obrátiti mohl. Starý zvon byl 
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v měsíci listopadu 1865 s věže 
snešen a  panu Vokolkovi 
do Prahy odeslán, za nejž pak 
v  měsíci prosinci 1865 u  dě-
diců Bellmanových v  Praze 
nový zvon ulit byl, který dne 
16 března 1866 od  veledů-
stojného arcikněze a  děkana 
Vodňanského Václava Hanuše 
posvěcen jest, přičemž dáno 
zvonu jmeno Josef. Na  den 
sv. Josefa 19 března 1866 
bylo poprvé s  řečeným zvo-
nem zvoněno. Ze všeho toho 
patrno, že zvon onen není dar 
pana Vokolka, jak na  zvonu 
nápis k  tomu by poukazoval, 
nýbrž že zminěný pán nesl 
toliko výlohy přelitím sběhlé, 
aneb obětoval toliko přídavek 
na  nový zvon. Ukončuji tuto 
svou správu s přáním, by dob-
rotivý Bůh toho všem, jenž ku 
pořízení nového zvonu, jakož 
i ku zakoupení rouch bohoslu-
žebných a jiných potřeb chrá-
mových jakýmkoliv spůsobem 
přispěli, svým požehnáním hojně odměniti ráčil.

Dub r. 1900
Rok 1900 jest rokem jubilejním, svatým. Tak prohlásil papež Lev XIII. Okružním listem 

ze dne 10. května 1899. Podmínky k získání plnomocných odpustků ustanovil svatý Otec 
těmito slovy: „Jsouce milosrdni v Pánu, dáváme po celou dobu milostivého leta plnomocné 
odpustky a odpustění hříchů všem pravověřícím obého pohlaví, kteří, vykonajíce oprav-
dovou, kajicnou sv. zpověď a přijmouce nejsvětější Tělo Páně, bydlí-li nebo žijí-li v Římě, 
po 20 dní po sobě jdoucích, přišli-li však odjinud, aspoň 10 dní nepřetržitých nejméně 
jednou denně dle občanského nebo církevního počtu navštiví čtyry basiliky v Římě, sv. 
Petra, sv. Pavla, sv. Jana v Lateráně a svaté panny Marie Větší (rozumí se chrám Panny Ma-
rie Sněžné) a pomodlí se zbožně za odstranění bludů a rozkolů, za svornost křesťanských 
vladařů a za spásu křesťanstva.“ Kněžstvo vikariatu volyňského v tomto roce ve dnech 30. 
a 31. května pořádalo na oslavu Božského Vykupitele a Jeho přesvaté Matky jubilejní pouť 
na sv. Horu. Zvláštní poutnický vlak vypraven byl z Volyně s 1250 poutníky. Ze zdejší osady 
sůčastnil se duchovní a 18 poutníků.
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Poutní místa

Poutní kostel Panny Marie Pomocné  
v Pasově

Na našem putování za poutními místy v blízkosti našich hranic překročíme hranici s Ra-
kouskem a vstoupíme na území Německa. Postačí nám doslova jen pár kroků po německém 
území a do cesty se nám postaví barokní kostel stojící na kopci nad pasovskou čtvrtí Inn-
stadt. Jméno čtvrti prozrazuje jméno řeky, která pod ní a pod poutním místem Mariahilf 
protéká – Inn, pravý přítok Dunaje.

Dobu své největší slávy prožilo toto poutní místo v sedmnáctém a osmnáctém století. 
Na počátku poutní tradice stála malá kaplička, ve které byl umístěn obraz, jehož původ 
byl pozoruhodný. Jednalo se o kopii – jejím autorem byl pasovský malíř Pius a vytvořil ji 
roku 1620. Předlohou mu byla Madona slavného německého renesančního mistra Lucase 
Cranacha Staršího. Originál obrazu bychom našli v Innsbrucku. Cranach Starší ji vytvořil 
roku 1552. Obraz půvabné Madony s jemným úsměvem a Ježíška něžně objímajícího svoji 
matku měl ve velké oblibě biskup pasovský Leopold V. Rakouský (1586 -1632), bratr císaře 
Ferdinanda II.  Leopold byl zajímavou osobností. Jako příslušník císařské rodiny získal 
důkladné vzdělání v Gratzu. Ve svých dvanácti letech byl jmenován nástupcem pasovského 
biskupa, i když neměl kněžské svěcení. Na místo biskupa nastoupil až po sedmi letech. 
Následně se stal biskupem štrasburským a posléze místodržitelem v Tyrolsku. V Pasově 
založil známé gymnázium, jež dodnes nese jeho jméno – Leopoldinum.

