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e tomu tak třicet
let. Vyrazili jsme s přáteli
na hory. Vítat jaro. Do takové staré chalupy v Krkonoších. Parta dvacetiletých kluků a holek. Bylo
tam příjemně, teploučko,
spoustu jídla i pití a zábavy. Jak jinak. Prostě pohoda. Když jsme byli v nejlepším, dostal kamarád
nápad, že bychom se brzy ráno, tedy vlastně ještě v noci, mohli vypravit na kopec přivítat první jarní slunce. Dobré tři hodinky chůze potmě.
Do kopce po zledovatělé cestě se zbytky sněhu.
Nápad se ujal, jenže když se mělo ještě za tmy
vycházet z vytopené chalupy, šli jsme nakonec
jen dva. Cestou se moc nemluvilo, do toho kopce
to ani nešlo. Na vrcholu jsme si zalezli do spacáků, sedli si, opřeli o stromy a čekali na první
jarní slunce. Kamarád vytáhl z batohu liháček,
ešus a dva hrnky. Za chvíli tu voněla káva. To už
jsme na sebe i viděli. Východ slunce byl úžasný.
Ale ještě úžasnější byl pocit, že jsme se dokázali
odtrhnout od toho teploučka a plného stolu. Nakonec bylo dobře, že jsme tu jen sami dva. Deset
lidí nedokáže mlčet. Do chalupy jsme se vrátili až
někdy po desáté hodině. Všechno to ještě spalo.
Když se nás pak ptali, jaké že to bylo, řekli jsme
jen, že super. Nemělo cenu to nějak popisovat. Samotný východ slunce byl vlastně až to poslední,
o co tu šlo. Nepochopili by, o co přišli, a my jim
nějak nedokázali vysvětlit, co nám ten noční výstup dal. Jak popsat ten pocit, že jsme se dokázali
vzdát pohodlí, překonat lenost a díky tomu mohli
prožít to, co nikdo z nich. Byli bychom jen za blázny. Ten kamarád už nežije. Zabil se před pár lety
na motorce. Ale pořád si už budu pamatovat, co
mi tenkrát nahoře řekl. „Kdo si nedokáže něco odříci, nikdy nic nezíská. Do kýble plného zatuchlé
vody se totiž ta čerstvá nevejde.“ A o tom to je.
Jaroslav Pulkrábek
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Liturgický kalendář
Ne	  2. 3.
St	  5. 2.
Ne	  9. 3.
Ne 16. 3.
St
19. 3.
Ne 23. 3.
Út
25. 3.
Ne 30. 3.

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Popeleční středa
1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie
3. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
4. NEDĚLE POSTNÍ

Sv. Františka Římská (9. března, nezávazná památka)
Narodila se v Římě na počátku roku 1384 v rodině pocházející z Anagni. Měla bratra
Simeona a sestru Pernu. Otec byl správcem Římského senátu. Doma měli spoustu knih,
do nichž se Františka již jako velice mladá zamilovala. Četla mnišské legendy a Dantovu Božskou komedii. Víme to z častých odkazů v jejích pozdějších spisech. Její touhou
bylo vstoupit do kláštera, ale rodiče jí to kvůli nízkému věku nedovolili. Provdala se proto
za Vavřince (Lorenza) Ponzianiho a přestěhovala se do římské čtvrti Zátibeří nedaleko
basiliky sv. Cecílie. Rod jejího manžela byl velice zámožný a vlivný.
Františka byla skromná, jemnocitná a zbožná, dbající čistoty. Svému muži byla dokonalou manželkou, dbalá jeho přání. On byl zbožný, vážil si jí a obdivoval její ctnosti. Františka
se podrobovala zvyklostem zámožných rodin, co se týče společnosti i vnějšího oděvu, ale
pod krásnými šaty nosila žíněný pás. Touto asketickou drobností z lásky k Ježíši si pomáhala, aby její myšlenky směřovaly vždy k tomu, co se líbí Bohu. Ve společnosti mužů bývala
zdvořilá a skromná, mezi dámami vážná a v řeči opatrná. Po prožitém bolestném onemocnění se s manželovým souhlasem přestala honosně oblékat a peníze ušetřené za šaty a hostiny rozdávala chudým. Pro chudé a nemocné byla později nejednou také žebrat v odlehlých
místech, kde ji neznali, a hodně jim pomáhala. Měla milost vidět svého strážného anděla
a dostala další mystické dary. Byla dbalá na náboženské povinnosti všech v domě, za všech
okolností v pokoře a trpělivosti. Žila ve velice pohnuté době, ve které církev trpěla dvojpapežstvím. Situace v Římě byla drásající. Chrámy byly pobořeny, římská fóra pohřbena pod
sutinami, sloupy povalené. Římem prošly vlny hladomoru.
Životopisy se neshodují v počtu jejích dětí. V 16ti letech se jí narodil první chlapec Jan
Battista a během čtyř let asi tři děti. Dcerka zemřela v šesti letech a druhý chlapec zemřel
v sedmi letech. Její děti sklátila epidemie moru. Když jí zůstal jen nejstarší syn, odvlekli
ho jako rukojmí za poslední války se stoupencem vzdoropapeže Ladislavem Neapolským
z Durazza, který v letech 1404 – 1413 třikrát napadl a plenil Řím. Ponzianiho rodinný palác nechal vyplenit při posledním napadení a těžce zraněného Lorenza, který byl vrchním
velitelem papežského vojska, dal vyhnat z města. Mohl se vrátit, až když neapolští vetřelci
odešli z Říma. Byl též raněn mnohými ranami, z nichž se jen těžko léčil. Na vlastní oči viděl,
jak mu konfiskují majetek.
Františku od zoufalství chránila zbožnost i dobrotivost, se kterou se obracela k těm, kteří se dostávali do ještě horší situace, třeba jen proto, že jim tolik nepomáhala víra. Snažila
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se zmírnit bídu těch nejchudších, se kterými se dělila o obilí a víno. Rozdala zbytky zásob
chudým a šla pomáhat nemocným ve třech římských nemocnicích, do hospiců v Zátibeří .
Ošetřovala je, vedla k pokání a modlila se s nimi i za ně.
Příklad obětavé Františky oslovil i další římské ženy, které s ní pak v roce 1425 vytvořily sdružení benediktinských oblátek, spojené duchovně s římským benediktinským
klášterem z Olivetské hory při kostele Santa Maria Nuova na Fóru Románu. Vybrala si
jeden z osmi římských konventů, v němž se setkala s obzvláštní zbožností a moudrým
duchovním vedením. Do roku 1433 žily členky ve svých rodinách a až pak vytvořily společenství v jednom domě, nazvaném klášter Oblátek Tor de´Specchi, žijící ducha modlitby,
zdrženlivosti, pokání a dobročinnosti.
Františka přebývala ve svém domě až do smrti svého invalidního manžela v březnu
1436. Pak se přestěhovala do kláštera, který založila. Několik dní před svou smrtí si ji vzali
její příbuzní zpět do domu v Zátibeří, kde zemřela 9. března r. 1440 ve věku 56 let. Pohřbena byla v kostele Santa Maria Nuova nad zříceninami starořímského fóra.
Svatořečil ji papež Pius V. roku 1608 a roku 1925 ji Pius XI. jmenoval spolu se sv. Kryštofem a Eliášem za patrona automobilistů. Důvodem je pověst, která vypráví o velice intenzivním světle vycházejícím od stále přítomného anděla strážného. Toto světlo dovolovalo
Františce číst knihy a modlit se i v nočních hodinách. Nebo jiná legenda vypráví, že v dobách morové epidemie byla světice povolána, aby vysvobozovala duše z očistce.
Život sv. Františky je protkán mnohými viděními a extázemi, kdy zůstávala neschopna
pohybu, neslyšela a neviděla. Byly to chvíle, kdy zažívala mystické sjednocení s Bohem. Velice
trpěla, protože se jí často zjevoval zlý démon jako anděl světla, aby ji uvedl do pokušení. Její
anděl strážný jí však byl vždy nablízku, aby ji chránil. Modlila se velice intenzivně za hříšníky,
trpělivě snášela tíhu povinností starat se o vlastní rodinu i chudé, kterých bylo dostatek. Její
velkou bolestí byla smrt jejích dvou dětí a manžela. Tuto bolest však dokázala ve víře unést.
Dílo světice je vyprávění o viděních a duchovních bojích. Napsala ho pro svého zpovědníka Jana Mattiottiho, faráře od basiliky Panny Marie v Zátibeří. Nejstarší je spis o 140
listech, bohatě zdobený, kde na první straně je znázorněna Františka v hábitu svých oblátů
s otevřenou knihou v ruce, kde můžeme číst heslo genuisti me (zrodil jsi mě) a poblíž je
vykreslen anděl strážný. O čem kniha je, se dočteme v krátkém shrnutí: Je to pojednání
o zázracích a viděních, pojednání o zápasech, které blažená svedla se zlými duchy, dojemné
pojednání, jak blažená byla vzata v duchu andělem Rafaelem do pekla a do očistce, pojednání o šťastné smrti blažené a blahoslavené Františky. Literární důležitost tohoto díla je
veliká, protože, jak jsme již zmínili na začátku, Františka se často odkazovala na Dantovu
Božskou komedii. Žhnoucí mysticismus tohoto díla Františku řadí vedle osobností sv. Kateřiny Sienské nebo Brigity Švédské.
Jako Františka jsme i my prostředníci Boží lásky, jejímž plodem je pokoj, útěcha, radost, uzdravení. Od sv. Františky si můžeme vzít příklad její touhy po Boží blízkosti. Chtít
do nebe a snažit se nedojít tam sám, ale ruku v ruce se všemi, kdo mi jsou v dosahu. Sv.
Františka byla matka, manželka, pro mnoho lidí sestra a nakonec i řeholnice. Jako by nám
Bůh chtěl ukázat, že ať ho následujeme v jakémkoli stavu, jsme povoláni ke svatosti prostřednictvím milosrdné lásky k druhým lidem.
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Kaple
Kaplička svatého Vojtěcha ve Lštění
Naše vyprávění o malé kapličce nazývané také Dobrá Voda bude mít dvě časové roviny.
Jednu zcela současnou a druhou, kterou můžeme nazvat – bylo, nebylo. Nedávno jsme
uveřejnili článek o záchraně obrazu svatého Vojtěcha z polozbořené kapličky a tím naše
vypravování započalo a na jeho konec, který, jak doufáme, bude šťastný, si ještě všichni
počkáme. Obraz je již vyčištěný a visí prozatím na lštěnské faře a my si můžeme vypravovat
staré příběhy, které ať už se staly či nestaly, jsou živé v pověstech našeho kraje.
Kdo byl Vojtěch z rodu Slavníkovců? Procházel na konci desátého století krajem Podlesí a zastavil se u naší kapličky, aby se napil
její vody a požehnal české krajině? Kdoví. Je
jisto, že Vojtěch několikrát přecházel naše
hraniční hory směrem do Itálie. První cesta vedla do Říma r. 983 poté, co byl zvolen
pražským biskupem, pro císařské potvrzení
své hodnosti investiturou. Podruhé opustil
svoji vlast v rozhořčení nad společenskými
a náboženskými poměry v Čechách roku 989.
Na naléhání knížete Boleslava II. a z rozkazu
papežova se vrátil roku 992. Kvůli opětovným sporům s domácí šlechtou a neutěšenému stavu šíření křesťanství odešel Vojtěch
do Itálie potřetí. Při třetím návratu se dostal
až na české hranice. Poté, co jej zastihla zpráva o vyvraždění jeho rodu na slavníkovském
sídle Libici, změnil směr své cesty do Polska.
Na dvoře knížete Boleslava Chrabrého byl nadšeně uvítán a bylo mu nabídnuto biskupství.
Vojtěch se však vydal na misijní cestu k pohanským Prusům. Tam brzy nalezl mučednickou
smrt. Stalo se to dne 23. dubna roku 997.
Jaké bylo Vojtěchovo křestní jméno, nevíme. Jméno Adalbertus – česky Vojtěch – získal
až při biřmování v Magdeburku. Pobýval několikrát v Itálii, a to v benediktinském klášteře
Montecassino a jak jinak, také v Římě. Jeho cesty do Čech bychom dnes nazvaly „služební“.
Vojtěch byl v Čechách nespokojen se stavem šíření křesťanství. Lid stále uctíval pohanské
bohy, duchy lesa, vody a ohně, věřil ve víly, rusalky, skřítky a stavěl modly na rozcestích,
v lesích i u studánek. Tento boj s pohanstvím se Vojtěchovi zdál marný. Lid sice navenek
přijal křesťanství, ale tajně uctíval staré pohanské obyčeje. Přítomnost Vojtěchova v Čechách a jeho biskupské poslání byly také politickou nutností, neboť k jeho povinnostem patřilo také svěcení kněží. Jeho nepřítomnost v zemi způsobila posílení vlivu biskupů v Řezně
– Regensburgu. Vojtěchova mučednická smrt v pohanském Prusku byla dovršením jeho
cesty za šířením křesťanské víry.
