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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KniHa moZaiKa života
(pokračování)

Bože, odejmi nám strach,
ale dej nám bázeň.

+ + + + + + + + + + 

Neodsuzuji zmatený svět,
nepodporuji zkažený svět.

+ + + + + + + + + + 

Muži ubližují ženám a ženy ubližují mužům.
Nestačí změnit postoje, je třeba změnit srdce – a začít 
u sebe.

+ + + + + + + + + + 

Obecný vztah k Bohu mají ti,
kteří ho uznávají.
Osobní vztah k Bohu mají jen ti,
kdo ho vyznávají.

+ + + + + + + + + + 

Náboženská zkušenost:
modlitby, bible, svátosti.
Mystická zkušenost:
ticho, nitro, hluboko.
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Úvodník

otec Karel, Pater Fořt, 
bratr Fík. Poprvé jsme se 
potkali na  počátku deva-
desátých let. Na  skautech, 
jak jinak. Pak jsme se vídali 
pravidelně, naposledy před 

loňskými Vánocemi. O každém setkání by se dalo 
vyprávět, každé bylo nezapomenutelné, ale jedno 
na mě zapůsobilo zvláště silně, i když se mě vlast-
ně netýkalo. Bylo to v katedrále, na pohřbu jeho 
celoživotního přítele, spolubratra a druha Václa-
va Dvořáka, po skautsku Tinti. Na samém konci 
odcházel středem katedrály průvod s rakví. Otec 
Karel v průvodu nebyl, stál sám uprostřed pres-
bytáře a díval se za rakví. Tedy skrze rakev, skrze 
průvod, skrze zeď katedrály. A  já cítil, že hledí 
tam, kam nikdo z nás ještě nedohlédl. V tom po-
hledu nebyl žal nad odchodem přítele. Ten pohled 
byl plný jistoty a  víry. Pohled, kterým otec vy-
provází synka, který jde poprvé do školy. Pohled 
naplněný přesvědčením, že je to tak, jak má být, 
a že ta cesta, na kterou vykročil, vede k tomu pra-
vému cíli. Pohled někoho, kdo ví. Teď se na pouť 
vydal sám. Věděl, kam a za kým jde. A ještě jeden 
okamžik z toho dne ve mně zůstal. Do sakristie 
přišli jacísi lidé a ptali se, zda tu někdo mluví ně-
mecky. A  Otec Karel na  ně spustil bezchybnou 
němčinou. I nesměle se otázali, zda by někdo ne-
rozuměl francouzsky. A tak přešel zcela plynule 
do francouzštiny. Vím, že dnes mnoho lidí vládne 
dvěma i  více jazyky, ale za  tou jeho dovedností 
stály roky práce v cizině, v Německu, v Alžíru. Ne-
byla to dovednost získaná ve školních lavicích, ale 
otisk jeho služby lidem bez ohledu na národnost, 
jazyk, barvu pleti, vyznání. Tento pátek opět vy-
nášel průvod kněží rakev. Tentokráte v presbytáři 
nikdo nestál. Ale kdo tam byl, možná si všiml, že 
ty pomyslné dveře, kudy Fík procházel, zůstaly 
trochu pootevřené. To proto, abychom se, až se 
tam sami vydáme, nebáli.

Jaroslav Pulkrábek
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Liturgický kalendář

Ne   2. 2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU   
Po   3. 2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
St   5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Čt   6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Ne   9. 2. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ     
Po 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny   
Út 11. 2. Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
Ne 16. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ     
Po 17. 2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
So 22. 2. Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
Ne 23. 2. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

sv. pavel miki a druhové 
Narodil se v Japonsku, šest let po prvním pokusu o hlásání evangelia v této zemi. Byl 

pokřtěn v 5 letech a od 11ti let byl vychováván jezuity. Kolem 21 let vstoupil do jezuitské-
ho semináře a stal se prvním jezuitou v zemi. Latinu studoval s obtížemi, ale byl dobrým 
znalcem budhistických nauk a zvyklostí, což mu v diskusích umožnilo úspěšně čelit míst-
ním učencům. Úspěšně vyučoval katechismus a se svými kazatelskými schopnostmi se stal 
jedním z nejvýznamnějších misionářů v Japonsku. 

Zde je vhodné ohlédnout se trochu zpět, k  po-
čátkům křesťanství v  Japonsku. Prvním, kdo tam 
donesl evangelium, byl jezuitský misionář sv. Fran-
tišek Xaverský se spolubratry v roce 1549. Do roku 
1587 se zasloužili o  200  000 katolíků v  zemi. Je-
jich práce se neobešla bez těžkostí, ať šlo o  ces-
tu, obtížný jazyk, odlišnou kulturu, nepochope-
ní a  nepřátelství. To poslední bylo podporováno 
budhistickými kněžími i  feudálními pány, kteří 
za vším viděli politiku a nechávali se do nepřátelství 
i  vmanipulovat. Příkladem je pomluva, že Špa- 
nělé a Portugalci mají kolonialistické zájmy a misi-
onáři jsou nastrčení agenti. Protikatolickou náladu 
se snažili rozdmýchat v Japonsku i holandští klavíni. 

Misionářům byl japonský císař z počátku naklo-
něn, protože viděl, že respektují kulturní tradice 
země a pomáhají je rozvíjet. Císař Tojotomi Hidejoši 
(zv. Taika-Samy) v roce 1587 však křesťanství zaká-
zal a misionáře vypověděl. Nebyl však příliš důsled-
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ný a  část jezuitů obezřetně v  misijní 
činnosti pokračovala. V r. 1593 přišli 
z  Filipín horliví františkáni a  nezna-
jíce všechna rizika, veřejně a  velmi 
nápadně vystupovali. Co by bylo jin-
de přijatelné, tam bylo provokativ-
ní. Zvláště když došlo ke  zvýšenému 
napětí mezi Japonskem a  Španěl-
skem v  roce 1596, začal císař tvrdé 
pronásledování křesťanů. V  Osace 
9. 12. uvěznili 6 františkánů a  3 je-
zuity; 31. 12. k nim v Meacu připojili 
15 aktivních japonských věřících. Byli 
mezi nimi katecheté, dva katoličtí lékaři i dva chlapci. Všem, mimo jiné, uřezali levé ucho, 
spoutané a zmučené je vozili mezi lidmi, aby je odstrašili od víry. Bylo rozhodnuto jet s nimi 
do Nagasaki k popravě. Dva milosrdné a odvážné věřící, kteří jim chtěli ulehčit na poslední 
cestě, zajali a přidali ke skupině, takže jich na popravu jelo 26. 

Zde je jejich přehled. Tři jezuité, 33letý Pavel Miki a dva spolubratři, kteří složili řádové 
sliby až ve vězení: Jakub Kisai, 64letý katecheta, a Jan Soan de Goto, 19letý novic a student 
teologie. Šest františkánů: Filip de Las Casas, František Blanco, František Adaukt, Gundi-
salvus García, Martin Aguirre a Petr Blásquez. Z ostatních: lékaři František de Meako a Já-
chym Sakakibara; katecheti Lev Karasuma a Pavel Suzuki; dále Bonaventura, František de 
la Parilla, Gabriel, Jan Kinuya, Kosmas Takeya, Matěj, Pavel Ibaraki, Petr Sukejiro, Tomáš 
Dangi, Michael Kozaki a jeho syn Tomáš Kozaki, 13letý Antonín a 11letý Ludvík Ibaraki. 

Všichni byli na vrchu, později nazvaném Svatý, ukřižováni. Modlili se, zpívali a ostatní 
povzbuzovali k vytrvalosti. Pavel Miki prý z kříže prohlásil:

„Jsem pravý Japonec. Jediný důvod, proč mne zabíjejí, je v tom, že jsem hlásal Kristovu nauku, 
a děkuji Bohu, že za to umírám… Chci vám všem ještě jednou říct: Proste Krista, aby vám po-
mohl být šťastnými. Já poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům… 
Prosím Boha, aby se nad všemi smiloval, a doufám, že moje krev se změní v úrodný déšť na mé 
spolurodáky.“ 

Podle jiného zdroje: „Když jsem dospěl až sem, předpokládám, že nikdo z vás si nemyslí, že 
bych teď nechtěl mluvit pravdu. A proto vám prohlašuji, že není jiné cesty ke spáse, než ta, kterou 
jdou křesťané. Tato cesta mě učí, abych odpustil nepřátelům a všem, kteří mně ublížili. Proto rád 
odpouštím králi a všem, kteří mě přivedli na smrt, a prosím je, aby ochotně přijali křesťanský 
křest.“

Poprava byla dokončena typickým japonským způsobem, všichni byli probodnuti dvojím 
křížícím se kopím od bokům k ramenům. 

V roce 1862 byli slavnostně kanonizováni papežem Piem IX.
–

Bože, Tys posiloval japonské mučedníky, svatého Pavla a  jeho druhy, aby skrze smrt 
na kříži vešli do věčného života; na jejich přímluvu dej sílu i nám, abychom svoji víru sta-
tečně zachovali až do smrti.  (závěrečná modlitba breviáře)
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Kaple

Kaple nejsvětější trojice lčovice
Nedaleko Čkyně v podhůří Šumavy nazývaném také Podlesí můžete na svých toulkách 

krajem navštívit obec Lčovice, lidově nazývanou také Elčovice. Nově opravenou branou 
vejdete do zámecké zahrady a před vámi se jako z pohádky vynoří zámek se dvěma patry 
zasklených arkád a zlacenými hodinami v průčelí. Skutečně, zámek je uzavřen, neobydlen, 
málem zapomenut. A přesto nám může vyprávět bohatou historii zámku i malé osmiboké 
kaple stojící nedaleko v zámeckém parku. 

Na místě renesančního a v době baroka a devatenáctého století upravovaného zámku 
stávala ve středověku tvrz, jejíž kamenné pozůstatky můžeme vidět na západní straně stav-
by. Majitelé tvrze ovládali ze svého sídla okolní obce a často bývalo panství lčovické spojeno 
s Česticemi. Do neblahé doby bělohorské tragedie vládli celému panství hlavně rody Přechů 
z Čestic a Hodějovských z Hodějova. Ti zaujímali protikatolický a protihabsburský postoj, 
takže museli narychlo opustit svou vlast, aby unikli exekuci, která postihla řadu českých 
šlechticů. Zkonfiskovaný majetek nečekal dlouho na nového majitele. Stal se jím pan Jin-
dřich Michal Hýzrle z Chodů, o němž již byla řeč ve vyprávění o Česticích. Pan Jindřich byl 
velkorysým majitelem a nechal upravovat zámek a jeho okolí po italském způsobu. Jeho 
poslední manželkou se stala paní Eleonora Eliška z Donína a ta svoji péči věnovala nejen 
zámecké budově, ale také zahradě a ve svém úsilí nepolevila ani po smrti svého manžela. 

V době sedmnáctého století se rozšířila móda romantických zahrad. Původní renesanční 
zahrady dokonale geometricky řešené byly doplňovány umělými jeskyněmi, altánky a kap-
lemi, někdy záměrně změněnými na malebné ruiny. Tak také v zámecké zahradě lčovické 
vznikla malá osmiboká kaple, jejímž účelem bylo spíše zdobit zahradu. Zámek měl pro 
duchovní potřebu svoji zámeckou kapli i se stálým kaplanem, který v ní sloužil mše svaté.

Kaple Nejsvětější Trojice je vystavěna na osmibokém půdorysu a připomíná centrální 
stavby, například jindřichohradecký rondel, s nímž se však nemůže srovnávat svou velikos-
tí. Stavbička sedí v terénu parku jako hříbek a na první pohled nás zaujme svou vysokou 
kupolí s lucernou, malou vížkou ve vrchlíku, jejímiž okénky proudí světlo do kupole. Ze 

dvou stran je pečlivě zabedněný vchod do  jejího interiéru. 
Tam vás při pohledu vzhůru překvapí bohatá štuková a ma-
lovaná výzdoba, opět připomínající italské paláce a letohrád-
ky. Je však značně poškozená a zub času odhalil také způsob 
stavby kupole, neboť odhalil cihlovou osmibokou konstrukci 
kupole. Ta byla pokryta štukem, modelovanými štukovými 
reliéfy a následně malována. 

Ornamentální a rostlinné motivy jsou děleny do osmi díl-
ců. V nich nacházíme v horní části osm (ne dvanáct) znamení 
zvěrokruhu. Patrný je motiv lva, štíra, vodnáře a můžeme se 
dohadovat dalších znamení. Zda jejich výběr osmi z dvanácti 
představoval znamení členů rodiny nebo jinou symboliku, se 
již patrně nedozvíme.
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Ve  spodní části vidíme v  osmi kar-
tuších postavy světců, svatého Václava, 
Ludmilu, Prokopa, Zikmunda s  dob-
ře čitelnými nápisy: S.WENCESLAE, 
S.LVDOMILLA, S.SIGISMVNDE, S.
PROKOPE, vždy s  formulí ORA.PRO-
NOBIS.