Tento významný muž tedy nechal udělat dvě kopie obrazu a jednu z nich zanechal v Pa-
sově. Do děje vstupuje další osobnost – děkan dómu sv. Štěpána Markvart, svobodný pán 
ze Schwendi. Zámeček této šlechtické rodiny stojí naproti hlavnímu portálu. Děkan neviděl 
rád, že obraz Matky Boží je umístěn v kapličce spolu s dalšími mariánskými obrazy, a tak 
se rozhodl r. 1622 vystavět pro obraz, který se brzy stal cílem poutníků, kostel na návrší. 
Prací na projektu a stavbě kostela pověřil architekta pocházejícího z italské oblasti Tessina 
Francesca Garbanina. Stavba kostela byla započata r. 1624 a za neuvěřitelné tři roky r. 
1627 dokončena.

Kostel má klasický bazilikální půdorys. Interiér je zaklenut valenou klenbou s výsečemi 
a stěny jsou členěny mělkými lizénami. Zde nás především zaujme portálový barokní hlavní 
oltář, který pochází z roku 1729, s obrazem Panny Marie.

Na rozdíl od hlavního oltáře známe autora bočních oltářů, jež vzešly z rukou řezbáře 
Josefa Berglera mladšího. Střední loď je dále zdobena tzv. Kaiserampel – císařskou lampou, 
zlatnickou prací mistra Lucase Langa z Augsburku. Je vzácným darem  císaře Leopolda I. 
a připomínkou jeho pasovské svatby r. 1676 s Eleonorou Magdalénou, jeho již třetí a o pat-
náct let mladší manželkou. Přes věkový rozdíl spolu měli deset dětí. K hlavnímu prostoru 
je dále připojena sakristie, jež je zároveň pokladnicí poutního kostela. 

Průčelí stavby zdobí dvě masivní věže zakončené  pozoruhodnými měděnými helmice-
mi. Na vrcholy věží byly umístěny později – v roce 1665.

Péči o celý poutní areál i o jeho poutní tradici převzali r. 1631 kapucíni, kteří nedaleko 
kostela v Innstadtu měli zřízen hospic a klášter. 
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Do areálu kostela patří také stud-
na svaté Anny a především schodiště 
o  321 stupních, postavené r. 1628. 
U  jeho paty stojí mohutný raně ba-
rokní Krucifix.

Leopold a jeho manželka byli vel-
kými příznivci Panny Marie Pomoc-
né. Když byla Vídeň r. 1683 obsazena 
Turky, jimž velel Kara Mustafa Paša, 
uprchl císař Leopold I. se svojí man-
želkou a  malým dvorem do  Pasova. 
Tam se denně oba modlili před obra-
zem Panny Marie a prosili o záchranu 
země před tureckým nebezpečím. 

Rozhodujícím mezníkem v  his-
torickém vývoji Evropy byla bitva 
u  Vídně, kde na  jedné straně stála 
vojska Habsburků spolu se zástupci 
celé křesťanské Evropy a  proti nim 
vojska Osmanské říše. Sedmdesát 
tisíc mužů na  straně křesťanské 
proti sto třiceti osmi tisícům Turků. 
V  bitvě se vyznamenala také polská 
vojska vedená svým panovníkem 
králem Janem III. Sobieskim. Bitva 
byla také počátkem vojenské kariéry 
Evžena Savojského a také náš krajan 
Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic 
získal vojenskou slávu při obraně Vídně, a tím i vděčnost Habsburků.

Císař Leopold v bitvě zvítězil pod heslem „Maria Hilf!“ Tím se pasovská Panna Maria 
stala státním milostným a uctívaným obrazem Habsburků a celé říše. Zbraně ukořistěné 
Turkům jsou dodnes k vidění v přilehlých chodbách kostela. 

Lidé ze všech společenských vrstev, z  mnoha krajů střední a  jižní Evropy putovali 
k Panně Marii. Poutě však byly po půldruhém století v celé habsburské říši zrušeny. Jeden 
z vlivů měla doba osvícenství, které se rychle šířilo z Francie do celého světa. Druhou udá-
lostí, která omezila poutní tradici naráz, byla josefínská sekularizace z konce 18. století. 
Teprve katolická reforma Bavorska z roku 1830 dovolila obnovit pouti nejen k pasovské 
Mariahilf, ale k řadě dalších poutních míst.