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Stáří kapličky a studánky
v ní patrně zůstane záhadou.
Šestiboká stavba pochází viditelně z doby baroka, údajně z roku 1725. Kamenný
základ však může být podstatně starší. Voda studánky
byla považována za léčivou.
Také detail obrazu vypráví
příběh, který se zachoval
v pověstech. Voda léčila nemoci očí, ale nebylo jednoduché si pomoc vyprosit.
Nemocný musel vkleče prosit před kapličkou a každý
musel přijít na vlastní formu
prosby. Podle pověsti většinou za pomoci svatého Vojtěcha na ni přišel. Pak teprve
mohl vstoupit do kapličky,
užít dobrodiní vody ze studánky a dočkat se zázraku uzdravení. Na obraze vidíme šťastně
vyléčeného, který v ruce drží bílou roušku, kterou jako nepotřebnou již mohl odložit.
Jiná pověst vypráví o uzdravení syna hraběnky Arnoštky z Eggenbergu. Tento zázrak
byl údajně důvodem stavby barokního kostela svatého Vojtěcha, jehož projekt je dílem
významného italského architekta Antonia Martinelliho.
V nejstarší matriční knize se také zachoval latinský zápis, který přesně popisuje osoby
a dobu vyléčení zraku. Zápis zní v překladu takto:
R. 1721 dne 22. listopadu přišel k sv. Vojtěchu, aby zde vykonal díkučinění, Vojtěch Bernas,
sedlák ze vsi Vísky u Dobrše, poddaný pana Chanovského. Ten přede mnou a přítomnými svědky,
mnou k tomu zavolanými, Pavlem Jandou, zdejším rychtářem, Janem Kusem, sedlákem zdejším,
a Martinem Švecem, kantorem, za mého dobrého vědomí mluvil následující: Po devět let konal
jsem na svátek sv. Vojtěcha k tomuto kostelu pouť. Přitom mne vždycky musel vésti můj příbuzný
Vojtěch Dlesk, sedlák z téže vsi. Neviděl jsem totiž dále než přes světnici, oči mne bolely, měl
jsem je červené a plné hnisu. Naposled jsem se dole u studánky umyl, potom jsem se pomodlil
v kostele a hned jsem nabyl zraku. Všechna bolest během tří dnů zmizela a od toho času mám oči
zcela zdravé. – Toto jsem zapsal k větší cti a slávě sv. Vojtěcha a svým podpisem stvrzuji. P. Jiří
Paukner, farář.
Tedy svědecky doložený zápis o zázračném uzdravení očního neduhu.
Navštívíte-li obec Lštění, zastavte se u krásně opraveného barokního kostela svatého
Vojtěcha i u votivní kaple nad ním. Rozhlédněte se po kraji, který jako by vám ležel u nohou.
Zastavte se ale také u malé kapličky s popraskanými stěnami, která čeká na své uzdravení
a vypráví nám tento starý příběh.
MFK
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Boromejky
Viděli jsme srdce strávené láskou,
ztracené v lásce k Bohu i bližnímu.
Svítilo jako plamen po celý život…
Na 25. března připadne 100. výročí narození Matky Vojtěchy, služebnice Boží. V tento den bude v jejím rodišti sloužena děkovná mše svatá arcibiskupem Janem
Graubnerem v kostele svaté Anny v 17 hodin.
Já jsem příběh o jejím životě začala pro JP psát dnem jejího 60. výročí zatčení v prachatickém Neumanneu. Poté jsem vkládala dopisy posílané z vězení a z posledního období jejího života
před blaženou smrtí. Ke cti letošního výročí se vrátím k období narození, dospívání a řeholního
povolání Matky Vojtěchy. Přála bych nám všem, aby i tyto příběhy z jejího života naplnily naše
srdce láskou...
Blízko památného Velehradu leží vesnice Huštěnovice, rodiště Matky Vojtěchy – Antonie Hasmandové. Její rodný dům dosud stojí, i když vícekrát změnil majitele. V květnu
1854 se zde v rolnické rodině narodil její otec, Florián Hasmand. Říkali mu Floriš a pomáhal
svému otci při hospodářství a v řeznickém krámě. Překročil čtyřicítku a nemohl najít smysl
svého života, proto se rodiče rozhodli, že mu sami vyberou nevěstu, když si nikoho nehledá.
Vybrali Rózičku Chrástkovou. Byla to velmi zbožná, dvacetiletá dívka, která Bohu svěřovala
tajnou touhu svého srdce – zasvětit se mu zcela v klášteře. Jenže to nepřipadalo v úvahu,
od rána do večera pomáhala rodičům v obchodě se smíšeným zbožím, ke kterému patřila
také pekárna chleba a rohlíků. Když přišla nabídka od Hasmandů, podlehla dívka dobře
míněným radám svých rodičů a provdala se v listopadu 1901 za Floriše s vroucí prosbou,
aby si Bůh aspoň jedno z jejích dětí povolal do kláštera. Netušila tehdy, že její prosba bude
po její smrti trojnásobně vyslyšena.
Uplynulo devatenáct roků, když u Hasmandů zaplakalo poslední osmé dítě – chlapec
Vojtínek. Přišel na svět předčasně a poporodní sepse maminky propukla v plné síle. Florián
přiváděl k loži své ženy jednoho lékaře za druhým ve snaze zachránit dětem milovanou
maminku, ale tehdy nebylo ještě účinného léku na tuto nemoc. Nejstarší Mařence bylo
sedmnáct let, chlapci Gustovi šestnáct, jedno dítě zemřelo maličké, pak následovala čtrnáctiletá Tynuška a dvanáctiletá Fanynka. Dvěma nejmladším – Aničce a Tonečce – bylo
osm a šest let.
Když jednou zase přijel pan doktor za nemocnou, obě malá děvčata byla poslána ven.
Schovala se ve stodole za žebřinovým vozem. Tatínek pak doprovázel doktora a nerad slyšel
jeho radu, aby už k nemocné nevolal žádného doktora, že je všechno marné. V návalu bolesti se opřel o vůz a hořce se rozplakal. Velmi miloval svoji zbožnou a ušlechtilou ženu. Děvčata poprvé viděla svého tatínka plakat a nechápala, co se děje. Obě vylezly ze své skrýše
a od tatínka uslyšely, že se mají modlit, protože jim umírá maminka. Napadlo je vyšplhat se
co nejvýš a Tonečka tehdy vylezla až do štítu kolny, aby byla Pánu Bohu co nejblíže a hlasitě
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se modlila za maminku, aby
ji dobrý Pán Bůh slyšel. Kousek příznačný pro její další
život – být Bohu co nejblíže. Jenže jejich starší sestra
Fanuška neměla pro tento
druh zbožnosti pochopení
a obě musely zase dolů…
Když maminka zemřela, maličkého Vojtínka si
odvezla teta do Sušice, aby
ho odchovala se svými pěti
dětmi a ulehčila švagrovi.
Až odroste, vrátí jej domů.
Také Tonečka přišla na řadu.
Vzala si ji tetička z neda- V kroji, den před vstupem do Kongregace
lekých Moravičan ke své
stejně staré dceři. Když Tonečka zjistila, že není na návštěvě a nemůže se vrátit domů,
velmi tesknila a stále plakala, až si pro ni tatínek přijel. Šťastné dítě mu skočilo do náruče
s ujištěním, že by bez něj jistě umřela.
Když Matka Vojtěcha vzpomínala na své mládí, říkávala, že se na maminku téměř nepamatuje, pro její život byl významný její otec. Byl to dobrý hospodář a vychovatel. Milovala ho celým svým srdcem a také on ji moudře vedl. Matka Vojtěcha byla celý život velmi
ukázněná v jídle a ze svého dětství ráda vyprávěla příhodu s rajskou omáčkou. Nechutnala
jí a jednou tvrdila tatínkovi, že jí po ní bývá moc špatně. Tatínek neřekl nic, jen zvedl obočí.
Když zase jednou Tonečka přiběhla ze školy hladová, našla na stole papírek se vzkazem, že
je oběd v troubě. Vytáhla si kastrůlek... a byla tam rajská omáčka. Pomyslela si, že aspoň
trošku okusí, když tak pěkně voněla. K trošce přibyla další troška, až bylo po omáčce. Večer
se jí tatínek zeptal, jestli jí není špatně, odpověděla, že ne, a od té doby jídala i rajskou.
Čas zahojil ránu po smrti drahé maminky i v srdcích nejmladších dětí. Nejstarší Mařenka
se provdala, ale věrně se starala o své mladší sourozence a nahrazovala jim mateřskou lásku.
Tonečka ráda chodila do školy a velmi dobře prospívala. Když se vrátila domů, pomáhala
opatrovat své malé neteře. Splácela své nejstarší sestře lásku, kterou od ní dostávala za zemřelou maminku.
Nesmírným štěstím bylo naplněno její srdce, když poprvé přijala svátostného Spasitele. Radostně se rodina vracela z kostela a chystal se slavnostní oběd. Když byl čas k jídlu,
Tonečka nebyla k nalezení. Seděla v rozkvetlé koruně šeříku a bylo jí tak dobře s milým
Pánem Ježíšem v srdci... Nikdo ji tehdy nepokáral, všichni vytušili vnitřní radost, kterou
prožívala. Bylo jí deset let. O dva roky později přijala svátost biřmování. V její duši získávala
víra vyspělejší rysy, než bylo běžné pro děvčata jejího věku. Duch svatý vtiskl pečeť do její
čisté, vnímavé duše a vybavil ji dary, které bude později potřebovat.
(pokračování příště)
SM. Sebastiana OCB
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Homilie
Jaký je motiv našeho postu?
Odříkání, půst, askeze, umrtvování – zdá se, jako by tato slova v dnešní společnosti
asertivity, ambicióznosti, sebeprosazování, v době mnohdy tak hektické a dravé, byla vyčpělá, zatuchlá, prakticky mrtvá a nepoužitelná. Ale je tomu skutečně tak?
Stačí se podívat na úspěšné lidi v nejrůznějších odvětvích. Od sportu přes politiku,
podnikání, vědu, kulturu, medicínu až k těm, kdo vládnou znalostí a dovedností jakéhokoli
druhu. Každý, kdo něco ovládá a něco dokáže, přizná, že se musel něčeho jiného odřeknout, někde se přemoci, někdy se umrtvit. Namátkou si připomeňme třeba sport. Každý,
kdo sledoval výkony sportovců na ZOH v Soči, viděl, kolik odříkání, sebezáporu, postu
a umrtvování stálo za výkonem každého ze zúčastněných sportovců. Je to obdivuhodné.
Odříkání a půst nejsou slova mrtvá. Patří do našeho přítomného života. Může být však
velký rozdíl v motivaci – proč se něčeho odříkám, vzdávám, proč se postím?! Mohu se
odříkat a postit proto, abych byl lepší, rychlejší, výkonnější, úspěšnější než druhý. Abych
ostatní předčil. Abych zaslechl mohutný aplaus na svou adresu. Můžeme však vidět matku
či otce, jak se odříkají mnoha věcí ve jménu svých dětí, protože je mají rádi.
Jestliže to zjednoduším – mohu se odříkat z důvodů sebelásky, nebo z důvodů lásky.
Jsem-li hnán sebeláskou, bude mi odříkání náročné a těžké. Odříkám-li se z důvodů lásky,
povětšinou si náročnost a tíhu odříkání vůbec nepřipouštím.
Zůstala mi v paměti věta z jednoho rozhovoru v rádiu – „Věřím v Boha, to ano. Ale abych
se pro něho odřekl jídla a pití? To ne. Nejsem fanatik.“
Začíná doba postní. Co pro mě znamená? Chci se také postit a proč? Dokážu si něco
odříci z lásky k Bohu?
P. Josef Sláčík
Jarní prázdniny na Ktiši: 2. 2. - 16. 3. 2014
Pokud chceš (chcete) prožít jarní prázdniny nebo jejich část s dalšími mladými,
můžeš přijet na Ktiš. Prožijeme společenství, modlitbu, hry, práci atd.
Postní duchovní obnova pro mladé: 7. 3. – 9. 3. 2014 DCŽM Ktiš
Host: P. Jan Doležal
téma: Víra v praxi - „Vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost…
ke zbožnosti bratrskou náklonnost…“ (Srov. 2 Pt 1, 5.7)
Ministrantský florbalový turnaj: Zveme všechny ministranty z diecéze k velkému
florbalovému klání, které se uskuteční 21. 3. - 22. 3. 2014 na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích. Přihlásit se mohou týmy i jednotlivci. Čeká nás také duchovní program
a návštěva planetária. Přihlášky do 7. 3. 2014 na e-mail: pelikan.pavel9@gmail.com.
