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

Čestný může být pyšný.
Jen upřímný může být pohodový.

+ + + + + + + + + + 

Když pracuješ, umažeš si ruce.
Když miluješ, umažeš si srdce.

+ + + + + + + + + + 

Největší radost mám,
když odpouštím a jsem milován.

+ + + + + + + + + + 

Všechno je milost,
jsem-li obrácen k Bohu.
Všechno je marnost,
jsem-li odvrácen od Boha.

+ + + + + + + + + + 

Pro obnovu církve nestačí 
nové dokumenty,
ale jsou potřeba
nové vztahy.
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Úvodník

Znal jsem poutníka, 
který celý život nevystr-
čil nos z  rodného města. 
Tedy možná ano, ale jen 
tak za nějakou povinností 
či léčbou. Těžce nemocný 
a  nepohyblivý si o  něja-

kém výšlapu mohl nechat jen zdát. Moc rád četl 
cestopisy. Tím spíše, že věděl, že se nikam z těch 
míst, které znal z televize, časopisů a knížek, ne-
podívá. Šel na to jinak. Sepsal si vše, o čem taková 
pouť je. Co od ní očekává, co chce získat a najít. 
A z toho seznamu vyškrtl chůzi. Zůstalo mu hle-
dání. Svých možností a smyslu života. Poznávání 
exotických míst, ale i sebe a druhých. Nechybělo 
překonávání bolesti a únavy, překážek i vlastních 
limitů. Jen tu chůzi vyškrtl. Však to byla pouze 
jediná položka z  více než tuctu dalších. Jen je-
den jediný prostředek z mnoha. Prostředek k cíli, 
k  jehož dosažení nohy nepotřeboval. Škoda, že 
se nedožil věku počítačů, internetů a mapových 
aplikací. I když těžko říci, zda by z těch svých cest 
vytěžil více než tenkrát.

Syn byl na  sklonku loňského roku na  pouti. 
Do Santiaga de Compostela. Ke svatému Jakubo-
vi. Když se vrátil, bylo co vyprávět. Ale když si 
to tak probírám, o chození tam toho moc nebylo, 
i když ušel půl druhého tisíce kilometrů. Vzpomí-
nal na setkání s lidmi, na pocity, na události, které 
neměly daleko k zázrakům.

Pouť není ani tak záležitost nohou, jako srdce. 
Nejde o  překonávání vzdáleností, ale překážek. 
Vždy však musí mít nějaký cíl. A to nejen v po-
době konkrétního místa. Všichni jsme vlastně 
neustále na Cestě. Odněkud někam. Ale jak praví 
klasik, ten kdo neví, kam jde, nesmí se divit, že 
dojde kamkoliv. A tak, aniž byste museli opustit 
rodné město, vezměte si papír, tužku a načrtněte 
se itinerář té vaší poutě. Nemusí být napoprvé 
zas tak dlouhá. Však přijdou další. A když do toho 
zapojíte i ty nohy, tím lépe. Jaroslav Pulkrábek
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Liturgický kalendář

květen
Čt  1. 5. Sv. Josefa, Dělníka
Pá  2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
So  3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
ne  4. 5. 3. neDěle velikonoční
Út  6. 5. Památka sv. Jana Sarkandera
Čt   8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
ne 11. 5. 4. neDěle velikonoční
Út 13. 5. Panny Marie Fatimské   
St 14. 5. Svátek sv. Matěje, mučedníka
Pá 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze 
  a mučedníka, hlavního patrona Čech
ne 18. 5. 5. neDěle velikonoční
ne  25. 5. 6. neDěle velikonoční
Po 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
čt 29. 5. slavnost nanebevstouPení Páně
Pá 30. 5. Památka sv. Zdislavy, patronky rodin
So 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

sv. Zdislava 
se narodila někdy po roce 1220 v Křižanově nedaleko Velkého Meziříčí. Její rodiče byli 

značně zámožní, vzdělaní a velmi zbožní. Zdislava měla mladší sourozence, tři sestry a bra-
tra: Eufemii, Elišku, Libuši a Petra.

Své dětství a dívčí léta prožila Zdislava ve vzorném rodinném prostředí na hradě Křiža-
nově a patrně i v Brně, kde byl její otec, pan Přibyslav, purkrabím, tedy prvním úředníkem 
tehdejší hradní správy. Byl významnou osobností, zastával důležité úřady. Nepřekvapuje 
proto, že se s  jeho jménem často setkáváme v  královských listinách. Žďárský kronikář 
vydává svědectví, že pan Přibyslav „byl zevně rytířem, v nitru však mnichem“. Byl velmi 
nakloněn klášterům a jejich obyvatelům a zvláště si oblíbil řád cisterciácký, který všemožně 
podporoval.

Matkou Zdislavy byla paní Sybila. Přišla do Čech v průvodu Kunhuty, dcery Filipa Šváb-
ského, nevěsty budoucího krále Václava I. Paní Sybila, mladá dvorní dáma budoucí králov-
ny, pocházela ze Středomoří, z království obojí Sicílie, tedy z oblasti, která představovala 
v té době jedno z kulturně nejvyspělejších území západní Evropy. Krásná žena jižního typu 
byla vzdělaná a proniknutá zbožností. Jako Přibyslav i paní Sybila věnovala svou přízeň 
klášterům. S královnou Kunhutou podporovala například dominikánský klášter rozjíma-
vých sester v Brně, založený roku 1239.

Vrozený sklon ke zbožnosti zapouštěl v mladičké Zdislavě kořeny stále hlubší. Můžeme 
se právem domnívat, že když uzrál čas, bylo toto vnímavé děvčátko dáno podle mravu své 
doby na vychování a vzdělání do některého kláštera, podobně jako Anežka Přemyslovna.

Zdislava se provdala mladičká, bylo jí asi něco přes patnáct let, za Havla z rodu Markvar-
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ticů, pána na hradě Lemberku v severních Čechách. Manžel Zdislavin, pán na Lemberku, 
byl typ rytíře 13. století. V tehdejším dění vystupoval jako muž znamenité slávy válečné. 
Když se mladý kralevic Přemysl Otakar vzbouřil proti svému otci, stál pan Havel věrně 
po boku krále Václava I. a nemálo přispěl k jeho vítězství v tomto zápase, které mu roku 
1249 zabezpečilo trůn.

Havel však nebyl jen drsný bojovník. Měl ducha křižáckých rytířů zanícených pro věc 
náboženství. Podporoval i řád bratří kazatelů – dominikánů, který si jeho manželka velmi 
oblíbila. Zdislavě projevoval nejen úctu a lásku, měl i plné pochopení pro její úsilí. Bez jeho 
pomoci by paní Zdislava stěží realizovala dílo své dobročinnosti.

Zdislava žila na hradě Lemberku v severních Čechách jako hradní paní a světice. Na hra-
dě bývalo rušno, ale v jejím nitru byl vždy klid, pramenící z Boží milosti. Plnila všechny 
společenské povinnosti svého stavu a pečlivě se přitom starala o svou rodinu. Narodily se jí 
čtyři děti (Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav). Nejstarší Havel se stal důstojným nástupcem 
svého otce a zaujal přední místo ve společnosti českých velmožů. Podobně i další synové 
dosáhli význačného postavení v českém království.