Tato tradice je v Pasově dodnes živá. Pravidelně se konají poutní slavnosti a dodnes 
můžete vidět na schodech věřící, kteří schod po schodu stoupají ke kostelu Panny Marie 
Pomocné. Navštívíte-li Pasov, toto město tří řek, město univerzity a bohatých kulturních 
památek, vydejte se také na návrší nad řekou Innem a navštivte mariánský kostel Matky 
Boží Pomocné.  MFK
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Biblické postavičky

Biblické postavičky jsou pomůckou určenou k přiblížení biblic-
kých příběhů. Postavená scéna nás nutí přemýšlet o zobrazovaném 
textu. Postavičky neznázorňují jen jednu konkrétní osobu, každá 
postavička, po  drobné úpravě, může představovat kohokoli. Tak 
například o víkendu na Ktiši, kdy bylo téma „Jak Slovo na velkou 
Moravu přišlo“, představovaly dvě postavičky sv. Cyrila a Metodě-
je. Podobně jako postavička, která je v dnes ukázané scéně Janem 
Křtitelem a sundá se z ní velbloudí srst, může v jiné scéně po oble-
čení třeba riflí a trika představovat současného mladého muže. Slyšel jsem o případu, kdy 
byly postavičky použity právě k příběhu ze současnosti. Fantazii a kreativitě se při práci 
s postavičkami nekladou meze, i když využití postaviček je převážně u biblických příběhů.

Přibližme si tedy situaci, kdy mezi kajícníky kolem Jana Křtitele se objevil Ježíš.

Svátek Křtu Páně
Lid byl plný očekávání a  všichni uvažovali o  tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem 

na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já, jemu nejsem hoden ani rozvázat 
řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Když se všechen lid dával pokřtít 
a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě 
jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ (Lk 3,15-16, 
21 – 22)  Karel Falář, Volary

Adventní koncert v kapli Panny Marie Lurdské v Chrobolech a vánoční koncert v kapli Korunování 
Panny Marie v Nebahovech byl nejen krásným kulturním zážitkem, ale pro samotné organizátory 
byla milým překvapením hojná účast místních obyvatel.
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Kalendář
Z lat. kalendae, první den měsíce. Je to vlastně tabulka měsíců, dnů a týdnů, které tvoří 

rok. Nejstarší křesťanský kalendář je kalendář papeže Miltiada (též známého jako Melchi-
ades), jehož pontifikát trval od r. 311 do r. 314 n. l. Jeho kalendář se však dochoval jen 
částečně ve fragmentech. Velikou reformu kalendáře provedl papež Řehoř XIII. r. 1582, 
a to tak, že do kalendáře přidal 10 dnů, aby vyrovnal zpoždění kalendáře juliánského, po-
užívaného od doby G. Julia Césara. Ke konkrétní úpravě došlo tak, že ze 4. října se přešlo 
hned na datum 15. října.

Karmelitáni 
(Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, 
česky Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel)
Příslušníci řeholního řádu, který byl pojmenovaný podle pohoří Karmel 

v Palestině. Svatý Albert z Verceli, latinský patriarcha Jeruzaléma, udělil 
roku 1209 přísnou řeholi skupině mnichů, kteří se usadili právě na tomto 
místě. Stará tradice odvozuje řád přímo od proroka Eliáše, který zde podle 
Bible svedl známý souboj s  proroky boha Baala a  bohyně Aštarte. Karmelitáni opustili 
v důsledku častých střetů s muslimským okolím poměrně brzy Palestinu a rozptýlili se 
do různých zemí Evropy. Působili v největších univerzitních centrech, např. v Cambridge, 
Oxfordu, Bologni a Paříži. Roku 1452 byla založena ženská část řehole. Největší reforma 
řádu proběhla v 16. století. Byla dílem sv. Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže a od původní ře-
hole se oddělil tzv. Řád bosých karmelitánů. U nás působí karmelitáni v Praze, v Olomouci 
a v Kostelním Vydří, kde provozují Karmelitánské nakladatelství. Karmelitánská spiritua-
lita klade důraz na kontemplaci, bratrské společenství a službu uprostřed lidí.

