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

Dokud člověk žije,
ještě si může otevřít nebo zavřít
cestu ke štěstí.

+ + + + + + + + + + 

V duchovním zápase platí:
Sláva vítězům,
čest poraženým,
hanba zběhům.

+ + + + + + + + + + 

Velké příležitosti se neopakují.
Velké milosti se nepromarňují.

+ + + + + + + + + + 

Nezajímá mě tolik tvůj názor;
více se zajímám, kdo je tvůj vzor.

+ + + + + + + + + + 

My lidé jsme značně kritičtí,
ale velmi málo sebekritičtí.
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Úvodník

Prababička byla služ-
ka. Ve Vídni. To bylo ještě 
za  císaře pána. Babička 
také sloužila. Ve  vrátnici 
jedné velké továrny. Měla 
modrošedou uniformu 
a pistoli. Ani mně se služ-

ba nevyhnula. Na vojně jsem sloužil jako dozorčí 
roty, ve stráži nebo škrábal brambory v kuchyni. 
Prababičku, babičku i mě vždy nějak někam po-
volali a přidělili práci. Někdy za peníze, jindy for-
mou jakési pracovní povinnosti. A pak, po mnoha 
letech, jsem zažil službu, kdy mě nikdo nikam ne-
volal, nikam nepřiděloval. Šel jsem sám. Cítil jsem 
potřebu tam jít. A byla to služba mnohem těžší 
než ty zmíněné. Náročná fyzicky i psychicky. Bez 
jakékoli mzdy. Bylo to o povodních, kdy jsme po-
máhali těm, kteří měli domy zatopené do prvního 
patra. Často jsme do  vodou zničených příbytků 
přicházeli zároveň s  nimi a  snažili se jim uleh-
čit skutkem, ale i  slovem. Tehdy jsem pochopil 
pravý význam slova služba. Služba těch, co mají 
z čeho dávat. Jan Lucemburský v prohrané bitvě 
u Kresčaku, ač zcela slepý, vzal meč a ze zadních 
pozic se vrhl v čele svých mužů do bitevní vřavy. 
Uprostřed nemilosrdné seče si vedl statečně, padl 
pod ním kůň, on ale v boji pokračoval. Jeho tělo 
našli vojáci až večer. Anglický král Eduard III. při-
kázal ještě dýchajícího Jana přenést do svého sta-
nu, kde přes poskytnutou péči vydechl naposledy. 
Tehdy sňal z  jeho přilby tři pštrosí pera a nápis 
„Ich dieu“ - „sloužím“. Daroval je svému synovi 
přezdívanému Černý princ. Pera se stala součástí 
jeho erbu a dodnes ho užívají příslušníci britské 
královské rodiny, kteří nesou titul princ waleský. 
Připomínají jim to, že ta opravdová služba je vy-
hrazena jen těm, kteří se povznesou nad malosti 
běžného světa, kteří vystoupají nad mračna závis-
ti, mamonu, lenosti či lhostejnosti a spatří lásku 
zářit v tom nejryzejším světle. A  je zcela jedno, 
zda je to král či žebrák.

Jaroslav Pulkrábek
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Liturgický kalendář

Ne  6. 4. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Po  7. 4. Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
Pá 11. 4. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Svatý týden:
Ne  13. 4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Velikonoční Triduum:
Čt 17. 4.  ZELENÝ ČTVRTEK – památka Večeře Páně
Pá 18. 4. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu
So 19. 4. BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční vigilie

Velikonoční oktáv:
Ne 20. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
Ne 27. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
Út 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve 

Svatá Kateřina Sienská * 25. března 1347, Siena, Itálie, † 29. dubna 1380, Řím
Atributy: v šatě dominikánských terciářek; ošetřující nemocné morem; srdce, kniha, lilie, kříž, 

prsten, stigmata, trnová koruna, růženec
Patronkou: elé Evropy, Itálie, 2. patronka Říma, Sieny, pradlen, přímluvkyní umírajících, do-

minikánských terciářek, ošetřovatelů, hasičů, pomocnicí proti moru, bolestem hlavy, ohni
Narodila se do početné, ale nikoliv chudé rodiny barvíře vlny Jakuba Benincasa a Lapy, 

jako předposlední z 24 dětí. K nim jako 25. dítě patřil ještě přisvojený sirotek Tomáš de-
lla Fonte, který byl Kateřininým bratrancem. Později se z něj stal dominikán a Kateřinin 
zpovědník. 

Kateřina již v šesti letech měla první zjevení Pána Ježíše v kněžském rouchu, za dopro-
vodu apoštolů Petra, Pavla, Jana a dalších bíle oděných osob. Toto vidění nad basilikou sv. 
Dominika pak považovala za pozvání k bezvýhradnému následování Krista. Již v dětském 
věku se mu zasvětila a žila mimořádně zbožně. 

Když bylo Kateřině dvanáct let, odmítla se na přání rodičů vdát. To nesla především její 
matka velmi těžce, proto docházelo mezi ní s dospívající dcerou k častým sporům. O tři 
roky později viděl prý její otec, jak se nad Kateřininou hlavou vznáší bílá holubice a rozhodl 
se, že ji nechají na pokoji. Ostatně Kateřina prodělala neštovice, které jí znetvořily obličej, 
a od té doby žila v domácím ústraní rodičovského domu. Vytvořila si však nový „pokojík“ 
v nitru své duše a tam se setkávala se svým božským Snoubencem. Její projevy byly plné 
pokory a vytrvalosti. 

Po dovršení 16ti let žádala o přijetí k dominikánským terciářkám zvaným mantelátky, 
podle jejich černého pláště „mantlu“, přikrývajícího jejich bílé roucho. Představení zprvu 
nechtěli pro její mladý věk vyhovět, ale pak souhlas dali. Terciářky žily ve světě, ale nosily 
svůj řeholní oděv. Kateřinin život se odvíjel hlavně na čtyřech místech. Byl to kostel sv. 
Dominika, rodný dům, nemocnice della Scala a leprosárium sv. Lazara, kde s hrdinskou 
láskou ošetřovala nejvíce postižené pacienty. 

Žila velmi asketicky, celé týdny se postila, modlila se a mlčela, odříkala si maso i vařené 
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pokrmy a požívala syrovou zeleninu, léčivé byliny, chléb a vodu. Třikrát denně se bičovala, 
dělaje pokání za druhé. Spánku si dopřávala jen velice málo a na tvrdém lůžku. Od Boha 
byla obdarovávána mnoha milostmi, vedle vidění a extází obdržela moudrost a její prosby 
za obrácení konkrétních hříšníků bývaly často vyslyšeny. Někteří ji obdivovali, jiní záviděli 
a nenávistně uráželi, mezi takové patřily i řeholní osoby. 

Po jednom dalším vidění opustila život v ústraní a začala obětavě pečovat o chudé a ne-
mocné. Během dalšího vidění se jí zdálo, že se provdala za Ježíše Krista a snubní prsten 
viděla po celý svůj život na svém prstu.

Za doby pontifikátu Urbana V. (1362-70) byla ve vidění Kristem vyzvána, aby se začala 
věnovat apoštolátu. Tak začala žít veřejnějším životem a začaly za ní chodit významné oso-
by ze Sieny, z Florencie a Pisy. Někteří žádali radu, jiní duchovní vedení. Dosud negramotná 
dívka se roku 1369 začala učit číst, aby mohla studovat Bibli. Od roku 1370 psala dopisy 
vysoce postaveným duchovním osobám. Vyjadřovala se v nich velmi osobitým, udivujícím 
způsobem k různým náboženským otázkám. Byla velice schopná, jak vyplývá z toho, že 
dovedla diktovat i třem písařům najednou, každému jiný obsah.

Kateřině mohlo být asi něco málo přes 20 let, když začala s apoštolátem a nedůvěra ze 
strany dominikánské řehole byla tedy dost pochopitelná. V květnu 1374 ji proto vedení 
předvolalo na generální kapitulu do Florencie. Tam uznali její pravověrnost a určili jí du-
chovního vůdce, kterým byl učený dominikán Rajmund da Capua. Vyvrátila všechny po-
chybnosti a podezření z kacířství a mohla v oficiálních službách Církve dále cestovat a kázat 
na veřejnosti. Zároveň neúnavně pracovala pro chudé a nemocné v Sieně. Roku 1374 se 
při péči o nemocné dokonce sama nakazila, ale práci nepřerušila. Kateřina byla po návratu 
z Florencie natolik známá, že ji Řehoř XI. i její představení vyzvali, aby povzbudila křesťan-
ské velmože k boji proti postupujícím Turkům. 

Pak začaly v Itálii politické rozbroje. Ve Florencii se chopili zbraní pro nesouhlas s cír-
kevním státem. Řehoř XI. vyhlásil proti nim exkomunikaci a interdikt. Florenťané se pak 
obrátili na Kateřinu s prosbou o vyjednání smíření. Kateřina tedy navštívila v Avignonu 
papeže, který ji přijal s velkou úctou a prosbě o smír vyhověl. Jenže ani jedna ze stran nepři-
jala návrhy a doporučení v plném rozsahu. Kateřina také chtěla po papeži, který od r. 1305 
sídlil v Avignonu, aby se vrátil do Říma, hlavního sídla Petrových nástupců. Na její naléhání 
se k tomu kroku rozhodl r. 1376, ale krátce nato zde zemřel. Nový papež Urban VI. si zne-
přátelil kardinály, kteří pak zvolili vzdoropapeže, sídlícího opět v Avignonu, a volbu Urbana 
prohlásili za neplatnou. Tak v roce 1378 vypuklo velké schizma – dvojpapežství. Kateřina 
odešla na přání římského papeže do Říma, aby mu pomohla bojovat za jednotu církve. 

V Kateřině můžeme vidět i stavitelku mostů ke smíření, kterým pro mnohé byla. A to ať 
se jednalo o smiřitelku mezi lidmi nebo s Bohem. Zanechala bohaté literární dílo, které tvo-
ří 382 dopisů, z nich 23 bylo papežům a 11 hlavám států; dále kniha Dialog a 26 modliteb. 

Svatořečena byla Piem II. v roce 1461. Mnohem později, až v r. 1866, dostala od Pia IX. 
titul spolupatronky Říma a v r. 1939 byla se sv. Františkem vyhlášena patronkou Itálie Piem 
XII. Zvláštního vyznamenání se jí dostalo 4. 10. 1970 od Pavla VI., kdy byla zařazena mezi 
učitele církve. Ten titul před ní dostávali jen přední učenci teologie. Naposled ji povýšil Jan 
Pavel II., když ji vyhlásil za spolupatronku Evropy 1. 10. 1999, a to společně se sv. Brigitou 
Švédskou a s Edith Steinovou. Zpracováno podle www.catholica.cz a Wikipedie
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Kaple

Rosenauerova kaple
Na našem putování za kaplemi a kapličkami se tentokrát vypravíme do hloubi šumav-

ských lesů do doby osmnáctého a počátku devatenáctého století. Hluboké lesy tehdy patřily 
Schwarzenberkům a ti jako dobří hospodáři se o své bohatství starali a také se snažili je vy-
užít. Spousta dřeva v horách přišla vniveč, protože nebylo možno je dopravovat tam, kde ho 
bylo potřeba, tedy do měst, šlechtických sídel, ba i do samotné Prahy a Vídně. Tehdy Adam 
kníže ze Schwarzenberku nalezl toho pravého odborníka, který dopravu dřeva vyřešil.

Jmenoval se Josef Rosenauer a narodil se ve Chvalšinách roku 1735. Jeho narození 
však znamenalo určité komplikace. V křestním listu v kolonce původ stálo – nemanžel-
ský. Antonín Rosenauer, tkalcovský tovaryš z nedalekých Dobčic, byl Josefovou matkou 
Uršulou Traxlerovou uveden jako otec malého Josefa. Antonín se však ke svému otcovství 
příliš nehlásil a dokonce vedl spor s Uršulou a její rodinou. Karel Tannich, ředitel bývalého 
ústředního schwarzenberského archivu v  Českém Krumlově našel ve  čtyřicátých letech 
spis, ve kterém je celý spor zanesen. 