Spodní část lemují pásové ornamen-
ty tvořené drobnými palmetami a vej-
covci a  v  některých částech je dobře 
čitelné písmo nápisu, který v sobě obsa-
huje osobní jména a který se vine po ob-
vodu interiéru kaple v několika řadách.

Stěny kaple jsou členěny výklenky 
uzavřenými mušlemi – konchami. Opět 
si položíme otázku, zda ve  výklencích 
stály sochy nebo zda zůstaly prázdné 
tak, jak je vidíme dnes. 

Po panstvu Hýzrlů přišli další maji-
telé. Syn paní Eleonory celé panství se 
zámkem prodal a  v  zachované kupní 
smlouvě se ve výčtu nemovitostí uvádí 
také kaple Nejsvětější Trojice.

Bouřlivá doba napoleonských válek 
zamíchala evropskou historií a také Lčovice se dočkaly oživení. Francouzská hraběnka Do-
rothea Rey se roku 1815 stala novou majitelkou a spolu se svým manželem počala upravo-
vat zahradu i okolní krajinu. Její manžel byl velkým milovníkem stromů a nechal vysadit 
topolové aleje vedoucí ze Lčovic do Čestic a dále směrem na Volyni. Jejich nadšení však 
vedlo k nutnému finančnímu krachu a nakonec museli svůj majetek přenechat svému nej-
většímu věřiteli panu Evženu Vratislavu Netolickému. 

Lčovice se však přece jen dočkaly klidnějších dob a trpělivějších majitelů. V roce koupili 
zámek a panství Lippertovi, rodiče budoucí manželky architekta Josefa Zítka. Ten po sňat-
ku s jejich dcerou a dramatem po požáru jeho stavby Národního divadla trávil s rodinou 
většinu svého času na svém zboží. Zahradu nechal nákladně upravit a ctil také barokní 
architekturu zahradní kaple. 

Zítkovi zůstali majiteli až do roku 1926. Pak přišla finanční pohroma, prodej a konec 
šťastného období. Doba válečná a poválečná nepřála církevním stavbám a snad jediným 
dobrým počinem byla oprava krovu a nová střecha, která zabrání nejhoršímu. Zámek, za-
hrada s loveckou věží a kaplí Nejsvětější Trojice je v současné době v soukromém majetku 
zahraničního vlastníka. Zámek i kaple jsou uzavřeny, návštěvník však může projít zahradou 
a připomenout si generace stavitelů a hospodářů, kteří vytvořili arkádovou stavbu zámku 
i naši půvabnou kapličku. 

MFK
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vytrvejte v lásce a oběti, 
Bůh stojí za to…

Mladé sestry boromejky, které ještě nesměly nosit řeholní šat a  žily 
v tajných komunitách v Brně a Praze, připravily ke 150. výročí příchodu 
boromejek z Nancy do Prahy divadlo, na kterém se podílely mladé i staré 

v upřímném zápalu a nadšení. K údivu všech přišla Matka Vojtěcha a velmi se radovala, 
protože před ní ožila minulá i přítomná boromejská kongregace, tak drahá jejímu srdci. 
Na tuto akci sepsala vzpomínku sestra Alena:

„Přijela jsem do Znojma – Hradiště na zkoušku. I když Matka byla již vážně nemocná, 
přijala mě a ještě jednu sestru ve svém pokoji. Byla velmi bledá, ale její úsměv zářil jako 
jindy. Za tu krátkou chvíli naše srdce zahřála svou pochodní lásky srdce. Připomínala nám 
důležitost našeho apoštolátu a vzájemné lásky. Prosily jsme si o věčné sliby, říkala, že je 
nosí v srdci, ale už to nebude ona, kdo je přijme. Když tak otevřeně mluvila o své nemoci, 
mrazilo nás, cítily jsme úzkost a bolest svírala srdce z blízké budoucnosti. Ona se odevzdá-
vala do vůle Boží a dala nám požehnání. Pak mezi nás účinkující přišla v době obědu a zářila 
radostí, když viděla, kolik se nás sjelo. Říkala, že se tolik na divadlo těší, ale i kdyby ji Pán 
povolal dříve, věřila, že jí dovolí dívat se z nebe. 

Boromejky 

Matka Vojtěcha při děkování po divadle k jubileu Kongregace (vlevo v popředí mladá Matka Bo-
huslava jako P. Pichtl)
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Divadlo proběhlo 28. listopadu 1987 a Matka je sledovala s velkou pozorností. Všechny 
jsme hrály historii naší kongregace s velkým nasazením. Matka to prožívala tak hluboce, že 
ke konci plakala ona, celé jeviště i hlediště. Byl to velmi silný zážitek, na který nezapome-
nu. Nakonec se sama ujala děkování a řekla, že nemá starost o budoucnost kongregace, že 
bude žít, když každá boromejka bude usilovat o to, co jsme předvedly v divadle. S radostí 
pak všem účinkujícím rozdávala malé dárečky. Odcházela naplněná radostí, nikdo na ní 
nepozoroval známku bolesti. Hladila nás svým mateřským pohledem, ale její bledost nás 
naplnila strachem a úzkostí o ni. Odjížděla jsem s bolestí i vděčností v srdci, že jsem se s ní 
mohla rozloučit ještě zde na zemi – s naší drahou Matkou, kterou budu stále nosit v srdci.“

Z duchovní závěti:

„Moje milé, nejdražší spolusestry, aspoň těmito řádky se vrací má duše k Vám. Odchá-
zím s láskou, kterou jsem chovala ke každé z Vás. Vy jste byly vždy první mojí starostí, ale 
i mou láskou a útěchou, pomocí a oporou. Nesu svůj vděk za Vás na věčnost. Tam budu 
za Vás prosit, žehnat a bdít nad Vámi více, než mi to bylo možné zde. Jen mi pomozte, 
abych byla brzy ve slávě mého Pána a Snoubence. Mé drahé spolusestry, ještě se na Vás 
obracím s prosbou Matky, která se loučí a říká naposled své přání, svůj testament.

Milujte se. Obě přikázání lásky ať jsou Vám zákonem! Milujte Boha, milujte se navzájem, 
milujte své bližní – nejvíce chudé. Čím větší bídu vidíte, s tím větší něhou a láskou se k ní 
sklánějte. Milosrdná láska ať vítězí. Zachovávejte, prohlubujte spiritualitu naší kongrega-
ce. Láska, pokora, prostota a jednoduchost, statečnost a upřímnost, rodinný duch a další 
ctnosti boromejek ať zdobí vaše srdce. Ale především láska, hluboká, pevná, nezištná. Lás-
ka, která jde až ke kořenům lidské bytosti a proniká všechno, vždyť láska je Bůh v nás. Služ-
te Pánu s opravdovostí a radostí, věrně a oddaně! V jakýchkoliv podmínkách! Úsilí o svatost 
a milosrdná láska – to jsou naše křídla k nebi. Jen naše vlažnost a změkčilost by ji pohřbila. 

Duch svatý ať denně posílá proudy světla, On ať vede srdce každé z Vás a celou kongrega-
ci. V jeho záři, až mi Pán dopřeje, budu prosit za Vás – abyste šťastně došly cíle. Bez úhony! 
On však neslíbil klidnou pravdu, ale šťastný návrat, budeme-li s ním. Nezklamte očekávání 
nebe i země. Tolik lidí čeká na Vaše milosrdenství, na záchranu, pomoc. Daly jste Bohu své 
ano, splňte je. Vytrvejte v lásce a oběti! Bůh stojí za to. Objímám Vás a žehnám, žehnám…“
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Doba mezidobí – všední dny?
Už je to nějaký ten den, co jsme odzdobili stromečky, okrasné baňky, ozdoby a barevná 

světýlka uložili do krabic, na nichž se již stihl usadit nějaký ten prach. Očekává nás doba 
velikonoční se svým časem přípravy – dobou postní. Nacházíme se v údobí mezi těmito 
dvěma velkými událostmi – narozením a ukřižováním i vzkříšením Krista; tedy v době 
mezi-dobí (mezi dobou vánoční a velikonoční). V jistém slova smyslu se dá říci ve všedním 
čase liturgického roku. Mezidobí zabírá větší část celého liturgického roku.

Myslím, že nám to může být připomínkou, že i náš život je z drtivé části naplněn všední-
mi dny, událostmi, starostmi a pracemi. Podobně jako drtivá část Kristova života je naplně-
ná skrytým, všedním, každodenním prožíváním, starostmi a pracemi. Evangelia nám při-
pomenou krásné události Kristova narození a pak nás postaví před dospělého, třicetiletého 
muže, který zahájí relativně krátkou dobu svého veřejného působení, jež končí jeho smrtí, 
zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením. Podstatná část jeho života v Nazaretě je našim 
zrakům skrytá. Nikoliv však zraku jeho nebeského Otce. Právě tato „všední“ doba skrytého 
života Ježíšova je dobou, v níž proniká (jakožto člověk) do tajemství vůle svého nebeského 
Otce. V ní se učí a prohlubuje v modlitbě a postoji naslouchání, vydanosti, poslušnosti, 
věrnosti a důvěry v Boha Otce. Právě v tomto čase skrytém, všedním, každodenním koření 
to, co se projeví a ukáže v těch velkých událostech veřejného působení, kříže a prázdného 
hrobu. Co se projeví v postoji důvěry Bohu Otci tváří v tvář smrti.

Tak jako Kristův skrytý – „všední“ – život není v Božích očích malicherným, ale důle-
žitým, tak i náš všední život je v Božích očích cenný a potřebný. Právě ve všedním životě 
– v mezidobí (mezi různými slavnostmi, svátky a oslavami) našeho života – se projevuje 
poctivost a pravdivost našeho života z víry, v něm se učíme uvádět do života to, o čem 
slyšíme v evangeliích o slavnostech. Ježíš říká: „Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, ale ten, 
kdo plní vůli mého nebeského Otce …“. Zda skutečně plníme vůli nebeského Otce, nám 
dává možnost prověřit a zároveň se tomu i učit náš všední život.

Vzorem je nám i Maria. Ta slyšela a přijala Boží Slovo, které se stalo v jejím lůně tělem. 
Trpělivě pak dávala prostor po devět měsíců – všední dny mezidobí – aby nenápadně a po-
stupně toto Slovo rostlo a sílilo. Tak i my máme dávat všednodenní prostor slovu, které 
slyšíme o  slavnostech, aby postupně, nenápadně, ale jistě prorůstalo naším myšlením, 
mluvením a jednáním. 

P. Josef Sláčík

Homilie 

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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Kdo slouží mši?
Na tuto otázku by spousta lidí odpověděla, že přeci kněz. Ale není 

to zcela pravda. Mši slouží celé shromáždění věřících. Jestliže jsme 
se sešli v kostele, tak nejsme pouze diváky toho, co kněz koná, jsme 
aktivními účastníky. Jsme těmi, kdo spolu s knězem konáme připo-
mínku poslední večeře. Jsme církví, Tělem Kristovým: kněz zastupuje 
Hlavu, Krista a my ostatní jsme součástí tohoto těla. Tak se o tom píše 
v úvodu do Římského misálu: Ve mši neboli Večeři Páně se shromažďuje 
Boží lid za předsednictví kněze, který zosobňuje Krista, k slavení památky Páně neboli eucharis-
tické oběti. Proto o tomto místním shromáždění svaté církve platí v plné míře Kristův výrok: „Kde 
jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

I v malé kapli, kam se vejde jen pár věřících, se může slavit oběť, kterou Bůh Otec svěřil 
skrze svého Syna Ježíše lidem. Mše nemůže začít bez kněze. A kněz by měl sloužit mši 
alespoň s jedním účastníkem. Takto o tom mluví úvod do Římského misálu: Mše se nemá 
slavit bez přisluhujícího nebo alespoň někoho z věřících, ledaže by k tomu byl spravedlivý a ro-
zumný důvod. Spousta kněží si slouží mši „sami pro sebe“, ale i tak by měli vždycky alespoň 
v myšlenkách být spojeni se svými farníky, modlit se za ně a očekávat, že se mnozí z nich 
modlí za něho.

V prvotní církvi si určitě lidé uvědomovali, že se musí aktivně zapojovat jak při boho-
službě, tak i při dalších příležitostech. Tak to apoštol Pavel píše ve svém listě do Korintu: 
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha 
dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž 
Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, 
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému 
dar vykládat, co to znamená. 

Později bohužel začalo oddělování věřících od kněze. To se ukazuje i viditelně oddělením 
presbytáře od lodi nízkou mřížkou. Ty se pak po Druhém vatikánském koncilu (1962-65) 
začaly z kostelů odstraňovat a v nově postavených kostelích se často postavil oltář dopro-

střed prostoru, aby se více naznačilo 
spojení kněží s věřícími.