Malý slovníček církevních pojmů 
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POUŤ AUTOBUSEM 10. 2. – 18. 2. 2014
Kontakt, přihlášky, informace: 
Poutní centrum biskupství královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové 
Mob. 731 646 800 nebo 731 598 752, 
e-mail: recepce@cm-fatima.cz; poutnik@bihk.cz ; www.bihk.cz

V současné nelehké situaci naší katolické církve v ČR při různých útocích proti církvi a jejímu 
poslání je třeba svou přítomností vyjádřit jednotu s našimi biskupy – pastýři – při cestě AD LIMI-
NA do Říma ke Svatému otci. Pouť ČR k apoštolským prahům bude zahájena v Římě na Světový 
den nemocných, o památce Panny Marie Lurdské, v úterý 11. 2. 2014 a bude vrcholit v pondělí 
17. 2. 2014 při setkání se svatým otcem Františkem.
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Hana Pinknerová 
Další porce potěšení

Nové ráno, nový den
Ráno se probouzím rychle. Stává se, že mě z postele vymrští 

nějaký báječný nápad, jehož provedení nesnese odkladu. Často 
také vstávám, protože už jen pouhá představa vůně kávy, čers-
tvého pečiva, bílého jogurtu s jahodami na jaře nebo opečené-
ho toustu se sýrem a pórkem v zimě je dost silným impulzem, 
který mě přinutí opustit lože. Miluju rána.

Všechno se mi zrána zdá nové, čerstvé a  lákavé. Včerejší 
neúspěchy, neshody nebo nezdary jsou smazány, jsou zastaralé 
a nepodstatné. Já začínám znovu. Každý nový den beru jako novou příležitost. Nový den 
je jako dárek. Nedočkavě rozvazuju mašli na víku a moc se těším, co bude uvnitř. Předem 
jsem rozhodnuta se radovat, ať mne v něm čeká cokoli. I na obávané návštěvě u zubaře se dá 
najít něco pozitivního – třeba že má člověk na další rok pokoj! Ráno je čas těšit se na nové 
nápady. Je taky čas sklidit ovoce nápadů včerejších. Co budu dělat? S kým se uvidím? Co 
budu vařit nebo kdo uvaří něco dobrého mně?

Nechci prošvihnout žádnou chvíli. Ať mi neunikne ani jedna kapka deště, ani jeden 
sluneční paprsek, chci slyšet všechny hádky sýkorek v zahradě, já musím jako první spatřit 
vykukující špičky krokusů, pohladit trávník, uždibnout stéblo pažitky nebo přivonět k roz-
víjející se růži. Toužím ochutnat všechny požitky, které mi každý den nabízí.

Nikdy se nenabažím těch prostých běžných zážitků, chutí a  vůní. Čerstvý chleba mi 
bude vždycky vonět stejně opojně. Svěží jarní déšť, letní bouřka po dlouhém dusnu, zlaté 
podzimní listí nebo třpytivé sněhové vločky mi nemohou nikdy zevšednět. Jsou pořád 
stejné, ale vždycky úplně jiné! Vždycky ráno s nadšením pozdravím na chodbě nebo na ulici 
některou sousedku halasným: „Dobrý den!“, protože to tak skutečně myslím.

Ne každý den si tak zřetelně uvědomuju, jakým potěšením pro mne ráno je. Někdy jsem 
špatně spala a není mi dobře, někdy po mně hned zrána někdo něco chce a já nemám čas 
se zamyslet. Ale beztak to platí. Ráno je potěšení.

Přeju vám do nového roku, abyste každého rána pro sebe objevili potěšení sedmkrát 
do týdne. Dobré ráno, dobrý nový rok!

Zažít to znovu
Kráčela jsem po ulici na sklonku dne. Svěží větřík mi čechral vlasy, kolem mne vlály šosy 

mého dlouhého kabátu a já se těšila, že nikam nespěchám. Koukala jsem po nebi. Ve spleti 
městských ulic s vysokými domy toho z nebe moc vidět není. Člověk se musí snažit, aby na-
šel výhled na větší výsek oblohy než jen úzký obdélník ohraničený tramvajovým vedením.

Nejlepší výhled jsem našla na křižovatce. Zůstala jsem stát na rohu, abych se vynadívala. 