Se svým manželem Havlem postavila Zdislava v blízkém městě Jablonném chrám sva-
tého Vavřince s klášterem pro dominikány. Tento řád s apoštolským zaměřením si Zdislava 
tak oblíbila, že do něj vstoupila jako laická spolupracovnice, zůstávajíc ovšem v manželství. 
Rovněž v Turnově postavila paní Zdislava s manželem kostel a klášter pro duchovní syny 
svatého Dominika.

Ač byla vznešenou hradní paní, přece s radostí často navštěvovala chudé, v nichž viděla 
očima víry samotného Ježíše Krista. Poutníci, nemocní a potřební nalézali u ní vždy nejlas-
kavější přijetí. Podporovala je, kde jen mohla a sama žila skromně. Byla proto všemi milová-
na a nazývali ji matkou chudých. Její svatost se potvrzovala i podivuhodnými skutky, které 
skrze ni učinil Bůh. V kronice Dalimilově čteme: „Pět mrtvých boží mocí vzkřísila, mnoha 
slepým zrak vrátila, chromých a  malomocných mnoho uzdravila a  nad jinými ubohými 
veliké divy činila“ (Dalimil 87, 5).

Paní Zdislava se nedožila vysokého věku. A tak po krásném rodinném životě se svým 
manželem a  dětmi, po  životě plném dobrých skutků zemřela na  hradě Lemberku roku 
1252 ve stáří asi 27 až 30 let. Byla pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném, kde její 
tělo dodnes odpočívá.

Sv. Zdislava nám ukázala, že život navenek všední lze prožívat ve sjednocení s Kristem 
nevšedně hluboce, radostně a krásně a jak život v manželství může být plodný, požehnaný 
a plný pokoje.

28. srpna 1907 byla Zdislava blahořečena papežem sv. Piem X.
21. května 1995 Zdislava byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. V Olomouci.
24. října 2000 papež Jan Pavel II. prohlásil sv. Zdislavu za hlavní patronku Litoměřické 

diecéze.
Od jara 2002 dle ustanovení krajského zastupitelstva patronka celého Libereckého kraje.
Patronka: rodin, českého národa, kongregace sester dominikánek
Atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a  břečťan, erb lvice; rozdavatelka almužen 

chudým či ošetřovatelka nemocných.
Podle http://www.dominikanky.cz/svata-zdislava
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Kaple

kaple svatého Jana nepomuckého  
v Žernovicích

Kraj kolem Prachatic je poset malými i většími obcemi s historií starou i novější. Na-
lezneme zde obce, které bývaly původně tvrzemi, okolo nichž vznikly vsi a  osady, jako 
například blízká Běleč. 

Obec Žernovice má bezpochyby velmi starou historii. Již sám název napovídá její stáří. 
Žernov, slovo ještě praslovanského původu, označující kámen na mletí, drcení obilí. V blíz-
kosti vsi se nachází velký žulový lom, který odjakživa skýtá množství kamene k různým 
účelům. Mlýnské kameny mnoha mlýnů na Blanici i na jiných tocích jistě pocházejí z tohoto 
lomu. 

První zmínka o obci Žernovice pochází z roku 1334, kdy náležela ještě k helfenburskému 
panství. Žernovičtí spolu s obyvateli sousedních obcí Jelemek a Nebahovy byli poddanými 
– nevolníky tohoto panství. V patnáctém století pak ves přechází pod panství vitějovické, 
které bylo součástí velkého celku panství libějovického. Obec vždy patřila k nedalekým 
Nebahovům a teprve v roce 1990 se stala samostatnou obcí.

Nejen Nebahovy, ale i  čtyři kilometry vzdálené Prachatice zasahovaly do dějin obce. 
V  knize o  Maxmiliánu Rumpálovi – primátoru prachatickém je zmínka o  jistém Jiříku 
ze Žernovic, který je zde uctivě nazýván mistrem popravčím prachatickým. Své katovské 
řemeslo vykonával na Šibeničním vrchu nad městem a dokonce se dodnes zachovala malá 
„katovna“ choulící se se svou malou zahrádkou mezi vysokými paneláky. Mistr Jiřík, jak 
bylo zvykem, nebydlel ve městě nebo ve vsi, ale obýval odlehlou samotu v místě pozdějšího 
lomu. 

Devatenácté století přineslo na český venkov oživení společenské i hospodářské. Obce 
počaly plánovat stavby vlastních návesních kaplí, často na náklady místních hospodářů, ob-
čas dokonce s podporou vrchnosti. Také Žernovičtí počali uvažovat o stavbě vlastní kaple. 
Až dosud docházeli do farního kostela prachatického, později, ve druhé polovině 19. století, 
do kaple Korunování Panny Marie v Nebahovech. Všechny plány však na dlouhý čas odloži-
la pohroma v podobě dvou po sobě jdoucích požárů, které zničily celou obec. V červnu roku 
1869 vyhořela devátého dne měsíce nejprve východní část vsi a dva dny nato její západní 
část. Obec bylo tedy nutno celou obnovit a při plánování přestavby již bylo pomýšleno 
na stavbu kamenné kaple, která by svojí velikostí dostačovala potřebám obyvatel obce.

Projekt na kapli počal vznikat v dílně stavebního mistra Franze Reicharta, který plány 
odevzdal počátkem roku 1891. V květnu téhož roku byla započata práce a koncem září, tedy 
za necelých pět měsíců byla kaple hotova. Ve stejném roce dne 8. listopadu byla slavnostně 
vysvěcena a jejím patronem se stal svatý Jan Nepomucký.

Kaple má půdorys, vnější i vnitřní vzhled, který se často opakuje na stavbách návesních 
kaplí. V architektuře té doby se donekonečna opakuje gotické, lépe řečeno novogotické tva-
rosloví. Její půdorys je jednolodní s uceleným vnitřním prostorem, uzavřeným pravoúhlým 
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chórem. Malý portálek je kruhově zakončen a také okna mají půlkruhové zaklenutí. Malá 
vížka slouží jako zvonička. Poloha kaple na svažující se návsi dává vyniknout jejímu průčelí 
doplněnému velkým dřevěným křížem.

V interiéru kaple nalezneme velmi pečlivě restaurovaný oltář se sochou svatého Jana 
Nepomuckého a malými postavičkami letících andílků. Oltář je starší než samotná kaple 
a pochází z kostela v Lažištích, odkud byl pro nově vybudovanou kapli zakoupen. Přišel 
nejprve do „štafírské“ dílny mistra Loskota v Prachaticích, kde byly opraveny dřevořezby 
a obnoveno zlacení a malování. Kněží vykonávající bohoslužby docházeli z Vitějovic nebo 
Prachatic. 

Kaple ožívá při pravidelných bohoslužbách, které se konají každou druhou sobotu v mě-
síci, ožívá však také svatebním veselím, vánočními a  velikonočními svátky a  nemine ji 
ani každoroční žernovický masopust, který přitahuje maskované i nemaskované veselé 
návštěvníky z širokého okolí. 

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

 Pokračování z minulého čísla: 
Na konci školního roku 1927 přijela do Huštěnovic kandidátka boromejek z Frýdlantu. 