Josef vyrůstal v domě své matky a dědečka Martina Traxlera, tesařského mistra ve Chval-
šinách. V rodném domě zůstal však jen do roku 1748. Tehdy ve svých třinácti letech odešel 
do  učení do  nedalekého Červeného dvora k  Petru Lambacherovi, který zastával funkci 
takzvaného bažantníka, Josef se tedy měl stát lesníkem. Ukázal se být talentovaný, a tak 
se v roce 1758 mohl ucházet o povýšení na lesního adjunkta. Překážkou v jeho kariéře byl 
však jeho nelegitimní původ. To bylo možné vyřešit jen legalizováním jeho původu buďto 
panovníkem nebo šlechticem, jemuž byla tato pravomoc svěřena. Tak se stalo, že císařovna 
Marie Terezie podepsala dne 20. listopadu téhož roku listinu, která Josefa zrovnoprávnila 
s dětmi manželského původu. 

Před mladým Rosenauerem se otevřela budoucnost. Nejenže se mohl stát lesním ad-
junktem, ale postoupil do schwarzenberského lesního úřadu v Českém Krumlově. Panstvo 
dobře odhadlo jeho talent a schopnosti a kníže jej vyslal počátkem šedesátých let do Vídně 

na  studia inženýrské akade-
mie. Tu absolvoval v roce 1770 
a po návratu byl jmenován kní-
žecím inženýrem. Po  několika 
letech složil v  Praze zeměmě-
řičské zkoušky. Vyměřoval od-
vodnění třeboňských rybníků, 
pracoval na  stavbách silnic, 
až mohl v roce 1774 předložit 
knížepánu své první projekty 
šumavského plavebního kaná-
lu. V roce 1791 bylo již možno 
plavit dřevo do Vídně. 

Plavební kanál v úseku mezi 
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Jeleními Vrchy a  Novou 
Pecí byl jen částí celého 
systému. Kaplička, o  kte-
ré je naše povídání, stojí 
přibližně v  polovině této 
trasy. Je v místě takzvané-
ho smyku. Jedná se tedy 
o jakousi vodní křižovatku. 
Na tomto místě býval ode-
dávna na  stromě obrázek 
Nanebevzetí Panny Marie. 
Lesní dělníci se u něj mod-
lili a i sám Rosenauer často 
u  mariánského obrázku 
poklekl k  modlitbě. Podle 
lidového vyprávění se zde 

udála neblahá příhoda. Inženýr i přes své vysoké postavení chodíval v obyčejné lesnické 
uniformě. Jednoho dne jej při modlitbě přepadl pytlák a zranil jej svým nožem. Patrně ne-
věděl, že klečícím mužem je sám Rosenauer, který byl oblíben mezi lidem. Zranění zřejmě 
nebylo vážné, a jak praví pověst, Rosenauer viníkovi jeho čin odpustil. Jiná pověst praví, 
že zde jednou při modlitbě usnul a ve spánku nalezl technické řešení místa, kde voda Je-
zerního potoka přitéká do plavebního kanálu.

Dřevěná kaplička byla patrně postavena až počátkem 19. 
století a je možné, že sám Rosenauer se jí již nedožil. Zemřel 
roku 1804. V kamenném podstavci v kapličce je vytesán le-
topočet 1818. Na něm byl umístěn obraz Nanebevzetí Panny 
Marie. Dřevěná kaple byla několikrát opravována a spolu s ní 
i obraz. Jeho původního autora neznáme. Jisto však je, že re-
novace obrazu v roce 1935 se ujal akademický malíř Wilhelm 
Fischer. V roce 2000 se kníže Karel Schwarzenberg rozhodl 
dát malovat nový obraz Korunování Panny Marie akademic-
kým malířem Janem Vachudou. 

Navštívíte-li v dnešní době kraj kolem plavebního kanálu, 
zažijete možná ukázkové plavení dřeva, každoročně se opa-
kující slavnost na Jeleních Vrších. Při procházce podél koryta 
kanálu dojdete k nově opravené dřevěné kapličce s marián-
ským obrazem. Vzpomeňte si na pana Josefa Rosenauera, 
který přes svůj nízký původ vystoupal vysoko ve svém tvůr-
čím i osobním životě a pozměnil tvář našich hor. 

Každoročně se zde nejbližší sobotu k Památce Panny Ma-
rie Královny (tj. k 22. 8.) konají poutní mše sv. Letos vás 
zveme v sobotu 23. srpna od 14.00 hod.

MFK, foto Ing. Hynek Hladík
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Viděli jsme srdce strávené láskou, 
ztracené v lásce k  Bohu i bližnímu.
Svítilo jako plamen po celý život…

Starostlivý tatínek Hasmanda pozorně sledoval předčasně vyspívající milovanou To-
nečku. Ve své třídě na obecné škole neměla kamarádku. Když začala chodit v osmi letech 
do katolického spolku Orel, získala věrnou kamarádku v samotné cvičitelce, slečně Antonii 
Habáňové, která byla o deset let starší. Hluboké přátelství s touto dívkou bylo nepocho-
pitelné i pro tatínka a dokonce Tonečce zakázal k Habáňům chodit, že slečnu zdržuje. Se 
smutkem v duši poslechla, ale byla to pak sama slečna, která tatínka prosila, aby k nim 
Tonečku pouštěl. Ta se radostně s tatínkem otočila po světnici a byla pryč. I přes rozdílnost 
věku si tyto dvě Tonečky měly stále co říkat. Domluvily se, že se budou modlit za to, aby 
obě jednou mohly patřit Pánu Bohu cele. Tonečka tehdy nevěděla, co to znamená, a bylo jí 
vysvětleno, že se nebudou vdávat, budou bydlet někde v ústraní a budou pomáhat ubohým 
lidem a zdobit oltář v kostele. Tento program Tonečku nadchl a hned jej začala plnit. Pro-
šla celé Huštěnovice a vyprosila si květiny pro ozdobu kostela. V bezmezné lásce chodila 
i do rodin, které nechodily do kostela, ale i ti jí své květiny nabízeli, protože věděli, že je po-

ctivě vrátí. Ona se vždy bezelstně ptala, zda 
měli radost, že jejich květiny zdobily oltář. 
Vždy dostala ujištění, že ano a ať přijde zase.

Sestře Mařence se narodilo další dítě, 
které Tonečka opět s  pečlivostí opatrovala. 
Jednou zaslechla tatínka, jak říkal, že z To-
nečky bude dobrá maminka. Netušil jakou 
bouři vyvolal v duši dítěte, která tehdy ještě 
nechápala pravý smysl manželství. Téměř 
současně se dověděla zprávu, že její velká ka-
marádka slečna Habáňová odešla do kláštera 
do  Opavy. Tonečka byla smutná, že jí sleč-
na nic neřekla, jen jí poslala obrázek, aby se 
za ni modlila. Také její rodná sestra Fanynka 
se v Praze stala řeholní sestrou a přijala nové 
jméno Marie Simeona. Večer tatínka zahr-
nula otázkami, jak to mohla Fanynka udělat 
a jestli jí není smutno, jak to může vydržet. 
Přiznala, že to ona by nikdy nedokázala udě-
lat, protože by smutkem umřela. Tatínek ji 
ujistil, že by byla třetí den nazpět, a tak roz-

Boromejky 

Kostel sv. Anny v Huštěnovicích
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hovor skončil ujišťováním, že Tonečka musí zůstat 
navždy doma.

Všem se po jejich Fanynce stýskalo, i když od ní 
chodívaly krásné dopisy, a proto tatínek vyslal dce-
ru Tynušku, aby Fanynku navštívila a dozvěděla 
se, jak doopravdy žije. Tonečka ji prosila, aby jí 
koupila v Praze šilháčka, kaučukovou panenku se 
skleněnýma očima. Bylo jí jedenáct let, její srdce 
bylo srdce dítěte, a  proto se upřímně na  panen-
ku těšila. Fanynka jí sice naparáděnou panenku 
dovezla, ale šilháček to nebyl, ten se nepodařilo 
sehnat. Tonečka musela zvládnout velké vnitřní 
zklamání a přes slzy v očích děkovala za panenku, 
že je také pěkná. Tiše seděla a poslouchala vyprá-
vění Tonečky, jak ji řádové sestřičky mile přivítaly, 
že Fanynka je opravdu šťastná, a dokonce přišla 
sama velebná Matka, která dovolila, aby se moh-
ly projít spolu po Praze, která prý je velmi krásná 
a kolik je tam obchodů. Tonečka si v srdci pomys-
lela, jak může být krásně v Praze, když tam ani šil-
háčka nemají, ale začala pozorně naslouchat, když 
její sestra popisovala, jak navštívily kostel, kde je soška Jezulátka, a že jí sestřičky každý 
rok dávají nové botičky, protože je roztrhá, jak chodí za svými nevěstami. Do duše Tonečky 
tato zpráva sjela jako blesk. Najednou šilháček ztratil cenu a ona se začala vyptávat, kdo 
jsou ty nevěsty Pána Ježíše. Dostala odpověď, že přece to jsou sestřičky v klášteře, kde je 
i jejich Fanynka. Ostatní se bavili, ale Tonečka je neustále vyrušovala otázkami, kde mají ty 
nevěsty domov, kdo všechno může do kláštera a jestli by i ona mohla. Byla ujištěna bratrem, 
že ona ne, protože tam chodí jen moc hodné dívky a Tonečka že pořád jen někde lítá, skáče 
a má plnou hlavu šilháčka... Tatínek se do této debaty konejšivým hlasem vložil a řekl, že 
je ještě dítě a nerozumí tomu, co říká...

Ale myšlenka na klášter a na to, že bude také jednou nevěstou Krista, se od této chví-
le stala neodbytnou a zůstala světlem jejího vnitřního života. Když byla ve spolku Orla, 
seřadila si děvčata kolem sebe a vyprávěla jim o roztrhaných botičkách Jezulátka v Praze 
a o nevěstách Kristových a své napínavé vyprávění skončila ujištěním, že půjde do kláštera. 
Ostatní děvčata ji ujistila, že půjdou s ní. Slíbila jim, že to zařídí. Napsala sestře Simeoně 
do Prahy, a aby si byla jistá, že dopis nikdo neotevře, zanesla jej přímo strýčku listonošovi 
a přikázala mu, že odpověď musí dát přímo jí do ruky. Čas se velmi vlekl, jak čekala na od-
pověď... Pak přišel dopis z Prahy, ale jaké to bylo pro ni zklamání, když byl adresován ne jí, 
ale tatínkovi. Dopis od sestry Simeony si přečetla celá rodina a následovaly kritické připo-
mínky a nastalo to, čeho se velmi obávala. Všichni usoudili, že není pro klášter, a tatínek 
jí řekl, že je ještě dítě a musí počkat. Časem se na dopis trochu zapomnělo, ale Tonečka 
nezapomněla na povzbudivá slova sestry Simeony a pravá chvíle přišla. 

(pokračování příště)
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Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil
Služba je slovo, které je často skloňováno v běhu našeho života. Používáme jej velmi čas-

to. Jsou nám nabízeny nejrůznější služby, které provázejí náš soukromý život v rodině, náš 
občanský život v obci či městě, náš politický život na úrovni regionu nebo státu. Přijímáme 
nejrůznější služby, když se snažíme o sportovní vyžití, nebo při své rekreaci a dovolených. 
Mluvíme o zdravotnických službách, když se dostaneme do úzkých se svým zdravím, nebo 
v důsledku svého stáří potřebujeme patřičnou službu druhých. Známe také mnohou službu 
v charitativní oblasti. I v církvi se používá slovo služba často. Ba i při svátosti kněžství se 
hovoří o tom, že ten, kdo přijímá svěcení, přijímá služebné kněžství. Že je tedy vysvěcen 
ke službě svým bratřím a sestrám. 