Čtení na pokračování
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Červánky byly jako obvykle přenádherné. Barvy na obloze jen hořely, mráčky se podobaly 
chvíli nachovým chryzantémám, chvíli ohnivým chuchvalcům vaty, pak zase bohatým ty-
lovým spodničkám tanečních šatů. Purpur, nach, šarlat, zlato, oheň, divoká krása. Vzneše-
nost toho pohledu mě nějak dojímala. Celá uchvácená tou nádherou jsem přemýšlela, jak 
o tom napíšu, abych se o ten zážitek podělila i s ostatními, kteří si nebe dnes navečer třeba 
nevšimli. Když jsem ale v hlavě začala rovnat slova, jimiž bych popsala, co právě vidím, 
zarazila jsem se. To nemůžu napsat!

O nebi, o mracích, o stmívání jsem přece už psala. Dokonce několikrát. Nemůžu přece 
psát pořád o tomtéž. Chtělo by to něco nového, něco originálního. Něco, co jsem ještě ne-
prožila, co tu ještě nebylo. Ale co když nic neprožiju? Co když mě nic nového nenapadne?

Odtrhla jsem pohled od planoucího nebe a pomalým tempem jsem se šourala k domovu. 
Zklamalo mě, že o té kráse nebeské nemůžu psát. Škoda, jsem toho tak plná! Lítostivě jsem 
se ještě naposledy pohlédla po červánkové nádheře. No ale proč bych vlastně nemohla? Co 
je špatného na tom, že slunce vychází znovu každé ráno a večer opakovaně zapadá? Některé 
věci jsou dokonalé tak, jak jsou. Nelze na nich nic vylepšit.

Uvažovala jsem, že takových věcí jako překrásný soumrak a hra mraků na nebi je asi víc, 
a jsou dokonalé právě tím, že jsou stále stejné. Napadla mne chuť a vůně čerstvě upečeného 
chleba. Nikdy se mi nepřejí, nikdy nebude fádní. Vůně kávy, chuť zralých jahod – vadí mi, 
když to není stejné. Nebo pomalý polibek mého manžela. Má stále stejný efekt, vždycky mě 
mravenčí v zátylku, rozechvějí se mi kolena a nemůžu popadnout dech. Srdce se mi rozbuší 
a od hlavy k patám mě polévá sladké teplo. Já ani nechci, aby to bylo jinak. Manželových 
polibků se nemohu nabažit, stejně jako čerstvého chleba. Na  tom se nedá nic vylepšit. 
Nepotřebuju novinky, netoužím po změně. Můj manžel, jeho polibky, planoucí soumrak, 
chleba, káva i jahody mi naprosto vyhovují. Chci je vychutnávat znovu a znovu, se stejným, 
snad mohu říci i s rostoucím potěšením.

Některé věci jsou dokonalé tak, jak jsou.

Větvička
Uprostřed zimy jsem dostala větvičku. Manžel mi ji přinesl z procházky. Prý někde na-

razil na hromadu větví z prořezávaných stromů a připadalo mu, že některé větvičky mají 
už pupeny tak slibné, že by se mohly rozvinut. Tak jednu ulomil a přinesl mi ji domů. Já 
mám tyhle pozdravy z venku moc ráda a můj muž to dobře ví. Vstrčila jsem ji do skleněné 
lahvičky od nějaké limonády a postavila na kuchyňské okno.

„Co to bylo za strom?“ zeptala jsem se. „Nevšiml jsem si. Jen jsem z té hromady větví 
utrhl vhodný kousek,“ usmál se muž. Obhlížela jsem větvičku a lámala si hlavu. Nemohla 
jsem nějak poznat, z jakého stromu ten klacík pochází. Žádný ze známých keřů to nebyl 
skoro jistě, to bych snad poznala. Ale poznat druh stromu bez listů anebo aspoň bez tvaru 
jeho koruny, to je už na mne moc těžké, takový znalec nejsem. Těšila jsem se, že rozvíjející 
se lístky mi třeba trochu napoví.

Větvička si ale dávala na čas. Netvářila se, že by hynula nebo schla, ale pupeny se taky 
nezvětšovaly, ani nijak neměnily vzhled. Zdálo se mi to docela napínavé. Každé ráno jsem 
obhlížela větvičku, sem tam doplnila vodu a trpělivě čekala. Po týdnu mi připadalo, že pu-
peny jsou o trochu větší a více se lesknou. Po dalších několika dnech se z hladké slupky začal 
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odchlipovat první zelený lístek. Vypadalo to podobně, jako když z Popelčina oříšku vykoukl 
cíp jejích plesových šatů. Znamenal příslib, nabízel naději, dával znamení, že jaro je blízko.