Měla vyřídit místním děvčatům, která chtěla do kláštera, že se mohou k určenému datu 
k ní přidat. U Hasmandů nastal tuhý boj. Tentokrát Tonečka ještě prohrála. Děvčata odjela 
a jí zbyly jen slzy. Byly to její jediné zbraně. Její pobledlá tvář s oteklými víčky vypadala 
žalostně. Všichni se vážně zlobili. Třináctileté děcko chce dělat životní rozhodnutí. Tatí-
nek vysvětloval, utěšoval, sliboval, ale všechno bylo marné. Ze zaslzeného obličeje zazněla 
osudná věta, která zvrátila všechna rozhodnutí: „Tatínku, kdyby tu byla maminka, ta by 
mě pustila…“

Rána padla, tatínek plakal, jeho nejcitlivější místo v srdci bylo zasaženo. Poslal Tonečku 
se svačinou na pole. Vzala konev, do náruče čtyřměsíční neteř Mařenku a na peřinku tekly 
proudy slz, jak kráčela po vsi. Lidé se zastavovali a ptali se, co z té holčičky bude, když ji tak 
hojně zalévá. Zraněné srdce Tonečky vzplálo posvátným hněvem a rázně odpověděla, že 
z ní bude řádová sestra a půjde do kláštera. Netušila tehdy, že až Mařenka dospěje, opravdu 
do kláštera za svými tetami půjde a přijme řádové jméno Marie Leona. 

Když večer přišli všichni z pole, debata kolem Tonečky se opět rozvířila. Nakonec někdo 
ze sourozenců podotkl, ať ji tatínek pustí, vždyť se stejně za tři dny vrátí. A to rozhodlo. 
Třesoucím hlasem řekl Tonečce, že ji pustí, protože by ji maminka také pustila. Ale ať se 
nebojí vrátit, že na ni bude stejně čekat. Nový pláč zaplavil Tonečku, tentokrát to byl pláč 
dojetí a vděku. Rychle se začalo s chystáním výbavy, s tatínkem šla na hrob maminky pro 

Boromejky 

Matka Vojtěcha při děkování po divadle k jubileu Kongregace (vlevo v popředí mladá Matka Bo-
huslava jako P. Pichtl)

Tonečka-Romanka v kandidatuře ve Frýdlantě nad Ostravicí-od sochy Panny Marie první vpravo.
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požehnání a tam dostala opětné ujištění ta-
tínka, že ji bude čekat. Byl 6. červenec 1927. 

Když Tonečku představená Pia ve Frýdlan-
tě přijímala, zhrozila se data jejího narození. 
Vždyť je to ještě dítě školou povinné. Rozhod-
la se, že ji dá do penzionátu ke schovankám. 
Nový proud slzí vytryskl z očí Tonečky, chce 
být přece sestřičkou… Sestra představená 
tedy přinesla pelerínku a medailku a přijala ji 
do kandidatury mezi ostatní kandidátky. Pro-
tože bylo tehdy Antonií v  kandidatuře více, 
dostala nové jméno – Romanka.

V  Huštěnovicích u  Hasmandů bylo jako 
po  vyhoření. Tatínek se ujišťoval, že se mu 
Tonečka vrátí, a každý den chodil k vratům, 
stoupal si na špičky a díval se přes plot smě-
rem k  nádraží vždy, když přijel vlak. Vzdy-
chal, že Tonečku neměl pouštět, že je to ještě 
dítě. Při každém jídle vzpomínal na své dvě 
dcery, co asi ony jedí…

Ve Frýdlantě tesknila jeho Tonečka. Později přiznala, že to byl tak strašný stesk po ta-
tínkovi a domově, až ji napadalo, že z toho zemře. Chodívala se tajně do parku vyplakat, ale 
chtěla za každou cenu vytrvat. Bála se, že ji pošlou domů. Časem stesk pominul, byla škola 
a mnoho jiných zájmů. Jednou uviděla představená, že Romance chybí přední zub, a divila 
se, proč neřekla, že má problémy se zuby. Romanka se smála, že jí naroste nový. Sestra jí 
nevěřícně přikázala, že se jí musí ukázat, až poroste. A opravdu se zub začal prořezávat… 
To ještě představená nezažila, kandidátka s mléčným zubem…

Po dvou letech se splnila touha po setkání s milovaným tatínkem a domovem. Nikdo už 
nepochyboval, že se Tonečka nevzdá své touhy být řeholnicí, když odjede domů na svatbu 
své sestry Tynušky. Radostně pomáhala s přípravami a těšila se z rozkvetlých šeříků na dvo-
ře domova. Svatba se konala dopoledne a z kostela se šlo rovnou do místního hostince 
k taneční zábavě. Tonečka se zdráhala jít, je přece kandidátka, ale bratr Gusta ji přesvědčil. 
Rozhodla se, že chvíli zůstane a bude se z koutečku dívat. Jakmile se ocitla v sále, ihned 
ji jeden mladík vzal do kola a dokonce ji chtěl pak doprovodit. Tonečka s velkým pláčem 
utekla domů a nebyla k utišení, vždyť je přece zasvěcená Pánu. Ještě v noci chtěla ujet 
do Frýdlantu. Jen s námahou ji přemluvili, aby zůstala do rána. Prvním vlakem odjížděla 
a nikdo nepochyboval, že v klášteře vytrvá. Tatínek se už nechodil dívat směrem k nádraží, 
zda se mu jeho dítě vrací domů. Tušil, že srdce jeho milované Tonečky je pevně zakotveno 
v Bohu. Brzy po svatbě Tynušky vybojoval ještě jeden boj o své další dítě. Dovolil své dceři 
Aničce, aby mohla také odejít do kláštera. Setkala se s milovanou sestrou Tonečkou v kan-
didatuře boromejek. Později přijala řeholní jméno SM. Emílie.

Tatínek zanedlouho prodal svůj rodný dům a  s  nejmenším Vojtíškem se odstěhoval 
k nejstarší provdané dceři.  S. Sebastiana SCB

Matka Vojtěcha při děkování po divadle k jubileu Kongregace (vlevo v popředí mladá Matka Bo-
huslava jako P. Pichtl)

Postulantka, dole zleva
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bůh vede svůj lid
Hospodin oslovil Abraháma: „Vyjdi ze svého příbuzenstva, ze své země …“ a Abrahám 

se vydal na cestu. Vyvolený lid, který byl ujařmen v Egyptě, je Bohem skrze Mojžíše vyve-
den na pouť do zaslíbené země a stává se tak lidem putujícím. Nejeden prorok zaslechne 
Boží hlas: „Vyvolil jsem si tě a ustanovil prorokem pro národy. Kamkoli ti přikážu, půjdeš, 
a cokoli ti přikážu, řekneš!“ Sám Ježíš říká: „Lišky mají svá doupata a nebeští ptáci hnízda, 
ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ A jinde: „Vyšel jsem od svého Otce a k němu 
se vracím.“ Apoštol Pavel pak mnohokrát bude volat – jsme na této zemi jenom poutníky; 
nemáme tady dům s pevnými základy, ale pouze stan, který bude stržen. Jsem jako závod-
ník na závodní dráze. Běžím za nebeskou odměnou; neohlížím se za sebe, ale mám pohled 
upřený na nebeskou odměnu. 