Také v evangeliu čteme, že Ježíš přišel, ne aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj 
život jako výkupné za všechny. A On nejen sloužil, ale také službu přijímal. Mohli bychom 
vypočítávat mnohé chvíle; za všechny vzpomeňme, jak evangelia mluví o ženách, které se 
o něj staraly, nebo na konci svého života při křížové cestě přijal službu Šimona z Cyreny, 
Veroniky a své matky. Ježíš nám dává příklad života služby – života lásky. On přišel, aby 
nás uschopnil žít ve službě, žít v postoji sloužící lásky. Chce vytvořit společenství, které 
žije službou, které žije láskou. Přichází člověka uzdravit, aby jej člověk mohl následovat 
v jeho postoji služby. Touží po tom, abychom tak jako on i my realizovali svůj život jako 
službu Bohu a bližnímu. V konečném důsledku ať pracujeme kdekoli a konáme cokoli, měl 
by to být postoj služby. Vždyť téměř každá naše práce nějakým způsobem pomáhá druhým, 
slouží druhým.

Když mluvíme o službě, měli bychom znovu objevovat, jak ohromnou a nedocenitelnou 
službou je služba hlásání Krista, hlásání evangelia, hlásání pravdy Boha žijícího mezi námi, 
hlásání Boží lásky k člověku, hlásání té pravdy, že Bůh nám nabízí život věčný. Naše kon-
zumní společnost nás tlačí k tomu, abychom vnímali jenom službu, která přináší patřičné 
rozkošné prožitky našemu tělu, a vytlačuje vědomí velikosti služby naší duši. K této službě, 
hlásání evangelia, jsme ze křtu pozváni a posláni všichni.

Chcete-li na závěr tohoto krátkého rozjímání přijmout otázky k postnímu zamyšlení, 
pak si odpovězte na následující. 

S jakým nasazením vykonávám svou práci jako službu Bohu a člověku? 
Skutečně rozumím tomu, že hlásání evangelia je velkou službou (skutečně si jí vážím)? 
Co mi říkají slova Písma: „Kdo zasévá pro své tělo, sklidí zánik. Kdo zasévá pro Ducha, 

sklidí život věčný.“? P. Josef Sláčík, vikář

Homilie 

REKOLEKCE VE ŠTĚKNI
se uskuteční 10. 4. – 13. 4. 2014 s P. Josefem Čuprem SJ
Srdečně zveme všechny zájemce. Cena: 1500 Kč
Přihlásit se můžete u S. Terezie 728 556 755, nebo u S. Brigity 721 482 432
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Sloužit až do roztrhání rochety
„Vzdáváme ti díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit,“ říká kněz v eu-

charistické modlitbě. V latinské mši to zní takto: gratias agentes quia nos dignos habuisti 
astare coram te et tibi ministrare. Myslím, že tě jistě zaujalo poslední slovo této věty „mi-
nistrare“.

Podívejme se však nejprve na slůvko „astare“ – stát. Stát před Bohem znamená hledět 
na Něho, být pro Něho. Máme žít ve vědomí Boží přítomnosti. V tradici mnišství byli mniši 
označováni jako ti, kteří stojí na nohou; stát na nohou označovalo bdít. Ale nejen mnich či 
kněz má být tím, kdo bdí. Každý služebník církve, tedy i ministrant má stát na stráži před 
hrozícími silami zla. Má udržovat svět vnímavým vůči Bohu. Má být tím, kdo chytře čelí 
pozemským svodům. 

Stát před Bohem má také vždycky znamenat: zastávat se lidí u Krista, přimlouvat se 
za lidi u Toho, který se zastává nás všech u Otce. A má to také znamenat: zastávat se Jeho, 
Krista, Jeho slova, Jeho pravdy, Jeho lásky. Služebník církve má být přímý, neochvějný 
a připravený přijmout kvůli Kristu také příkoří, jak to podávají Skutky o apoštolech, že 
odcházeli z velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří (Sk 5,41). 

Také slovo „ministrare“ – sloužit má hluboký význam. Jde o to, abych to, co konám, 
konal s vnitřní účastí, s vnitřním zápalem. Mám být člověkem, který má důvěrný vztah 
k Božímu Slovu, miluji ho a žiji ho. 

Sloužit znamená být nablízku, a to znamená být poslušným. O služebníkovi platí slo-
va: Ne má vůle ať se stane, ale tvá! (Lk 22,42). Těmito slovy Ježíš v Getsemanské zahradě 
vyřešil rozhodující boj proti hříchu, proti vzpouře padlého srdce. Adamův hřích spočíval 
právě v tom, že chtěl uskutečnit svou vůli, a nikoli tu Boží. Naše poslušnost znamená věřit 
s církví, myslet a mluvit s církví, sloužit spolu s ní. 

Stát před Tebou a Tobě sloužit: Ježíš Kristus jako pravý Velekněz světa udělil těmto slo-
vům nepředstavitelnou hloubku. On, který je Syn Boží a je Pánem, se chtěl stát služebníkem 
Božím, služebníkem všech. Znázornil to v gestu umývání nohou. Tímto gestem lásky až 
do krajnosti odstraňuje špínu naší duše, pokorou své služby nás očišťuje od naší sobeckosti. 

Stát před Tebou a Tobě sloužit: to je povolání k rozmanitým způsobům služby lásky 
k bližnímu. Tak to vyjadřuje prosba, kte-
rou se kněz modlí v eucharistické modlit-
bě: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém 
světě; veď ji k  dokonalosti lásky v  jednotě 
s naším papežem N., naším biskupem N. a se 
všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi ko-
nali službu. 

PH
Inspirováno homilií Benedikta XVI. 

na mši se svěcením olejů, 
bazilika sv. Petra, 2008

Ministrantům
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Life update

Služba není povinnost. Služba je možnost.
Služba? Při zaznění tohoto slova mi jako první na mysli vytanou má školní léta a služba 

na tabuli, služba na třídní knihu, služba na zalévání květin. V té době bylo slovo služba 
spíše ekvivalentem ke slovům povinnost, práce, nebo prostě muset něco udělat. A k ta-
kovéto službě jsem nemíval zrovna kladný vztah. Je tomu však tak, že služba je nějakou 
povinností? 

Máme tedy někde příklad, kde bychom viděli, že služba bližnímu není nějaká podřadná 
činnost, kterou bychom měli povinnost vykonat? 

„Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, 
jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy 
jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není 
větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ (Jan 13, 13-17)

Služba, to není povinnost. Služba, to je možnost. Možnost udělat něco pro druhého. 
A tím něco není myšleno jen tak něco obyčejného. Je tím totiž myšlen nějaký dobrý skutek, 
který nejenom potěší, popřípadě pomůže adresátovi, ale především nás by měl naplnit 
dobrým pocitem, radostí z dobrého skutku a vůbec hřejivým pocitem, že můžu pomoci 
svému bližnímu. A není tomu tak, že by toto jednání bylo lidem cizí a člověk se tak musel 
nějak přemáhat k tomu, aby dobrý skutek pro druhého udělal. Problém je spíš v dnešním 
materialistickém vnímání světa a v tendencích činit člověka víc a víc sebestředným. Doba 
si žádá jednotlivce, kteří jdou za svou kariérou, u nichž je sentiment spíš známkou slabosti.

Pán Ježíš řekl: „Vpravdě pravím vám: Co jste učinili jednomu z nejmenších těchto mých bratří, 
mně jste učinili.“ (Mat. 25, 40)

A  služba, to není jen záležitost materiální a  fyzická. Velikou a  jistě neméně cennou 
službu dotyčnému prokážeme, když na něho vzpomeneme při modlitbě. A když odpustí-
me člověku, který se proti nám něčím provinil, či nám způsobil křivdu, prokazujeme tím 
vlastně dvojí službu. Jednu onomu provinilci a druhou především nám samotným, neboť 
odpuštění a usmíření je skutek velmi cenný.

Na závěr zamyšlení z katechizmu: Vykonej denně alespoň jeden skutek duchovního nebo 
tělesného milosrdenství. Čiň tak v milosti posvěcující a nashromáždíš si největší poklady – skutky 
záslužné pro nebe a vyšší stupeň věčné radosti. Bude tě to blažit již také na zemi, neboť „blaženější 
jest dávati nežli bráti.“ (Skut. 20, 35) Jan Vozábal

Pouť ke sv. Vojtěchu do Lštění
V neděli Božího milosrdenství 27. dubna 2014 hlavní mše sv. v 10.30 hod., celebruje 

loňský novokněz Jozef Gumenický.
Pěší pouť z různých směrů v okolí (Volyně, Malenice, Vimperk, Prachatice) v sobotu 

26. 4., mše sv. asi ve 13 hod. (po příchodu poutníků), po ní pro všechny agapé u fary.
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Biblické postavičky

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

Přicházejí Velikonoce. Do  scény jsem již něko-
likrát použitou skálu doplnil o  kámen, na  kterém 
sedí anděl. Uvnitř jeskyně jsem nainstaloval pru-
hy plátna, do kterých byl Ježíš zabalen. Evangelia 
se rozcházejí v počtu žen. V  letošním úryvku jsou 

zmiňovány pouze dvě. V loňské scéně na fotografii jsou ženy tři. Myslím, že to až zas tak 
nevadí. K ženám jsem přidal ještě ustrašeného vojáka, který se schovává za strom.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat 

se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, 
odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a  jeho roucho bílé jako sníh. 
Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. 

Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není 
tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle 
jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam 
ho uvidíte. To jsem vám měl povědět.“ 

Ženy rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho 
učedníkům. 

Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a po-
klonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou 
do Galileje. Tam mě uvidí.“ (Mt 28,1 – 10) Karel Falář, Volary 

Jeden z  nejvytíženějších členů redakční 
rady časopisu JP – autor cyklů Putování se 
sv. Jakubem, Liturgický kalendář, Svatí Cyril 
a  Metoděj, Pouť do  Svaté země, O  mši sva-
té, služebně administrátor farností Netolice, 
Němčice, Strýčice a  Sedlec, čestný kanovník 
Katedrální kapituly u  sv. Mikuláše P.  Pavel 
Liška se dožívá 19. dubna t. r. 60 let.

Děkujeme za všechnu jeho službu a přejeme 
hodně Božího požehnání do let dalších.
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Zaniklé kostely Šumavy

Rychnůvek 
„Německý Rychnov jest vesnička k po-

milování jak polohou, tak i  podnebím. 
Leží asi 700m nad mořem, jest ze tří 
stran chráněna zvláště před severními 
větry, otevřena pouze na západ, kde se 
hned za děkanstvím rozkládá několik ho-
din cesty do dáli sahající obzor s vyhlídkou 
na Sv. Osvald a Horní Rakousy. Centrem a per-
lou vesničky jest její kostelík krásný zvenčí, dale-
ko krásnější ještě uvnitř. Stojí přesně proti vchodu 
do děkanství a z malé jídelny v přízemí jest krásně viděti 
na hlavní oltář. Na severní straně kostela vzadu stojí mohutná věž, jejíž štíhlé proporce by 
musily uspokojit i sebevětšího estéta.“ (kaplan Jan Unger)

Rychnůvek, nebo také německý Rychnov či Deutsch Reichenau Bei Friedberg se na-
cházel necelých osm kilometrů západně od Přední Výtoně v blízkosti hranic s Německem. 
Dnes zde najdete již jen torzo kostela s křížem a opodál zbytky bývalé školy. Na pietně 
upraveném místě pak i několik málo náhrobků, připomínajících, že se zde nacházel hřbitov.