Informace o chystaných akcích najdete na dcm.bcb.cz
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Ministrantům
Hladovění před bohoslužbou
„Tělo připravíme ke svatému přijímání tím, že jsme od půlnoci lační“ (= hladoví), píše se
v Katechismu (= zásadách víry) z roku 1955. Už dva roky nato (1957) však papež Pius XII
vydává následující rozhodnutí: „Kdo chce přistoupit ke stolu Páně, musí se před sv. přijímáním
po 3 hodiny zdržet každého pokrmu a nápojů obsahující alkohol, po dobu jedné hodiny i nápojů
nealkoholických. Pití vody tento eucharistický půst neporušuje.“ A v prosinci roku 1964 mohou
kněží v kostelích ohlásit: „Musím vám sděliti, že 21. listopadu 1964, při ukončení 3. zasedání
ekumenického koncilu, oznámil sv. Otec Pavel VI., že upravuje půst před sv. přijímáním tak, že se
můžeme jednu hodinu před sv. přijímáním najísti a napíti.“ (z farních ohlášek v Lažišti)
Když se díváme na vývoj hladovění před přijetím eucharistie, musíme nahlédnout
na úplný počátek, na praxi prvotní církve. Součástí bohoslužeb, jak je slavili apoštolové
či jejich spolupracovníci, byla tzv. agapé, hostina, při které se skrze pokrm vyjadřovala
vzájemná láska a ochota. Velmi brzy to však přinášelo potíže. Takto to popisuje apoštol
Pavel: „Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně: každý se dá hned
do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili?
Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají?“ (1Kor 11, 20-22). Byli tam
bohatí, kteří se sytili vybranými lahůdkami, a chudí, kteří jim mohli jen závidět. Takže se
jídlo přestalo na bohoslužbu nosit a věřící se sytili jen chlebem a vínem, tedy Tělem a Krví
Ježíše Krista.
Půst přede mší byl tedy zaveden pro zvýraznění oddělení obyčejného jídla od „pokrmu
z nebe“. Máme si uvědomit, že jídlo, které přijímáme při bohoslužbě, není určeno prvotně
pro tělo, ale pro duši. Máme se radovat, že Bůh kvůli naší spáse přijímá podobu chleba
a vína, abychom se před Ním nezalekli.
Je trochu zvláštní, že se nikdy nemluvilo
a nemluví o postu, hladovění po mši svaté.
Myslím, že i po mši svaté by věřící mohl
zůstat nějakou dobu bez pokrmu, aby
si lépe uvědomil, jak vzácný dar nosí
nyní ve svém těle. Mohu se v modlitbě někde doma radovat, že Bůh
vstoupil do mého srdce.
Krásně to vyjádřil svatý Jan Maria Vianney: Kdo přijímá Eucharistii,
ztrácí se v Bohu jako kapka vody v oceánu. Oba už není možno od sebe oddělit.
Když jsme byli u svatého přijímání, můžeme odpovědět tomu, kdo by se nás tázal:
„Co si neseš domů?“ „Nesu si domů nebe“.
PH
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Life update
Nevědomec
Na spolču v Prachaticích jsme si začátkem února pouštěli film Poutníkova cesta, který
je napsaný na motivy knihy Johna Bunyana. O této knize či o ději filmu teď nemá smysl,
abych psal, protože jste si o tom mohli přečíst v únorovém čísle časopisu. Rád bych se jen
krátce zamyslel nad jedním momentem tohoto filmu. Film bych každému doporučil. Není
to nějaký americký trhák se spoustou vizuálních efektů za milióny dolarů, ale myšlenka
filmu je velice hluboká a každého určitě nutí k zamyšlení. Tedy jen ve stručnosti – jedná
se o cestu křesťana jeho duchovním životem, o jeho duchovní dospívání a cestu ke spáse
a k věčnému životu.
Na této cestě k nebi se křesťan setkává s několika typy lidí, kteří představují mnohé
negativní vlastnosti, které nás od cesty do nebe vzdalují. Mne nejvíce zaujala postava zvaná Nevědomec. Tento muž o sobě domýšlivě říká, že žil dobrý život, modlil se, přispíval
na chudé či se obětoval za svou vlast. Toto tvrzení bylo jistě pravdivé. Na dlouhé a velmi
náročné cestě do nebe se dostává až před nebeskou bránu. Je téměř u cíle, ale u nebeské
brány ho nikdo nevítá, nikdo mu neotevírá. Nikdo se k němu nezná a ujímají se ho démoni,
kteří ho odvádějí do pekla.
Před nebeskou bránou Nevědomec říká: „Jedl jsem a pil v přítomnosti Krále. Kázal u nás
na ulicích, a tak jsem tady.“ Ježíš se však k němu neznal. Tento moment filmu jasně parafrázoval úryvek evangelia Lk 13, 22-30. „Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy
zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat ‚Pane, otevři nám‘, tu on vám odpoví: ‚Neznám
vás, odkud jste!‘“ (Lk 13,25).
Tento moment filmu mne nejvíce zarazil a nutil mne se nad touto postavou zamyslet.
Stačí mi pouze žít dobrým životem a konat dobré skutky k tomu, abych se dostal do nebe?
Tuto otázku jsem si kladl již mnohokrát a již tolikrát jsem slyšel stejnou odpověď – ne,
nestačí. Musím přiznat, že vždy mě tato odpověď tak trochu zklamala. Zároveň si ale uvědomuji dvě věci. Konat dobré skutky s jistou vypočítavostí či s myšlenkou, že díky nim se jistě dostanu
do nebe (tak jako to dělal právě Nevědomec ve filmu), je špatně. Druhá věc je, že je v Bibli jasně řečeno, že díky našim dobrým skutkům spaseni nebudeme. Jen díky oběti Ježíše můžeme být spaseni, viz
Ef 2,9. Mé zklamání se může tedy naopak proměnit
v radost a velký vděk, protože jen díky Ježíši Kristu,
který mi dává tuto milost jako dar, se mohu dostat
do nebe. Neznamená to tedy, že nemám konat dobré skutky, ale právě díky těmto dobrým skutkům
mohu prohlubovat svůj vztah s Ježíšem, který mi
daruje milost setkat se s Ním. Toto Nevědomec nevěděl a já si tohle mohl díky filmu znovu uvědomit.
Petr Šrámek
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Biblické postavičky
Biblické postavičky jsou pomůckou určenou k přiblížení biblických příběhů. Postavená scéna nás nutí přemýšlet
o zobrazovaném textu. Postavičky neznázorňují jen jednu konkrétní osobu, každá postavička, po drobné úpravě,
může představovat kohokoli.
V evangeliu 2. postní neděle slyšíme o Proměnění
na hoře Tábor. Použil jsem již vytvořenou horu. Pod horou
jsou tři apoštolové a na hoře Ježíš s Eliášem a Mojžíš. Jak
jsem psal v minulém čísle, postavu Mojžíše jsem po drobné úpravě předělal na Simeona. Nyní tedy bude postavička
opět Mojžíšem. Jak se pozná, že je to Mojžíš? Postavičky
nemají cedulky se jmény. Musí mít tedy nějaký poznávací
znak. Mojžíš měl přece desky Desatera.
2. neděle postní nebo Svátek Proměnění Páně
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.
A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře,
že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden Tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když
ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný
Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi
se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho,
jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte,
dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých!“ (Mt 17, 1 – 9)
Karel Falář, Volary

ENTERcamp, ENTERjunior - přihlašování
Vzhledem k tomu, že vzrostl zájem o letní pobyty pro mládež, které se snaží rozvíjet křesťanství u dospívajících, chceme touto cestou připomenout spuštění přihlašování. Kapacita obou programů je omezena. Přihlašování je spuštěno na webu
www.entercamp.cz od 1. března 2014 a do 8. března vyhrazeno zájemcům
z českobudějovické diecéze.
ENTERjunior je určený věkové kategorii 13 - 15 let a proběhne na DCŽM Ktiš
20. 7. - 25. 7. 2014 ENTERcamp pro mládež ve věku 16 - 23 let se uskuteční
tamtéž 27. 7. - 2. 8. 2014.
Programy jsou určeny těm, kdo hledají zakotvení a rozvoj ve víře.



Za Diecézní centrum mládeže Roman Dvořák
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Zaniklé kostely Šumavy
Dolní Vltavice
Mezi nejvýznamnější obce pohřbené
lipenskou přehradou patřila bezesporu
Dolní Vltavice. Jak je na první pohled
zřejmé, jméno získala podle řeky, při níž
se nacházela, a později pak přívlastek,
který ji odlišoval od obce stejného jména, nacházející se ve vyšší části toku. Místo
u řeky Vltavy, která v dřívějších dobách tvořila
zemskou hranici, však zpočátku neslo pojmenování
„Na Hirzowe“. Tak je alespoň uvedeno v královské
listině, sepsané v Písku 27. března l. P. 1268, která lokalitu připisuje zvíkovskému purkrabímu Hirzovi. Ten si toto místo vyhlédl jako správní
sídlo svého zboží Mokrá – Dolní Vltavice a právě v tomto roce jej coby bezdětný daroval
klášteru ve Zlaté Koruně s právem doživotního užívání. Název Hirzow je i na listinách
z let 1284, 1348 či z roku 1384. V biřmovací knize je v roce 1376 však již zapsáno jméno
Wltaua, v soupisu panství rožmberského z poloviny 15. století Wultag, v listině kláštera ve Schläglu z roku 1457 je zachycen tvar Wulda, později je nazvána Unterwuldau
a po vzniku republiky v roce 1918 se úřední název ustálil na tvaru Untermoldau, tedy
Dolní Vltavice. Přestože se v polovině 13. století přesunula zemská hranice, tvořená tokem
Vltavy, na přibližně stávající linii, zůstala Dolní Vltavice, s více než hektarovým náměstím,
strategicky výhodným obchodním místem při brodu na staré soumarské cestě, kde se navíc
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vybíralo mýto. V roce 1350 obdržela obchodem se rozvíjející obec práva městyse a s nimi
i povinnost opevnit se proti nepříteli. To zde
však vyřešili opevněním kostela dva metry vysokou a metr silnou zdí, která byla zbořena až
po první světové válce.
V roce 1505 byla obec povýšena na město,
ale v důsledku mnoha okolností dolnovltavičtí
toto právo neuvedli v život. Válkami zubožená
a posléze se zotavující obec byla v roce 1669
opětovně povýšena na městys a v roce 1684
na město. Získat podrobnější přehled o nejstarších dějinách Dolní Vltavice je poměrně
komplikované. Poloha na významné obchodní
trase přestávala být výhodnou v dobách válečných. Například v roce 1648 pronikla švédská
vojska až k řece, a přestože u Dolní Vltavice
byla odražena, obci boje přinesly zkázu. Obecní archiv, včetně matrik a dalších knih, podlehl
ohni a zůstalo pouze ohořelé a zčásti nečitelné
torzo jediného svazku knih sezdaných. Zde se bylo možno dočíst, že nejméně tucet místních procházejících žoldnéřů ve zdejším kostele uzavřelo sňatek. Tento jediný historický
exemplář pak pohltil požár při posledním průchodu vojsk v květnu roku 1945.
Kostel byl postaven před rokem 1350, a to péčí kláštera ve Schläglu. O pět let později
je zde uváděn farář Johannes. Roku 1384 je kostel označený jako „chudý“. Podle některých
domněnek byl během husitských válek pobořen, což však není doloženo a jen v ústním
podání se předávala zkazka, že v dobách zničení kostela dolnovltavičtí navštěvovali kostel
na Svatém Tomáši.
V roce 1670 byla uzavřena smlouva s krumlovským malířem Vavřincem Aneisem, ve které se zavázal zhotovit nový oltář včetně tabernákula se třemi sochami s tím, že všechny
vyvýšené ozdoby, podbradky a lišně budou pozlaceny. Oltář bude vybaven velkým obrazem,
a to za 197 zlatých. V roce 1708 dodal malíř Matouš Preis, tentokráte z Českých Budějovic,
dvě malovaná antipendia, přičemž na jednom byl znázorněn Jan Křtitel. O dva roky později
byly do kostela pořízeny nové varhany, zlacené Petrem Antonínem Aneisem.