Při mši tedy každý koná, co mu 
náleží: kněz předsedá bohoslužbě, 
zpěváci zpívají, věřící konají mod-
litby i  pohyby těla, skrze které se 
spojují s děním v kostele. Mši tedy 
skutečně slouží celé shromáždění 
věřících. Záleží tedy i  na  tobě, jak 
budou vypadat bohoslužby v našich 
chrámech.

PH

Ministrantům
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Life update

silvestr na Ktiši

Letošní Nový rok jsem strávil na Ktiši. Celý program probíhal od neděle 29. 
12. 2013 do pátku 3. 1. 2014. Díky možnosti přijet na program kdykoliv v těch-
to dnech jsem na Ktiš dorazil v pondělí a domů jsem odjížděl ve čtvrtek v noci. 
V pondělí jsem přijel tedy na oběd a odpoledne nás již čekal nabitý program. 

Celý program byl v duchu námořnictví, v duchu přípravy na vyplutí na hostinu 
s naším panovníkem. Vyrazili jsme na louku, kde se odehrávala hra ve formě lod-
ní bitvy. Moc se povedla a díky celkovému počtu cca 45 lidí jsme se opravdu na-
smáli a pořádně si zahráli. Vzhledem k tomu, že program silvestrovského večera 
jsme si jako účastníci vytvářeli sami, rozdělili jsme se již v pondělí do skupin. 
Dvě skupiny byly zaměřeny na dramatickou scénku, jedna skupina připravovala 
večerní hru a poslední skupina byla hudební. Já jsem nebyl zařazen do žádné 
z těchto skupin, protože jsem jako animátor ještě s kamarádkou měl na starost 

moderování celého večera. Na silvestrovský večer dorazilo přes šedesát lidí a atmosféra byla 
nepopsatelná. Kromě vydařeného programu byl čas i na popovídání s přáteli a poznání no-
vých lidí. Do programu byly zařazeny modlitby a mše svaté, při kterých jsme hráli křesťan-
ské písně a zpívali z plných plic. Vyvrcholením celé akce byla pouť do Chrobol na novoroční 
mši svatou, které se zúčastnil velký počet lidí i z okolí. Programy v Diecézním centru pro 
mládež jsou vždy velmi podařené, ale tato akce byla jednou z nejlepších, jakou jsem kdy 
na Ktiši zažil. Setkání s mladými věřícími lidmi je vždycky obohacující. Do nového roku 
nám všem toto setkání dodalo novou energii a chuť do dalšího života s Bohem. Doufám, 
že příští rok se opět zúčastním, a přeji všem, aby našli odvahu také přijet a zakusit setkání 
s Pánem ve společenství.  Martin Vanáč
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Stojí za přečtení

John Bunyan
poutníkova cesta

Poutníkova cesta patří bezesporu k nejslavnějším křes-
ťanským literárním dílům vůbec. Kniha bývá mnohdy při-
podobňována ke Komenského Labyrintu světa a ráji srdce, 
někteří ji dokonce považují za jakousi „protestantskou bibli“. 
Poutníkova cesta byla přeložena do  více než 200 jazyků. 
První díl vyšel poprvé v roce 1678, avšak v češtině byla vy-
dána až v roce 1864. Autor John Bunyan ji napsal během 
svého pobytu ve vězení, v němž strávil přes 12 let života, 
odsouzen byl za svou víru a kazatelskou činnost. „Nebyl jsem 
bez naděje, že by mé uvěznění nemohlo posloužit k probuzení 
svatých v této zemi. A právě tato skutečnost mě vedla k vydání 
celé záležitosti Bohu. A  opravdu, až do  svého návratu jsem ve  vězení prožíval sladká setkání 
s Bohem,“ popisuje anglický spisovatel zpětně dobu strávenou v žaláři. 

Kniha je jednou velkou alegorií jistého člověka jménem Kristián, který si nese na zá-
dech ohromné břemeno v podobě svých vlastních hříchů. Jelikož ho Duch svatý usvědčuje 
a otevírá mu oči, rozhodne se Kristián odejít z Města zkázy do Nebeského města, aby tak 
unikl nadcházejícímu Božímu hněvu, jenž má pohltit jeho rodné město a zdá se být již 
téměř nevyhnutelný. Přestože sklízí od města, v němž dosud žil, posměch a jeho jednání je 
v očích ostatních bláznovstvím, nevzdává své úsilí a v pevném odhodlání pokračuje v cestě. 
Jeho putování je však plné zkoušek, pokušení, ale i nástrah. Potvrzuje se tak, že „těsná je 
brána a úzká cesta, která vede k životu“ (Matouš 7,14). Kristián prochází například Bažinou 
malomyslnosti, přičemž zdolává různé pochybnosti, překonává Údolí stínu smrti, bojuje 
proti duchovním mocnostem, kde využívá Boží zbroje, kterou dostal darem od svých přátel, 
je nucen na své cestě neustále bdít, ba dokonce snášet i jistá utrpení, která – jak se později 
ukáže – mají svůj smysl. Uprostřed putování Bůh občerstvuje jeho duši a „vodí jej na klidná 
místa u vod, naživu ho udržuje“ (Žalm 23, 2-3). Kristián na své cestě potkává mnohé další 
poutníky, jejichž jména (Poddajný, Malověrný, Nadějeplný aj.) vypovídají o jejich vztahu 
k nebeskému království. Mnozí z nich se ho snaží zlákat z cesty, jiní ho už jen svou přítom-
ností povzbuzují a pomáhají mu tak v jeho duchovním růstu. Ačkoliv Kristián několikrát 
zakolísá nebo zabloudí, nadzemská milost ho vrací zase zpátky. Jeho víra se tak mnohdy 
zoceluje v ohni zkoušek a Kristián se díky nim učí více důvěřovat Bohu. Podaří se mu dostat 
do Nebeského města?

Každý křesťan je takovým Kristiánem. I v našich životech zdoláváme mnohé překážky, 
i naše víra je prověřována. Jsme věrnými Kristovými následovníky? Jsme trpěliví v souže-
ní? Nerezignujeme? Dokážeme se v duchovních bitvách ohánět mečem, znovu se postavit 
na nohy? Neztrácíme ve vřavě světa radost a naději?  Jan Kaňka
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Zaniklé kostely Šumavy

Knížecí pláně 
(Fürstenhut)

Knížecí Pláně ležely 15 km jihozá-
padně od Vimperka, v nadmořské výš-
ce 1020 m. Dřevařská osada byla založe-
na roku 1792 knížetem Schwarzenbergem 
poté, co pasovský biskup projevil zájem o dřevo 
z  této doposud liduprázdné příhraniční oblasti. 
Díky příchozím lesním dělníkům se zde časem ustáli-
la ves, kterou tvořily po pláni roztroušené dvorce. Hor-
ská osada zůstala součástí vimperského panství až do poloviny  
19. století, kdy byla ustanovena samostatnou obcí. Název obce vznikl podle pověsti, ve kte-
ré knížeti Schwarzenbergovi vítr odvál klobouk na strom a přítomní se předháněli, kdo 
ho chytí. Kníže jim pak klobouk ponechal na památku. Ten byl dlouho chován v úctě, až 
ho sežraly myši. Po založení obce zůstala v jejím názvu vzpomínka na tuto událost (Fürs-
tenhut). Na místě, kde byla v roce 1792 postavena myslivna a hájovna a o tři roky později 
zahájena stavba prvních 41 domků pro dřevaře.

Od roku 1821 zde fungovala německá obecná dvoutřídka. Roku 1902 měla obec nejprve 
poštovnu a od roku 1913 i samostatnou poštu (zrušena roku 1947). Od počátku existence 
Knížecích Plání se v místě usazovali především obyvatelé německé národnosti, a tak zde 
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roku 1910 evidovali 534 Němců 
v  67 staveních. V  katastru Kní-
žecích Plání stávala myslivna, 
hájovna, pracovala zde pila, vý-
robny rezonančních desek, dře-
věných zátek, řešet a  také zde 
stával mlýn. Před 2. světovou 
válkou měla v obci své stanoviště 
hraniční stráž.

Ve  válečných letech 1941–45 
zde údajně zřídili nacisté zaja-
tecký a pracovní tábor, ve kterém 
prý byli umístěni především fran-
couzští muži a  ukrajinské ženy. 
Konec Knížecích Plání odstarto-
valy poválečné události. Po odsunu Němců zde zůstávali noví přistěhovalci ještě do roku 
1950. Brzy poté však bylo nařízeno další vysídlení osady kvůli vytýčení hraničního pásma.

Roku 1828 zde založena lokálie a vystavěn tu dřevěný kostel sv. Jana Křtitele. V roce 
1856 byla expozitura povýšena na farnost a 1. 9. 1861 položen základní kámen pro zděný 
kostel, vysvěcený 27. ledna. Kniha: Soupis památek historických a uměleckých v politic-
kém okresu Prachatickém za spolupracovnictví Adolfa Josefa ze Schwarzenberga napsali F. Mareš 
a J. Sedláček, popisuje kostel a jeho interiér takto:



16

„Kostel pseudogotického slohu skládá se z presby-
táře, pěti stranami osmiúhelníku uzavřeného a  opěr-
nými pilíři bez ústupků opřené. 8,25m široké a 6,80m 
hluboké, z  níž polovice přehrazením nízkou příčkou 
slouží za sakristii. Přistavěná loď, délky 22,20m a šířky 
10,80m, v  jejímž čele stojí kamenná vížka s  jehlanco-

vou střechou, zesílena dvanácti opěrný-
mi pilíři o  jednom ústupku. Zevnějšek 
proveden v režném zdivu z domácí žuly, 
vnitřek kryt volnou střechou, bedně- 
ním na  viditelné kostře krovů jak pres-
bytáře, tak lodi. Vestavěný kůr na  dvou 
sloupech spočívající má též konstrukci 
dřevěnou.

Ve  stejném slohu provedena vnitřní 
úprava. Hlavní oba vnitřní oltáře a kaza-
telna jsou jednoduché truhlářské práce 
bez bohatších řezbářských okras.

Obraz sv. Jana křtitele na hlavním ol-
táři jest signován: Wien, 1864 Carl Hof-
mann, podobně obraz sv. Leonory na le-
vém bočním oltáři. Obraz Panny Marie 
s  Ježíškem, nad nímž vznášejí se dva 
andělé s  páskou s  nápisem: Sancta Ma-
ria auxilium christianorum ora pro nobis je 
od téhož umělce. Varhany postavil F. Jüstl 
z Krumlova.“

Nad vítězným obloukem byl 
umístěný znak knížete Schwar-
zenberga, přesněji alianční 
znak Schwarzenbersko-Liech-
tenštejnský. 17. července 1912 
kostel vyhořel, ale o  Vánocích 
se zde opět konala první bo-
hoslužba. O  čtyři roky později 
byly sneseny a  roztaveny zvo-
ny. V  roce 1920 byly ze sbírky 
zakoupeny dva nové. Poslední 
bohoslužbu sloužil v roce 1950 
P. Karel Fořt.

Vyrabovaný kostel s  farou 
a zbývajícími domy byly odstře-
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leny dne 20. 8. 1956. Náhrobky na  hřbitově 
tehdy „pouze“ rozjezdily buldozery, což na po-
čátku 90. let 20. století umožnilo německým 
rodákům obnovení hřbitova. Na  místě, kde 
kdysi stával kostel, je dnes vztyčen velký kříž. 
O obnovení kostela obec neuvažuje. Poblíž toho 
to místa se nachází opravený hřbitov s malým 
domkem pro správce a  obnovený památník 
padlým z obou světových válek. Na místě jedi-
ného přeživšího domu je postavena velké novo-
stavba (restaurace). Převzato z diplomové práce Ivy Vavruškové:

ZMIZELÉ KOSTELY JIŽNÍ ŠUMAVY A POŠUMAVÍ (Prachaticko)

Knížecí pláně 1990 – vzpomíná Franz strunz
Užaslí a sklíčení hledíme teď na pozůstatky našeho někdejšího domu tady. Vstup do sklepa je 

dosud patrný. Stavení samo je dokonale srovnáno se zemí. Vidíme žulové kameny jeho zdí, ležící 
tu jeden přes druhý, jak je shrnul dohromady buldozer při srovnávání zbytků osady se zemí. Orien- 
tujeme se podle krajiny, abychom našli místo, kde mohla být velká obytná místnost, v  níž se 
i spalo, kde se odehrával celý život naší rodiny, rodičů i nás dětí, kam se z mé paměti derou znovu 
a znovu děsivé scény z válečných let, kdy jsme se dověděli poprvé o otcově smrti. Odklízíme ka-
meny stranou a nacházíme pod nimi domovní dveře, jak se sem dostaly při „zplanýrování“ domu, 
nacházíme i stopy modré omítky, té poslední z roku 1945, dveřní veřeje, rozporku od vozu, úlomky 
kachlů a puklý litinový plát z našich kamen, na nichž maminka vařívala, co byl rok dlouhý, jídlo 
pro nás všechny doma.