Jméno obce vychází z německého „Auf reichen Au“, což znamená „na úrodbé nivě“, z če-

Rychnůvek

Dolní Vltavice
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hož bylo přejato do češtiny v podobě Rychnov a později upraveno na dnešní Rychnůvek. Již 
v rožmberském urbáři z roku 1379 je zde uváděno šest osedlých, tedy šest statků, nicméně 
osada ležící na obchodní stezce spojující rakouský Haslach s Frymburkem vznikla patrně již 
minimálně o století dříve. Kostel zasvěcený svatému Václavu, který je dnes středem našeho 
zájmu, je prvně zmiňován v roce 1384, a to již jako farní.

Ve zmíněném urbáři z roku 1379 se panství Vítkův hrádek shoduje s farností Rychnůvek 
a čítá šestnáct obcí a 178 usedlostí a již v té době je zde uvedena i skelná huť „Glashut“. 
V následujících stoletích osídlení oblasti spíše klesá, avšak Rychnůvek je díky své výstav-
nosti mnohdy popisován jako městečko, ačkoli mu tento titul nikdy nepříslušel. Pošta zde 
byla od roku 1893 a škola „od nepaměti“. V posledním roce první světové války fungovala 
jako čtyřtřídní a navštěvovalo ji na dvěstě dětí jak z Rychnůvku, tak z přifařených, tedy 
lépe řečeno přiškolených osad. V soupisu živnostníků z téhož roku můžeme najít po dvou 
obchodech s potravinami, obchodech se zbožím smíšeným a trafikách. Stejný počet výčepů 
lihovin, krupařů, pekařů, obuvníků, mlynářů a pilařů. Byly zde tři hospody, stejně jako tro-
jice obchodníků s dobytkem a nechyběla porodní bába, kolář, hodinář či obchodník s tkani-
nami z koňských žíní. To vše je však minulostí. Přišlo to, o čem jsme na stránkách našeho 
časopisu psali již mnohokrát. Zábor Sudet, odsun německých obyvatel, zřízení hraničního 
pásma. Mezi 25. dubnem a 15. listopadem roku 1946 bylo z farnosti Rychnůvek odsunuto 
1 494 Němců a o tři roky později se zbylých 250 Rakušanů dobrovolně odstěhovalo do Ra-
kouska. Po únoru 1948 se obec octla v hraničním pásmu, a tím byl osud Rychnůvku zpeče-
těn. 9. května 1959, tedy v den, kdy se slavilo osvobození Československa, byl kostel speci-
ální demoliční jednotkou odstřelen a spolu s ním zanikla i obec. To však již mohl vidět jen 
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málokdo. Až 10. srpna 1991 
se na místě kostela, u dřevě-
ného kříže, poprvé po mnoha 
desetiletích sloužila mše sva-
tá za všechny, které semlelo 
nemilosrdné soukolí dějin.

Ale věnujme se nyní již 
kostelu. Původní gotický 
chrám byl zásadně přestavěn 
v roce 1673 a dostal barokní 
podobu. Jednolodní stavba 
se čtyřmi poli, s presbytářem 
o  poli jednom, zakončeném 
třemi stranami osmiúhel-
níku. Strop tvořila hluboká 
klenba částečně zdobená štu-
ky. Na severozápadní straně 
k  lodi přiléhala čtyřpatrová 
věž, a  jestliže sedlová stře-
cha lodi a  presbytáře byla 
pokryta taškami, věž měla 
krytinu plechovou. Interiér 
kostela byl převážně ve stylu 
renesančním. Hlavní dvoj-
dílný oltář, vpředu rokokový, 
bílý, částečně zlacený, vza-
du pozdně renesanční, nesl 
uprostřed obraz znázorňující 
vraždu svatého Václava a byl 
po  straně doplněn sochami 
světců Vojtěcha, Ludmily, 

Prokopa a Ivana v životních velikostech. Dva postranní oltáře pocházely z konce 18. sto-
letí. Rokoková kazatelna nesla na víku reliéf sv. Josefa a stejně tak rokokové byly varhany. 
Jediným zástupcem gotiky byl 113 centimetrů vysoký sanktuář s mřížkou, pocházející ze 
16. století. 

Z popisu kostela, jakkoli si i za pomoci starých fotografií můžeme představit jeho krásu, 
se nic nedozvíme o životě zdejších farníků. A zdá se, že není již nikdo, kdo by zaniklé časy 
připomněl. Ale zas tak úplně pravda to není. Bývalý rychnůvecký kaplan Jan Unger sepsal 
na sklonku druhé světové války rozsáhlé vzpomínky na své první působiště a s  ladným 
stylem připomínajícím dílo nezapomenutelného Patera Hobizala zachoval nám i budoucím 
svědectví o životě nejenom kléru, ale i prostého šumavského lidu. A lze jen doufat, že se to-
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hoto svědectví chopí některý 
z  nakladatelů a  zpřístupní jej 
široké veřejnosti. A tak proza-
tím jen malá ochutnávka.

Asi v  polovině března L. P. 
1923 učil jsem za  nevlídné-
ho, smutného a  mlhavého dne 
v  rychnovské škole, když v  půl 
11 někdo na  mne klepal. Vyšel 
jsem na  chodbu, kde stál pan 
děkan jen v domácím kabátě bez 
klobouku. „Velebný pane, jděte 
ihned zaopatřovat do  Linden, 
stará dobrá Suko prý umírá, po-
spěšte si, školu převezmu za vás.“ 
Vyběhl jsem ze školy, vzal po-
řádné boty na  rychlo a  běžel 
jsem do  sakristie, kde již čekal 
příbuzný umírající s  rozžatou 
lucernou a  s  torbou na  zádech, 
kostelník zatím všecko pečlivě 
připravil na oltáři. Jakmile jsem 
vyšel z  fary, zazvonil malým 
zvonkem nad presbytáří poprvé, 
dávaje farníkům znamení, že 
půjde kněz s Pánem Bohem, aby 
se připravili. V mžiku jsem vyňal 
Nejsv. Svátost, vložil do náprsní 
bursy, kostelník zatím již zvonil 
podruhé, zatím co jsem rychle 
opouštěl kostel. O ostatní nebylo 
třeba se starat, svědomitý kostelník vždy prohlédl znovu torbu, je-li tam veškerý nutný inventář 
v pořádku, jako: agenda, vata, reservní košile na převlečení, sirky atd. Jako vždy, před každým 
domem klečela již shromážděna celá rodina, nejmenší dítky držívaly matky v náručí, aby nikdo 
nepřišel o svátostné požehnání. Tamní osadníci znali jeho cenu, proto bez velmi důležité příčiny 
jej nikdo nezanedbával. 

Matku s dcerou jsem znal pouze od vidění, kdykoliv jsem šel kolem s Pánem Bohem, vybíhaly 
obě před práh chaloupky, aby se poklonily svému Tvůrci a Pánu. Z oken jejich světničky byl jeden 
z nejkrásnějších výhledů na Rychnov, který odtud vypadal jako hříbeček usazený právě uprostřed 
mezi vrchy. Šel-li někdo od Rychnova směrem k Linden, uzřel jej, jakmile vyšel z malého lesíka. 
Jedna z nich poklízela a vařila, druhá vždy tkalcovala. Ve světnici kromě tkalcovského dosti pri-
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mitivního stavu a prastarých kachlových kamen byla pouze jediná stará skříň, stůl, jediná židle 
a lavice kolem tří stěn světničky. V rohu vlevo byla jediná postel pro obě. Světnička vždy zářila 
úklidem a čistotou. Tkalcování jest úmorná, nevděčná práce a – nevýnosná. Obyčejně u stavu 
vysedávala dcera a to na prachobyčejném dosti úzkém prkénku dohladka ušoupaném, bez opěra-
dla, pravicí prohazujíc člunek, levicí opět posunujíc zvláštním dřevem. Oběma nohama současně 
šlapala na  jakési pedály, přehazujíc tak nitě ve  stavu. Všechny tyto pohyby dály se současně, 
rytmicky a vyvozovaly takový rámus, že nebylo vlastního slova slyšeti. Ti lidé musili míti nervy 
z ocele. Při práci musí zachovávati mlčení. Nitě, materiál a vzorky dostávali z továrny z Haslachu 
v H. Rakousích, vzdálené dobré 2 hodiny cesty, kam odváděly a na saních vozily v zimě vyrobené 
zboží, jako: povlaky, ručníky, korporály, kapesníky, různá plátna atd. Ježto se sníh skoro nikde ne-
prohazoval a do Haslachu žádná silnice nevedla, byla cesta do Haslachu na ručních velkých saních 

a  zpět nemalou obětí a  ztrátou 
jednoho dne času. A  výdělek 
těchto pilných lidiček, pracujících 
dennodenně od 5 ráno skoro bez 
přestávky do 9 večer při mrkavé 
petrolejové maličké lampičce bez 
cylindru?? Za tři dny 17 Kč, tedy 
denně asi 5,50 Kč. Takto se žilo 
na Šumavě.

JP
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Stalo se
Diecézní ministrantský turnaj ve florbalu

se konal 21. 3. a 22. 3. 2014 v Českých Budějovicích. Začal společnou večerní mší sv. ve 
studentském kostele Sv. Rodiny, pokračoval v sobotu v tělocvičně Biskupského gymnázia.

Zúčastnili se ho také prachatičtí a volarští ministranti. Ve své skupině druhý školní 
stupeň, 6. - 9. třída, porazili volarští tým Velešína 11:2, tým Prachatic 6:0 a tým Pelhřimo-
va 5:0. Ve finále remízovali s týmem Soběslavi 3:3 a gólem Lukáše Svinteka v nájezdech 
vyhráli. K jejich úspěchu blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší farnosti.

Karel Falář, Volary



Děkujeme otci biskupovi Jiřímu za jeho péči o náš vikariát, ve kterém má některá 
místa obzvláště rád, a přejeme mu hojnost Božích milostí do další životní etapy.
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Pouť do Svaté země

Kde začíná křížová cesta?
Křížovou cestu jsme se v životě modlili už nesčetněkrát. Známe důvěrně jednotlivá za-

stavení, u každého z nich jsme slyšeli spoustu krásných myšlenek a povzbuzení. Viděli jsme 
různá ztvárnění: od jednoduchých obrazů na stěnách kostelů přes různé reliéfy a sochy 
v parcích a zahradách až ke kaplím rozesetým v členitém terénu, profilem připomínajícím 
Jeruzalém – jako u nás v Římově nebo u sousedů na Spiši. 

Dnes to přesto bude jiné – půjdeme v Ježíšových stopách ulicemi skutečného Jeruzalé-
ma! Ale: je Via dolorosa, kterou denně procházejí zástupy poutníků z celého světa, auten-
tická? Opravdu Ježíš nesl svůj kříž právě tudy? Odkud vyšel? A kam se ubíral? Žádná jiná 
otázka, spojená s místopisem událostí jeho života, nebyla v poslední době tolik diskuto-
vána, jako tato. 

Evangelisté označují místo, kde byl odsouzen, slovem praetorium (srv. např. Jan 18, 28). 
To byl v té době oficiální název úředního sídla římského správce všude na světě – nejen 
v Palestině. Mohl jím být (podle okolností) i stan; obvykle to však byla nejkrásnější vila 
dobytého města – v hlavním městě rezidence svrženého vladaře. V českých překladech se 
setkáváme s termíny vládní budova, místodržitelský palác, apod.