Dolnovltavický kostel byl mnohokráte přestavován, proto bylo těžké zachytit nejstarší
část. Například v roce 1711 byla stržena stará sakristie a předsíň a v letech 1725–26 byl
kostel podle plánů krumlovského políra Františka Fortina v příčných ramenech zvětšen
o kapli sv. Jana Nepomuckého a kapli Panny Marie, proraženy dva nové vchody, okno a pod
věží vybourán a sklenut nový vchod, stejně jako vchody do obou nových kaplí. Vzhledem
k vlhku byla „o střevíc“ vyzdvižena podlaha a celý kostel byl vydlážděn. Nová byla i podklenutá kruchta a kostel dostal novou střechu. Došlo i na věž, která byla o deset loket
vyvýšena, báně pobity plechem a poté, co dosavadní hodiny byly přemístěny do nedaleké
Černé, mirovický hodinář Jiří Delafosa dodal nový hodinový stroj.
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Oba oltáře do bočních kaplí zhotovil truhlář Josef Široký a místo
obrazů (sv. Jana Nep.
a P. Marie) je osadil sochami, které se v té době
již v kostele nacházely.
V roce 1732 praskl menší, stošedesátilibrový
zvon a byl přelit lineckým zvonařem Silviem
Crocem. Totéž se pak
opakovalo i v roce 1749.
V roce 1749 sem dodal
dačický varhanář Václav
Pantoček nové varhany.
Již v letech 1766-68 byl kostel opět rozšířen a opraven, tentokrát podle výkresů Jana
Jobsta. Starý presbytář byl zbořen, prodloužen a celá levá strana kostela posunuta ven.
Klenba byla nahrazena rákosovým stropem a střecha pokryta šindelem. V roce 1769 byl pořízen nový hlavní oltář, a to od truhláře Antonína Leyrera a sochaře Josefa Gresslera. V téže
době sem daroval jakýsi dobrodinec z rakouského Lembachu zánovní, ale velmi zachovalý
oltář 14 pomocníků. V roce 1783 je pořízena nová kazatelna a po celá ta léta docházelo
k větším či menším pracím a opravám na inventáři. V témž roce je zde mimo jiné uváděna trojice zvonů, umíráček a sanktusník (ten
v té době pukl a byl přelit zvonařem Karlem
Pozem), tři oltáře, k tomu jeden poškozený,
socha P. Marie Celské, socha pražského Jezulátka a v presbytáři nové sochy sv. Petra a Pavla a dalších půl tuctu soch v lodi. V roce 1836
byla zrekonstruována střecha věže, stejně jako
v roce 1892, kdy sem rovněž byl nainstalován
hromosvod. Roku 1896 věnovali sourozenci
nové renesanční varhany s jednoduchou skříní. V roce 1901 bylo k věži přistavěno nové
schodiště.
A jak po všech těch úpravách, přestavbách
a rekonstrukcích vypadal kostel po první světové válce?
Presbytář o jednom poli zakončený třemi
stranami šestiúhelníku měřil i s vítězným obloukem 8.70 metru do hloubky a o rovný metr
méně do šířky. Loď měla u presbytáře zaoblené
rohy a rozměry 19,8 x 11,5 metru. Presbytář
16

byl sklenut valeně do pětice lunet, nad lodí byla klenba jen maskována, dělena pasy do pěti
polí s lunetami, bedněna a rákosována. Kruchtu, vestavěnou k západnímu čelu, podpíraly
dva zděné pilíře. Strop mariánské kaple, která sousedila se sakristií, byl rovněž valeně
sklenut do lunet. Stěny lodě, stejně jako presbytáře, byly členěny mělkými lesenami s toskánskou hlavicí a římsou, navenek s mělkým rámováním. Byla ozdobena freskami, znázorňujícími osm blahoslavených.
Původně dvoupatrová věž s okénky se zkosenými rohy byla dvakrát (1725/26 a 1766/68)
zvýšena přidáním patra. Kryta byla osmistěnnou hruškovitou bání a lucernou. V konečné
podobě měla výšku 34 metrů.
Hlavní oltář z roku 1769 byl sloupový, rokokový se sochami sv. Linharta, sv. Anežky, sv.
Agáty a dvou světců v podobě řeholníků. Dále zde byly již zmíněné sochy sv. Petra a Pavla.
Rovněž již zmiňované oltáře v kaplích byly mimo sochy patronů nahoře opatřeny soškou
sv. Wolfganga (kaple mariánská) a obrazem sv. Josefa (kaple Jana Nepomuckého). Barokní oltář v dvoupatrové kapli, zmiňovaný roku 1670, je opatřen sloupy ovinutými vínem
a ve výklenku nově stála socha P. M. Lourdské. V prvním patře byl obraz sv. Trojice a nad
ním sošky sv. Jiří a sv. Linharta. Z Rakouska darovaný oltář 14 pomocníků nesl obraz
Nejsvětější Trojice, řezbu Bolestné Panny Marie a sochu sv. Michaela. Datován byl do první poloviny 18. století. Rokoková kazatelna z roku 1783 byla zbavena ozdob. Kamenná
poškozená křtitelnice měla podobu obráceného jehlanu. Dále se v kostele nacházely sochy
svatých Josefa, Sebastiana, Wolfganga, Augustina, Floriána a Apolonie, všechny z poloviny
18. století.
Při zdejším kostele se praktikoval zajímavý zvyk linhartského kultu, kdy si farníci i pout17

níci ze širokého okolí od kostelníka
kupovali ručně kované železné sošky
domácích zvířat a ty při svátku sv. Linharta kladli na oltář. Při ceně dva až tři
krejcary za kus to byl pro kostelníka,
kováře i faráře zajímavý příjem… Kostel svatého Linharta byl nejenom nejstarší dochovanou stavbou v obci, ale
zároveň i posledním vztyčeným prstem při její likvidaci. Kostelní věž totiž
podle svědectví místních vyčnívala při
nízkém stavu vody nad hladinu, a proto musela být dodatečně odstřelena.
Bohatý inventář byl zčásti zničen, zčásti rozkraden, přesto se podařilo zachránit varhany
z roku 1896 od Leopolda Breinbauera, které jsou dnes v kostele ve Vlachovo Březí, i gotickou plastiku světice z lipového dřeva, jež je ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké
nad Vltavou a pochází zřejmě z doby založení kostela. Drobnější součásti mobiliáře, včetně
gotického portálu, jsou pak uloženy v českokrumlovském Regionálním muzeu. A zájmu
veřejnosti se zdejší kostel těšil, i když nepřímo, ještě v roce 2003. V létě toho roku totiž byl
zpod hladiny jezera vyzdvihnut u kostela stojící misijní kříž z roku 1869 a znovu postaven
na břehu lipenské nádrže.
Dnes z Dolní Vltavice zbylo jen pár výše položených chalup a místo, kde postupně vyrostly nové rekreační objekty. Jestliže v roce 1921 zde žilo 461 obyvatel v 59 domech a ještě
v polovině čtyřicátých let minulého století jsou zde zmiňovány tři obchody se smíšeným
zbožím a stejný počet hospod, po dvou kovářích, pekařích, krejčích, obuvnících a k tomu
kolář, sedlář, řezník a jeden obchodník s prasaty, dnes je v katalogu obcí uvedeno pětašedesát domů s necelou dvacítkou trvale hlášených obyvatel. A tak až se někdy pojedete na pramičce či parníkem projet napříč rozhlehlým jihočeským mořem, vzpomeňte, že hluboko
pod vámi jsou trosky domů, kostela, kapliček a dalších objektů, do nichž generace lidí před
námi vložily své osudy naplněné prací, nadějí a vírou.
JP
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Stalo se
Setkání katechetů vikariátu Prachatice
28. ledna se sešli katecheté vikariátu s kolegyněmi z katechetického střediska při českobudějovickém biskupství. Setkání předcházela vernisáž výstavy dětských obrázků „Největší
zážitek z dětské diecézní pouti“. V kostele sv. Jakuba bylo možné během února shlédnout
i banery o činnosti katechetického střediska (www.kc.bcb.cz)
lh
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Průlet pololetními prázdninami na Ktiši
1. den jsme začali dobrou večeří, následovala seznamovací hra. Mnoho nových lidí,
společná modlitba v kapli.
2. den - památka Dona Boska, skvělý budíček doprovázen modlitbou, pracovní nadšení,
objevování Dona Boska, společná hra. Slavení
eucharistie, stmelování účastníků. Film Gran
Torino, skvělá atmosféra při modlitbě.
3. den - výlet do vojenského prostoru Boletice, aktivní zapojení všech účastníků. Objevení krásy přírody, vytváření dobrých vztahů.
Slavení eucharistie, společný večer.
4. den - společné slavení eucharistie, reflexe celého víkendu, nezapomenutelné zážitky.
Odjezdy domu a loučení.
Jirka Marek

Pouť do Svaté země
Betfage u Olivové hory
Z vádí al-Qilt stále stoupáme. Během 30 kilometrů překonáváme výškový rozdíl 1100
metrů. Před námi se vynořují řady domů. Jeruzalém? Ano: tyto osady patří do správního
obvodu současného Jeruzaléma; ten biblický je ale až za kopcem – slavnou Olivovou horou.
Začínáme zpívat 122. žalm: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: ´Do domu Hospodinova půjdeme!´ Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme!“
Vjíždíme do městečka Al-Azaríja. Připomíná vám to jméno Lazara? Je to tak! Je to
skutečně biblická Betánie. Zastavujeme, ale ne před domem Lazara, Marie a Marty. Tam
půjdeme až za několik dní. Teď vystupujeme před restaurací – bistrem, které vlastní příbuzní řidiče našeho autobusu. On jim tímto způsobem shání zákazníky. Není to fér, ale
tak to tady prostě chodí. Samozřejmě slibuje špičkovou kvalitu a super ceny. Nám se to
moc nehodí – za chvíli budeme mít mši svatou a chceme dodržet eucharistický půst. Jenže
odmítnout je složité. Děláme si legraci z kněze, který bude hlavním koncelebrantem, že
bude muset mít dlouhé kázání!
Přijíždíme ke kostelíku, který vypadá spíš jako pevnost. Je obehnán vysokou kamennou
zdí – na jejím vrcholu se vine spirála z ostnatého drátu. V těsném sousedství trčí ze země
zbytky stěn rozbombardovaného domu. U brány zvoníme. Přichází otevřít mladý františkán. Když se přesvědčí, že jsme to opravdu my, kteří jsme byli předem ohlášeni, pouští nás
dovnitř. S úsměvem se omlouvá: bezpečnostní opatření jsou tu nutná. Jsme ve východním
Jeruzalémě, který – i když od války v roce 1967 patří Izraeli – je obýván radikálními Palestinci. Čas od času tu dochází k výbuchům odporu proti izraelské nadvládě a pak si nikdo
není jist životem. Ruina, u které stojí náš autobus, je tu už 40 let úmyslně ponechána jako
výstraha.
To je tedy Betfage („dům fíků“) – místo, z kterého vyšel průvod na Květnou neděli (viz
Mt 21,1-10; Mk 11,1-10; Lk 19,29-40; Jan 12,12-19). Všichni čtyři evangelisté pro něj
užívají slovo κωμη – osamělý dvorec, usedlost. Když Ježíš za svého posledního pobytu
v Jeruzalémě trávil noci u Lazara a jeho sester v Betánii, musel tudy projít dvakrát za den.
Je pravděpodobné, že právě tady
se udála příhoda s „prokletým“
fíkovníkem (srv. Mt 21,18-22;
Mk 11,12-14.20-25; podobně i Lk
21,29-33).
Autenticita místa je zaručena.
Theodosius (okolo r. 530) svědčí ve své zprávě o kostele, který
stál ve 4. století nad místem, „kde
se Pán posadil naproti Betfage
na oslátko“. Křižáci pak na tom
místě postavili dvě věže; jedna
Kostel Pater noster
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z nich sloužila jako kostel. Také poutník Theoderich (r.
1172) se zmiňuje o „kameni, z něhož se Pán posadil
na oslátko“. V roce 1876 tu nějaký rolník našel při hledání kamenů čtverhranný kus skály s freskami a nápisy
z doby křižáků – dnes ho můžeme spatřit za mříží uvnitř
kostela. Pozemek získali františkáni. Začali tu stavět
a hned vedle kamene narazili na apsidu křižáckého kostela. Pustili se do vykopávek a odkryli staré skalní hroby
se zahloubeným žlabem a okrouhlými kameny. Zjistili, že
místo bylo využíváno jako pohřebiště pro židokřesťany.
(Ti byli po dobytí Jeruzaléma Titem stejně jako ostatní
židé odtud vyhnáni; jedná se tedy o velmi staré hroby).