Těmito střípkovitě nesourodými poznámkami si můžeme připomenout to, co dobře 
víme. Totiž, že jsme skutečně jenom poutníky na této zemi, že nám skutečně není určeno 
trvale se zde usadit. Toto naše životní putování však může mít různá úskalí. Dvě krajní 
jsou zřetelná. Jednak podcenit krásu, velikost a důstojnost tohoto světa – tedy jím totálně 
opovrhnout a vnímat jej jako odporný, nebezpečný a nepřátelský. To by znamenalo nepo-
chopit, že byť jen procházíme tímto světem, Bůh nás posílá dotvářet spolu s ním tento svět 
a pracovat na jeho rozvoji a růstu. Nebo z druhé strany přecenit velikost, krásu a půvab 
tohoto světa tak silně, že se pro člověka tento svět a jeho rozvoj stane jediným a posledním 
smyslem života. Což by znamenalo ztrátu důstojnosti a velikosti člověka a v konečném 
důsledku ztrátu pravého smyslu lidského bytí. Nepochopení toho, že člověk je pozván, aby 
byl partnerem Božím. 

Ježíš přijal svůj život jako dar. Ví, že je mu Bohem připraven úkol, který má naplnit. 
Služba je klíčovým pojmem jeho života. Nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Při svém 
putování se nesčetněkrát utíká do samoty s Bohem, na tichá a pustá místa, aby hledal, kudy 
má ve svém životě jít. Co od něj Otec očekává. V modlitbě nachází, co a kdy má konat. Jeho 
učedníci, než se vydají na cestu hlásání evangelia, budou setrvávat na modlitbách a vypro-
šovat si a přijímat jeho Ducha. 

Chceme-li naplnit svůj život, chceme-li, aby naše životní putování bylo úspěšné, pak se 
musíme nechat vést. Chceme-li se vyhnout všem nebezpečím a úskalím našeho životního 
putování a dospět k cíli, pak potřebujeme vedení. Potřebujeme Kristova Ducha, který by 
nám ukazoval směr naší životní pouti. Tak jako Ježíš a jeho učedníci i my si musíme ve chví-
lích modlitby vyprošovat a přijímat Božího Ducha, který by nás vedl. Chvíle tiché osobní 
modlitby, které předcházejí i doprovázejí chvíle společného setkání Kristových učedníků 
v modlitbě chval, díků a proseb, jsou nedílnou součástí našeho putování.

Dovolím si zakončit toto krátké rozvažování otázkou. Považuji skutečně za nevyhnu-
telnou pro naplnění svého života, pro dosažení cíle své životní pouti, modlitbu osobní 
i společnou? Pochopil jsem význam a závažnost modlitby? Říci – nemám čas na modlitbu 
(tedy na setkání s Bohem) – znamená fakticky říci – nepovažuji modlitbu za tak důležitou. 
Vždyť čas mám na to, co za důležité považuji. P. Josef Sláčík

Homilie 
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malý krůček pro ministranta, 
velký skok pro církev

Jestlipak jsi někdy počítal, kolik kroků ujdeš za mši svatou? To, že se při mši a při dalších 
náboženských příležitostech pohybujeme, že využíváme svých nohou, ti může připadat 
normální. Jistě, občas se jako ministrant musíš přemístit z místa na místo. Ale takové cho-
zení z místa na místo má i svůj duchovní rozměr. Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách, 
zpívá se například v žalmu 128. Když posunujeme chodidly po zemi, máme si uvědomit, 
že naše srdce má putovat blíž k Bohu, že máme následovat Ježíše a konat to, co On po nás 
požaduje. Například v jedné vstupní modlitbě se modlíme: Všemohoucí Bože, naplň celý svět 
svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své 
poslání. A celá bohoslužba je uzavřena výzvou „Jděte ve jménu Páně“. Máme jít a vkládat 
Ježíšovo jméno do svých všedních slov, ale ještě více do svých všedních skutků, aby z nich 
bylo poznat, že Ježíš je pro nás někým nesmírně důležitým.

Putování, chůze je spjata například s různými průvody. Na Květnou neděli průvod s ra-
tolestmi v rukou, na Bílou sobotu průvod za světlem velikonoční svíce. Možná chystáte 
ve vašem kostele průvod na slavnost Těla a Krve Páně, možná chodíváte na hřbitov při 
Vzpomínce na  věrné zemřelé. Také se přidáváme svými kroky k  Ježíšově křížové cestě 
v době postní.

Mohou se konat prosebná putování na poutní místa, chodívalo se na pole prosit za úro-
dy, chodívalo se ke křížku, kde se třeba kdysi událo nějaké neštěstí. Takové putování mělo 
připomenout, že jsme na této zemi jen poutníky, směřujícími do Božího království.

Vraťme se ke mši svaté a zkusme se podívat na jednotlivé průvody, které zde jako minis-
trant můžeš zakusit. První je příchod k oltáři. Chceme se setkat s Bohem a jdeme na místo, 
kde se má toto slavnostní setkání uskutečnit. Pak jde kněz k ambonu číst evangelium a ty 
ho můžeš doprovodit se svící či kadidelnicí. Lidé sice zůstávají ve svých lavicích, ale jistě 
by bylo možné ve vhodném prostoru pozvat lid, aby vyšel ze svých lavic a shromáždil se 
kolem „stolu Božího slova“.

Průvodem se přinášejí dary a modlíme se například těmito slovy: Přinášíme ti, Bože, 
dary, které jsou znamením toho, že se ti s celým živo-
tem odevzdáváme; posvěť je a přijmi i nás, abychom 
ti patřili na věky. 

A pár kroků udělají věřící, aby mohli přijmout 
Tělo Kristovo. Pár kroků na znamení odhodlání 
udělat pár kroků v duchovním snažení, pár kro-
ků vstříc bližním, pár kroků v touze být o trochu 
lepší, laskavější, trpělivější.

Vždycky, když uděláš v kostele další krok, uvě-
dom si, že máš udělat také další krok na cestě být 
lepším křesťanem.

PH

Ministrantům
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Life update

Pasivita
S pasivitou se setkávám každý den. Někdy u sebe, někdy u ostatních. Ono stačí, když 

někomu řeknete, jestli by nechtěl napsat článek do časopisu a sdělit tak mládeži nějaký svůj 
postřeh či myšlenku. To najednou slyšíte spoustu výmluv – „Já neumím psát články, slohy 
mi nikdy nešly.“ „Já mám moc práce.“ „Já na to nemám čas.“ Když pak ale přijde učitel a zadá 
téma slohovky, to najednou nápady jsou. Když přijde za vámi kamarád nebo kamarádka, 
zda byste s ní šli ven, tak už čas je. Nechci se samozřejmě nikoho dotknout, jen si myslím, že 
bychom si všichni zasloužili vzájemně trochu více upřímnosti. Proč lidem říkáme, že na to 
či ono nemáme čas, proč jim neřekneme rovnou, že se nám prostě nechce?

Čas nám plyne všem stejně. Všichni máme stejný čas. Jde jen o to, jak ho využijeme. 
Není tedy dobré říkat „nemám čas“, spíše by měl člověk říci „nemám čas na  tuhle věc, 
nechce se mi prostě věnovat svůj čas tomuhle“. Jde tedy pouze o to, čemu dáme přednost, 
na co si ten čas najdeme. Stejně tak je tomu u mě třeba se čtením Bible. Nemám problém, že 
bych na ni neměl čas, jen si ten čas neumím najít a dávám přednost mnohdy jiným věcem. 
Člověk si snadno zapne večerní zprávy v televizi, je ale těžší televizi vypnout.