Jsme jako v transu. Jako bychom se stali archeology svého vlastního života, kteří hledají kdesi 
ztracenou spojnici s mi-
nulostí, bod, na  který 
by se snad dalo navá-
zat. Mohutné dešťové 
mračno, tady na  vý-
chodním svahu Šumavy 
nic neobvyklého, nás 
odtud vyhání. Putuje-
me dál spíše jen tuše-
nou vesnickou cestou. 
Můj starší bratr, lépe 
obeznámený s  krajinou 
našich dětských let, vy-
počítává, jak se říkalo 
po  chalupách na  jed-
notlivých místech, kde 
někdy stávaly…“
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„…Konečně na nejvyšším místě osady se dostáváme ke kostelu. Dnes tam stojí smrkový lesík 
ve tvaru čtverhranného obdélníku, spíš vlastně čtverce nad původním jeho půdorysem. Zčásti 
se v něm dosud povalují přitesané žulové kameny od doby, co ta mohutná stavba vyletěla celá 
do povětří. Zachovalo se i torzo památníku padlým. Hrob předků se najít už asi nedá. Nápisy 
na náhrobcích jsou porušeny, padlé náhrobní kameny, vše zarůstá vysoká tráva. Tak velké bylo 
rozhořčení po letech válečné okupace, že mělo být zřejmě zahlazeno vše, co v tomto pohraničním 
území připomínalo německé obyvatele. Zdaleka viditelný stojí na okraji hřbitova, kde kdysi stá-
vala hřbitovní zídka, vysoký kamenný kříž s jasně čitelným nápisem velkými písmeny: FRIEDE. 

www.kohoutikriz.org,
Z knihy: Strunz F.: „Meine lieben Fürstenhuter...“, vydané roku 2002
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Stalo se

Tradiční odpolední novoroční mši 
svatou v  krásně vyzdobeném a  téměř 
zaplněném kostele v  Chrobolech slou-
žil pro mládež ze Ktiše, místní farníky 
i  poutníky z  okolí P.  Roman Dvořák. 
Díky patří Juhaňákovým a Beranovým 
za  pozvání, veškeré náročné přípravy 
a milé dárečky pro každého účastníka.



recept na štěstí
Tak se jmenoval koncert křes-

ťanské skupiny NOEMI z  Vla-
chova Březí, konaný dne 4. ledna 
2014 ve zdejším kostele.

Kultivovaný hudební projev 
mladých zpěváků a  muzikantů, 
soustředěných kolem rodiny Va-
rausovy, hodně, hodně nadšení, 
profesionální ozvučení, různé 
vychytávky v podobě kouzelných 
oříšků s překvapením či kouzelného hrnce, vkusné videoprojekce, modré šálky s  logem 
skupiny. 

Zcela zaplněným kostelem zavládla super atmosféra, kterou umocnily reakce přítom-
ných posluchačů, kterým se vůbec nechtělo jít domů. Štěstí měli všichni ti, kdo byli pří-
tomni.

Jak to vím? Inu byla jsem tam taky.
„Štěstí je mít kolem sebe lidi, které může mít člověk rád a kterým můžeme dát to nejlepší z nás. 

Štěstí je, že nás má také tak někdo rád a že to víme. Štěstí je být zdravý, a když už zdraví úplně 
nemáme, tak najít vnitřní pokoj, jak se s tím vyrovnat a jak bolest přijmout s odevzdaností, která 
nebolí, ale vysvobozuje. Štěstí je mít naději, víru a lásku. Štěstí je, když najdeme skutečný pokoj 
a radost. Štěstí je prožít a skutečně pochopit, kdo je život…-:) Štěstím je mít víru v Boha… a plně 
se mu odevzdat s důvěrou.“ Slávka Pivoňka Tomešová

Kostel sv. anny na libínském sedle 
již po několik let vždy v adventním a vánočním čase ožívá hudbou. 2. adventní neděli zde 

vystoupil pěvecký sbor Radostné přátelství a 2. svátek vánoční pěvecký sbor Česká píseň 
Prachatice. Letošní návštěvnost byla zejména o vánočním koncertu nebývalá. Jistě více než 
60 dospělých a také i docela malé děti. Kostel byl zcela zaplněn – řada lidí stála i na kůru. 

K vytvoření sváteční vánoční atmosféry přispěl tentokrát ještě navíc dar přátel z Nové 
Pece, kteří věnovali kostelu krásný dřevěný šumavský domek s chlévem se svatou rodi-

nou. Soused na něm opravil, 
co bylo potřeba, a zdokona-
lil i  osvětlení. Mohli se jím 
potěšit nejen účastníci kon-
certů, ale i všichni, kdo o vá-
nočních svátcích navštívili 
kostel. Bude v tomto kostele 
uložen trvale, a tak bude jistě 
dělat radost o vánočním čase 
i v dalších letech. 

Eliška Weysserová
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Pouť do Svaté země

judská poušť
Poušť je fenomén, který 

ve Svaté zemi nelze obejít. Bez 
něj by pouť – hlavně v duchov-
ním významu slova – nebyla 
úplná. Pěkně to vyjadřuje An-
toine de Saint-Exupéry v  Ma-
lém princi:

„Poušť je krásná …,“ řekl malý 
princ.

A  měl pravdu. Vždycky jsem 
miloval poušť. Usedneme na  pí-
sečný přesyp … Nevidíme nic … 
Neslyšíme nic … A přece něco září 
v tichu …

„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu …,“ dodal.
Pro nás je tou studnou Boží láska, které se tu můžeme takřka dotknout: jak v reflexi 

dějin Izraele „když byl ještě chlapcem“ (srv. Oz 11,1), tak ve zkušenosti křesťanských mysti-
ků – mnichů a poustevníků. 

V  biblickém pojetí je poušť především místem původního chaosu („země byla pustá 
a prázdná“ – srv. Gen 1,2) a bezútěšnosti. Nedostává se jí Božího požehnání, protože jí schází 
voda jako rajské zahradě před prvním deštěm (Gen 2,5). Přebývají v ní zlí duchové a nebez-
pečná zvířata (srv. např. Dt 32,10). Je protikladem obyvatelné země, jako je zlořečení proti-
kladem požehnání. Avšak Bůh chtěl, aby jeho lid prošel touto „velkou a strašlivou pustinou“ 
(srv. Dt 1,19), dříve, než vstoupí do země oplývající mlékem a medem; aby zakusil jeho 
láskyplnou péči a naučil se mu důvěřovat: „Našel ho v pusté zemi, v místě hrůzy, kde vyjí divoká 

zvířata, obklopil ho péčí 
a staral se o něj, střežil ho 
jako zřítelnici oka. Jako 
orel bdí nad svým hníz-
dem, vznáší se nad svými 
mláďaty a rozprostírá své 
perutě, tak ho vzal a nesl 
na  svých křídlech.“ (Dt 
32,10-11). Přestože ne-
ustále reptali a  byli mu 
nevěrní, poskytoval jim 
všechno potřebné k  ži-
votu: vedení i  ochranu, 

Klášter na Hoře Pokušení

Klášter sv. Jiří
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vodu i chléb (manu). Denně zakoušeli jeho lásku. Na poušti s nimi uzavřel smlouvu a dal 
jim Zákon, který z kočovného společenství učinil opravdový národ. Byla to doba zásnub 
Hospodina s jeho lidem. Pozdější generace si ji znovu a znovu připomínaly a učily se vědět, 
že člověk nežije jen chlebem, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. 

Také Ježíš chtěl sám na sobě zakusit všechny etapy života Božího lidu. Proto byl Du-
chem veden na poušť jako kdysi Židé, aby tam byl podroben zkoušce (Mt 4,1-11). Na rozdíl 
od svých předků však pokušení přemohl a zůstal věrný Otci. Dal přednost Božímu Slovu 
před chlebem, důvěře před oslňujícím zázrakem, službě Bohu před nadějí na pozemskou 
moc. V něm se putování Izraele pouští dovršuje a předobraz se stává skutečností. 

My se na  své pouti Svatou zemí setkáme s  pouští ještě několikrát – až pojedeme 
do Kumránu a na Masadu a pak hlavně při cestě na Sinaj – ale jen tady, v okolí Jericha, 
máme příležitost navštívit lidi, kteří se vydali v Ježíšových stopách a přijali poušť s celou 
její strohostí a nejistotou za svůj trvalý domov: mnichy řeckých klášterů.

První je přilepen ke svahu Hory Pokušení, vzdálené od centra města (vzdušnou čarou) 
pouhé dva kilometry na severozápad. Po křtu v Jordánu se Ježíš uchýlil do jedné z tamních 
jeskyň, čtyřicet dní se postil a byl pokoušen od ďábla. Ve 4. století vznikla před jeskyní kaple 
a okolo ní klášter. Křižáci (ve 12. stol.) ho obnovili a pojmenovali Quaranta; celou horu pak 
Mons Quarantana – hora Čtyřiceti (dnů pokušení). V roce 1895 ho převzali mniši řecké 
pravoslavné církve a během deseti let ho přebudovali do dnešní podoby. Jméno Sarando-
rion, které mu dali, vyjadřuje totéž co předchozí latinský název.

Stoupáme k němu z malého parkoviště, výstup strmou stezkou trvá asi půl hodiny. Ale 
stojí za to. Každým krokem výš se nám otevírá závratnější výhled do údolí (viz fotografii 
v minulém čísle). Nad hlavou nám tiše propluje trojdílná kabina lanovky. Klíčník nás vede 
úzkými chodbami do kostela a ukazuje místo, kde Ježíš odolával ďáblovu pokušení. Po mod-
litbě a krátkém odpočinku v chladivém stínu klášterních zdí sestupujeme zpět do Jericha.

Ke klášteru sv. Jiří je to mnohem dál. Jdeme téměř dvě hodiny rozpálenou pouští – na-
štěstí vane svěží větřík. Cesta se zařezává stále hlouběji do úzké strže – vádí al-Qilt. Právě 
ono prý inspirovalo autora slavného Žalmu 23 (22) ke slovům plným důvěry: „I kdybych 
šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou! Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.“ 

Překračujeme vyschlé koryto potoka (voda tu teče jen několik dní v roce, zato pěkně 
prudce – to je vidět!) a stoupáme do protějšího svahu. Strmé skalní stěny poskytují přece 
jen trochu stínu. Zdejší jeskyně a přírodní výklenky lákaly poustevníky a askety odedávna. 
V 5. století tu vznikl klášterní komplex, o jehož rozšíření se v 6. století zasloužil kyperský 
mnich Georgios Koziba. Po něm je dnes pojmenován – zemřel totiž v pověsti svatosti a je 
uctíván jako sv. Jiří. V roce 614 ho zničili Peršané (lebky zavražděných mnichů jsou tu 
dosud vystaveny) a teprve ve 12. století (kdy ho nechal obnovit byzantský císař Manuel 
I. Komnenos) znovu ožil. Současnou podobu získal v letech 1878-1901. Klášterní kostel 
je zasvěcen Panně Marii – její tatínek sv. Jáchym tu podle pověsti nějakou dobu pobýval 
a  právě tady se (od  anděla) dověděl, že jeho dosud neplodná manželka Anna bude mít 
děťátko. Jiná pověst spojuje toto místo s působením proroka Eliáše v době velkého sucha.

Mniši jsou vstřícní a pohostinní, jen neradi se loučíme. Ale čas letí, na parkovišti na skal-
ním ostrohu už na nás čeká autobus. Ještě to bude pěkná fuška se k němu vydrápat.

P. Pavel Liška 
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Na návštěvě u

otce jaroslava Zawadzkého 
Otec Jarek byl vysvěcen na katolického kněze na Slezsku. Pár let působil v diecézi Gliwice (Pol-

sko). Potom přijal pozvání a vypomáhal v českobudějovické diecézi. Sloužil ve farnostech Křemže, 
Zlatá Koruna, Černice, Horní Planá, Světlík, Vimperk, sv. Maří a okolí (asi 7 let). Od roku 2007 
žil ve Střední Africe, vrátil se do Polska v dubnu 2013 a v září se přijel na nás podívat. Má totiž 
sabatický rok.

Otázky mu byly kladeny při přátelském setkání u grilovačky různými farníky. 
Kam se vracíte nejraději?
Já nemám nějaká oblíbená místa, já jsem všude rád. A taky se mi líbí odhalovat nová 

místa. Líbí se mi tady, rád jsem byl v Křemži, rád jedu do Polska, rád jsem byl v africkém 
Čadu. Mám rád lidi a svět. Já jsem všude rád. 

Jak byste posoudil civilizační pokrok v Africe za tu dobu, po kterou jste tam pů-
sobil?