Po delší době se vracíme k vyprávění našeho krajana P. Václava Macka, faráře v Husinci
(z Galileje do Jeruzaléma jel jinou cestou než my – prostřední, horskou, které se dnes cestovní kanceláře vyhýbají): „ S vrcholu hory Olivetské není do Bethanie daleko, sotva asi 15-20
minut cesty směrem jiho-východním. Kráčíme tu po téže cestě, po níž Pán Ježíš slavně vjížděl
do Jerusalema, posledně před svým utrpením. Asi uprostřed té cesty na východním úpatí hory jest
místo, kde stálo známé Betfage (dům fíkův). Sem Pán Ježíš poslal dva z učenníkův, aby přivedli
mu oslici s oslátkem. Vesnice tu dávno již nebylo žádné, aniž jiné na zmíněnou událosť památky.
Teprve r. 1877 objeveny tu zbytky starého chrámu. Nalezen byl pod zemí kámen, který nejspíše
sloužil za stůl oltářní. Na všech čtyřech stranách jeho jsou freskové, valně již poškozené obrazy,
které připomínají události v této krajině sběhlé. Jeden vzkříšení Lazara, druhý, jak učenníci odvádějí oslici, třetí vjezd Pána Ježíše – na tom viděti jest již jen postavy s ratolestmi – a čtvrtý
zasvěcení kaple.
Na místě tom vystavěli Františkáni novou kapli a vedle ní domek pro strážce Araba. Strážce
ten poctil nás čerstvými fíky ze své zahrádky, abychom věděli, že jsme tu v domě fíků = Betfage.
Odtud konával se druhdy na květnou neděli slavný průvod s ratolestmi do města. Kvardian s hory
Sion jel na oslu, zástupové metali ratolesti a kladli roucha na cestu.“
Po mši svaté jdeme navštívit ještě dvě památná místa, která jsou odtud vzdálena jen pár
desítek metrů. Prvním je mešita Nanebevstoupení Páně. Původní kaple tu stála už v roce
380. Neměla střechu – byl to otevřený prostor, z kterého bylo vidět na nebe. V době křižáckého tažení se dočkala úprav a byla přestavěna do tvaru osmihranu. Po dobytí Jeruzaléma
Saladinem se stala muslimskou svatyní. Byla zastřešena kupolí, oblouky byly zazděny, byl
přidán mihráb a zeď okolo celého nádvoří. Uvnitř je v podlaze kámen se dvěma oválnými
prohlubněmi – prý to jsou otisky Ježíšových šlépějí.
Druhým je kostel nad místem, kde Pán Ježíš učil apoštoly modlit se Otče náš (Pater noster). Na základech staré konstantinovské baziliky ho nechala v letech 1868-1872 postavit
francouzská kněžna Aurélie de Bossi (je tu pohřbena) a svěřila ho sestrám karmelitkám.
Uvnitř křížové chodby a na nádvoří jsou do zdí zasazeny desky s textem modlitby Otče náš
v nejrůznějších jazycích celého světa. Vidíme tu i češtinu a dokonce i kovovou francouzskou
verzi v Brailově písmu. Končíme návštěvu společnou modlitbou Otče náš.
Už se stmívá, když odjíždíme do hotelu v Betlémě. Ten bude naším domovem příštích
pět nocí. 
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Pavla Peška

Narozen: 		
12. 7. 1962 v Prachaticích
Rodinný stav: 		
ženatý
Sourozenci: 		
sestra Jana
Vzdělání: 		
SPŠ elektrotechnická v Písku,
			
TF JU v Českých Budějovicích, Bc.
Děti: 			Pavel a Jan
Současné zaměstnání: FCH Prachatice, Dům sv. Petra pro muže v Záblatí
Koníčky a záliby:
rodina, zahrada, kutilské práce, výlety do přírody, fotografování
Před 10 lety jste začal jako charitní pracovník. Máte náš obdiv, že jste to tak dlouho
vydržel. Co jste dělal předtím a co vás přivedlo k této změně zaměstnání?
Moje předcházející zaměstnání byla víceméně spojená s mým profesním zaměřením,
elektrotechnikou. Dlouhá léta jsem pracoval v Tesle Vimperk. Od roku 1994 do 2003 střídavě jako správce, technik a speditér. Postupně jsem získával zkušenosti z různých profesí,
které jsem pak následně mohl využít. Od července 2004 jsem nastoupil do občanského
sdružení Emauzy ČR jako vedoucí střediska Prachatice. Při zaměstnání jsem vystudoval
Teologickou fakultu v Českých Budějovicích, obor pastorační asistent.
Ke svému současnému zaměstnání jsem se dostal díky P. Pavlu Šimákovi, který v letech
1993 až 2005 působil ve farnostech spravovaných z Prachatic. P. Pavel položil základní
kámen v pomoci bezprizorním lidem a díky jeho počáteční činnosti vznikly azylové domy
nejprve v Prachaticích a později ve Frantolech a Záblatí. Staral se nejenom o jemu svěřené
farnosti, ale také o lidi bez domova, kterým poskytoval střechu nad hlavou, stravu, oblečení a duchovní útěchu. Otec Pavel dával lidem naději. Každý člověk byl pro něj důležitý
a potřebný, každý u něj našel své místo. Jeho výjimečné počínání mě natolik oslovilo, že
jsem se problematice bezdomovectví začal věnovat.
Být prospěšný druhým se dá různými způsoby. Vy se staráte o muže bez domova –
stal se pro vás důležitým právě tento obor nebo by vám byl blízký i nějaký jiný a proč?
Myslím si, že při této práci platí, čím více životních, profesních a praktických zkušeností
pracovník má, tím více jich může předávat druhým lidem. Je pak schopen být prospěšný
uživatelům sociální služby, kteří pomoc azylového domu vyhledají. Vezměme si například
situaci a možnosti lidí propuštěných z vězení, kteří mají v našem azylovém domě největší
zastoupení. Pokusím se ji přiblížit.
Lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, pokud nemají stabilní rodinné zázemí,
se náhle ocitnou před branou věznice osamoceni. Doléhá na ně zmíněná nejistota a mají
v právě nabyté svobodě značně mlhavé vyhlídky. Jejich další život je spojen s riziky, že si
sami nedokážou zajistit své základní lidské potřeby.
Počáteční radost ze získané svobody často vystřídá tvrdá realita života bez střechy nad
hlavou, bez práce a finančních prostředků. Propuštění se zdržují a přebývají u obchodních
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domů, na nádražích, v parcích. Žijí, spíše živoří, kde se dá. Jako každý člověk potřebují
k životu potravu, vodu a střechu nad hlavou a také společenství druhého člověka. To je
pravdivá skutečnost mnoha propuštěných vězňů.
Jak zaznívá ve Vaší otázce, být prospěšný druhým se dá různými způsoby. Jsem přesvědčen, že pomoc lidem bez domova je jedním z těch důležitějších způsobů pomoci, neboť
těmto lidem pomáháme postavit se znovu na vlastní nohy a najít nový smysl života.
Také organizací, které se starají o potřebné, je velké množství. Můžete zdůvodnit,
proč se věnovat druhým právě v Charitě?
V České republice působí velké množství sdružení a organizací, poskytujících sociální
služby pro osoby bez přístřeší. Mezi ně patří také Charita ČR. Její hlavní činnosti jsou:
„Pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se
ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu.“
A právě Charita má svou mnohaletou tradici, bohatou historii a široké spektrum činností zaměřených na potřeby člověka v celé jeho bio-psychosociální a spirituální existenci.
Sociální služby nabízíme také v azylovém Domě sv. Petra pro muže Záblatí. Jeho posláním je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu
při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů.
Součástí poskytovaných služeb je pracovní terapie a motivace vedoucí ke změně dosavadního způsobu života. Terapie slouží k získání či znovuobnovení pracovních návyků
a zdravého sebevědomí. Tím se odlišujeme od obdobných azylových zařízení. Uživatelé
využívající nabízené sociální služby se zapojují do pracovního programu, každý dle svých
psychických a fyzických možností a schopností. Mezi činnosti patří např. péče o drobné
domácí zvířectvo, provádění drobných oprav a běžné údržby, zpracování palivového dřeva,
úklid společných prostor. V zimních měsících např. odklízení sněhu. Uživatelé se též zapojují do dobrovolnických činností a většina má uzavřenou Dobrovolnickou smlouvu s DCH
České Budějovice. Pomáhají při mimořádných událostech např. po požárech, povodních,
stěhování i úklidu.
Takto realizovaný pracovní program spolu s nabízenými sociálními a duchovními službami je dlouholetou praxí vyzkoušeným a uceleným souborem, který výrazně napomáhá
sociálně vyloučenému člověku ke zdárnému návratu do běžného života.
Několik let byl váš azylový dům provozován přímo v Prachaticích, pak jste dostali
jako zázemí faru v Záblatí. Můžete srovnat tato působiště a jejich přednosti či zápory?
FCH Prachatice provozovala od roku 2006 současně dva azylové domy, spadající pod
Dům sv. Petra pro muže, jeden v Prachaticích a druhý v Záblatí. Nyní provozuje a nabízí sociální služby z ekonomických důvodů pouze v azylovém Domě sv. Petra pro muže v Záblatí.
Výhodou společného provozu dvou azylových domů byla možnost výběru pro přicházející zájemce, lidi bez domova. Někteří byli zvyklí na městský ruch a preferovali pobyt
ve městě, ti druzí měli zase vztah k venkovu a k hospodářství. Život ve městě některým
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poskytoval dostatek možností k vyžití, mnohdy ale k jejich škodě. Život na vesnici takové
možnosti neposkytoval, ale právě proto byl mnohým uživatelům nápomocen při překonávání jejich slabostí a závislostí.
Většina příchozích uživatelů se zapojila do pracovní činnosti na našem hospodářství
a stará se o domácí zvířata. Svým způsobem se tato činnost přibližuje terapii, která se
nazývá animoterapie. Klienti azylového domu se starají o králíky, kočky, psy, ovce a další
domácí zvířata. To má vliv na rozvíjení jejich verbální i neverbální komunikace, sociálního
cítění, poznávání a na citovou složku. Zároveň má tato terapie vliv na uzdravení psychiky
a duševní rovnováhy.
Co byste poradil lidem, kteří jsou v rozpacích, zda a jak lidem na ulici pomáhat?
Neodsuzovat, nebýt nevšímaví a lhostejní k lidem na ulici. Přitom ale být obezřetní
a střízlivě uvažovat. Nikdy nedávat peníze do ruky, ale v případě potřeby zakoupit nebo
darovat to, co dotyčný nejvíce potřebuje. Dobré je mít základní přehled o nabízených sociálních službách ve svém regionu, směřovat lidi bez domova na sociální kurátory městských
úřadů, kteří mají kontakty na další zařízení poskytující sociální služby.
A co lidé žijící na ulici potřebují? Zde je myšlenka zakladatele emauzského hnutí ve Francii abbé Pierra, který řekl:
„Člověk má duši. Dříve však, než s ním můžeme mluvit o duši, musíme mu dát košili
a střechu nad hlavou…“.
Nemáte někdy chuť si se svými klienty vyměnit role?
Neznám nikoho, kdo by svůj dosavadní život vyměnil za život na ulici, bez střechy nad
hlavou, bez naděje na změnu, navíc odkázaný na pomoc druhých. Bezdomovectví není
dobrovolné rozhodnutí, lidé po určité době strávené nedobrovolně na ulici rezignují a již
se nesnaží o návrat do normálního života. Žijí ve špíně, žebrají a většina z nich holduje alkoholu. V dubnu loňského roku jsem četl na internetu článek o šestadvacetiletém britském
novináři, který si chtěl vyzkoušet život bezdomovce na ulici a po třech dnech v Newcastle
na severovýchodě Anglie zemřel.
Netoužím po tom si tuto roli s lidmi bez domova vyměnit, ale snažím se vcítit do jejich
situace a pochopit jejich mentalitu. Zatím mám stále chuť těmto lidem pomáhat a snažím
se být při změně jejich nepříznivé situace nápomocen.
K takové práci musí být člověk dobře duševně vybaven, někdy možná i fyzicky. Co
je pro Vás takovou nejdůležitější výbavou? Kde a jak trénujete své síly?
To je pro lidi pracující v sociální oblasti, v našem případě s lidmi bez domova důležitá
otázka. Mnozí z nás péči o sebe sama skutečně podceňují a to potom vede k tzv. syndromu
vyhoření. Vede k němu několik příčin, např. nereálné představy pracovníků, velké pracovní nasazení – workoholismus, perfekcionalismus, přílišná kritičnost spojená se sníženou
schopností odpouštět. To následně vede k celkovému vyčerpání organismu. Práce s lidmi,
navíc s lidmi žijícími na okraji společnosti vždy byla, je a bude velmi psychicky, fyzicky
a duševně náročná.