Křesťan by měl ale s pasivitou vždy bojovat. Může nám pomoct modlitba, ale také pře-
devším naše vlastní snaha se změnit. Křesťan by neměl být nikdy pasivní. Pasivita vede 
k lenosti, lenost vede k pohodlnosti, pohodlnost k sobectví. Mnohokrát jsem zjistil, jak 
mě lenost či pohodlnost připravila o věci, jichž jsem pak litoval, že jsem je neuskutečnil. 

V Prachaticích jsme mohli během postní doby při mši svaté číst z knihy Evangelii Gau-
dium papeže Františka. Tato kniha mě opravdu oslovila. Svatý Otec zde ustavičně vybízí 
celou církev k evangelizaci. Vybízí právě k tomu, aby křesťan nebyl pasivní, ale aktivně 
hlásal svým životem evangelium.

Já o své pasivitě vím. Vím, že mám velké rezervy v nakládání se svým časem. Mnohdy 
si říkám, jak jsem ten čas promrhal, co jsem mohl mezitím udělat užitečnějších věcí. Vím 
ale také, že takhle to být nemusí. Vždycky se dá něco dělat, stačí začít po malých krůčcích…

Petr Šrámek

Pozvánky pro děti:
• Dětská mše v Prachaticích – neděle 25. května 
 (první neděli v červnu dětská mše nebude).
• vikariátní dětská pouť a pouť rodin na velehrad – sobota 31. května.
• slavnost 1. sv. přijímání v Prachaticích – neděle 22. června od 9.30 hod.
• 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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Biblické postavičky

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

Na 3. neděli velikonoční se čte evangelium o učednících jdoucích do Emauz. Ti nejprve 
Ježíše nepoznávají, považují ho za poutníka a poznávají ho až při večeři při lámání chleba. 
Tuto scénu jsem zatím sám neinstaloval. Použil jsem foto z týdenního kurzu výroby bib-
lických postaviček v Olomouci, kde jsme v rámci nácviku práce s postavičkami instalovali 
několik scén. A jedna z těch scén byla právě tato:

Ježíš se zjevuje učedníkům na cestě do emauz
Dva z Ježíšových učedníků se ubírali toho dne, prvního po sobotě, do vesnice zvané 

Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se 
stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale cosi 
jim jako by zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu roz-
mlouváte?“ Zastavili se celí smutní.

Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje 
v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“

Zeptal se jich: „A co se stalo?“ 
Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před 

Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. 
My jsme však doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes 
třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, ne-
nalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří 
z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ 

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to 
všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral 
dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. 

Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho 
naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby 
zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho 
a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. 
On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám 
nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odha-
loval smysl Písma?“

Ještě tu hodinu se vydali na  cestu a  vrátili se 
do  Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct 
apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal 
a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co 
se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lá-
mání chleba. (Lk 24, 13 – 35) 

Karel Falář, Volary 
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Zaniklé kostely Šumavy

Jablonec  
(ogfolderhaid)

1387 Jablonecz, 1445 Hayd, 1493 
Haid, 1686 Ogfolderheidt, 1785 Ackh-
ffelderheit, 1860 Ogfolderhaid

Jablonec. Musím se přiznat, že až do nedáv-
na jsem znal pouze ten na severu a ani na mysl mi 
nepřišlo, že by stejné jméno nesla obec nedaleko nás. 
Avšak seznámení s ní nebylo zrovna poetické a týkalo se 
vykradení hrobů na zdejším hřbitově, kterého se měli dopus-
tit vojáci, pobývající zde na vojenském cvičení. Dnes již z Jablonce, tedy toho našeho jihočeského, 
nezbylo zhola nic. Měl tu smůlu, že se stal dopadovou plochou tankové střelnice a veškeré stavby 
byly na padrť rozstříleny.

Cesty sem vedoucí bylo rozorány, budovy srovnány se zemí, stromy a keře vykáceny. Dokonce 
koryto potoka bylo změněno. I když bedlivý pozorovatel přeci jen sem tam najde nepatrné stopy, 
že tu snad někdy žili lidé.

Zmínky o prvním osídlení pocházejí již z roku 1387, nicméně po třicetileté válce je místo 
popisováno jako opuštěné. O znovuosídlení se postarali Eggenberkové, kteří sem pozvali 
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Němce ze Štýrska. Na  přelomu 
devatenáctého a dvacátého století 
v obci samotné žilo 513 obyvatel, 
z toho devět židovské a jeden čes-
ké národnosti. Obec byla známa 
množstvím mlýnů a  dalších vod-
ních zařízení využívajících zdejší 
četné potoky a proslula i mírným 
podnebím.

V  rámci josefínských reforem 
zde byla v roce 1785 zřízena loka-
lie a o dva roky později, tedy roku 
1787, vystavěna dřevěná kaple. 
Zároveň s ní byl položen základní 
kámen kamenného kostela, který 
byl 25. října roku 1787 vysvěcen, 
a to k poctě Nalezení Svatého Kří-
že. V  roce 1857 pak byla lokalie 
povýšena na  farnost. Po  druhé 
světové válce bylo německé oby-
vatelstvo vystěhováno a  obec se 
stala součástí vojenského pro-
storu Boletice. Podle některých 
svědectví byl kostel definitivně 
zbořen v  roce 1957 a  místo, kde 
stával Jablonec, se stalo centrem 
tankové střelnice. Dnes by zde 
těžko někdo rozpoznal dřívější 
osídlení a  malebnost místa, kte-
ré díky příjemnému podnebí bylo 
přezdíváno českým Meranem (po-
dle města v jižním Tyrolsku) a kte-
ré můžeme obdivovat jen na sta-
rých fotografiích. A tak alespoň přijměte pozvánku na prohlídku kostela, jak byste ji mohli 
prožívat před rovnými sto lety.

Hodiny odbíjejí pravé poledne a tak možná první, co vás při pohledu na kostel a polohu slunce 
napadne, je, že není orientován k východu, jak bývá u katolických kostelů zvykem, ale k jihu. Takže 
kdo při orientaci používá skautské praktiky, mohl by zabloudit. Stavba uvnitř působí jednodu-
chým stylem. Od lodi vítězným obloukem oddělený presbytář je zakončen třemi stranami osmi-
úhelníku a valeně sklenut do lunet. K němu z východu přiléhá malá klenutá sakristie a na severu 
loď, uvnitř k presbytáři zakulacená. Na severu loď hraničí s věží, s Božím hrobem a se schodištěm. 
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Na stejné straně je pak na dvou pilířích položený kůr. Strop lodi je bedněný, rákosovaný a ve způ-
sobu klenby s lunetami splývá se stěnami, stejně jako v presbytáři členěnými mělkými lesenami 
a zakončenými římsou. Rovněž stropy jsou v obou částech kostela děleny barokními pásy a vý-
plněmi a upřímně řečeno, moc se to sem nehodí. Velká podlouhlá okna jsou sklenuta segmentem 
a podlaha je pokryta žulovými deskami. Kdo má s sebou metr, zjistí, že presbytář je široký 7.60 
metrů a do hloubky měří 6.85, k čemuž můžeme připočíst devadesáticentimetrový vítězný oblouk. 
Na délku postavená loď má pak rozměry 15.05 x 10.45 metru.