Tak za těch šest let bych mohl říct, že jde úspěšně dopředu, nějaká nafta se tam těží, 
a tak peníze jsou. Budují se nové cesty, silnice, školy hlavně v Džameně, hlavním městě. 
V naší oblasti tolik pokroku vidět nebylo, v té naší práci. To je vidět až za několik let. Posun 
bude až za pokolení. 

Otče Jaroslave, stýská se Vám po Africe? 
Já jsem Bohem ušetřený od stýskání. Neznám ten pocit: „stýská se mi po mamince, 

po rodině, po vlasti“. Až bude zima, možná pak to přijde. (Otec Jaroslav má rád teplo.) Ale 
teď mohu říct: byl jsem rád tady i tam. To si člověk vzpomene v prosinci, jak se vyhříval 
na sluníčku. Ne, nestýská se mi ani po Africe ani po Polsku. Ani po Čechách.

Jak se slaví liturgie v Africe?
Je to podobné jako tady, když se slavila mše ráno, než se šlo do školy a do práce na poli. 

Trvala asi 30 minut. Nezpívalo se a netancovalo. Zato v neděli a o svátcích to bylo daleko 
pestřejší, i dvě hodiny. Tancuje se a zpívá, oni to mají rádi, to těm lidem nemůžete zakázat. 
A tím se mše zase prodlouží. Kázání bylo s překladem, a tak klidně zabralo i dvacet pět mi-
nut. A to nemluvím o primiční mši anebo o biřmování. U nás koukají lidi na hodinky a už 
honem chvátají a někdo utíká před požehnáním. Oni si po mši popovídají i zatancujou. Za-
čátek mše někdy nestihnou, třeba se zpozdili, s tím měli problém, ale aby odešli dřív, to ne.

Holil jste se v Africe? Kdy vlastně naposledy?
Ne, v pase mám vousy, a tak jsem je taky musel mít ve skutečnosti. Člověk tam žije ze 

dne na den a nikdy neví, jestli neonemocní anebo nevypukne válka. Pak by mě do letadla 
nevzali, kdybych vypadal jinak než v pasu. Kdy naposledy? Jel jsem po semináři do Taizé, 
ale na polských hranicích jsem měl velký problém. V pasu jsem měl ještě tvář bez vousů 
a já jsem už vousy měl. Celník se šprajcnul a řekl mi, že mě takhle nepustí. Nakonec jsem 
musel v  Těšíně na polské straně k holičovi a ten mě oholil. Celník mě okouknul a řekl: „Tak 
teď můžete jet.“
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Co jsi očekával, jak přijímáš nezdary, co se ti nepodařilo?
S Afrikou jsem si nějaké představy nedělal. Ani jsem v této zemi nebyl, jen v Egyptě 

a v Tunisku. Ale to není černá Afrika. Bral jsem to všechno, jak události šly. Jen co se týče 
misijního života. Ve Varšavě nás chystali, ale co mě zklamalo, že jsme nedrželi pohromadě. 
Měl jsem představu, že když budeme tak daleko od rodiny a vlasti, budeme držet víc při 
sobě. Ale bylo to tak, že tady jsou Mexičané, tady Obláti, Italové – takové party. V Čadu nás 
bylo 20 Poláků, ale ne u sebe, a tak jsme se nenavštěvovali. Jen náhodně jsme se setkávali, 
byli vzdáleni asi 400-500 km. Jsem diecézní kněz, a tak jsem byl sám, kdo je v komunitě, 
má to snazší. Tak to bylo pro mě tak trochu zklamání. 

Mohl bys nám říct, jakou jsi měl představu o misijním působení v semináři a jaká 
byla skutečnost?

V  semináři měl člověk takovou představu, že misionář v  Africe už musí zemřít. Tak 
to bylo v 19. století. Prostě někam odjede a ztratí komunikaci se světem. Tak to není. Já 
bych ani nedělal rozdíl mezi obyčejným knězem a  misionářem v  Čechách. Poláci, co tu 
pracují, mají svou činnost hodně podobnou jako v Africe. Není tady malárie, ale zase jiné 
nepříjemnosti. Četl jsem Daniela Konbuni a ono jich odjelo na misie čtyřicet a po třech 
letech jich zbylo deset. Ostatní zemřeli. To bylo na konci devatenáctého století. Když jsem 
odjížděl do Čadu, měl jsem dvě tašky a jedna z nich byla plná léků. No, pak jsem v Africe 
zjistil, že si tam člověk může koupit, co chce, i bez receptu. V Polsku v jedné diecézi pod-

porují každého, kdo projeví zájem o misie, 
toho bohoslovce pak posílají do zemí, kde 
se seznámí s místním jazykem a zvyky. Já 
jsem to ale takhle neměl, všechno přichá-
zelo postupně, nejprve Čechy a pak Afrika. 
Jasně že jsem slyšel už v semináři: „Jděte 
do celého světa a hlásejte evangelium.“ Ale 
tažení na jih přišlo až postupně. 

Dál na jih už nepůjdeš?
Ne, nechystám se. 
A  jak je to s  jazykem. Jakou řečí jsi 

tam mluvil?
Oni neznají moc francouzsky. No a na-

učit se jejich jazyk je hodně těžké. Náš pan 
biskup je tam již třicet let, ale stejně dobře 
jejich jazyk neumí. Kdyby se ztratil v Bru-
su, tak se domluví s lidmi na cestu, ale to 
je asi všechno. Naše farnost, to byl jeden 
místní jazyk. A  v  druhé zase jiný. Doha-
dovali: se: „To se řekne takhle, ne takhle.“ 
A  pak jsem řekl: „Dost budeme mluvit 
francouzsky.“

Dostal jsi tam nějakou nemoc? 
No, my jsme se vždycky smáli, že mají 
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bohatý vnitřní život. Počítal jsem s tím, že nějaké nemoci dostanu. A dostal jsem malárii. 
Přišel jsem na vyšetření, ale nabrali mi krev a položili to tam na okno, mouchy na to lítaly. 
A já jsem si říkal, to mi najdou ještě AIDS. Pak byla ještě nemocnice 200 km daleko, a tam 
když jste přijeli, většinou řekli, že máte tyfus. A tak jsem si vzal léky a zalezl do postele. Ono 
se už člověku dělalo zle z těch silných prášků. Bolela mě hlava a taky jsem měl posunutý 
práh slyšitelnosti, a tak jsem nerozuměl. Užíval jsem chinin. Kamarád to měl horší, dělalo 
se mu zle a nemohl se na jídlo ani podívat. Přitom jíst musel. Aby to přežil. Místní lidé moc 
léky neužívají, když jdou do nemocnice, obvykle je už pozdě. 

Čím vás nejvíc štvali?
Nemůžu říct, že by mě něčím rozčilovali. No, oni jsou jiní. Velmi neuspořádaní, mají 

ve všem chaos. Člověk se učil brát je, jací jsou. V deštivém období mě štval hmyz. Je ho 
tam hodně a padá ze stromů, člověk ho má všude. Jsou to jen malí broučci, ale je jich moc.

Máte nějaký životní vzor?
Pro mě je úžasným vzorem a vzdáleným Karl de Foucauld z Malých bratrů od Ježíše. On 

žil s těmi lidmi, kteří tam pracovali, a on pracoval s nimi, učil se jejich jazyk a dokonce jim 
i sepsal slovník. Není to jako v Čadu, tam teď pracují davy katechumenů. Sdílel s nimi ten 
jejich život, byl s nimi a o Pánu Ježíši jim – muslimům nic neříkal. Doma se hodně modlil 
a velmi mnoho času strávil na adoracích. Nešlo mu o množství lidí, kteří uvěří v Krista, ale 
zanechání stopy po sobě. 

Jaká zvířata jste tam jedli? 
Zvířátek tam bylo hodně. Kočky polodivoké, ty jsme jedli. Psa nám snědli, tak jsme si 

pořídili nového. Kajmany nám přinesli malé, něco nám tam nějaké snědlo, něco nám upla-
valo, když se zvedla hladina vody. Pak nám tam prodali opičku. Takové ještě mládě, mámu 
asi snědli a zjistili, že víc vydělají, když tuhle malou prodají. Nejdřív jsme ji uvazovali a pak, 
když už se ochočila, tak jsme ji pouštěli na volno. A ona si lítala všude možně. Až jednoho 
dne ji prakem odstřelili a snědli. 

No tak vám ji vlastně prodali, a když jste jim ji vykrmili, tak ji snědli. 
Ona až tolik nenarostla, byla asi jako králík nebo kočka. Taky jsme jedli krysy, myši, 

ještěrky marguja, to jsou takové velké. Asi šestkrát jsme viděli hada u našeho domu. Přišli 
kluci s kameny a klacky a chytili jej a zabili. Jednou náš kuchař objevil hada na stromě, rost-
ly na něm banány. Nikdo z nás si ho nevšiml, ačkoliv jsme tudy ráno několikrát procházeli. 
Byl zelený a v listí nebyl vidět. Asi to byla mamba. Nebezpečný had. A taky jsem ho s kluky 
chytal. Nejdřív jim to nešlo, ale pak se to povedlo.

Jaké území jste spravoval?
Na našem území bylo sto šedesát vesnic a rozloha to byla asi osmdesát kilometrů vý-

chod – západ a asi třicet kilometrů sever – jih. Prostředkem vedla cesta a okolo pak cestičky 
v době dešťů neprůjezdné. My jsme se přepravovali většinou auty s náhonem na všechny 
čtyři kola, kamarád někdy jezdil na motorce, daleko se nepouštěl. Ale povrch cest, to byl 
písek, prach, kameny. A tak dost často píchl pneumatiku, i dvakrát za cestu.

Jak jsi se tam pohyboval – strojem? Nebo jsi jezdil na nějakém zvířeti?
Koněm, to by se mi líbilo, ale musel by se o něj někdo starat, když bychom byli pryč. Ses-

try, ty asi ne, spíš byly na slepice a kachny, ale tohle velké zvíře, to ne. Jednou jsem jel na os-
líkovi, ale dlouho to trvalo. Možná kdyby se v té vesnici přespalo, ale raději jsme používali 
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auta. Když jsme někam 
jeli, tak se s námi vždycky 
někdo svezl, anebo jsme 
přiváželi dříví do  našeho 
internátu. 

Jaké školy jste tam 
měli?

V  zemi je státní škola. 
A  my jsme měli takový 
malý preseminář pro kně-
ze. Spočíval v tom, že kluci 
chodili normálně do školy 
státní až k maturitě a od-
poledne jsme jim udělali 
doučování v  náboženství, 
vychovávali jsme je jako 
ministranty, učili se číst, 
psát. Takové individuální 
řešení. Museli mít přijíma-
cí řízení a hlásilo se jich asi čtyřicet a my jsme mohli poskytnout vzdělání jen osmi žákům. 
Přinesli si potvrzení o křtu, rodný list, vysvědčení. Přijímali jsme je ve věku 11 – 12 a ko-
likrát přišli i starší kluci s fousama a měli potvrzení, že jim je jen 12 let. To se dá všechno 
koupit. Stačí mít peníze. Pak jsme je posílali pryč bez řečí, nechtěli, ale už jsme se s nimi 
nebavili. Studium bylo na dva roky. Takže šestnáct žáků. Malý seminář a z něj se hlásili 
na normální. Někteří no, to byla hrůza – neuměli ani přečíst něco francouzsky, když jsem 
chtěl zkontrolovat, co napsali, nevěděl jsem, z které strany začít číst. U sester byly zase 
holky 8 – 9 let, kolem 30 žaček. Tam měly větší možnosti. 

Jak tam je zařízeno, komu jaká půda patří?
V čele vesnice je jejich šéf a kolem něj ještě šéf země, vody a lesů. A oni určují, to je tvoje 

a to ne. Pokud je nějaký spor mezi rodinami, šéf země se s nimi posadí a řekne, co a jak. 
To stát respektuje. Pokud dojde k nějakému trestnému činu, zase to posoudí šéf vesnice. 
Pokud se mu to rozhodnutí nelíbí, jdou k soudu. Ale je to tam tak, že když je spor mezi bílým 
a černochem, má pravdu černoch, protože bílý má peníze. Jde o to, kdo víc zaplatí. Sestry 
jely autem a z boční cesty jim vjel pod kola opilý muslim na motorce. A ten, kdo je hájil, 
říkal, že nemůžou vyhrát, protože by je muslimové mohli i zabít. Že on může jen bojovat 
za to, aby zaplatily míň. Často mluví o spravedlnosti, ale takto je to. 

Mají rádi v Africe ryby? A jak je loví?
Taky. Obvykle jde na ně celá vesnice, chytají rukama, vezmou koše a sítě a loví je. Viděl 

jsem i louže po dešti, jak z nich malí kluci loví rybičky. Ale kde se tam vzaly? 
Co byste chtěl do budoucnosti? Na co byste se chtěl zaměřit? 
Představu nemám žádnou. Jen aby se vyplnila Boží vůle a to je všechno.