A co je v mém případě tím pomyslným hnacím motorem? Víra v Boha, moje rodina,
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která mi je vždy oporou, přátelé, kteří umějí naslouchat, dále přesvědčení o smysluplnosti
mé práce a zpětná vazba, která se mi od lidí dostává. Pomáhají mi časté procházky přírodou
a výlety za krásami Šumavy.
Tématem tohoto čísla JP je odříkání, půst. Jistě se kvůli tomuto zaměstnání musíte
také mnoha světských dober vzdávat, možná Vás zas něčím naopak obohacuje?
Nemyslím si, že by mě toto zaměstnání nějak omezovalo, či bych se musel ve svém
životě více uskromňovat, spíše opak je pravdou. Práce s lidmi bez domova mě obohacuje,
naplňuje pocitem užitečnosti a prospěšnosti. Připomíná mi nestálost a pomíjivost našeho
pozemského bytí a dosažených statků. Proto se snažím nezapomenout, kým vlastně jsem.
Přikláním se k názoru našich duchovních pastýřů, že jsme jen poutníci putující tímto životem. Život na zemi je malou zastávkou skutečného života na věčnosti.
Za ty roky Vám prošlo rukama a možná i srdcem mnoho lidských osudů. Dalo by se
něco zajímavého z toho aspoň zjednodušeně zveřejnit?
Rád vzpomínám na ty lidské osudy, které dobře skončily, jak to ale při naší práci bývá,
většina je těch co nedopadnou dobře. Ale zato ty šťastnější více potěší. Zmíním zde dva.
Jeden muž přišel do našeho azylového domu před léty s tím, že ho jeho žena vyhodila
z vlastního rodinného domku. Byl ve velmi špatném psychickém a fyzickém stavu, únava
a předešlý život na ulici na něm zanechaly znatelné stopy. Na svou situaci zcela rezignoval.
Podle jeho slov byla jeho žena dominantní až agresivní a on již tento psychický teror nebyl
schopen snášet. Navíc si našla jiného druha a tím se stal, jak sám řekl, ve svém vlastním
domě nepohodlným. Poskytli jsme mu základní poradenství a podporu při uplatnění jeho
nároků a práv. Po 14 dnech strávených v azylovém domě získal dostatek síly a sebevědomí, že se rozhodl vrátit do svého bydliště a zákonnými prostředky bojovat za svoje práva.
Věřím, že nakonec uspěl, znovu nás již o pomoc nepožádal.
Druhý příběh se datuje do roku 2008, kdy jsme přijali do azylového domu staršího
pána, kterému bylo v té době 59 let. Přišel k nám z nemocnice a byl v té době vážně nemocen. Venkovské prostředí mělo na něj obdivuhodný vliv a on se po krátké době začal sám
zapojovat do nenáročných pracovních činností. Nastala u něj veliká proměna, úplně ožil
a najednou z něj byl úplně jiný člověk, plný života. Stále jsme se mu snažili připomínat, že
se musí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu šetřit. Dobu strávenou mezi námi prožil
naplno. Po necelých dvou měsících nás náhle opustil, zemřel na zástavu srdce. Nechali jsme
za něj sloužit mši svatou.
A na závěr nějaké humornější příběhy?
Nedávno za mnou přišel jeden z našich klientů, oči měl celé vykulené: „Pane vedoucí,
kdybyste se mi chtěl dovolat, tak to ani nezkoušejte.“ Ukazuje mi dva ohořelé plíšky, které
se dají těžko identifikovat. „To je můj mobilní telefon. Včera odpoledne jsem přikládal
do kotle větvičky z vánočního stromu a potom jsem ho celý večer hledal. A ráno jsem ho
konečně našel, ale vypadá to, že si z něj už nezavolám.“ Druhý den mi již s lepší náladou
sdělil, že si začal šetřit na nový, že ho má už vyhlídnutý a stojí 500 Kč. Ale že by to chtělo
raději nějaký ohnivzdorný.
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Mše svatá
Znamení kříže
Shromáždění se sešlo, aby se stalo svatým chrámem Božím, v němž přebývá Duch svatý.
Úvodním zpěvem se spojilo v jeden celek, vytvořilo společenství adorace a modlitby. Přicházející kněz je znamením, že se Kristus v tomto svém příbytku zpřítomňuje a připojuje
shromážděný lid ke svému slovu a ke své oběti chvály. Dřív než osloví věřící přistupuje
k oltáři, uklání se před ním a líbá ho. Jaký má toto gesto význam?
První křesťanská společenství slavila mši svatou na hrobech mučedníků, protože obětovali svůj život v očekávání vzkříšení a jsou vzory křesťanské naděje. Oltářem byl tedy
hrob mučedníka (dodnes má mnoho oltářů tvar sarkofágu). Později se rozšířil zvyk vkládat
do oltáře, na místo, na které se pokládá Tělo a Krev Páně, ostatky svatých, i těch, kteří nebyli mučedníky. Když je oltář zděný nebo dřevěný, je v něm zabudována kamenná deska posvěcená biskupem („oltářní kámen“), do které jsou ostatky svatých vloženy. Kněz líbá tyto
ostatky a vyjadřuje tím úctu a obdiv celého společenství k svědectví víry a lásky, které nám
tito starší bratři a sestry ve víře vydali, i touhu je následovat a dojít spolu s nimi k plnému
společenství s Bohem – ke slávě vzkříšení. Oltář je také znamením Krista, „prvorozeného
mezi vzkříšenými z mrtvých“, a oběti díkůvzdání, kterou budeme skrze něho, s ním a v něm
Bohu nabízet. Především jemu políbením oltáře vzdáváme hold. Toto gesto adorace, které
při slavnostních příležitostech bývá provázeno okuřováním kadidlem, naznačuje, že všechno, co budeme konat, se vztahuje ke Kristu – knězi, oltáři a oběti-Beránkovi (srv. Preface 5.
velikonoční), k němu, přítomnému v tomto shromáždění. Teprve po políbení oltáře, které
je tak bohaté významem ve své prostotě, odchází kněz, bratr uprostřed svých bratří, na své
místo a začíná mši svatou znamením kříže.
Kříž je nástrojem smrti, nástrojem utrpení, jednoho z nejkrutějších, jaké si člověk dokázal vymyslet. Znamením kříže, které na sobě „kreslíme“, vstupujeme do prostoru Kristova
utrpení. A to je privilegovaný prostor jeho lásky k nám (zemřel pro nás a pro naši spásu
a naším jménem vyjádřil poslušnost Otci – v protikladu k neposlušnosti prvních lidí), prostor, kterým se prochází do nové budoucnosti u Boha. (Když na konci bohoslužby děláme
kříž znovu, tento prostor neopouštíme, ale rozšiřujeme na ostatní lidi a do ostatních oblastí
života. „Ite, missa est!“ znamená: „Jděte, jste posláni – jděte s posláním!“ Náš český překlad
„Jděte ve jménu Páně!“ tento význam trochu zastírá, připouští i jiné chápání. Ale o tom až
na příslušném místě.).
Znamení kříže děláme několikrát denně – na začátku a na konci každé modlitby, před
jídlem a po jídle, před každou obtížnou prací … Při mši svaté má nejhlubší smysl – mše svatá
je svátostným zpřítomněním Kristovy smrti na kříži nekrvavým způsobem. Je třeba, abychom ho dělali uctivě, důstojně. S lítostí pozorujeme, jak někteří – bezmyšlenkovitě nebo
snad ze studu před ostatními – dělají jen jakýsi klikyhák. Když jsme byli malí, maminka
nám četla před spaním Píseň o Bernadettě (román židovského autora, pražského rodáka,
Franze Werfela o zjevení v Lurdech; napsal ho z vděčnosti Panně Marii za záchranu před
nacisty). Vryla se mi do paměti jedna pasáž, na kterou jsem už nikdy nezapomněl. Dovolte
mi, abych ji tu ocitoval: „Bernadetta chce zvednout ruku a pokřižovat se. Není to možné. Ruka
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jí těžce a ochromeně visí podél
těla jako nějaké cizí břímě.
Není s to pohnout jedním prstem. Toto ochrnutí zná Bernadetta z děsivých snů, když
proti náporu čehosi ďábelského vypovídají službu svaly
i hlas, který se chce dovolat
Spasitelova přispění. Ale teď
a tady má ta nemohoucnost,
která jí nedovoluje zdvihnout
ruku, patrně zvláštní důvod.
Jde-li o kříž, náleží nepochybně Dámě přednost.
A skutečně, Dáma ve výklenku teď zdvihá nesmírně pomalu, ba poučně ruku
s křehkými prsty a dělá přes
celou tvář veliký, takřka svítivý kříž, tak jak to Bernadetta ještě u nikoho neviděla. Ten kříž jako
by nekončil a vznášel se dál ve vzduchu. Přitom tvář Dámy velmi zvážní, a tato vážnost je nově
vyslanou vlnou onoho půvabu, který bere Bernadettě dech. Bernadetta, jako všichni lidé, se až
doposud při křižování jen neurčitě dotýkala čela a prsou. Nyní však cítí, jak se její ruky zmocňuje
mírné násilí. Jako vedeme ruku dítěti, které neumí psát, tak i ono jemné násilí kreslí dívčinou
ledově chladnou rukou na její vlastní čelo stejný, veliký a nevýslovně vznešený kříž. Dáma znovu
pokyne a usměje se, jako by se zdařilo něco důležitého, ba skvělého.“
Znamení kříže doprovázíme vyznáním: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ To, co
začínáme, nebudeme konat sami svou mocí a z vlastní iniciativy. Bůh je ve své nejhlubší
podstatě společenství, rodina. Nám otvírá dveře do tohoto společenství, dává nám podíl
na lásce, která panuje mezi členy této rodiny. Poprvé jsme do ní vstoupili branou křtu: „Já tě
křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“ Umožnila nám to víra rodičů a kmotrů. Od té
doby máme do ní volný přístup. Každou modlitbou, každým dobrým skutkem, každým
projevem vděčnosti a samozřejmě každým slavením svátosti do ní znovu vstupujeme. Mše
svatá je vyvrcholením. Je rodinnou slavností, při které si nejprve připomínáme všechno
dobré, co už jsme spolu prožili, ujišťujeme se vzájemnou láskou, tím, že se můžeme jeden
na druhého spolehnout, předáváme si dary, a potom spolu stolujeme. „Účastí na eucharistické oběti, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života, podávají věřící Bohu božský
obětní dar a s ním i sebe samy.“ (srv. Lumen gentium 11).
Shromáždění se k tomuto vyznání trojiční víry připojuje a knězi jednohlasně odpovídá:
„Amen!“ Jím se spojuje s ohromným zástupem, který stojí před trůnem Božím a Beránkovým. Spojuje se s liturgií nebešťanů, s díkůčiněním všech spasených: „A tehdy jsem uslyšel,
jak volá přečetný zástup – podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů:
Amen! Aleluja!“ (srv. Zj 19, 4-6).
P. Pavel Liška
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Ze starých kronik
Volary 1981
Kostel ve Zbytinách vypadal také uboze. Střecha jako síto.
Po dešti v kostele louže, strop promočený. Zvenku jako žebrák. Administrátorovi se podařila velká věc. Získal v Táboře Památkostav,
kde už měl známosti a na jaře r. 1974 přišli zedníci – věž od shora
dolů dostala úplně nové šaty. Všecka omítka byla otlučena a věž
nově omítnuta. Nahoře se zaskvěl pozlacený kříž! Šupinatý šindel
napuštěný v Soběslavi jako nový klobouk pokryl hlavu věže. A šlo
to s opravou rychle dál. Starý šindel sházeli tesaři. Bydleli u kostela v maringotce. Na faře bydleli zedníci, kteří stavěli nový kravín
pro 600 krav a nové 3 bytovky pro nové obyvatele, kteří budou pracovat v novém kravíně.
Fara byla v pronájmu zčásti Lesní správy v Prachaticích. Co zůstalo z hospodářských budov
a dvora? Ze zahrady a louky kolem? Jen malý dvoreček a vzadu malá zahrádka. Nikdo se neptal kněze z MNV a ONV – prostě místo po shořelých hospodářských budovách se odepsalo
pro stát či obec? … Snad budoucí kněz bude mít kde pěstovat zeleninu a řádek brambor.
Kolem kostela byly haldy starého šindele, byl třeba odstranit a spálit. P. Honsa, administrátor prosil farníky, ale marně. Velmi často sám tahal šindel a pálil daleko od kostela.
Někdy přišly děti a ochotně pomáhaly. Vždyť se stavělo kolem kostela lešení! Tesaři pokryli
celý kostel novým šindelem, napustili karbolou.
Zatím se odstěhovali do Volar na faru a začali opravovat věžičku na hřbitovní kapli.