Inventář kostela byl nedávno obnoven, a tak i pseudorománské oltáře pocházejí z poslední 
čtvrtiny 19. století. Obrazy z těch předešlých lze spatřit jak v kostele, tak na faře, dřevěné části 

včetně soch, obé značně poškoze-
né, je uloženo, tedy spíše zaho-
zeno, na  půdě kostela. Ze staré 
kazatelny zbyla kostra, dekora-
ce i podpěrný sloup jsou rovněž 
z  konce 19. století a  stejného 
slohu jako oltáře. Traduje se, že 
jak kazatelna, tak onen starý 
oltář sem byly převezeny z kaple 
ze Sepekova u Milevska. Varha-
ny vyrobené českokrumlovským 
varhanářem Františkem Jüst-
lem v roce 1857 byly v roce 1901 
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nahrazeny nástrojem od Vincence Skopka. Ve stejném roce byla pořízena nová křížová cesta. Ta 
stará leží v troskách rovněž na půdě kostela.

Obraz předchozího hlavního oltáře zachycujícího Ježíše na kříži a pod ním Pannu Marii a sv. 
Jana zde nenajdete, je pověšen na faře. Jsou však zde obrazy ze starých bočních oltářů, a to obrazy 
Neposkvrněné Panny Marie a sv. Josefa, usazené do řezbářsky zdařilých a zlacených empírových 
rámů. Co se trochu nepovedlo, je renovace obrazů z roku 1858. Další z obrazů, který býval v kos-
tele a dnes visí na faře, je poněkud naturalistická olejomalba Panny Marie.

Opusťme kostel a vydejme se do barokní věže zakončené plechovou střechou s lucernou. Na-
lezneme zde čtveřici zvonů. Největší, s kolmou výškou 61 centimetrů, nese nápis GREX OGFOL-
DERHAIDENSIS SUB PASTORE MICHAEL BAYER ME FIERI RECIT 1798 a je u koruny zdoben 
páskem s empírovým ornamentem a květinovými festony. Oproti zmíněnému nápisu je na plášti 
reliéf sv. archanděla Michaela. Prostřední zvon, který má kolmici dlouhou 47 cm, je opatřen tex-
tem FRANZ SER. HOLLEDERER IN LINZ a pod ním se nachází barokní ornament. Plášť je ozdo-
ben reliéfy neposkvrněné Panny Marie a světců Vavřince, Josefa, Jiřího, Václava a Donata. Třetí 
zvon má kolmicí 37 cm a reliéfy svatých Jana a Pavla a Anděla Strážce na plášti, mraky s Božím 
okem u koruny, empírový ornament u věnce, na jehož kraji stojí nápis I*G*K*1773. Pod korunou je 
vysekána číslice 97. Poslední zvon má kolmou výšku 36 cm, je zcela bez ozdob a vyroben z lité oceli.

Jak bylo řečeno, z kostela, stejně jako z celé obce, se nedochovalo na místě nic. Zkáze 
unikly varhany, které byly v roce 1953 přestěhovány do kostela v Dobré Vodě u Českých 
Budějovic a v devadesátých letech minulého století přemístěny do Cetvin. Shodou okolnos-
tí je z Jablonce stěhoval syn varhanáře Vincence Skopka Vladimír.

JP
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Stalo se

Nebyl to apríl, ale milá skutečnost, že se 
v úterý 1. dubna 2014 v prachatickém koste-
le u  sošky sv. Jana N. Neumanna uskutečnil 
benefiční koncert studentů dvou gymnázií se 
jménem tohoto světce pro prachatický hos-
pic, se kterým je toto jméno právě spojuje. 

Nejprve pěvecký sbor Biskupského gym-
názia z  Č. Budějovic předvedl několik 
svých vokálních skladeb duchovního 
zaměření, poté orchestr spřáteleného 
gymnázia z Königsteinu im Taunus v Německu skladby instrumentální od Bacha, Haydna 
a dalších. Děkujeme za krásný podvečerní zážitek v kostele plném šikovných mladých lidí 
i za dary příchozích ve prospěch hospicových pacientů.

Dobrá voda u Záblatí 30. 3.
Zpěvem „Svatý Bože, svatý Silný“ jsme o 4. neděli postní zahájili modlitbu křížové ces-

ty. Slunečné počasí a nově namalované obrazy jednotlivých zastavení přilákaly asi třicet 
věřících ze Záblatí, Lažiště i Prachatic. Tématem rozjímání při křížové cestě bylo působení 
Ducha svatého v nitru křesťana. Mohli jsme si uvědomit, že Duch svatý nám dává sílu pro 

nesení našich křížů, že nám při-
pomíná Ježíšova slova a že nás 
činí svědky zmrtvýchvstání. 

U  posledního zastavení byl 
předán malý dárek autorovi ob-
razů, panu Ladislavu Turkovi 
st. z Hlásné Lhoty. A u zázrač-
ného pramene jsme svlažili rty 
a jistě si vyprošovali zdraví pro 
své duše, těla i pro své bližní.

Poutní slavnost  v  kapli 
P. marie karmelské na Dob-
ré vodě se uskuteční, dá-li 
bůh,  v  sobotu 19. července 
2014 od 11 hodin. PH



Duchovní obnova 
na bachovy pašije
V  Domově klidného stáří 

v Pravětíně se 4. 4. 2014 kona-
la duchovní obnova na Janovy 
pašije pro zaměstnance Chari-
ty. Otec Michal Pulec nejprve 
vyložil část pašijí a  pak jsme 
do  nich vpadli. Hudba je to 
velmi dramatická a  pohlcující. 
Po  takovýchto kouscích jsme 
kráčeli velikonočním příbě-
hem až ke  smrti Pána Ježíše. 
Já umím německy jen pár slov, 

nejsem tedy ideální posluchačka, ale na konci jsem neodolatelně zatoužila po Boží svobodě. 
Jistě se vyplatí namáhat a trápit se s celým poslechem, ústí to vše do užitku pro naslou-

chajícího. Musela jsem po produkci jít pěšky do Vimperka, bylo krásně a nad řekou ještě 
doznívaly poslední tóny v nitru.  Viktorie Předotová

velikonoční trh
Pravidelné „dětské“ mše v Prachaticích hudebně doprovází skupina Elaion a Schola dětí. 

Tu dubnovou navíc obohatil velikonoční trh před kostelem. Předcházela mu tři odpoledne, 
kdy děti s rodiči i prarodiči, pod vedením Mgr. B. Zámečníkové, vytvářeli krásná aranžmá 
a zvířátka z vajíček. Výtěžek trhu byl 7  948 Kč a bude využit jako příspěvek na dopravu při 
pouti na Velehrad. 