Zpracovala Viktorie Předotová
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Mše svatá

lidový zpěv
Když mluvíme o zpěvu při mši svaté, musíme rozlišovat dvojí:
1. zpěv částí mše sv.
2. zpěv, který doprovází slavení mše sv., ale není její nedílnou součástí
Je to jako se zapojením elektrických spotřebičů: je buď sériové (ad 1.), nebo paralelní 

(ad 2.).
Ad 1.: Zpívané části mše svaté dělíme na a) ordinarium – to, co je neměnné, při každé 

mši sv. stejné (ordinarius = řádný, pravidelný), a b) proprium – to, co je vlastní pro ten který 
den, tu kterou liturgickou dobu, ten který svátek (proprius = vlastní, zvláštní, výhradní, 
charakteristický). 

a) K ordinariu patří Kyrie eleison (Pane, smiluj se), Gloria (Sláva na výsostech Bohu), 
Credo (Věřím v jednoho Boha), Sanctus (Svatý) a Agnus Dei (Beránku Boží). Gloria se zpívá 
jen o nedělích (mimo dobu adventní a postní), slavnostech a svátcích, Credo o nedělích 
a slavnostech – jindy se mohou vynechat. 

Neměnnými částmi jsou i modlitba Otče náš a ty, které na ni navazují (před svatým 
přijímáním), a samozřejmě také úvodní pozdrav a závěrečné požehnání a propuštění. 

Eucharistických modliteb je několik a mohou se střídat, ale jádro – slova proměňování 
– zůstává stejné. Některé jejich části může celebrant (s koncelebranty) také zpívat. 

b) Proprium tvoří předsednické modlitby (zpívá nebo recituje je předsedající) a preface, 
biblická čtení s příslušnými zpěvy (responsoriální žalm či kantikum, alelujový zpěv, pří-
padně sekvence) a antifony při průvodech: vstupní, k přípravě obětních darů a ke svatému 
přijímání. O tom všem budeme ještě mluvit na příslušných místech. 

Tyto části se nevynechávají; když se nezpívají, recitují se. Responsoriální žalm by se 
však měl zpívat vždy – žalmy jsou starozákonní písně (Antonín Dvořák také nazval své 
zhudebnění žalmů Biblické písně). Není třeba se stydět – i největší hudební antitalent se 
při troše úsilí zpívaný přednes (recitativ) naučí. A mezi přítomnými se přece vždycky někdo 
schopný zpěvu najde. Říkávalo se: co Čech, to muzikant! Už to neplatí?

Ad 2.: Pro zpěvy, které doprovázejí mši sv. paralelně, je v pokoncilní liturgii mnohem 
méně místa než tomu bylo dřív. Dokud se mše svatá sloužila potichu latinsky, bylo žádoucí, 
aby přítomní věřící při ní hodně zpívali: pomáhalo jim to soustředit se a mnohé písně byly 
navíc i poučením o tom, co se děje na oltáři, a modlitbou – odpovědí Bohu na to. Některé 
zpíval (školený) chrámový sbor, jiné všichni přítomní (tzv. lidový zpěv). U nás a v okolních 
zemích střední Evropy má lidový zpěv staletou tradici a je hojně rozšířen. Kolik jen to bylo 
za tu dobu kancionálů!  Patří k pokladům naší hudební kultury. V současnosti používaný 
„Společný zpěvník českých a moravských diecézí“ je jen skromným výběrem toho nejzná-
mějšího. Líbí se mi, co napsal P. Simajchl v předmluvě k jeho 1. vydání: „Není pomůckou 
dokonalou – jsme na počátku nové liturgické praxe a jejího ducha si budeme teprve osvojo-
vat. Může však být podnětem k vývoji lidového zpěvu v obnovené liturgii a k nové písňové 
tvorbě, která ovšem bude potřebovat k vyzrání svůj čas.“ To bylo před 40 lety. Jsme dnes 
o kousek dál? Zdá se mi, že ne. Nových písní je jako šafránu a ochoty věřících přijít o pár 
minut dřív a učit se je ještě méně.
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Mám písně z Kancionálu rád, zpívám je od dětství a řadu z nich umím zpaměti – přesto 
se nebojím říci, že se většina z nich ke mši sv. nehodí. Místo, aby uváděly hlouběji do aktu-
álního dění na oltáři a vyjadřovaly naši účast na něm, odvádějí pozornost jiným – byť zbož-
ným – směrem. Byly složeny pro jiné příležitosti: adorace, eucharistické průvody, májové 
pobožnosti, prosebná procesí, poutě k uctění svatých, aj. Platí o nich (v ještě větší míře) 
to, co jsme nedávno řekli o osobní zbožnosti během mše svaté: v dnešní uspěchané době si 
na tyto projevy zbožnosti už nenacházíme čas a pak chceme v neděli „zabít několik much 
jednou ranou“. Nejvíc to platí o mariánských písních a vánočních koledách. 

„Dobrý hospodář vynáší ze své bohaté zásoby věci staré i nové.“ (srv. Mt 13,52 – obojí 
má svou hodnotu; nové věci nečiní ty staré neužitečnými a zbytečnými). Za dědictví pře-
vzaté od předků neseme odpovědnost – rodilo se z  jejich zápasů o víru, z  jejich hledání 
správného chápání a srozumitelného předávání Božích tajemství, z jejich bolestí, důvěry 
a naděje. Nemůžeme je jen tak odhodit – byla by to sebedestrukce! Vždyť naše víra stojí 
na tom, čeho dosáhli oni – byť v odlišném kulturním a společenském kontextu; je-li vy-
tržena z kořenů, usychá! Na druhou stranu nesmíme být pohodlní a dělat jen to, na co 
jsme zvyklí a co se nám líbí a „sekat“ jednu sloku za druhou bez ohledu na to, co vyjadřuje. 
Poklad víry a zbožnosti, nám předaný, musíme kultivovat, zdokonalovat. Jako drahokam 
nabývá na ceně, je-li správně vybroušen a zasazen na vhodné místo do zlaté čelenky nebo 
královské koruny, tak i naše písně a modlitby. Jsou-li zasazeny tam, kam patří, jsou krásné. 
V opačném případě se nám mohou stát na cestě k Bohu překážkou. Liturgie není zábava, 
je to služba. Nepatří nám, koná ji Kristus a my se jí smíme zúčastnit – podle řádu, který 
nám službou církve předkládá. To vyžaduje námahu – každá služba je spojena s námahou. 
Z bohoslužby máme odcházet unaveni! 

Jedním z plodů přemýšlení o těchto věcech, hledání správného místa a vybrušování je 
zpěvník „Mešní zpěvy“, který vydala Česká liturgická komise v Praze v roce 1990. Bohužel, 
ve většině farností se zatím neujal, někde o něm ani nevědí. Jistě ani on není dokonalý, ale 
je krokem na cestě dobrým směrem.

Otázek spojených s liturgickou hudbou je celá řada a s každou odpovědí se vynořují nové 
– podle toho, z jakého úhlu pohledu se díváme. Není úkolem našeho časopisu je všechny 
vyčerpat. U některých se ještě zastavíme na příslušných místech mše svaté. Přijměte, pro-
sím, těchto několik myšlenek jako pozvání ke společnému úsilí o to, aby naše bohoslužba 
byla opravdu krásná – k větší slávě Boží! P. Pavel Liška

s vírou ve vkříšení a věčný 
život oznamujeme, 
že byl v úterý 21. ledna 2014, 
ve věku 92 let, 
pánem života a smrti 
na věčnost povolán 
mons. Karel FoŘt
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Ze starých kronik

lažiště
r. 1918 
V  té době uvítali jsme v  Lažicích také českou samostatnost. Každé chvíle přicházeli 

poplašné zprávy a všeobecně se očekávalo, že to „praskne“. Zaznamenati sluší, že samo-
statnost oslavili jsme o celý týden napřed. Zpráva nezaručená přišla z Vlachova Březí i ze 
Záblatí k  večeru, proto nastalo v  Lažicích osvětlení, chlapci chodili s  harmonikou, lidé 
do noci rokovali na návsi. Následující den byli jsme více z omylu vyléčeni, ale nevadí. Proto 
den 28. říjen na nás mnoho nepůsobil, ježto pro nás byla to věc samozřejmá, a pak časté 
umrtí v těchto dnech odvádělo mysl jinam. Samostatnost česká a republika přijata byla 
s nadšením ode všech, ve chrámu obětovány byly děkovné služby Boží. Než brzo nadšení 
ochladlo. Noviny hlásaly, že 3. listopadu stržen byl v Praze památný Mariánský sloup, v růz-
ných krajích – u nás ne – káceny byly kříže, úřady i vláda tomu nezabraňovala, ba místem 
sami její členové k tomu popud dávali, o vánocích v půlnoční na Kladně vtrhla lůza spitá 
s harmonikou do chrámu – úřady stále k tomu mlčely, místy (i v Prachaticích) zneuctívali 
sochy, což vyvolávalo u nás všeobecné rozhořčení, (ba někteří chudí občané řekli lépe a řád-
něji bylo za Rakouska!!), nenávist k vládě – a bohužel ubývalo lásky k vlasti i k republice…

r. 1919
Requisice
Doufalo se všeobecně, že bude lepší zásobování a requisice zrušeny. Ale naopak. Na jaře 

(v březnu v postě) r. 1919 prováděny byly u nás nelidské requisice obilí i dobytka. Jak výše 
uvedeno, vyznamenal se zde zvláště p. učitel H. od Volyně neb Čkyně, který s vojenskou 
assistencí (11 mužů Čechů!!) a s p. L. z Kosma, který (p. učitel) všecko prohledal, na zdi 
klepal, podlahy a s lidem věru neměl nejmenšího soucitu. Místy počínali si přímo barbar-
sky, jako např. u p. J. v Žárovně. Vše přeházeli i výbavu dcer, ob den se vraceli až na konec 

u něho ve sklepu se potloukli. Dlužno 
podotknouti, že lidé jeden druhého 
udával a  J. rovněž byl udán. Vojíni 
dělali si posměch z modlitby a hlavní 
jejich zájem byl, kde by ulovili jakou 
lehkomyslnou dívku.

Z  toho, milý čtenáři, uděláš si 
úsudek našeho lidu a  nedivíš se, 
že s  odporem hleděli na  vše, co se 
u nás podnikalo a nedůvěra k vládě. 
Hledej příčinu! V rozpravách s lidmi 
dokazovali jsme lidem, že si musíme 
republiky vážit, že poměry se změní, 
že k  vládě a  k  úřadům přijdou lepší 
lidé. Kéž by to jen Pán Bůh brzy dal.
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Muziky
V  Lažicích nejvíce se věří muzikám, pořád se 

tancuje. I za posledních měsíců války, jak mi zná-
mo, mnohá sestra měla bratra v poli, snad právě 
v bitvě, o hladu, ale tancovat a veselit se musela. 
Téměř každé neděle byla zde muzika. A následek? 
Jinoši i dívky vše utratí, proto někdy nic nemají, če-
leď nic si neušetří a pak na stará kolena přijde buď 

na obec, neb dře bídu. Muziky tak časté rozsévají uvolnění mravů (nechci napsat zrovna 
nemravnost) a mladí lidé uvazují si na krk přítěž, jak dosvědčují v matrice narozených častá 
okenka. Proto se svíčkou v ruce hledej pannu poctivou.

Školní mládež
Ač přijímání sv. svátostí prohlášeno bylo ministrem osvěty za nepovinné, přece děti 

všecky přišli (až na Tomáše V. z Pěčnova) ke sv. svátostem. Ve škole děti byly hodné a zloba 
u žádného nebyla patrna. Je charakteristické, že děti z Lažic nejvíce vynechávají školu, 
a tudíž málo se i uší, až na vzacné vyjimky. Ale venku nějakou klukovinu vyvésti, to jsou 
první. Stěžují si též lidé, že některé děti z Lažic nechtějí dělat rozdílu mezi „mým a tvým“. 
Rodiče učí dítky modlit, jen dítky z rodiny F. ze Dvorů neumějí se dosud modlit a snad se 
ani nenaučí. P.p. učitelové zůčastnili se křižových dnů i náboženských slavností, na konci 
i na počátku školního roku soukromě přišli na Služby boží, ač zákonem ani námi nebyli 
k tomu nuceni, což k jejich cti – v dnešní protináboženské době budiž zde zvěčněno.