Nejstarší tradice (do 7./8. století) hledala jeruzalémské prétorium v jižní části dnešního 
Starého města. Tam stával starý palác Hasmonejců. Herodes Veliký ho získal sňatkem se 
svou první ženou Mariammou, která pocházela z hasmonejského rodu (v r. 29 př. Kr. ji dal 
popravit). Bydlel v něm se svými ženami a dětmi víc než čtrnáct let – než se přestěhoval 
do  nového – Horního – paláce na  jihozápadním pahorku (poblíž dnešní Jafské brány). 
Po  svržení jeho syna a  nástupce Archelaa (známého z  Ježíšova dětství – srv. např. Mt 
2,22) se do něj v roce 6 po Kr. nastěhovali římští prokurátoři. Arcijáhen Theodosius (kolem 
r. 530) to dosvědčuje: „Od Kaifášova domu (v místech dnešního kostela sv. Petra při ko-
houtím zakokrhání) k prétoriu je to přibližně sto dvojkroků (asi 150 metrů). Tam je ´ecclesia 
sanctae sophiae´ (kostel svaté Moudrosti – připomíná, že Boží moudrost tu stála před lid-
ským soudem).“ A Poutník z Piacenzy (r. 570) k tomu dodává: „Modlili jsme se také v pré-
toriu, kde byl Pán vyslýchán. Tam se nyní nachází před troskami Šalomounova chrámu bazilika 
svaté Moudrosti. V této bazilice … se nachází čtverhranný kámen, který stál uprostřed prétoria 
a na nějž byl vyzdvižen obžalovaný, aby ho všechen lid viděl a slyšel. Na něj byl vyzvednut také 
Pán, když jej Pilát vyslýchal, a na něm ulpěly jeho stopy.“

Kostel Pater noster

Tady někde bylo prétorium
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Nejstarší doložitelný průběh velkopáteční pobožnosti, kterou křesťané konali na památ-
ku Kristova umučení, je zachován v gruzínské sbírce obřadů jeruzalémské církve z konce 8. 
století. Procesí vycházelo od kostela sv. Moudrosti a pokračovalo dnešní Davidovou ulicí až 
ke křižovatce s ulicí Cardo maximus, odtud pak branou Gennat na Golgotu. Po dobytí města 
Araby (r. 638) naráželo stále více na překážky, až bylo muslimy úplně zakázáno. Hledalo 
se náhradní řešení: za  Pilátovo prétorium byl prohlášen někdejší Herodův Horní palác 
a procesí pak chodilo Siónskou branou přes dnešní Arménskou čtvrť na Golgotu (z opačné 
strany, než dnes). S touto tradicí se setkali křižáci, když přišli do Jeruzaléma (11./12. stol.). 

Proč Pilátovo prétorium znovu přeložili – tentokrát do pevnosti Antonia na východní 
straně dnešního Starého města – zůstává nejasné. Snad proto, že tehdy téměř všechny 
křesťanské svatyně ve městě byly v rukou Byzantinců a napětí mezi řeckou a  latinskou 
částí církve rychle stoupalo, až se stalo nepřekonatelným. Latiníci si k uctívání událostí 
z Ježíšova života zřizovali svá vlastní kultovní místa, s výjimkou těch, které nezaměnitelně 
stanovila nepřetržitá tradice a zřetelné místopisné znaky. 

Nejstarší zmínky o pevnosti v severozápadním rohu chrámového prostranství pocházejí 
z doby babylónského zajetí. V roce 167 př. Kr. byla zničena Seleukovci, kteří na jejím místě 
vybudovali Baris (hrad – jsou o něm zmínky i v knihách Makabejských). Herodes Veliký ho 
přestavěl, rozšířil a pojmenoval po svém římském příznivci Marku Antoniovi. Sloužil mu 
jako pevnost, palác a vězení zároveň. Podle líčení Josepha Flavia ve Válce židovské musel 
být nádherný: „Vnitřek měl uspořádání jako královský palác, neboť byl rozdělen na místnosti 
nejrůznější podoby a potřeby, na sloupové síně a lázně a na široká nádvoří pro táboření vojáků, 
takže tím, že měl všechno potřebné, se podobal městu, nádherou však královskému paláci.“ Ovlá-
dal „srdce města“, chrám. Bylo by tedy pochopitelné, kdyby o hlavních svátcích dávali římští 
prokurátoři přednost právě jemu. V poslední době však archeologové a historici upřednost-
ňují znovu spíš původní tradici. 

Cíl cesty – Golgota – byl v dějinách zpochybňován mnohem méně. Až na konci 19. století 
zakoupili věřící z reformovaných církví severně od Damašské brány pozemek, který pro-
filem připomíná lebku. Nazvali ho Zahradní hrob, a začali shromažďovat argumenty pro 
jeho pravost. V tomto případě je však mezi odborníky daleko větší shoda a drtivá většina 
jich uznává původní tradici (podle které byl postaven chrám Božího hrobu) za věrohodnou.

My půjdeme po trase, kterou stanovili křižáci. I když to není „ta pravá“, má už devíti-
setletou tradici. A stopa vděčnosti, pokory, lásky, naděje i ochoty k následování, kterou 
tu ve formě modliteb a vzdechů zanechaly statisíce věřících, má svou váhu a přitažlivost 
sama o sobě. 

Vcházíme do Starého města od východu Ovčí branou (nazývanou též Lví a Svatoštěpán-
ská; první jméno naznačuje, že tudy byla přiváděna do chrámu obětní zvířata, druhé dostala 
podle středověkých reliéfů na průčelí a třetí proto, že podle jedné – dnes zpochybňova-
né – tradice tudy vedli sv. Štěpána za město, aby ho kamenovali). Míjíme křižácký kostel 
sv. Anny s rybníkem Bethesda (navštívíme ho později) a směřujeme k někdejší pevnosti 
Antonia. Dnes na jejím místě stojí muslimská Omarova vyšší chlapecká škola. Tam se smí 
jen v pátek odpoledne ve tři hodiny pod vedením františkánů. Vstupujeme do malého ná-
dvoří naproti a poklekáme před svatostánkem v kostele Bičování. 

P. Pavel Liška 
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Na návštěvě u

Jiřiny Dolejškové
dlouholeté pracovnice Městského úřadu v Prachaticích, t. č. odbor kultury, školství 
a mezinárodních vztahů

Narozena:  16. října 1958 v Prachaticích
Koníčky:  lyžování, plavání, pěší turistika (ve školním věku – zpěv, tanec, divadlo, 
 recitace, loutkové divadlo, v mládí – sportovní parašutismus, jazzgymnastika 

v SPgŠ pod vedením Hedviky Říhové)

Jiřinko, setkáváme se při rozhovoru pro časopis „Jan Prachatický“. Jaký je Tvůj 
vztah k městu Prachatice a k našemu světci, rodákovi?

Narodila jsem se v Prachaticích, jsem velký patriot. Nikdy mě nenapadlo odtud odejít. 
Starám se zde o svou 85 letou maminku, dcera Lucie je opravdu „světlo“ mého života.

Bylo pro mě velkou ctí spolupracovat na projektu „200 let od narození Jana Nepomuka 
Neumanna“. Oslavám předcházela jednání na biskupství s Mons. Jiřím Paďourem a s ge-
nerálním vikářem Adolfem Pintířem a jednání v Praze na arcibiskupství.

Práce v církvi je neméně složitá jako ta naše pro město, ale přesto jiná. Při participaci 
na projektu, který sepsala během adventních víkendů, vykomunikovala a finanční pro-
středky získala, což nebylo vůbec jednoduché prosadit na straně města i na straně řídících 
orgánů, Mgr. Růženka Štemberková, jsem směla nahlédnout do života církve. Moc mě to 
obohatilo. Díky neuvěřitelným kontaktům R. Štemberkové jsme směli vystavovat výstavu 
sv. Jana N. Neumanna na biskupství pasovském, v biskupství lineckém – to jsou momen-
ty, kterých si velmi vážím a nejsou jednoduše nahraditelné, opět se odvíjí od lidí a jejich 
osobních kontaktů.

My teď nahlížíme do  silné složky týkající se poutního dne 18. června 2011, den 
rozepsaný „krok po kroku“...

Mám vše v živé paměti. Po volbách jsem v průběhu jediného dne, jako služebně nejstarší 
na odboru, dostala úkol vše zajistit, řídit týmy lidí zapojených do přípravy a do vlastních 
oslav.

Práce pro občany města není jen zaměstnáním, ale i službou...
Ano, 25 let jsem zaměstnanec úřadu. Vykonávala jsem různou referentskou činnost, 

kultura byla jen připojena. Tak jak postupně aktivit v kultuře přibývalo, vznikl odbor škol-
ství, kultury a cestovního ruchu. V roce 2003 došlo k rozdělení okresu a města Prachati-
ce, vznikl samostatný odbor k 1. 1. 2003. Vedoucí se stala právě již zmiňovaná Růženka 
Štemberková.

Tato profese vyžaduje nesmírnou lásku a osobní nasazení. Je časově náročná, mnohdy 
práce po večerech, zároveň je ale velkou odměnou když návštěvníci akce odcházejí spo-
kojeni. Např. po letošním plesu města přišla reakce: „To byl snad nejhezčí ples!“ Své pra-
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videlné návštěvníky mají 
i vernisáže.

Jak se Ti spolupra-
cuje s  farností Pracha-
tice?

Velmi si vážím spolu-
práce s farností. Krásnou 
společnou akcí je červno-
vý Festival dnů duchovní 
hudby. Poprvé se konal 
v  roce 1996 a  pořádala 
ho Festivalová kance-
lář Emy Destinové spo-
lu s  Českým rozhlasem 
v  Českých Budějovicích 
za veliké podpory a osob-
ního nasazení tehdejšího 
přednosty Okresního úřadu pana Dr. Karla Škáchy. Skrze hudbu a prostředí krásného chrá-
mu sv. Jakuba odcházejí posluchači koncertů spokojeni a uvolněni.

Setkání, která nabíjí a osvěží a za která moc děkuji, jsou ta s panem vikářem P. Josefem 
Sláčíkem. Jeho příchodem a pod tehdejším vedením a realizací mnoha myšlenek Růženky 
Štemberkové došlo k  společné intenzivnější přípravě mnoha zajímavých projektů mezi 
Městem Prachatice a farností – jako je slavnostní zahájení Adventu při první neděli ad-
ventní, větší důraz na oslavy sv. Jana N. Neumanna, vydání celé řady společných publikací 
a shánění jak finančních prostředků ze zdrojů EU – jako byl průvodce kostela sv. Jakuba, 
stejně tak průvodce kostela pro děti, oprava varhan. To vše tito dva tahouni umožnili a zrea-
lizovali a my v těchto tradicích již jen pokračujeme. Vážím si jeho podpory. Také si nesmírně 
vážím spolupráce se zástupci pastorační rady farnosti i s Martinkou Pivoňkovou, která je 
zároveň současnou předsedkyní kulturní komise města Prachatice. Díky konkrétním lidem 
se neustále prohlubuje naše spolupráce. Mám možnost porovnat s jinými městy, u nás je 
spolupráce s církví vyjímečná. Jsme malé město, více o sobě víme a známe se – na osobních 
vztazích „vše stojí“.

Vidíš další možnosti případné spolupráce?
V okresním archivu se dochovaly fotografie svěcení „kočiček“ na květnou neděli. To je 

můj sen obnovit tuto tradici na veřejném prostoru Velkého náměstí, kdy vedle sebe stáli 
starosta města a představitelé církve.

Děkuji za rozhovor i za stále se prohlubující dobrou spolupráci mezi farností a od-
borem kultury, jehož vedením jsi pověřena.

     Připravila Lenka Hanžlová
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Velikonoční bohoslužby
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Dětská vikariátní pouť a pouť rodin 2014
Velehrad – 31. května 2014
Program: 
12:00 mše svatá v bazilice
13:00 – 15:00 vzdělávací program pro děti – „Příběh baziliky“
 muzeum Bible a muzeum Velehradu
 možnost návštěvy lapidária (podle přístupnosti)
15:30 – 17:00 návštěva archeoskanzenu Modrá
Cena pro dítě a dospělého, který dítě doprovází: 400 Kč,  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.