Velikonoční trh se konal také ve farnosti Lhenice a Vitějovice. Díky všem, kdo přispěli.
 -lh- 
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Pouť do Svaté země

ulicemi Jeruzaléma na golgotu
Nechme se na křížové cestě doprovázet P. Václavem Mackem – za 125 let, které uběhly 

od jeho pouti, se tu toho moc nezměnilo: „Tam, kde byl dům vladaře Piláta a kde Pilát Pána 
Ježíše Židům na  smrť vydal, nacházejí se nyní turecká kasárna. Na  dvoře kasáren jest první 
zastavení křížové cesty. Obyčejně není dovoleno poutníkům jednotlivě do dvora vcházeti a zde 
pobožnosť konati. Každého pátku ve tři hodiny konají však Františkáni zde veřejnou pobožnosť 
křížové cesty, majíce v čele průvodu svého kavasa. Ti smějí konati zastavení první uvnitř tu-
recké budovy a s nimi vcházejí tam i ostatní věřící. Také my připojili jsme se k tomuto veřejnému 
průvodu. Museli jsme se při tom diviti, kterak s úctou takřka vyhýbali se nám všickni, i židé 
a mohamedané, když klečíce uprostřed ulice na místech jednotlivých štací modlitby své jsme ko-
nali. Kde těsno bylo, zastavil se proud lidí a čekal, až modlitbu ukončíme. Nikoho nebylo, kdo by 
nevlídně neb pohrdlivě byl na nás pohlédl.“

Dnes už tam nejsou kasárna, ale Omarova vyšší chlapecká škola. Úcta okolostojících 
se také vytratila – všude je plno krámků a prodavači na nás pokřikují jeden přes druhého. 
Jinak zůstává všechno stejné. My začínáme modlitbu naproti přes ulici v areálu františ-
kánského konventu v kostele Bičování Páně.

„Zastavení druhé koná se v ulici, která od brány sv. Štěpána vede okolo kasáren do města smě-
rem západním, a sice na místě, kde jak při základech zdi dosud znáti jest, byly tenkráte schody 
vedoucí k soudní síni Pilátově (praetorium). Mramorové ty schody, zvané schody svaté = scala 
santa, po nichž Pán Ježíš kráčel, nacházejí se v Římě nedaleko chrámu Lateranského. 

Na tom tedy místě, kde bezpochyby druhdy brána byla, připomínáme si, kterak vložen byl 
na rameno Kristovo těžký kříž.

Hned naproti přes ulici vchází se nízkými dveřmi do malého nádvoří a z něho do neveliké, 
ale slušně upravené kaple, kde Pilát dal Pána Ježíše bičovati. Kaple ta náleží Františkánům a sluje 
kaple bičování Páně. Někdy konává se pobožnosť druhého zastavení uvnitř této kaple.

Již za dávných dob stával tu chrám křesťanský. Později měli zde Turci konírnu, pak leželo místo 
to ve zříceninách. Teprve roku 1838 stalo se majetkem Františkánů, kteří nynější kapli tu zřídili.“ 

Kostel Bičování dnes vypa-
dá trochu jinak. V roce 1929 
byl přestavěn architektem An-
toniem Barluzzim do skvost-
né podoby ve stylu 12. století. 
Protože jsme se tu modlili prv-
ní zastavení, ke druhému od-
cházíme na  opačnou stranou 
dvora do  kostela Odsouzení. 
Byl postaven na  troskách 
středověké kaple a  datuje se 
také do  začátku 20. století. 

Křížová cesta dnes
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V sousedních klášterních budovách sídlí Studium Biblicum Franciscanum – františkánský 
institut biblických, geografických a archeologických studií.

„Jdeme-li odtud zmíněnou již ulicí dále k západu, vidíme před sebou vysoký oblouk, který 
klene se přes celou ulici a jehož část ztrácí se na severní straně v nové budově. Oblouk ten patrně 
jest původu římského a má název Ecce homo, že z něho ukazoval Pilát zbičovaného a ztýraného 
Ježíše židům, řka: Ejhle člověk! Byla to asi jakási galerie přiléhající k domu Pilátovu, nebo spojující 
různé části jeho. 

Oblouk ten byl po způsobu starořímských vítězných bran trojnásobný. Prostředním průchodem 
vede ulice, jižní byl zbořen a severní čásť jeho lze ještě viděti v přiléhajícím chrámě, který odtud 
také nazývá se chrám Ecce homo. Nad hlavním oltářem klene se původní zdivo oblouku a na něm 
stojí mramorová socha zbičovaného Ježíše s trnovou korunou.

Chrám Ecce homo a spojený s ním klášter, sirotčinec a vychovávací ústav řeholnic zvaných 
dcery Sionské založil světoznámý kněz Maria Alfons Ratisbonne (v 60. létech 19. stol.) … Při 
stavbě přišlo se na původní dlažbu města a hlouběji na veliké podzemní kanály a chodby z doby 
nejstarší. Objevená tu dlažba považuje se od mnohých za jmenované v Písmě sv. Lithostrotos čili 
Gabbatha (Jan 19, 13). Lze ji v podzemních místnostech klášterních shlédnouti a po ní choditi. 

Od kláštera dcer Sionských asi 180 kroků k západu, kde ústí ulice naše do ulice Damašské 
jižním směrem vedoucí, leží u rohu zdi kus převráceného sloupu, který označuje III. zastavení, to 
jest místo, kde Pán Ježíš prvně pod křížem klesl.“

Na křižovatce ulic u třetího zastavení křížové cesty stojí Rakouský hospic, ve kterém 
tehdy P. Macek bydlel. Byl otevřen v roce 1863 a poskytoval duchovní i tělesnou péči pout-
níkům ze zemí bývalého Rakouska. Ještě se u něj v našem vyprávění zastavíme. 

„Kráčíme-li ulicí Damašskou od III. zastavení asi 40 kroků k jihu, stojíme u zastavení IV., kde 
Ježíš potkal zarmoucenou matku svoji.“

Na tom místě stojí dnes arménský kostel Panny Marie Bolestné. V době pouti P. Macka 
se právě začínal stavět. Můžeme do něj vejít, sestoupit do krypty a pomodlit se před sou-
soším, které událost znázorňuje. Musíme však být úplně potichu, protože ve vedlejší kapli 
je trvalá adorace.

„Brzy na to obracíme kroky své do jiné ulice, která vede do vršku směrem západním. Na rohu, 
kde se obě ulice sbíhají, označuje červený kámen zastavení V., kde Šimon Cyrenejský byl přinucen, 
aby kříž Kristův nésti pomohl.“

Lidé tu kladou dlaň do údajného otisku Ježíšovy ruky v místě, kde se opíral o zeď.
„Odtud asi 100 kroků k západu stojí tak zvaný dům Veroniky, kteréž Pán Ježíš v roucho obličej 

svůj otiskl. Dům tu stojící jest sešlý a stal se v nové době majetkem sjednocených Řeků (řecko-
-katolíků), kteří zřídili v něm kapli.

Kde ulice naše křižuje se s jinou, vcházíme pod mohutné loubí, jako do nějaké brány. Na místě 
tom stávala tak zvaná brána soudní = porta judiciaria, nazvaná tak proto, že skrze ni bývali 
odsouzenci vedeni na  popraviště, které nedaleko odtud se nacházelo. V  bráně té byl jim ortel 
smrti ještě jednou předčítán. V místech těch koná se VII. zastavení druhého klesnutí Ježíšova pod 
křížem. V přilehajícím domě zřídili Františkáni k uctění památky té kapli.

Odtud jde se dále ještě tímže směrem několik kroků vzhůru a tu při zdi řeckého kláštera Cha-
ralambos zvaného, koná se zastavení VIII. na místě, kde Ježíš promluvil ku plačícím ženám.“

P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

ondřej Pulkrábek
narozen:  1986
bydliště:  Horní Vltavice, momentálně Brno

Rozhovor s poutníkem, který se loni vydal do známého španělského poutního místa Santiago 
de Compostela, o němž v tomto čísle JP, zaměřeném na téma putování, najdete už 19. pokračování 
poutního seriálu.