Za další týden byla větvička plná čerstvých zelených lístků. Z jakého stromu nebo keře 
pocházela, jsem stejně nepoznala, ale nevadilo mi to. Všimla jsem si totiž něčeho jiného. 
Za oknem bývalo stále ještě šero, ráno drobně mrholilo, v poledne pršelo a v podvečer to 
klouzalo. Mohlo by se zdát, že vlezlá zima nikdy neskončí. Že už nikdy nebudu nosit nic 
jiného než těžký zimní kabát. Že neodložím kozačky, rukavice a šálu. Ale ta větvička zeleně 
zářila na mém kuchyňském okně a jako by říkala: „Žádný strach. Jaro jistě přijde a všechno 
bude zelené, jako jsem teď já.“ Takový malý klacík a tak hezké potěšení…

Kniha o pozdně gotických kostelích
 Odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích v listopa-

du 2013 slavnostně veřejnosti představilo novou publikaci pod názvem Pozdně gotické kos-
tely na rožmberském panství. Jejím autorem je historik umění Mgr. Roman Lavička, Ph.D., 
odborný pracovník vydavatelské instituce. Kniha je přepracovanou verzí jeho disertační 
práce, kterou r. 2012 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a výslednicí 
více než deseti let badatelské činnosti. Své poznatky průběžně publikoval na stránkách 
odborných časopisů, sborníků i knih. Kromě odborných znalostí a narůstajících zkušeností 
prokázal též obdivuhodný pozorovatelský talent, který je důležitým předpokladem pro 
dobré poznání zkoumaných objektů i rozpoznání detailu v celku stavby. Jen díky tomu se 
mu např. podařilo vyhledat a popsat 258 různých kamenických značek, tj. jakýchsi „pod-
pisů“ řemeslníků na jejich díle.

 Kniha rozebírá velkou vlnu stavební činnosti, která započala výstavbou mariánského 
poutního chrámu v Kájově (1471/74 – 1485), vyvrcholila kolem r. 1500 a v pozdně go-
tickém tónu dozněla až dokončením kostela sv. Petra a Pavla v Nových Hradech (1590). 
Zasáhla rozsáhlé území pod vládou či výrazným vlivem pánů z Rožmberka, rozprostírající 
se od Prachatic na západě až po Staré Město pod Landštejnem na východě a od Soběslavi 
po  hornorakouský Haslach. Těžiště však leželo v  nejjižnějším cípu Čech. Vyrůstaly zde 
novostavby kostelů (např. kostel sv. Jiljí v Dolním Dvořišti, vysvěcen 1507), přestavovaly 
se ty starší. Z nově vybudovaných věží se rozezněly nové velké zvony, chrámové lodi ně-
kterých kostelů nově překryla klenba často ve formě dvojlodí, přistavovaly se nebo nově 
upravovaly sakristie, pod nimiž končily z hrobů vyzvednuté ostatky zesnulých farníků. 
Zřizovaly se zabezpečené prostory pro schraňování cenností kostelních i obecních. Vchody 
se osazovaly zdobnými portály a okna dovedně provedenými kružbami. Nově se pořizovaly 
taktéž upevněné součásti zařízení jako oltáře, křtitelnice, kropenky na svěcenou vodu či 
sloupky na milodary. V umělecky ztvárněných sanktuářích se uchovávala Nejsvětější svá-
tost oltářní.

 Nová publikace přináší cenný soubor poznatků, které by neměly uniknout pozornosti 
odborníků ani prostých milovníků historie. I místní znalci se mohou podivit nad tím, kolik 
i viditelných zajímavostí se ukrývá v jejich jinak důvěrně známém svatostánku. Sp.
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Stalo se

Oslava sv. Cecílie v Prachaticích
Svatou Cecílii oslavil Chrámový sbor, skupina Elaion a Schola dětí spolu se sborem „Ra-
dostné přátelství“, který už řadu let pomáhá při hudebním doprovodu půlnoční mše a při 
vánočních koncertech.

Živý betlém letos poprvé uspořádali za poměrně velkého zájmu účinkujících i přihlíže-
jících obyvatel také ve Strunkovicích nad Blanicí.
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V  Prachaticích v  kostele sv. 
Jakuba se stalo již pěknou 
tradicí předání betlémského 
světla skauty.

Dětská „půlnoční“ mše  
v Prachaticích

Více fotografií
z vánočních akcí je na: 

http://casopis.farnostprachatice.cz/