Trasa autobusů: 
Autobus č. 1 Vimperk – Velehrad
5:30 Vimperk    18:00 odjezd z Velehradu
 Husinec     Netolice
 Netolice     Husinec
11:00 příjezd na Velehrad  23:30 příjezd do Vimperka

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

Velký pátek 18. 4. v kostele sv. Jakuba v Prachaticích:
- od 9.00 hod. svátost smíření 
- od 9.30 hod křížová cesta s dětmi 

Přehled velikonočních bohoslužeb na www.farnostprachatice.cz

Pozvánky

Připravujeme:
• Noc kostelů v pátek 23. května
• Vikariátní dětská pouť a pouť rodin na Velehrad v sobotu 31. května
• Letní tábor „Lásky hrad“ v Hlásné Lhotě od 28. 6. do 6. 7. 2014
 (přihlášky v kanceláři na faře v PT, u katechetů nebo u L. Turka, mob. 605 950 277)
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Mše svatá

Úvodní pozdrav a úkon kajícnosti
Znamením kříže jsme vstoupili do prostoru Kristova utrpení (mše svatá je zpřítomně-

ním jeho oběti na kříži – srv. např. KKC 1366), který je zároveň privilegovaným prostorem 
jeho lásky. Kněz nás nyní zdraví: „Pán s vámi!“ a my mu odpovídáme: „I s tebou!“ To není 
obyčejný pozdrav, jako když řekneme: „Dobrý den!“ (namítnete: Svatý otec František tento 
civilní pozdrav rád a často používá; to je pravda – ale ne při mši svaté!). Není to ani pouhé 
přání. Je to zvěstování radostné skutečnosti, vyznání víry, ujištění! Kristus na konci své 
pozemské cesty slíbil apoštolům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 
20). On, věčný Syn Boží, který se stal člověkem, on, Slovo učiněné tělem, od té chvíle pře-
bývá ve svatém chrámu, jímž je církev. Buduje si svůj příbytek uprostřed nového lidu, který 
shromáždil Duch svatý. Je to tedy pozdrav plný síly a významu, je to akt víry, ve kterém si 
kněz a lid navzájem sdělují víru církve v novou a věčnou smlouvu. Během mše svaté zazní 
ještě několikrát.

Biskup na tomto místě říká: „Pokoj Kristův ať je s vámi!“ Pokoj, jak se objevuje ve Starém 
zákoně, je plností života s Bohem; je to lidský život, který konečně došel štěstí, protože 
Bůh přichází a činí si svůj příbytek uprostřed svého lidu; je to život člověka proměněného 
radostí z toho, že žije s Bohem mezi bratry. Když se vzkříšený Kristus zjevil apoštolům, 
oslovil je: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svatého!“ (Jan 
20, 21-22). Už před tím – při Poslední večeři – je těšil: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj 
vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám.“ (Jan 14, 27). A o chvíli později dodal: „To 
jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. 
Já jsem přemohl svět.“ (Jan 16, 33).

Liturgie nám nabízí ještě několik dalších formulí pozdravu – většinou vybraných z úvo-
du či zakončení listů svatého apoštola Pavla. Český misál má na prvním místě tuto: „Milost 
našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi!“ S ní se 
tedy v našem prostředí setkáme nejčastěji. Všechny jsou velmi krásné, rozvíjejí v různých 
obměnách téma trojičního tajemství a v různé míře zdůrazňují pokoj a radost nad stálou 
přítomností Boží. 

Celebrantův vstupní pozdrav, ať je jakýkoli, vyjadřuje jistotu víry, která oživuje křesťan-
ské shromáždění: Bůh je uprostřed nás a je to právě on, kdo nás shromažďuje!

Potom je na knězi, aby shromážděným věřícím pomohl vstoupit do eucharistické oběti 
toho dne, proniknout do tajemství, které se tady a teď bude slavit. Každá mše svatá čerpá 
svou novost z okolností, v nichž se věřící nacházejí, ze svátku slaveného toho dne, ze slova 
Božího hlásaného toho dne, zvláště z evangelia. Nesen vírou církve a sycen nadšením pro 
Písmo, musí kněz vyjadřovat ve svém úvodním slově tep modlitby církve shromážděné toho 
dne na tom místě. Může už teď, na samém začátku, přečíst ústřední myšlenku evangelia 
toho dne. Boží slovo pak věřícím samo napoví, kterým směrem mají zaměřit své modlitby. 

Úvodní slovo vrcholí výzvou k lítosti nad hříchy, k prosbě o milost zkroušeného srdce. 
Nastává chvíle ticha, aby se každý, spolu se všemi, postavil pod Boží pohled a prosil za od-
puštění a přijetí. Nemusíme si připomínat jednotlivé hříchy, kterých jsme se v poslední 
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době dopustili – to je úkolem večerního 
zpytování svědomí, případně zpytování 
svědomí před svátostí smíření. Na tom-
to místě si máme uvědomit své posta-
vení před Bohem, závislost na  něm. 
I kdybychom vůbec žádné hříchy nemě-
li, potřebujeme Boží milost, abychom 
byli spaseni. Spása je svobodným darem 
Boží lásky – ne výsledkem našeho sna-
žení. Spočívá v pozvání k účasti na živo-
tě Nejsvětější Trojice. Ani Panna Maria 
nemohla dosáhnout spásy sama – tím 
spíš ne my hříšníci. I ona byla uchráně-
na dědičné viny a s tělem i duší přijata 
do nebeské slávy „pro zásluhy Ježíše Kris-
ta, Spasitele lidského pokolení“ (srv. text 
dogmat o neposkvrněném početí a na-
nebevzetí Panny Marie). Kajícností při-
pravujeme svá srdce, probouzíme v nich 
pokoru, důvěru a  vděčnost, abychom 
byli schopni tento dar přijmout. 

Za  několik dní budeme zase zpí-
vat velikonoční chvalozpěv Exultet 
(o  velikonoční vigílii, hned po  návra-
tu od  ohně). Zazní v  něm slova, která 

nás mohou překvapit (pokud je nepřehlédneme a necháme je na sebe hluboce zapůsobit): 
„Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí. Ó šťastná vina, pro 
kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“ Liturgie chválí hřích?!? Ano – ale jen z jednoho 
hlediska: protože vyprovokoval tak veliký projev Kristovy lásky! A to je také smyslem úkonu 
kajícnosti na začátku mše svaté: poprosit Pána, aby se naše hříchy – když už jsme se jich 
dopustili – staly příčinou jeho velkého milosrdenství! Aby nás jeho oběť na kříži, ke které 
se chceme svátostným způsobem připojit, očistila a otevřela nám přístup do společenství 
s ním. 

Potom kněz zahajuje společnou modlitbu, kterou shromáždění vyznává, že zhřešilo: 
„Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem …“ Na této modlitbě je krásné, že nás spojuje 
s našimi bratry a sestrami – s těmi, kteří stojí okolo nás, i s těmi, kteří nás na cestě do Bo-
žího království předešli: s Pannou Marií, anděly a svatými. Všem se vyznáváme a všechny 
prosíme, aby se za nás u Boha přimlouvali. Nezapomeňme, že také oni prosí o přímluvu 
nás! Modlíme se za hříšníky? Vyprošujeme jim dar odpuštění? Kněz to vyjadřuje za nás 
za všechny: „Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života 
věčného.“ Když odpovídáme „Amen“, připojujeme se k této prosbě a potvrzujeme, že pro-
mluvil i naším jménem.

P. Pavel Liška 
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Ze starých kronik

Vlachovo Březí 1883
Náměstí ve Vlachově Březí zdobí dvě krásné památné sošky a sice Panny Marie a sv. Jana 

Nepomuckého, obě tyto vzácné památky pro zbožných předcích čítající více nežli sto roků 
považují se za majetek města Vlachova Březí, a tudíž také veškeré potřebné opravy městu 
přináleží. Jelikož socha obzvláště Panny Marie v základu mnoho porouchána a Statue sama 
od dešťů a větrů taktéž velice poškozena byla, a když po mnohém upozornění nedalo se oče-
kávati, že by městské zastupitelstvo ve finanční tísni k opravě nějaké se odhodlalo, tu ujal 
se opuštěné okrasy památné administrator fary Vlachobřežské P. Jan Myslík a za pomoci 
Boží a přispěním mnohých dobrodinců přivedl opravu ku konci vydav skorem jedno sto 
zlatých na výlohy potřebné a tak stala se opětně Panna Maria matkou krásného milování. 
To stalo se v říjnu 1883.

Dne 20. listopadu 1883 praesentovala nejmilost. paní Patronka Terezie hraběnka z Her-
bersteinů P.  Jana Myslíka administratora za  faráře ve  Vlachobřezí. Po  schválení místo-
držitelském složil týž praesentovaný 19. prosince 1883 přísahu co druhý farář do rukou 
nově zvolenému nejdůstojnějšímu panu biskupovi Jeho Osvícenosti hraběti Františku de 
Paula ze Schönbornů. Nato dne 13. ledna 1884 odbývala se slavná instalace. Především 
co nejuctivěji byl pozván vysoce urozený mladý pan hrabě Josef z Herbersteinů, jakož-
to vznešený následník a nástupce nejmilostivější paní Patronky, kterýž vhodně omluvil 
svoji nepřítomnost v zimní době nestálé a nepříznivé. Slavnostní kázání měl Monsignore 
P. Adolf Rodler, farář z Husince vylíčiv řečnickým způsobem vzletně a úchvatně a dojemně 
povinnosti faráře k osadě a povinnosti osadníků k faráři. Hostí, ač bylo počasí nepříznivé, 
dostavilo se 45, mezi nimi, mimo veled. duchovenstvo, veškeré hraběcí úředníky, městský 
úřad a jiné vznešenější osoby, byl také p. okresní hejtman Šolta z Prachatic, ostatní tamní 
císařští úředníci omluvili a ospravedlnili se. Dojem jaký slavnost ta učinila potrvá po mno-
ho let nejen na osadě Vlachobřezské i v celém okolí – an vesměs všickni brali vřelého podílu 
na slavnosti té.

Ode dne 6. září 1883 
od smrti faráře Nahmra 
až do  posledního února 
1884 zastával veškerou 
duchovní správu admi-
nistrator P.  Jan Myslík 
a  od  19. prosince co fa-
rář samojediný, anžto 
při nedostatku duchov-
ních nebylo lze odnikud 
výpomoc očekávati. Jeli-
kož v neděli a ve svátek 
četné osadě nestačila 
jedna mše sv. udělená 
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byla duchovnímu administratorovi ve Vlachobřezí pravomoc čísti v neděli a ve svátek dvě 
mše sv., až do té doby, pokuď by druhý duchovní do Vlachova Březí nepřišel, výnosem 
nejdůstojnější Kapitulátní Konsistoře v Budějovicích.

V r. 1884 podaná žádost sl. patronatnímu úřadu ohledně nevyhnutelných oprav v pří-
zemních místnostech farních, které teprve po opětné urgenci až budoucího roku předse-
vzaty byly. Dveře, dveřeje i podlahy byly vesměs shnilé a zpuchřelé, bývalý kaplanský byt 
na pravé straně při vchodu do farního domu upraven pro letní kuchyni nákladem farářo-
vým. Dále staral se farář Myslík o hospodářské stavení, jež v prabídném stavu až dosud 
se nalézají, podávaje opětné žádosti o novou stavbu stájí a o opravu dílny a stodoly. Ač 
potřeba až dosud vidí se toho nevyhnutelná, přece uskutečnění od sl. patronatního úřadu 
/komisař Alois Tichý/ se stále protahuje. Nákres na novou stavbu stájí ovšem po tolikerém 
doprošování vypracován, milostivé paní Patronce předložen a na další vyjádření opět zpět 
poslán: mnoho-li farář a přifařené obce na penězích k tomu přispívati budou? Jelikož ck. 
pan hejtman prachatický Václav Šolta, šlechetný a upřimný katolík, příznivec duchoven-
stva sdělil faráři při ústní žádosti, kdy o provedení této stavby opětně se ucházel, že při 
dostatečném jmění kaple u sv. Ducha a nadbytném bohatství samé paní Patronky nebude 
potřebí zatvrdlé a zadlužené obce k nějakému konkurenčnímu jednání svolávat a sebe men-
ším břemenům nutit. O tom má vědomost pan patronátní komisař, pročež celou nyní tu 
věc u sebe chová a nikterak se nechce při malé vůli odhodlat k nové stavbě bezpochyby až 
k tomu z vyššího místa vybídnut bude a přinucen.