Politika
Na osadě již před deseti i více lety bylo pracováno dpp. předchůdci (dp. Kotlaba, Hons), 

zakládány zde byly katolické organisace i „Sdružení mládeže“, řečníval zde p. Kaňourek ze 
Strunkovic, p. Krejčí z Hrazan aj. Práce ta nebyla marná, jak ukázalo se při obecních vol-
bách letošního roku. „Lidová strana“ (katolická) je zde ve velké většině. Hlásí se k ní celý 
Švihov, Kratusín, Dvory, Drslavice (až na tři rodiny = agrarníci), Žárovna (až na tři rodiny), 
Lažice (poměr 152 lidovců, 60 social. demokratů…), Chlistov z části. V Pěčnově – bohužel 
se nepracovalo. V naší vesnici k sociálním demokratům přistupovali ne s přesvědčení, nýbrž 
proto, že od té strany čekali zlepšení životních poměrů. Ba o faru se již dělili někteří z výše 
uvedených, a měli mezi s sebou již na kusy rozdělené pole i luka – ovšem tajně. (Jsem ale 
přesvědčen, že při dělení jistě by se mezi s sebou nepohodli). Povolali jsme sem na schůzi 
p. Kaňourka ze Strunkovic, šířili katolický tisk, jak jen bylo možné. Sami jsme však, totiž 
kaplan a farář – dle pravdy v organisacích pracovali málo. Kaplan nebyl schopný, p. farář 
pak nemohl se pro věc rozehřát.

Velikonoční sv. zpověď a sv. přijímaní
V kostele dbali jsme svých povinností, exorty byly každé neděle při ranní i velké – až 

na velice skrovné vyjimky – což uklidňuje naše svědomí. A snad dobré … jest nám to, že 
někteří lidé často přistupovali ku sv. svátostem, v době adventní na 300 osob, k velikonoční 
sv. zpovědi: 233 žen, 170 mužů, 219 dívek, 206 jinochů – celkem 828 mimoto školní děti.
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Poutní místa

altőtting
Starý Őtting a vedle nový, Neuőtting, dvě malá města ležící dobrých osmdesát kilome-

trů na jih od Pasova. Altőtting připomíná francouzské Lurdy, rušné poutní místo. 
Počátky osídlení pocházejí z doby pravěku, kdy lidé urnových polí (1250 – 750 př. n. l.) 

Bajuvarové zvolili toto místo za své pohřebiště a po nich přicházejí Germáni, ponechávají 
místu jeho duchovní účel a stále více převládá význam obchodní. Místo využívá své polohy 
v blízkosti obchodních stezek římských i keltských a stává se jejich křižovatkou. Cesty vedly 
ze Salzburku, tehdejšího Juvava, do Castra Regina – Regensburgu a také do Pasova, kde 
počínala naše známá Zlatá solná stezka. 

V době středověku se stává sídelním městem Agilolfingů, rodu, ze kterého pocházel také 
nám již známý vévoda Tassilo. Je označován jako Villa publica a z římské doby mu zůstává 
jméno Autingas. V osmém století již bylo karolinskou královskou falcí, tedy jedním z míst, 
která osídlovali králové z rodu Karlovců. Svůj význam ještě posílilo založením Bavorského 
vévodství. Z této doby patrně pochází stavba dnešního poutního kostela. Nejstarší částí 
je oktogon, osmiboká věžovitá stavba, která patrně sloužila jako baptisterium, křtitelni-
ce. V době postupné christianizace Evropy vznikaly často tyto stavby se studní nebo pra-
menem uvnitř a sloužily ke křtu dětí, ale i dospělých. Pověst spojuje tuto křtitelnici se 
salzburským biskupem svatým Rupertem, klade tedy její založení do doby kolem r. 700. 
Jiná pověst vypráví, že zde byl pokřtěn první křesťanský bavorský vévoda a že obraz Panny 
Marie přinesl jako dar z Burgundska. V letech 876 až 877 založil král Karlomann v blízkosti 
kaple klášter, ve kterém je také pohřben. Roku 907 zaútočili na město Maďaři a srovnali se 
zemí téměř vše, jen stavba osmiboké kaple jejich řádění přežila.

Teprve z doby počátku 13. století se označuje jako Altőtting vedle nově založeného Ne-
uőttingu. Witteslbachové propůjčili městu městská práva jako mincovní, hradební apod. 

a  také obchodní stezka z  Benátek 
do  Norimberka byla vedena přes 
město, které z ní mělo velký užitek 
v podobě vybíraného mýta. Vzniká 
také románská bazilika a je rozšířen 
a  přestavěn také vévodský palác. 
V pozdější době je založen také lu-
teránský kostel „Dobrého pastýře“. 

Kolem roku 1330 se do  kostela 
dostává milostný obraz Panny Ma-
rie, nazývaný Černá Madona z  Al-
tőttingu, která bývá srovnávána 
s  Madonou Czenstochowskou. Ob-
raz byl malován na  dřevěné desce 
a je na něm vyobrazena stojící Ma-
dona s dítětem.
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Jako většina míst s  duchovní tradicí, 
také Altőtting získává věhlas mariánského 
poutního místa. V roce 1489 došlo k udá-
losti, která se tradovala jako první zázrak. 
Tříletý chlapec spadl do  řeky Mornbachu 
a byl unášen proudem. Hrozilo, že utone, 
a skutečně lidé zachránili z vody již nehyb-
né tělo chlapce. Nešťastná matka odnesla 
bezvládné tělo bez známek života a polo-
žila je na oltář v mariánské kapli. Modlila 
se k Panně Marii spolu s ostatními věřící-
mi a  tu se stal zázrak. Do  chlapcova těla 
se vrátil život. Pověst praví, že se chlapec 
později dal na dráhu duchovního a v dospě-
losti sloužil v kapli jako kněz. Možná to byl 
on, kdo se zasloužil o rozšíření poutního kostela o loď a věž. Později v roce 1517 vzniká 
také otevřený ochoz kolem celé kaple, sloužící jako místo pro ukládání votivních obrázků. 
Tak časem vznikla ojedinělá galerie lidových maleb, které líčí příběhy neštěstí i zachránění 
a jsou poděkováním Panně Marii. Z následujícího století pak pochází také stavba sakristie. 

Zařízení interiéru pochází z 1. poloviny 17. století. Oltář je z roku 1670, je silně postří-
břený. Oltářní niku zdobí tzv. Jišajův strom – Kristův rodokmen, počínající od otce krále 
Davida Jišaje – Jesse. Jedná se o citaci První knihy Samuelovy a Izaiášova proroctví o vý-
honku Jišajově. Většina stříbrnických prací vzešla z rukou zlatníka Bathasara Ableithnera 
a jeho pomocníků. Nejdůležitější stříbrnickou prací je tzv. Silberprinz, klečící postava asi 
dvanáctiletého chlapce, kurfiřtského prince Maxmiliana III. Josefa, kterou kapli věnoval 
jeho otec, kurfiřt Karel Albrecht. Je to socha v hravém rokokovém stylu a vytvořil ji nizo-
zemský umělec Wilhelm de Groff.

Nalevo od oltáře se nachází druhá klečící postava, která zobrazuje bratra Konráda z Par-
zhamu. Byl to mnich, příslušník kláštera v Altőttingu, který po celý svůj život vykonával 
službu fortnýře – vrátného kláštera a proslul svojí péčí o pocestné a poutníky. Byl natolik 
oblíbený, že se dostal do širého povědomí lidu a po své smrti r. 1894 byl následně roku 
1934 svatořečen. 

 V době třicetileté války svěřil vévoda Maxmilián osud svůj i osud své země do ochrany 
Panny Marie z Altőttingu. Svědčí o tom dopis, který prý napsal vlastní krví. Také v pozdější 
době bylo místo pokládáno za duchovní centrum Bavorska a roku 1681 se zde setkal císař 
Leopold I. s bavorským vévodou Maxmiliánem Emanuelem na politickém jednání, z něhož 
vzešel dokument tzv. Altőttingská aliance, která měla být obranou proti Turkům a uplatnila 
se při obléhání Vídně. Vévodové bavorští ctili tradici poutní kaple a nechávali pohřbít svá 
srdce v oktogonu poutního kostela uzavřená do stříbrné schránky. Svoji úctu k poutnímu 
místu vyjádřil také papež Benedikt XVI., který navštívil v roce 2006 Altőtting a položil 
na oltář svůj biskupský prsten. Dnes je součástí Mariina žezla.

Navštívíte-li toto poutní místo, nenechte se odradit všudypřítomnými krámky a stánky 
a zastavte se v Gnadenkapelle, jejíž historie je prastará. MFK
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Biblické postavičky

Biblické postavičky jsou pomůckou určenou k přiblížení biblických příběhů. Postavená 
scéna nás nutí přemýšlet o zobrazovaném textu. Postavičky neznázorňují jen jednu kon-
krétní osobu, každá postavička, po drobné úpravě, může představovat kohokoli. 

V cyklu liturgického roku jsme čtyřicet dní po Vánocích. Hromnice neboli Uvedení Páně 
do chrámu. Při vymýšlení  scény jsem potřeboval vyřešit jeden detail. Holubičky mi udě-
laly děti ze samotvrdnoucí hlíny, kam je však dám? Poprosil jsem tedy jednoho zručného 
farníka o  pomoc. A  on udělal z  drátků krásnou klec. Pro postavu Simeona jsem použil 
postavičku, která byla Mojžíšem.

svátek uvedení páně do chrámu
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova 

zákona, přinesli dítě Ježíše do  Jeruzaléma, aby 
ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 
´Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvě-
ceno Pánu!´ Přitom chtěli také podat oběť, jak je 
nařízeno v  Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě 
holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, 
jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý 
a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm 
Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, 
že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. 
Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když 
rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co 
bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane propustit 
svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly Tvou spásu, kterou jsi připravil 
pro všechny národy. Světlo k osvícení pohanů a k slávě Tvého izraelského lidu!“ (Lk 2, 22 – 32)

Karel Falář, Volary

připravujeme
Letošní Vikariátní dětská pouť se uskuteční v sobotu 31. května 

2014. Budeme putovat na Velehrad. Plánujeme z vikariátu vypravit 
dva autobusy pro děti a jejich doprovod. V případě většího zájmu objed-
náme i autobus pro dospělé poutníky. Zájemci o pouť se mohou již nyní 
hlásit u kněží nebo katechetů.

Lenka Hanžlová
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Čtení na pokračování

Hana Pinknerová 
Dvě minuty ticha

Fejeton o ceně štěstí
Naštvala jsem Terezu. Nechtěla jsem to udělat, vůbec mě nenapadlo, že se jí má slova 

dotknou. Ona je moje kamarádka už spoustu let. Ale stalo se. Nemluví se mnou a považuje 
mě za fanatika, divnou, nepřející, zlou… nebo já ani nevím, co si vlastně o mně teď myslí. 
Je mi to líto.

Mluvily jsme o štěstí. Pěkně jsme si notovaly, v čem štěstí spočívá, kde je nacházet, jak 
o ně usilovat a že je máme. Ve spoustě věcí jsme se shodly. Notovaly jsme si o nemateriální 
povaze štěstí, přitakávaly si o jeho prchavosti a jedna druhou ujišťovaly o potřebě neso-
beckého rozdávání, kteréžto štěstí přivolává. „No, nakonec největším štěstím jsou děti,“ 
uzavřela sérii našich chvalozpěvů Tereza.

Pokyvovala jsem hlavou, protože tohle prohlášení vypadalo tak ušlechtile a správně, 
že mi na něm na první pohled nepřišlo nic divného. Pak jsem ale namítla: „No, já nevím. 
Myslíš, že když někdo nemůže mít děti, že kvůli tomu nemůže být ani šťastný? Já mám 
kamarádku, která kvůli zdravotním potížím nemůže mít děti. Asi to pro ni nebylo snadné, 
ale nějak se s tím spolu s manželem porvali a připadá mi docela šťastná.“ Tereza chvíli ne-
důvěřivě kroutila hlavou a pak se zeptala: „A zkoušeli umělé oplodnění?“ – „Ne, myslím, že 
o tom ani neuvažovali,“ odpověděla jsem. „A proč ne? Mohli by mít vlastní miminko a byli 
by šťastní!“ zvolala Tereza.