Ta byla úplně prohnilá a proto je ze ¾ úplně nová. Také zlatý kříž zasvítil do celého kraje
jako dominanta hřbitova. Když už se pracovalo na kapli, musel duchovní napnout síly, aby
i kaple byla celá opravena. Nejprve uvnitř kapli vymaloval pomocí Prokopa Böhma, který
právě šel potom na vojnu, jeho bratra Františka, pomohl i Pepík Kadičů. Oltář byl upraven – aby kněz byl obrácen k lidu; protože oltář byl celý černý, duchovní ho natřel hnědě.
Jako hlavní postavu dal do čela oltáře Krista Vzkříšeného (patří do Zbytin!). Podlaha byla
natřena barvou. Na novou podlahu nebylo peněz. Také 4 lavice z kostela z Volar po opravě
a nátěru přivezl místní děkan, aby vše bylo připraveno k pohřbům. Ještě zůstala 1 bolest,
a to okna. Byla shnilá a na nové nebylo peněz. Proto duchovní okna vysekal a dal místo oken skla s drátem. Přestalo tam proto pršet. Hřbitovní kaple potřebovala ještě kabát
a střecha? Postavilo se lešení, zvláště vpředu, vysoký portál – to byla fuška! Zedník Josef
Šimek z Nebahov, můj dobrý známý, přijel a zedničil – a potom místní duchovní a František
Falář, t.č. školák ministrant, a ještě několik dobrovolníků (moc jich nebylo! = 2) a bílilo se,
bílilo. A ještě nebyl děkan spokojen. Musel být nátěr dveří. U dveří ve stěně byly 2 výklenky
s dřevěnými výplněmi. Sklo rozbité, dřevo shnilé. Do železných rámů zasadil sklo a dovnitř
jednoho dal P. Marii Lurdskou a do druhého Krista. A protože kopřivy kolem kaple hyzdily
dům Boží na hřbitově – vykopal je duchovní sám a navezl dlaždice a beton a kolem kaple
zamezil pleveli, aby se rozrůstal. Trávu však kolem nikdo neposeká, to musí duchovní každý
rok vyjít s kosou!
MaM
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Pouť
Dětská vikariátní pouť a pouť rodin 2014
Velehrad – 31. května 2014
12:00
13:00 – 15:00
15:30 – 17:00

mše svatá v bazilice
vzdělávací program pro děti – „Příběh baziliky“
muzeum Bible a muzeum Velehradu
možnost návštěvy lapidária (podle přístupnosti)
návštěva archeoskanzenu Modrá

Cena pro dítě a dospělého, který dítě doprovází: 400 Kč
Cena pro dospělého: 650 Kč
cena zahrnuje dopravu, vstupné – „Příběh baziliky“, muzeum Bible a muzeum Velehradu,
archeoskanzen Modrá
Přihlásit se a uhradit zálohu 200,- Kč můžete u katechetů a kněží vikariátu nebo v kanceláři
na faře v Prachaticích.
Autobus č. 1 Vimperk – Velehrad
5:30 Vimperk				18:00 odjezd z Velehradu
Husinec					Netolice
Netolice					Husinec
11:00 příjezd na Velehrad		
23:30 Vimperk
Autobus č. 2 Volary – Velehrad
5:30 odjezd z Volar			
18:00 odjezd z Velehradu
Prachatice				Prachatice
11:00 příjezd na Velehrad		
23:30 Příjezd do Volar
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Poutní místa
Klášter Andechs
V minulém čísle jsme navštívili největší bavorské poutní místo Altőtting. Tentokrát
spolu navštívíme druhé největší bavorské poutní místo s přebohatou historií a poklady
kulturního dědictví.
Duchovní dějiny kláštera sahají až do devátého století. Klášter stojí na místě někdejšího
rodového hradu hrabat z Andechsu. Jeden z jeho příslušníků přinesl poklad relikvií ze Svaté
země. Poklad se dědil po generace a byl doplňován o další relikvie. Nejcennější z relikvií byly
Svaté tři hostie. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1080. V roce 1176 se konala
na popud hraběte Bertholda první pouť k Andechsu a jeho pokladu relikvií.
V roce 1176 se na rodovém sídle narodila Hedvika – dcera Bertholda IV. Již jako malé
dítě byla vychovávána v ženském klášteře benediktinek v Kőtzingenu. Ve dvanácti letech
byla otcem provdána za polského vévodu Jindřicha I. zvaného Bradatý. Žila s ním patrně
ve šťastném manželství. Již ve třinácti letech přivedla na svět první dítě a po něm následovalo šest dalších. Poté na prosbu Hedvičinu žili manželé ve zdrženlivosti až do Jindřichovy
smrti r. 1238. Hedvika pečovala o svůj slezský lid, zakládala špitály a chudobince a založila
také slavný klášter cisterciaček v Třebnici v blízkosti Vratislavi, kde v posledních letech
svého života žila a v den svých sedmdesátých narozenin 15. října roku 1243 zemřela. Je
zde též pohřbena.
Její život byl nelehký. Musela přijmout zprávu o vyplenění svého rodného hradu a také
smrt manžela a nejstaršího syna v boji proti Tatarům. Její nádherný sarkofág je přístupný
v třebnickém klášteře. Hedvika byla brzy po své smrti svatořečena roku 1267 papežem
Klementem IV.
Andechs tedy prožíval dramatické události. Jak došlo k jeho zničení? Ve hře se ocitly
zájmy několika vládnoucích rodů. Na císařském trůnu vládl Filip Švábský. Do hry přichází
příslušník dalšího významného rodu Wittelsbachů Ota VIII. Ten byl Filipovým věrným
zastáncem, takže císař s ním zasnoubil svoji dceru Beatrix. Z nějakého důvodu však změnil
názor, zasnoubení zrušil a překazil také zásnuby Oty s dcerou Hedviky – Gertrudou. Ota
ve své zuřivosti zavraždil Filipa, za svůj čin byl popraven a spolu s ním byli pronásledováni
také bratři Hedvičini – bamberský biskup Ekbert, který se uchýlil na uherský dvůr ke své
sestře, a Jindřich, který se zachránil útěkem do Palestiny. Rod hrabat z Andechsu následně
vymřel po meči smrtí Oty II.
Po ničivém nájezdu zůstala zachována jen hradní kaple, která byla schránkou relikvií,
a podle pověsti byl poklad zakopán pod oltářem kaple. Přestože byl hrad zbořen, nezanikla
lidová poutní tradice. Uloženým relikviím byla přisuzována zázračná moc, takže pověsti
vyprávějí o uzdravení slepých a chromých poutníků.
Panství a s ním i zbořený hrad s kaplí získal mocný rod Wittelsbachů a již v roce 1391
je počato se stavbou kláštera a o dva roky později se navrací z Mnichova, kde byly uloženy,
Svaté tři hostie. Počíná také stavba klášterní baziliky, pozdně gotického halového trojlodí,
která byla dokončena roku 1423 a dostala jméno Heiliger Berg – Svatá hora. Roku 1455 zde
vzniká benediktinský klášter pod vedením prvního opata Eberharda Stőcklina.
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Osudným se stal 3. květen roku 1669, kdy po úderu blesku klášter téměř celý vyhořel. Oprava kláštera začala ihned a byla dokončena za neuvěřitelných šest let roku 1675.
Z doby opravy a přestavby pochází typická, z dálky viditelná věž – zvonice s cibulovitou
bání zakončenou lucernou. Šedesátimetrová věž má čtyřhranný základ a osmiboký tvar
následujících poschodí.
V následujícím století byla barokizovaná bazilika dále upravována rokokovými štukaturami a nástropními freskami, jejichž autorem byl známý bavorský malíř Johann Baptist
Zimmermann. Jeho díla můžeme nalézt v několika mnichovských kostelích a také v královském sídle Nymfenburku. Na stěnách a hlavně stropu jsou na barevných freskách znázorněny dějiny kláštera spolu s výjevy ze Starého Zákona. Pozoruhodná je také štuková
a fresková výzdoba velkého slavnostního sálu.
Další dějiny kláštera jsou spojené s dobou josefínskou, kdy v době sekularizace byla
zrušena řada klášterů. Tak také Andechs byl zrušen roku 1803 a vystřídal několik majitelů.
Klášter v sobě zahrnoval také rozsáhlé hospodářství a zejména dodnes slavný pivovar. Wittelsbachové se však svého majetku nevzdali a roku 1846 získal budovy kláštera zpět Ludvík I. Bavorský a obnovil klášterní život. Připojil jej k mnichovskému klášteru sv. Bonifáce.
Dalším důležitým mezníkem byl rok 1929, kdy polský kardinál Bertram věnoval klášteru
relikvii – část lebky svaté Hedviky. Tím se počala poutní tradice ke svaté Hedvice. Wittelsbachové považovali Andechs za své rodové sídlo a učinili z něj své rodové pohřebiště.
Náhrobky můžeme vidět jak v interiéru kostela, tak také na rodovém hřbitově založeném
v sedmdesátých letech minulého století. V roce 2005 se konala oslava pětistého výročí
založení benediktinského kláštera a při té příležitosti byl klášter renovován a pořízeny
nové varhany.
Vypravíte-li se na tato místa tak bohatá svojí historií i uměleckými poklady, zdálky Vás
pozdraví cibulovitá báň a snad i monumentální hlas jejích zvonů.
MFK
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
Co Bůh šeptá maminkám
A co já?
Sobotní ráno. Venku pošmourno, poprchá, je zima. To je
skvělé počasí k tomu, aby si člověk četl v posteli až do oběda.
Výborné počasí k úklidu šuplíků u psacího stolu, kdy se člověk
může po libosti zasnít nad každou starou pohlednicí a dlouze přemítat o osudu rukou psaných poznámek z nějaké dávné
přednášky. Úžasné počasí pro poslouchání starých vinylových gramofonových desek s vážnou hudbou. Nebo pro přebírání starých časopisů, kdy sedíte v křesle u topení a popíjíte
svařené víno nebo bylinkový čaj s medem. To všechno je samozřejmě možné, je přece sobota.
Celá rodina se těší, jak si užije odpočinkového dne. Všichni jsou v posteli tak dlouho,
dokud je hlad nevyžene. Pak se slézají do kuchyně a škemrají: „Mamí, já mám chuť na vajíčko naměkko.“ „Maminko, udělej mi tousty, prosím.“ Nebo „Nemohla bys uvařit tu tvou
skvělou ovesnou kaši s medem sypanou ořechy?“ A tak vařím, opékám, míchám, co bych
pro své miláčky neudělala.
Pak se rodina zase rozptýlí do svých koutů a jen občas je třeba najít lepidlo, spravit postroj princezninu koni, znovu připevnit závoj k čepci dvorní dámy nebo posoudit, jestli ten
obrázek je už dost krásný. Poledne se rychle přiblíží a už se zase otáčím v kuchyni. Po obědě
by se hodilo dát si kávu, tak ještě honem musím vymyslet něco sladkého k ní. Lehce uštvaná
si také na chvíli sednu. Mezitím ostatní plánují, co by se tak dalo podniknout.
Půjdeme na chvíli ven! Báječný nápad. Třeba bych já nemusela. Ale na to není ani pomyšlení, protože „mami, pamatuješ, jak jsme tenkrát, když pršelo, brouzdali v kalužích?
A budeme zase dělat potůčky? Vezmem si pláštěnky, ne deštníky, jo? To bude legrace!“
Procházka byla opravdu nádherná, všichni se vracíme promočení, unavení, ubrouzdaní, prochladlí. Honem běžím uvařit čaj a rozvěšuju mokré oblečení. Děti s tátou se zřítily
v pokoji na zem a odpočívají. Jsou úplně hotoví.
Bláhově doufám, že bych si snad mohla na chvilku taky někam zalézt a číst si nebo jen
tak přemýšlet, a ani trochu se mi teď nechce hrát Člověče, nezlob se. Jenže „Mamí, bez tebe
to není ono. Mami, prosím, pojď si zahrát.“
To se musím zase obětovat? Proč já nemám taky někdy čas, kdy bych si mohla dělat,
co chci? Celé dopoledne mi nedají pokoj, pak vařím a teď zase musím dělat něco, co se mi
nechce. Když přijdeme z procházky, všichni popadají a odpočívají. Já stojím u plotny. To
není fér. Myšlenky se ve mně vaří jako voda v hrnci. Copak musím pořád jen naplňovat
něčí potřeby a přání? Kdy budu mít čas na ty svoje? Zatnu zuby a jdu hrát. Stejně většinou
prohrávám. A děje se zázrak. Tak rychle jsem asi ještě nikdy nevyhrála, To je určitě za odměnu. Zatímco ostatní dohrávají, natáhnu se na koberec.