Ohlas čtenáře
Tolikrát jsem stoupala do různých hor, rozhlížela se po vrcholcích a slézala do údo-

lí, že jsem někdy tu nádheru kolem brala už jako samozřejmost. Tentokrát při vycház-
ce do okolí mého bydliště jsem se přinutila být pozornější a více vnímat krásu přírody 
kolem sebe. Bylo to jistě pod dojmem úryvku z knihy Hany Pinknerové, který jsem si 
ráno četla ve vikariátním měsíčníku JP. 

Při cestě lesem jsem cítila jeho vůni, slyšela zpěv ptáků, pozorovala srnky a pak 
se zahleděla na kmeny smrků. Najednou mne napadlo, že se stromy je to jako s lid-
mi a jejich duchovním životem. Některé stromy jsou statné, některé slaboučké, jiné 
suché. Slabý strom nemusí být jen ten málo letitý, ale i ten, který nemá dostatečný 
přísun potřebných živin. Tak i člověk bez napojení na Boha neprospívá, duchovně 
chřadne, stává se z něho suchý strom. Lidé duchovně bohatí jsou jako ty mohutné 
stromy. Čerpají sílu z niterného spojení s Bohem. 

Vtom skulinou mezi stromy pronikly v  dlouhých liniích paprsky slunce, tolik 
potřebné pro správný růst stromů, stejně jako milost Boží pro náš duchovní růst. 
A všechny stromy směřovaly vzhůru ke slunci, jako my lidé vzhlížíme k Tomu, který 
nás převyšuje.

Marie Sellnerová
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Poutní místa

Bogenberg
Na našich cestách za poutními místy blízkými našim hranicím se dostáváme do oblasti 

Bavorska, která v historii několikrát souvisela se Sušickem. Navštívíme nejstarší mariánské 
poutní místo Bogenberg s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Jméno místa prozrazuje, 
že se nachází na vrchu, který se vypíná nad tokem Dunaje ve výšce 432 m.n.m., 118 m nad 
hladinou řeky, v blízkosti dolnobavorského města Bogenu i známého Straubingu a náleží 
k diecézi Regensburg. 

Jméno nám také prozrazuje rod, který v době středověku ovládal kraj této části Bavorska 
a zasáhl i do českých dějin. Bogenové byli stará bavorská šlechta a patřili do mladší větve 
rodu Babenberků. S českými šlechtickými i královskými rody měli kontakty díky sňatkům. 
Tak se roku 1184 konala slavná svatba knížecí dcery Ludmily s vévodou Albertem III. z Bo-
genu. Ludmila svému manželu přinesla věnem nemalou část Sušicka.

Město Bogen je dodnes malebným koutem Německa a Bogenberg si zachovává svoji 
starou slávu mariánského poutního místa. Vstoupíte-li do  kostela západním portálem, 
kamenná deska vypráví o dávné poutní tradici. Podle pověsti byla roku 1104 z vody Dunaje 
vylovena soška Panny Marie a tu umístil hrabě Aswin z Bogenu ve své hradní kapli. Brzy jí 
byla přisuzována zázračná moc. Poutníci měli k sošce volný přístup a Bogenberg byl brzy 
označován jako Hora Panny Marie, jak to dokládá listina papeže Honoria III. z r. 1223. 

Roku 1295 byl dostavěn nový kostel a vedle kostela vystavěn klášter Oberalteich, který 
se od počátku staral o poutníky zblízka i zdaleka. O poutníky se starali mniši, kteří jim 
poskytovali veškerou péči a  organizovali také velké poutní slavnosti zejména v  dobách 
mariánských svátků. 

Dnešní kostel pochází z roku 1463, kdy byl dostavěn a vysvěcen za převora Benedikta 
Behama, který se později stal opatem kláštera Oberalteich. V patnáctém a následujícím 
století se rozvinula tradice poutí. Poutníci přicházeli nejen z  Bavorska, ale i  z  Čech, ba 
i ze vzdálenějších krajů. Tak se například zachovala zpráva, že v roce 1530 přišli na jednu 
z poutí lidé z 241 obcí a že nebyla výjimkou účast až 15 tisíc poutníků.

V  době josefínské sekularizace byl klášter Oberalteich částečně zrušen, avšak zůsta-
li v něm dva bývalí františkáni, kteří se ze všech sil snažili poutní místo zachovat. Lidé 

stále přicházeli na  toto slavné bavorské 
poutní místo, i když zde působil jen světský 
kněz jako opatrovník poutníků. Situace se 
však během devatenáctého století uklidnila 
a ke klášteru Oberalteich přibyl ještě klášter 
Windberg. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
počal sloužit také jako farní kostel pro město 
Bogenberg. Největší svátky se slaví na  den 
Nalezení Svatého Kříže a na den Nanebevze-
tí Panny Marie.

Některé poutní slavnosti mají své zvlášt-
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nosti. Obzvlášť pouť 
z  obce Holzkirchen 
ve  farnosti Ortenburg. 
Ve  slavnostní modlitbě 
slibují poutníci každoroč-
ně přinést Matce Boží vel-
kou svíci. Tradice přiná-
šení svíce pochází z roku 
1475, kdy okolní lesy 
byly ohroženy kůrovcem 
a  dar velké svíce přinesl 
kraji záchranu. Tak nosí 
obyvatelé každoročně 
na Svatodušní neděli tři-
náct metrů dlouhou a pa-
desát kilogramů těžkou 
svíci do  bogenberského 
kostela. Na  pětasedmde-
sátikilometrový pochod potřebují dva dny. Po celou cestu nesou muži svíci v horizontální 
poloze. Až teprve pod kopcem ji postaví a do vrchu ji nesou v poloze vertikální. Každý 
nosič ji poponese jen pár kroků a předá ji dalšímu. Svíce nesmí z jejich rukou vypadnout, 
přineslo by to neštěstí, válku a nemoci. Tak se stalo podvakrát v roce 1913 a 1938. Svíce 
upadly a rozbily se na kusy. Válečné pohromy na sebe nedaly dlouho čekat. 

Při vstupu do prostoru před kostelem ohraničeného zdí spatříme studánku s pramenem 
a u ní kamennou desku s vytesaným  nápisem, který je přisuzován Martinu Lutherovi. Zní:

„ Jez, co je dovařené, pij, co je čisté, říkej, co je pravda, miluj, co je výjimečné (vznešené).“ Tento 
nápis bychom mohli nalézt také na kostele sv. Víta v Bad Kőtztingu.

Poutní kostel pochází z období pozdní gotiky, jak tomu napovídá jeho dispozice. Jedná 
se o trojlodí, které vzhledem k převýšení vedlejších lodí nazýváme síňovým nebo halovým 
prostorem. Hlavní loď je jen nepatrně vyšší než lodě vedlejší.

Délka hlavní lodi je 48 m, šířka tří lodí je 25 m a nejvyšší bod klenby je ve výši 16 m. 
Na západní straně je dodatečně vestavěná tribuna a varhanní kruchta. Hlavní oltář byl 
vytvořen v nové době, sochař Roland Friedrichsen jej navrhl a instaloval roku 1960. V jeho 
středu stojí bronzová plastika krucifixu s kopím svatého Longina. Před ní je umístěna ka-
menná socha z počátku 15. století zobrazující Pannu Marii v naději. Na stejném oltáři pak 
je umístěna kamenná Madona ze 13. století. Po stranách oltáře stojí dvě mohutné svíce.

Kazatelna je dílem barokním a pochází z roku 1725. V boční lodi na oltáři můžeme také 
obdivovat gotickou Pietu z doby kolem roku 1430. Jen sochařská výzdoba činí z tohoto 
poutního místa umělecký poklad.

Navštívíte-li Bogenberg v době některé slavné poutě nebo v klidu všedního dne, připo-
meňte si historii našich národů, která spolu vždy souvisela a prošla tolika zlými i dobrými 
časy.

MFK 
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Hana Pinknerová
Brusinky

Kdo nepracuje, ať nejí
Jedna moje kamarádka je zaměstnána jako grafička 

v reklamním studiu. Je šikovná. Práce ji baví a většinou 
ji dělá ráda. Jen někdy, zvlášť když je unavená nebo se jí 
něco nedaří, má velké pochybnosti: „Má ta moje práce 
smysl?“ Není to totiž ani péče o vdovy nebo sirotky, 
ani služba postiženým, ani misie, ani práce nějak zvlášť 
ponižující, aby trénovala svou duši v pokoře… Zdá se 
jí, že pro křesťanku by bylo vhodné být zaměstnána 
někde ve zdravotnictví nebo v sociální sféře, rozhodně 
však ne v reklamě. Vždyť to, co tam dělá, není vůbec 
duchovní. Ta práce nemá žádný pozitivní přínos pro 
evangelium. Sluší se vůbec, aby vykonávala takové za-
městnání? Nepohoršuje tím někoho? Je pravda, že si 
slušně vydělá, ale není to spíš chyba? Neměla by být raději chudá? Trápila se tou otázkou, 
až ji předložila samému Bohu. A víte, co jí odpověděl? Kdo nepracuje, ať nejí. Vůbec ji ne-
odsoudil za to, že se v práci zabývá věcmi pro něj zbytečnými až marnými. Vůbec ji neká-
ral, že by měla dělat něco ušlechtilejšího a prospěšnějšího. Nechtěl po ní, aby byla chudá. 
Prožila dokonce něco jako Boží uspokojení nad tím, že poctivě pracuje, že dobře vydělává, 
že řádně žije.

Když mi o tom vyprávěla, vzpomněla jsem si na jednu paní učitelku z mateřské školy, 
která se označovala jako křesťanská. O své práci mluvila, jako že je to jen provizorní, že 
touží po misii. Nejlépe v nějaké exotické zemi. To teprve bude ono, to teprve bude ten pravý 
život. Nedělala svou práci dobře a na každou připomínku reagovala vzdycháním po misii. 
Řekla jsem jí, že na misii je už teď, že ten pravý život žije už teď. Že je dobré snít o bu-
doucnosti, ale žít v přítomnosti. Překvapeně na mě pohlédla, ale nic se nezměnilo. Dodnes 
na žádné misii nebyla a dodnes čeká, až ten její opravdový život začne.

Třetí kamínek do mozaiky mých myšlenek o práci je má vlastní příhoda. Šla jsem s kočár-
kem naloženým dítětem a nákupem domů. Byla jsem mrzutá a unavená. Brblala jsem v du-
chu nad vší tou prací, která mě ještě čeká: Jak vlastně takhle mohu Bohu sloužit? Od plotny 
k plínkám, dítě pořád na krku, kloudně se nevyspím, jak mám kázat a svědčit? A jak tak 
jdu a balancuju s tím nákupem naskládaným na kočárku s miminem a pofňukávám, slyším 
Boží hlas: „Tvůj život je tvá služba. Nechci po tobě víc, než aby ses starala dobře o rodinu, 
podporovala svého muže a aby v tvé domácnosti bylo příchozím dobře. Přidám ti úkoly, 
jen když ty budeš chtít. Mně tohle stačí.“ Kolena mi změkla, ještě že jsem šla s kočárkem. 
Taky mi vhrkly slzy do očí. Tam, na přechodu mezi masnou a drogérií, se můj život totálně 

Čtení na pokračování
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proměnil. Prožila jsem obrovskou vděčnost za úkol, který mi Bůh uložil. Náhle jsem viděla 
jednotlivé úkony všedního dne jako dílo, které může přinášet požehnání nejen mé rodině, 
ale mým sousedům, přátelům i náhodným příchozím. Dodnes je domácnost mým hlavním 
pracovním úvazkem a jsem na to hrdá.