Zkoušela jsem jí vysvětlit, že cesta umělého oplodnění je náročná finančně, emočně 
i zdravotně. Vykládala jsem, že se jedná o velmi masivní zásah do organismu ženy, a do-
konce se naskýtají otázky etické legitimity takového postupu. Téměř vždy totiž dochází 
k usmrcení několika zárodků a vybrán bývá jeden, dva nebo tři. I toto množství se později 
v procesu jejich vývoje „reguluje“ a vybere se z nich jeden nebo dva. Nakonec jsem musela 
položit ty otázky: „Kdy začíná být zárodek člověkem? A kdo rozhodne, které z dětí zůstane 
naživu a které bude usmrceno? Vždyť je to vražda! Jak by ses mohla podívat Bohu do očí?“

Tereze se to ovšem nelíbilo. Obvinila mě z nepřejícnosti. Tvrdila, že zná manželský pár, 
který po mnoha letech snažení touto cestou dítě počal, a nyní jsou velmi šťastní. „Nemů-
žeš do všeho tahat tu svoji víru,“ vytkla mi nakonec. Nechtěla jsem se nechat: „Ale tak to 
přece je, že nemůžeš mít v životě úplně všechno, ne? Copak tobě to připadá v pořádku, že 
za život jednoho miminka zaplatíš životem několika dalších? Copak každý prostředek je 
legitimní k tomu, abys dosáhla svého a byla šťastná právě tím způsobem, kterým chceš?“ 
Jenže Tereza také nesouhlasila: „Přece nemůžeš kvůli víře odsuzovat vědecké výdobytky, 
kvůli kterým k nám jezdí z celého světa.“

Povzdechla jsem si. Jak to říct? Když jsem nevěděla, že při umělém oplodnění několik 
pokusných dětí zemře, nic mi na tom nevadilo a připadalo mi to jako skvělá věc. Jenže od té 
doby, co to vím (a já věřím, že dítě je člověkem od splynutí spermie a vajíčka), nemohu 
s touto metodou vnitřně souhlasit. Chápu touhu po dítěti, ale právě bolest je často tím, co 
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obrušuje náš charakter. Podle mého názoru je řešením bezdětnosti adopce.
„Teri, když někdo nežije podle toho, čemu věří, tak vlastně nevěří. Víra bez skutků není 

žádná víra. Takže pokud věřím tomu, že potrat v jakémkoli časovém stadiu je zabití, ne-
mohu nic takového schvalovat.“

A vtom jsem si vzpomněla na článek, který jsem před pár dny četla v kterýchsi novinách. 
„To si poslechni: Oni tam popisovali případ dvacetitýdenního plodu, který po potratu žil 
ještě dvacet čtyři hodin. Pak ho mezi biologickým odpadem nalezl zřízenec uklízející ope-
rační sál. Okamžitě byly zahájeny složité operace k udržení života toho dítěte. Houf lékařů 
kmital kolem malinkého člověka. Najednou už to nebyl shluk buněk, ale dítě. Nakonec 
se nepodařilo udržet ho naživu. Ale řekni mi, co způsobilo rozdíl v přístupu lékařů?“ No, 
a tehdy mi Tereza řekla to o fanatismu a zlé nepřejícnosti.

Netroufám si odsuzovat nikoho, kdo svou neplodností trpí. Sama děti mám a pamatuju 
si, jak jsem po nich toužila. Ale je mi jasné, že ani umělé oplodnění neučiní člověka šťast-
ným. Ten, kdo dokáže najít štěstí v tom, co má, ten může být opravdu šťastný.

Fejeton o smutné náladě
Nevím, čím to bylo. Možná studeným deštivým počasím. Možná tím, že se už tak brzy 

stmívá a člověk se ráno vydává do práce za šera a za šera se domů vrací. Třeba mi chyběly 
nějaké vitaminy nebo jsem přes den málo pila. Měla jsem takovou smutnou náladu.

Seděla jsem večer v šeré kuchyni a nic se mi nechtělo. Ani rozsvítit. Sklesle jsem uvažova-
la, co všechno bych měla ještě udělat a na co už nemám žádnou sílu. Až zítra. Dcery nebyly 
doma a manžel ve vedlejší místnosti vyučoval. Truchlivě jsem koukala z okna do temné 
zahrady a pozorovala, jak vítr servává poslední listy ze stromů. Brzy přiletí havrani. Budou 
každé ráno přelétávat z jihu na sever a odpoledne zpět. Někdy se přes den objeví i v naší 
zahradě. Svými mohutnými zobáky budou klofat do země a hledat něco k snědku. Protivní 
ptáci! Pravděpodobně mi vyšťourají a sežerou cibulky tulipánů. 

Všechno, co mě normálně těší, mě dnes ani trochu nelákalo. Nejraději bych zalezla 
do postele. Ale skoro jsem se bála, že tam ani nedojdu. Beztak se zase probudím a bude mi 
ještě navíc zima.

Chmurné myšlenky o marnosti všeho pozemského plnily mou mysl. Jsem já to chudin-
ka. Nic mě netěší, nic mě neláká, nic mě nebaví. Nejspíš mě ani nikdo k ničemu nepotřebuje 
a možná mě ani nikdo vlastně nemá rád. Trochu mě začínala bolet hlava a oči a nohy a ruce 
a… a vůbec všecko. Každá práce, každý úkol se mi zdál příliš obtížný, složitý a nad mé síly. 
Ono i žít je někdy moc komplikované. Že bych si šla přece jen lehnout? Aspoň na chviličku? 
Zakutat se pod teplou deku, stulit se do klubíčka a zavřít oči. Aspoň na minutku zapome-
nout na ten šedý, nevlídný svět, který mě tak vysiluje!

Otevřely se dveře a  z  pracovny vyšel žák následovaný mým mužem. Lekce skončila. 
Prošli kolem mě do předsíně, ani si mě v koutku kuchyně nepovšimli. Za chvilku se manžel 
vracel zpět. „Já jsem ti tak unavený,“ postěžoval si. „Já taky,“ povzdechla jsem si. „Co kdy-
bychom si svařili trochu vína?“ navrhl mi. „Já mám takový pocit, jako by na mě něco lezlo.“ 
Ožila jsem. „To vůbec není špatný nápad,“ hned jsem se cítila silnější. Už jen představa té 
vůně mě stavěla na nohy. Rozsvítila jsem na okně svíčky, nalila do hrnce víno a zředila ho 
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vodou. Pak jsem vybrala vhodné koření a naházela ho do vína. Skořici, hřebíček, hvězdičku 
badyánu. Osladila jsem vanilkovým cukrem. Jak se víno začalo zahřívat, provonělo celou 
kuchyň. Do vysokých tlustostěnných skleněných pohárů jsem vložila po kolečku citronu 
a zalila svařeným vínem.

Pak jsme si sedli společně s mužem v kuchyni ke stolu, ucucávali svařené víno a koukali 
přes plamínky svíček ven na soumrak. Pozorovali jsme stromy ohýbající se ve větru a dob-
ře se nám spolu mlčelo. Když jsme dopili, měla jsem pocit, že bych možná ještě chvilku 
dokázala žít.

Malý slovníček církevních pojmů 

letnice (seslání Ducha svatého, 
svatodušní svátky)
Je to křesťanský svátek slavený 50 dnů po  Veliko-

nocích a  10 dnů po  slavnosti Nanebevstoupení Páně. 
U Židů se v tento den oslavovalo předání Zákona Moj-
žíšovi na  hoře Sinaj. V  křesťanství se o  letnicích slaví 
seslání Ducha svatého na apoštoly a na Marii, shromáž-
děné po Ježíšově Nanebevstoupení ve večeřadle. Proto-
že v křesťanském pojetí letnicemi vrcholí padesátidenní 
oslava Velikonoc, byly letnice vždy jedním z největších 
křesťanských svátků. Liturgická barva byla vždy červená 
– tento zvyk pochází zřejmě ze slavnostního římského 
oděvu, který byl barven purpurem. V mnoha evropských 
zemích je svátkem nejen Boží hod svatodušní slavený v neděli, nýbrž i následující svato-
dušní pondělí. V českých zemích se letnice slavily od příchodu křesťanství, ale v  lidové 
zbožnosti přetrvávaly dlouho obyčeje, které byly sice naroubované na tyto svátky, ale svou 
podstatou byly pohanské. V době letnic se na Slovácku konaly tzv. Jízdy králů, i když v po-
sledních letech se termín konání s termínem svatodušních svátků ne vždy striktně kryje.

levité
Byli tak označováni Židé, kteří byli zasvěceni Boží službě. Byli to příslušníci a potomci 

hebrejského kmene, který byl pojmenovaný po Jakubově synu Lévim. Na cestě pouští za-
stávali kněžskou službu a poté, co Izraelité zabrali a obsadili zaslíbenou zemi Kanaán, zů-
stali bez kmenového území a rozptýlili se mezi ostatní kmeny, aby mohli i nadále vykonávat 
posvátnou službu. Tato začínala ve věku 25 let, ale teprve od 30 let zahrnovala namáhavé 
práce, jako bylo např. přenášení Archy. Služba trvala do 50 let. K nejdůležitějším úkolům 
levitů patřilo strážit svatyni. Mezi jiným měli ale na starosti také chrámovou hudbu.
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Vypravili jsme se

tříkrálová sbírka
Letos jsme chodili opět ve Vacově s mými žáčky koledovat. Nejprve jsme navštívili Do-

mov důchodců, jeden chlapec tam má babičku s dědou. Pak jsme vyrazili na náměstí a zašli 
do sekáče, tam pracuje mamka zase druhého. Všichni, které jsme potkali, byli moc vstřícní 
a milí. Nakonec jsme se zastavili na Městském úřadě a ve školní jídelně. 

Na těchto setkáních je hezké pozorovat lidi, kteří na nás vrhnou zpočátku jen letmý 
pohled. Po prvních tónech nápěvu se začnou usmívat či se přidají a jsou už na naší straně. 
Myslím, že je to dobrá zkušenost pro nás i kolemjdoucí. V. Předotová

na prachaticku opět proběhla
tříkrálová sbírka

Jako každý rok, tak i rok 2014 byl pro FCH Prachatice ve znamení realizace tradiční 
Tříkrálové sbírky. Do sbírky se v letošním roce zapojilo 43 vedoucích skupinek a několik 
desítek dětí z farnosti Prachatice, Netolice, Vlachovo Březí, Strunkovice nad Blanicí, Lhenic 
a Volar. Lidé měli možnost přispět do 52 kasiček a vyjádřit tím svou solidaritu s potřebnými 
lidmi. 

Podařilo se nám v letošním roce navštívit i nové obce, kam tři králové přinesli zvěst 
o narození Ježíše Krista a Boží požehnání všem lidem dobré vůle. 

Letošní sbírka překonala opět svůj rekord, kdy bylo od dárců vybráno 242 453 Kč. 
Získané finance podpoří sociální služby Farní charity Prachatice – Charitní domov sv. 

Dominika Savia pro matky s dětmi, Dům sv. Petra v Záblatí, terénní program Most naděje 
a pečovatelskou službu FCH Prachatice. Část získaných financí bude předána i do Hospicu 
sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. 

Farní charita prachatice děkuje všem svým dárcům, učitelům náboženství jed-
notlivých farností a  dobrovolní-
kům – vedoucím skupinek a hlavně 
všem dětem, které nám se sbírkou 
jako každý rok nesmírně pomohly.

V neděli dne 12. 1. pak proběhlo po-
děkování koledníkům na faře v Pracha-
ticích, kterého se zúčastnila se i nová 
ředitelka Oblastní charity v  Prachati-
cích pí. Mgr. Dana Marková. Jako tra-
dičně se na  místní faře sešlo několik 
desítek dětí včetně rodičů a vedoucích 
kolednických skupinek. Touto akcí byla 
letošní sbírka oficiálně zakončena. 



39

Pracovníci FCH Prachatice zajistili pro všechny zúčastněné malé občerstvení a krátký 
program v podobě zpívání vánočních koled, malování třech králů a společné hry pro malé 
i velké děti. Touto cestou děkujeme paní Ing. Slávce Tomešové za hudební doprovod celé 
akce a Farnímu úřadu v Prachaticích za zapůjčení prostor. 

Doufáme, že se společné setkání všem líbilo. A budeme se těšit opět v příštím roce.
Za FCH Prachatice koordinátoři Tříkrálové sbírky

Mgr. Bc. Petra Martíšková a Alena Slavětínská
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Stalo se

V  rámci aliančního týdne 
modliteb za  jednotu křesťanů 
se sešli zástupci církve římsko-
katolické a  bratrské ve  středu 
15. ledna 2014 ve sboru v Hu-
sinci. Po  uvítání každý mohl 
vyslovit ve  volné modlitbě své 
díky a  prosby ke  společnému 
nebeskému Otci a  následně se 
zamyslet při promluvě P. Petra Hovorky nad tématem přípravy duchovního pokrmu pod 
vedením Boha – šéfkuchaře. Nechal se inspirovat úryvkem z proroka Izaiáše 25, 6-9: Hos-
podin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým 
vínem,… Uvedl např.: „Můžeme používat různé suroviny, ze kterých se snažíme připravit 
duchovní pokrm pro lidi nám svěřené. Některé suroviny máme podobné, ale pak se mohou 
lišit přísady, či také samotný způsob zpracování… A nezapomeňme, že ten nejlepší pokrm 
stejně připravuje Bůh.“

Program byl doplněn modlitebními zpěvy a završen společným agapé z dobrot hostitelů 
a volnými rozhovory a sdílením.

Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích již roky navštěvují a obdivují žáci základních 
škol se svými vyučujícími. Při lednovém setkání jsme si zazpívali koledy.               -lh-