Tady něco není v pořádku. Já přece nemám být tak vynervovaná a otrávená. Co dělám
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špatně? Proč vlastně celou sobotu jen kmitám? Já to opravdu všechno nemusím. Mohu
práci rozdělit a nemusím se tvářit jako oběť. On by ten čaj klidně uvařil někdo jiný, kdybych taky padla a odpočívala. Možná by byli mí miláčkové i rádi, že pro mne mohou něco
udělat. Takhle jim svou kyselou sebelítostí beru příležitost zazářit v kuchyni nebo sklidit
ovace za úklid. Jsem to ale ťunťa! Nechat se obletovat musí být krásné. Příště to vyzkouším.
Vždycky a nikdy
Občas pročítám v bibli poslední kapitolu Knihy přísloví – tam, jak se píše o ženě statečné. Tak trochu pro kontrolu, tak trochu pro inspiraci. Tam se člověk dočte věci, Třeba
že nakupovat potraviny má chodit žena, že má myslet na pořádné oblečení na zimu, časně
vstává a tak. Tentokrát mi nějak zazářil verš o tom, že svému muži prokazuje jen dobro
a žádné zlo po celý svůj život. Nečetla jsem to poprvé, ale až dosud jsem myslela, že to
mám jasný. Však mu peru, žehlím, vařím, uklízím po něm špinavé ponožky a hrnky od čaje,
sbírám trsátka po celém bytě, hledím, aby měl klid k práci a vůbec. Ale najednou jakoby
ten verš dodal: „No a? To přece není všechno.“ Ptám se: „Jak to, Bože, myslíš?“ A začaly se
mi připomínat věci.
Jak jsme byli onehdy u známých na návštěvě a já jsem si dělala legraci z manželova
pomalého chápání našich vtipů. Tvářil se rozpačitě jako malý hošík a určitě mu to nebylo
příjemné. Nebo tenkrát, když odjížděl někam dělat seminář, jsem se nechala vyprovokovat tím, jak o sobě pochyboval a jaké měl obavy, zda uspěje. Vůbec jsem ho nepovzbudila,
vlastně jsem ho odmítla, protože jsem se zabývala nějakou svou nepodstatnou bolístkou.
Stydím se. Když si vzpomenu, jak při jeho návratu domů jsem na něj hned mezi dveřmi
nahrnula nějaké problémy, které mohly klidně počkat, místo abych ho pěkně přivítala,
dala mu najíst a napít, nechala ho odpočinout a vypovídat… to už se cítím vyloženě trapně. Ano, prokazovat vždycky jen dobro a nikdy zlo, to ještě vypadá jinak. „Ó Bože, s tím já
sama nehnu. Musíš mi pomoct, jinak budu přes své sobectví zakopávat pořád. Udělej ze
mě manželku podle svého srdce.“
Samozřejmě, že jsem na svou prosbu brzy zapomněla. Naštěstí nebeský Táta má výbornou paměť, zejména na modlitby tohoto typu. A tak mně začaly přicházet nápady, jak
„tomu mému“ prokazovat dobro. Když se odněkud po delší době vrací, peču něco, co pěkně
voní, aby ho vítal voňavý byt. Snažím se dodržovat zásadu nechodit doma v teplákách nebo
v něčem takovém, abych vypadala přitažlivě. Starosti, problémy a požadavky na něj vrhám
zásadně po jídle. A dbám, abychom spolu prožívali pěkné chvíle. Abychom někdy byli jen
sami a mohli si to užít. Sama bych nedokázala krotit svůj jazyk a uchránit se štiplavých
poznámek. To Bůh musel změnit mé srdce a nějak mi voperovat postoj prokazovat jenom
dobro. Učím se nemluvit o záporných vlastnostech svého muže (on vlastně skoro ani žádné
nemá), naopak se učím mluvit o všech jeho dobrých stránkách a obdivuhodných skutcích
(a těch je!). Zkouším nefňukat kvůli nedostatku peněz a nesrovnávat se s těmi, kdo mají
víc než my. Taky se mi někdy zdá, že nemusím odbíhat na každé zavolání našich dětí, když
zrovna s mužem pijeme odpolední kávu a máme jen málo společných chvil během dne, kdy
si můžeme popovídat. Znamená to samozřejmě zapírat sama sebe, někdy si odepřít vlastní
pohodlí, ale když to udělám, Bůh mi to vynahradí. Ne samozřejmě vždycky hned, ale já už
vím. A při čtení onoho verše z Přísloví už se necítím tak zahanbená.
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Stojí za přečtení
Jacques Philippe
Hledej pokoj a jdi za ním
Kniha s duchovním tématem, která by neměla uniknout
snad nikomu z nás. Všichni se totiž čas od času nacházíme
v neklidu a nepokoji současné doby. Mnohdy se trápíme pro
různé věci, bědujeme a naříkáme, a přitom Pán je s námi
na „lodi“. Zapomínáme na Jeho přítomnost (skrze Ducha
svatého) a nedokážeme se Mu opravdově odevzdat a doufat
v Jeho lásku. Jen On ví, co je pro nás dobré…
Jindy zase naopak horlivě konáme a budujeme, ale opět
bez pokoje v srdci. Bojíme se neúspěchu a toho, že neobstojíme před lidmi a ani před sebou. Autor nám ale připomíná,
že Pán Ježíš i dnes svým učedníkům znovu a znovu říká:
„POKOJ VÁM!“ Je to Jeho dar pro každého z nás. Jakýkoliv strach, tíseň, smutek a nepokoj
není od Boha, ale od nepřítele, od kterého je třeba utéct – jak pravil už sv. František Saleský.
Samozřejmě že jsou v životě i těžké chvíle ztrát a bolestí. A kdo jiný než Pán Ježíš ví
o každé z nich? Přesto nás vyzývá, abychom ani v těchto chvílích neztráceli vnitřní pokoj.
„Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)
„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj.“ (Kol 3,15)
Pokoj, který tento svět potřebuje a někdy i díky nám postrádá. Naše hledání Pána, ale
i přístup k lidem vyžaduje, abychom vše konali pokojně. Jen tak může být i naše svědectví
účinné a také snadnější. A právě tuto skutečnost nám autor knihy popisuje a nabízí v první
části. Ve druhé části pak následuje nejen přehled různých situací, které nás připravují o klid,
ale také ukázky toho, jak se v takové chvíli chovat ve světle evangelia.
Vřele ji všem doporučuji.
Petr Juhaňák

Velikonoční dílna
Velikonoční dílna pro děti i rodiče
v pondělí 24. března a ve středu
26. března od 14.30hod - 18.00hod
ve farním sále na faře v Prachaticích,
vajíčka s sebou!!!
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Malý slovníček církevních pojmů
Metropolita
Slovo odvozené z řeckého metropolis, „hlavní, sídelní město“. Titul (a organizačně hierarchický stupeň) metropolity má počátky ve 4. - 5. století n. l. Postavení metropolity
se vyvíjelo ve smyslu nadřazení některého biskupa pro teritorium širší, než byla jeho
diecéze.
V raném křesťanství byl metropolita biskup v sídelním městě římské provincie, dohlížel
na ostatní biskupy v provincii, svolával sněmy a podobně. Zřízení arcibiskupství v Praze
r. 1344 znamenalo církevní osamostatnění českého státu a jeho podřízení v církevních
věcech pouze a přímo papeži. Na pražského arcibiskupa, což byl tehdy už běžnější titul,
přešel i starší a prestižněji vnímaný titul metropolity a tím i všechna vrchní pravomoc
a odpovědnost na území nové provincie.
Titul metropolity přísluší v římskokatolické církvi obvykle arcibiskupovi, jenž je představeným církevní provincie. Titul metropolity proto nepřísluší arcibiskupům, jimž žádní
jiní biskupové nepodléhají, a arcibiskupům titulárním. Metropolita může a má:
1) dozírat na řádné zachovávání víry a církevní kázně a poddávat o tom papeži zprávy
2) konat vizitace, jestliže je příslušný biskup zanedbal
3) jmenovat administrátora diecéze, pokud nemůže být po jejím uprázdnění zvolen
4) svolávat sněm provincie
Římskokatolická církev se v České republice člení na 8 diecézí sdružených ve 2 provinciích, v jejichž čele stojí arcibiskupové – metropolité. Česká provincie se sestává z arcidiecéze pražské (arcibiskup pražský je nejen metropolita český, ve smyslu české provincie,
ale i primas český, ve smyslu ČR) a diecézí českobudějovické, královéhradecké, litoměřické
a plzeňské, Moravská církevní provincie se skládá z arcidiecéze olomoucké a diecézí brněnské a ostravsko-opavské. Zvláštní status má tzv. vojenský vikariát, který působí při
jednotkách Armády České republiky po celém světě. Sídelní a pomocní biskupové diecézí
obou provincií tvoří společně s biskupy apoštolského exarchátu pro katolíky východního
obřadu Českou biskupskou konferenci, která má status právnické osoby a zastupuje celou
katolickou církev v České republice.
36. arcibiskupem pražským a primasem českým (jmenován 13. února 2010) je kardinál
Dominik Duka, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským (jmenován 28. září
1992) je Mons. Jan Graubner. Pražský arcibiskup je primas český (tj. první mezi biskupy
v celé ČR), zatímco olomoucký arcibiskup je pouze metropolita moravský (formální hlava
Moravské církevní provincie). Faktem ale je, že jde o postavení spíše formální, bez reálných
pravomocí.
Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku 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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Vypravili jsme se
Farní vycházky
Loňskou neděli 24. listopadu jsme se vydali na dosud poslední farní vycházku do Předslavic. Navštívili jsme kostel Nejsvětější Trojice a sv. Václava a také zdejší faru a dozvěděli
se zajímavosti o nich. Na návsi jsme pak procházeli kolem zdobených štítů od známého
zednického mistra Jakuba Bursy, který žil v nedalekém Vlachově Březí. Vycházka byla
zakončena výstupem na vrch Kostelec, kde na místě bývalého osídlení stojí rotunda zasvěcená Panně Marii Karmelské. Děkuji všem, kteří vycházku připravili.
Farní vycházky pořádají farníci ze Strunkovic nad Blanicí, ale zúčastnit se může kdokoliv. Jejich prostřednictvím navštěvujeme zajímavá místa v okolí, dozvíme se trochu z jejich historie, krátce se pomodlíme a zažíváme pěkné společenství. Chtěl bych Vás pozvat
na další ročník těchto vycházek, které probíhají jednou měsíčně vždy v neděli odpoledne
od března do listopadu kromě letních prázdnin.
jš
I v letošním roce budeme při farních vycházkách poznávat a procházet známá i neznámá
místa spojená s duchovním odkazem našich předků v našem vikariátu a okolí. Místo, které
navštívíme, je vždy ohlášeno formou plakátu přibližně dva týdny před určeným termínem.
Tato akce je určena všem věkovým kategoriím a spočívá v návštěvě chrámu, případně kaple
v určité obci, krátké modlitbě a následnou procházkou po blízkém okolí v rozsahu asi dvou
až pěti kilometrů. Na dané místo se dopravujeme auty a je vždy možnost odvozu pro ty,
kteří vozidlem nedisponují. Tato aktivita je jedna z možností, jak trochu lépe poznat jednotlivé farnosti, jejich historii i současnost, zajímavosti a neformálně se setkat i ostatními
lidmi našich farností.
V loňském roce jsme navštívili Vlachovo Březí, Libějovické Svobodné Hory (socha sv.
Jiří), Lomec a tvrz v Libějovicích, Skočice (poutní kostel a hradiště nad Skočicemi), okolí
Prachatic (zajímavosti z přírody) a Předslavice (chrám a kaple Panny Marie Karmelské).
Letošní první farní vycházka bude 30. března 2014 do Netolic, kde se sejdeme
před zdejší farou ve 14hod. Všichni jste srdečně zváni.
Jiří Podlešák
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Stalo se
Ples hospicový
18. ledna proběhl v Národním
domě v Prachaticích ples „hospicáků“. Stal se již tradicí a nahradil plně
dřívější plesy pořádané farností.
Ten letošní vyšel na svátek Panny
Marie, Matky Jednoty křesťanů.
Stal se tak symbolem jednoty, protože se ho zúčastnili pracovníci hospice, Domova Matky Vojtěchy, farníci - zvlášť mládež a přátelé. Účast
byla letos mimořádná. Všichni, kdo
přišli, prožili chvíle společného setkání a radost z tance. Chvíle plesu
zpříjemnila také bohatá tombola,
kdo si zakoupil los, byl obdarován.
Výtěžek z plesu podpoří provoz
dvou důležitých domovů. Děkujeme
všem, kdo přípravě plesu věnovali
svůj osobní čas a tělesné síly.

39

Jarní vycházky
Text na str 38
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