Odpovědnost
Odpovědnost je velké a  těžké slovo. Patří spíše do mužského světa. Do světa závaž-

ných rozhodnutí, smělých plánů a  pevných postojů. Ve  světě žen – maminek je takové 
neforemné, šedivé, obrovské a vedle našich malinkých snů, spousty drobných povinností, 
nevýznamných a nepostradatelných úkonů působí až hrozivě. To že by se týkalo i nás? 
Něžných malých slabých maminek?

Za co odpovědné? Za peníze? Kasu přece spravuje muž – hlava rodiny. Za politiku? Dejte 
pokoj, od sporáku, pračky, žehlicího prkna, dětských školních úkolů, úklidu, zaměstnání, 
shromáždění, občasné služby na dětské besídce na takové věci není čas ani myslet. Za děti 
snad? Jak to, vždyť muž je knězem rodiny a je to jeho zodpovědnost, jak jsou děti vedeny. 
Vždyť i v Bibli se to někde říká. Jenže sama to víš, on na to vlastně nemá kdy. Kdo slyší, 
co bylo ve škole, s čím si hrají kamarádi a jací jsou jejich rodiče, co říkala paní učitelka a co 
si synek či dcerka přeje k narozeninám? Přece maminka, má-li aspoň ona ve svém shonu 
na takové věci čas. Ale co, vždyť paní učitelka se zdála na třídní schůzce tak sympatická, 
s maminkou kamaráda Mirečka se letmo zdravíme v samoobsluze, víme, že je rozvedená. 
A duchovní výchova? Naše nedělka je pýchou sboru. Nedělkáři jezdí na školení, děláme 
sbírky na pomůcky, to je přece zajištěné.

Onehdy mě oslovila jedna maminka z našeho sboru s tím, že její desetiletý syn požádal 
o křest. Šla tedy za vedoucími sboru, ti ji odkázali na vedoucího skupinky nebo jinou důvě-
ryhodnou osobu. Protože ale na skupince, kam ona chodí, jsou jenom maminky, nezdálo 
se jí to vhodné, táta na skupinku kvůli zaměstnání nechodí. Byla v rozpacích a žádala mě 
o nějakou literaturu, protože Derek Prince se jí pro desetiletého syna zdá příliš složitý. 
Stěžovala si přitom na nedělku, že se tam o křtu nevyučuje. Zeptala jsem se jí, jestli sama 
ví, co je křest. Odpověděla mi s trochou pohoršení, že samozřejmě. „Tak proč to synovi 
neřekneš? Kdo to má za tebe řešit? To je přece odpovědnost rodičů, a jestli na to táta nemá 
čas a syn žádá tebe, tak na co čekáš? Ty ho pouč a pokřti.“ Překvapeně na mě zírala a pak 
odcházela pohroužená do svých myšlenek.

Znám taky rodinu, která zodpovědnost za výchovu dětí touží přenést na křesťanskou 
školu. Myslí si, že pak budou mít vystaráno, protože učitelé ve škole to vezmou za ně. Jenže 
taková škola v našem městě není a jejich holčička šla do první třídy v devíti. Rodiče totiž 
věřili, že se křesťanská škola stihne založit.

Nebo vlna pokémonománie: mnoha rodičům je jedno, čím se zabývá jejich dítě – ale tak 
to nedramatizujte, vždyť ono je to zase přestane bavit… Ale dal si někdo tu práci zjistit, 
oč opravdu běží?

Na formování vlastních dětí máme poměrně krátkou dobu. A děti jsou svěřeny Bohem 
nám, maminkám a tátům, ne učitelkám nedělky, ne učitelkám základní školy, ne praro-
dičům, ne televizi – té už vůbec ne. Myslím, že těch pár let, co máme malé děti, nám nic 
opravdu podstatného neuteče, ony jsou náš hlavní pracovní úvazek, naše hlavní služba.
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Daniel Ange
Pramen radosti

Již název této knihy napovídá, že se jedná 
o  dílko, kterým chce autor své čtenáře povzbu-
dit ve víře a  lásce a prohloubit tak osobní vztah 
s Bohem. Zvláště pak v době, kdy se ze života lidí 
kolem nás jakoby vytrácí radost. Z mnohých mé-
dií se denně šíří různé lži, skepse, smutek, depre-
se, beznaděj a někdy i zoufalství, proto se tento 
francouzský kněz pokouší odhalit, kde se skrývá 
nebeská radost, která sestoupila na naši zem. Au-
tor nabízí nejen své úvahy o křesťanské radosti, 
ale také citáty mnohých osobností, které vás jistě 
povzbudí a potěší.

Již po přečtení prvních kapitol nejeden z nás 
jistě zpozorní a určitě sám u sebe zkontroluje, zda 
se umí opravdově radovat ze života a z darů, které 
každodenně (samozřejmě) přijímá.

Ve 12. století lidé vynalezli osmý hlavní hřích světa a tím je SMUTEK. Smutek, kterému 
často z různých důvodů propadáme a vůbec nepřipouštíme, že právě tím můžeme také 
zraňovat nejen lidi kolem sebe, ale také našeho Pána. Přitom bychom se měli trochu více 
„znedělnit“ do bílé barvy radosti, jak častokráte doporučoval svým bratřím v Taize bratr 
Roger. Do barvy vzkříšení, a  tak vrhat mnoho velikonočního světla do našich domovů, 
ulic i náměstí. Hledět na vzkříšeného Pána, který nejen že nabízí věčný život, ale také jej 
opravdu dává.

Věříme? „Radost je první a poslední slovo evangelia,“ jak píše Paul Claudel, ale mnozí 
křesťané jsou smutní. „Jak to?“ ptá se Daniel Ange v jedné z kapitol a připodobňuje tento 
smutný lid k lidu starců. Připomíná, že církev o lidi přichází, když ztrácí radost z trvalé 
přítomnosti Krista (str. 38).

„Ten, kdo se byť jednou setkal se vzkříšeným Kristem – i když pouze skrytým na naší 
pozemské pouti – by měl mít stále charisma radosti ve svém nitru.“ (Papež Pavel VI. při 
audienci 25. 4. 1970)

Za každou nocí následuje den plný světla a za každou křížovou cestou musí následovat 
cesta radostná. Autor nabízí spoustu podnětů k zamyšlení, ale hlavně jako by třásl každým 
z nás, abychom otevřeli oči a radovali se z každého nádechu i výdechu. Jeho „zápal“ je cítit 
z každé řádky a určitě přeskočí na každého, kdo si knihu přečte. Nejen že ji vřele všem 
doporučuji, ale chtěl bych se s radostí připojit k výzvě sv. apoštola Pavla v listě Filipanům: 

„Radujte se stále v Pánu, opakuji: RADUJTE SE!“ (Flp 4, 4)
Petr Juhaňák

Stojí za přečtení



Malý slovníček církevních pojmů 

Nabukadnesar II 
Babylónský král, který vládl od r. 605 – 562 př. Kr. Vytvořil vel-

koříši od Eufratu až po Nil. Vedl boje také s judským královstvím. 
Roku 587 př. Kr. dobyl Jeruzalém, který zničil, slavný Jeruzalemský 
chrám a hradby nechal vyplenit a spálit. Po zničení judského státu 
odvedl velkou část židovského obyvatelstva do babylónského zaje-
tí (Babylon byl od Jeruzaléma vzdálen přibližně 1 300 km (2. kniha 
Královská 24,25). Za  jeho vlády dosáhl počet obyvatel Babylónu 
neuvěřitelných 250  000. Kolem města nechal vybudovat hradby 
vysoké 25 m, mnoho chrámů zasvěcených bohům mezopotámské-
ho náboženství a kromě toho jeden z tzv. sedmi divů světa – Visuté 
zahrady Semiramidiny. 

Nazaret
Město je významným křesťanským poutním místem. Podle Nového zákona tu archanděl 

Gabriel oznámil Marii, že porodí Ježíše. Ježíš Kristus zde prožil dětství a mládí. Právě zde 
ale nacházel jako prorok nejmenší pochopení. Roku 637 dobyli Palestinu muslimové. Město 
leží v pahorkatině Galileje, v severní části dnešního Izraele. Dnes se dělí na staré město, 
obývané Palestinci, a  židovské nové město. Jako historické bydliště Ježíšovo přitahuje 
ročně mnoho poutníků, kteří navštěvují svatá místa s četnými kostely a kláštery. K nejvý-
znamnějším poutním místům patří Bazilika Zvěstování, pravoslavný kostel sv. Gabriela, 
řeckokatolický kostel, který stojí na místě bývalé synagogy, kde se modlil Ježíš, místo, kde 
měl sv. Josef dílnu a další. Nazaret je dnes jedním z nejdůležitějších center izraelských 
Arabů. V bezprostřední blízkosti baziliky Zvěstování se plánovala stavba velké mešity, což 
vyvolalo kritiku celého křesťanského světa. Plánování mešity se oficiálně zastavilo v roce 
2002.

Navštívení Panny Marie
Liturgický svátek, jehož obsah vyplývá z evangelia (Lk 1,39-56), se 

týká návštěvy Panny Marie u její příbuzné Alžběty poté, co Panně Ma-
rii bylo zvěstováno narození Ježíše. Dnes se svátek, který byl zavedený 
františkány ve 13. stol., slaví 31. května.

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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Vypravili jsme se

Ktiš – Diecézní centrum života mládeže
V  prachatickém vikariátu je Ktiš jednou 

z  mnoha duchovně spravovaných pošumav-
ských obcí, pro někoho zapadlá a neznámá, pro 
některé velmi významná. V současnosti počet 
zhruba 500 místních obyvatel občas naroste 
o pár desítek mladých, kteří sem přijíždí na ně-
kterou z  akcí DCŽM. Za  hlavní budovu obce 
místní považují gotický kostel sv. Bartoloměje 
z doby vzniku obce kolem r. 1310. Pro křesťan-
skou mládež nejen z jižních Čech k tomu patří 
nedaleká fara přebudovaná na místo jejich se-

tkávání pod patronací sv. Floriána. Na počátku novodobé historie tohoto domu stála touha 
mladých sdílet své životní hodnoty, mít své vlastní zázemí, v nově nabyté svobodě 90. 
let 20. století se začít svobodně setkávat. Tyto skutečnosti včetně touhy po kráse a mož-
nostech prostředí, které přispívá k rozvoji člověka, přivedly českobudějovického biskupa 
ThDr. Antonína Lišku, CSsR. ke zřízení DCŽM právě v místě, kde vysídlení obyvatelé Ktiše 
hledali možnost k rekonstrukci a využití místní fary. Ve spolupráci českobudějovického, 
pasovského a  lineckého biskupství i  místních rodáků tedy proběhla rekonstrukce této 
zchátralé budovy a 10. června 1995 ji biskup. Liška slavnostně požehnal. Starost o při-
cházející mládež svěřil prvnímu týmu mladých lidí a  knězi a  toto místo se stává nejen 
„Domem setkávání“, ale i domovem mladých i dobrodinců, napříč národnostmi, místem, 
kde nacházejí otevřené dveře i prostředí k růstu v oblasti přirozených hodnot, duchov-
ního života i intelektuálního rozvoje. Nabízí se zde 
rodinná atmosféra s duchovním programem, život 
ve  společenství, příležitost k  prohlubování přátel-
ství a vztahů, prostor přijetí a zapojení příchozích, 
krásná příroda, okolí, sportovní vyžití, koupání, vy-
cházky, zábava… Prostředí využívají rády též i celé 
rodiny. Provoz DCŽM technicky a dobrovolnicky za-
jišťuje Občanské sdružení MOST – České Budějovi-
ce, které sdružuje děti a mládež a věnuje se formaci 
mladé generaci v duchu křesťanské tradice. MaM

V DCžM na Ktiši prožily v březnu víkend i děti 
z  našeho vikariátu. Tentokrát v  rámci přípravy 
k  prvnímu přijetí svátostí. Příběhem o  Zacheovi 
a o Marnotratném synovi vrcholila jejich příprava 
na svátost smíření, kterou zde přijaly. Díky všem, 
kteří se dětem věnovali.  -lh-
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Ktiš
Text na str 38