Vzpomeneš si, proč a kdy tě myšlenka na pouť ke sv. Jakubovi napadla poprvé? 
O pouti jsem se poprvé dozvěděl v patnácti letech z knihy Paula Coelha Mágův deník. 

Opravdu mě ale nadchl teprve film The Way s Martinem Sheenem v hlavní roli. Po léta to 
byl jen sen, pořád zde byly nějaké důvody proč nevyrazit. Jednoho dne jsem se ale probu-
dil a zjistil, že důvody jsou pryč a já jsem volný. Tak jsem vyrazil. Byl to ideální čas na to 
přemýšlet o tom, co dál. Po škole a před zaměstnáním.

Co pochybnosti, zda to zvládneš? 
Samozřejmě tu byly. Ta vzdálenost je obrovská. Dnešní člověk je zvyklý počítat kilo-

metry podle hodin jízdy autem, a ne podle chůze. Když zjistíte, že sto kilometrů neujdete 
za hodinu, ale za čtyři dny a na mapě se stále nehýbáte z místa, dopadne to na vás ztěžka. 
Chce to nekoukat se do dálky a plánovat jen další den. Pak je to snesitelné. Co se týkalo 
fyzické zdatnosti, věděl jsem, že si budu muset zvyknout. Terén se často měnil, stejně tak 
i povrchy cest. Všechny pochybnosti ale slábly, jak jsem se přibližoval blíže k cíli. Dost mně 
také pomohla podpora rodiny a přátel kolem mne. 

Jak probíhaly přípravy?
Měl jsem na přípravu více než měsíc. Můj batoh musel být lehký, plný užitečných věcí 

a pečlivě vyvážený. Navštívil jsem doktorku kvůli konzultaci, zubařku kvůli kontrole a kně-
ze kvůli zpovědi. Bral jsem přípravu opravdu vážně, přečetl jsem desítky článků o poutích 
a sehnal několik průvodců. Česká republika, jako jedna z mála, nemá žádného oficiálního 
průvodce, ty, co se dají sehnat, jsou většinou dílo samotných poutníků v nízkých nákladech. 
Navíc existuje několik stránek s touto tématikou a pár lidí, co poradí.

Stručně o délce: kolik dní, kolik kilometrů? Kolik dní z toho jsi šel a kolik odpočíval? 
55 dní v kuse do Santiaga, dva dny odpočinku tam a pak čtyři dny na mys Fisterra, 

na Konec světa. Dohromady to bylo přibližně 1500 km. 

O čem pouť je? O chůzi, o překonávání, o bolesti, o radosti, o lidech, o setkávání, 
o rozcházení se… Dokázal bys to seřadit či doplnit? 

Myslím, že o všem najednou, všechno to spolu souvisí a nedá se nic vynechat. Bolest je 
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důležitá, učí člověka naslouchat vlastnímu tělu. Na tak dlouhé vzdálenosti nevydržíte jít 
naplno a přepínat se víc než několik dní. Potkal jsem poutníky, co se na začátku nešetřili, 
a pak ztratili několik dní léčením natažených vazů, nebo to vzdali a jeli domů.

Další věc, kterou se poutník musí naučit, je to, že každý má svou vlastní rychlost, vlastní 
cestu. Když jdete pomaleji nebo rychleji, unavuje vás to mnohem více. Lidé se potkávají 
a míjí, občas někoho nevidíte celé týdny a pak ho vítáte jak nejlepšího kamaráda. Každý 
má svůj vlastní příběh a každý je v něčem odlišný, ale všichni mají stejný cíl. To je na tom 
to krásné. 

Původní pouť byla hlavně pro nemocné a umírající, kteří si k hrobu svatého Jakuba 
chodili pro rozhřešení. Jaký důvod mají dnešní poutníci?

Převládá stále duchovní podstata, ale nemocné potkáte jen opravdu zřídka. Důvodů pro 
to vydat se na pouť je mnoho, především sport, relaxace a poznávání cizích kultur a lidí. 
Poutnické ubytování je zde levné, jídlo ne o mnoho dražší než u nás, a tak mnoho lidí zvolí 
pouť místo tradiční dovolené na pláži. Jelikož je síť ubytoven na hlavních trasách opravdu 
hustá, mohou cestu absolvovat i lidé, co by větší vzdálenost neušli, a rozložit si pouť do více 
dní. Minulý rok pouť absolvovalo více než 215 tisíc lidí všech věkových kategorií, osobně 
jsem například potkal poutníka z Norska, bylo mu 82 let.

Jak jsi na tom byl s jazykovými bariérami?
Hodně lidí se rozhodne nevydat se jen kvůli tomu, že by se nedomluvili. Když jsem začí-

nal, uměl jsem trochu anglicky a měl jsem slušnou slovní zásobu z anglicky mluvených fil-
mů, ale bál jsem se mluvit. Na vysoké škole jsem absolvoval jeden semestr španělštiny, a tak 
jsem měl opravdu jen základy. Potřeba mluvit mě však donutila použít každou maličkost, 
na kterou jsem si vzpomněl, a celou cestu jsem se zdokonaloval. Ve Francii jsem se naučil 
používat asi padesát slov a ve Španělsku o něco víc. S tím jsem se dokázal domluvit všude 
a s kýmkoli. Ve Španělsku se dá víceméně vystačit se slovy „Cafe con Leche, por favor“.

A největší krize?
V horách za Bagneres de Bigorre. Třetí den sám, pršelo a já byl bez jídla, vody a vše jsem 

měl mokré. Stoupal jsem po zabahněné stráni v prudkém svahu a každou chvíli jsem se 
válel po zemi. Setmělo se a já neměl kam složit hlavu. Byl to velký nápor na mou psychiku. 
Když jsem pak ale narazil na hřebenu na loveckou chatu s krbem, trochu jsem se uklidnil. 
Byla už tma, když jsem při psaní deníku uviděl venku světlo. Dovnitř vtrhli dva vyznavači 
extrémních sportů, byli si zaběhat svých dvacet kilometrů v dešti v nadmořské výšce přes 
1200 m. Když zjistili, že jsem poutník, navrhli uspořádat hostinu a z nedaleko stojícího auta 
přinesli hromady jídla. Stůl byl plný francouzských lahůdek a pití všeho druhu. Po dvou 
hodinách mi nechali vše, co zbylo, na zítra a zmizeli ve tmě. Když jsem pak ráno vylezl před 
chatu, celý svět dole byl pod tlustou vrstvou mraků, vedle chaty se páslo stádo koní a zpoza 
bílých hor vylézalo slunce. Tak se můj nejhorší zážitek změnil na jeden z nejkrásnějších.

Které bylo nejtěžší místo? 
Přechod Pyrenejí za St. Jean Pied de Port. Ten den foukal tak silný vítr, že jsem i na 
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rovině musel chodit po  čtyřech. 
Měl jsem za sebou tři náročné dny 
a kvůli horšícímu se počasí jsem si 
nemohl dovolit plánovaný odpoči-
nek. Těžko se to popisuje, ale byl 
to boj o  každý centimetr, o  každý 
krok. Nejtěžších pět kilometrů jsem 
šel více než dvě hodiny. 

Zkus si vzpomenout na několik 
„nej“ prožitků: 

Měli jsme pro to na cestě výraz: 
Fig-moment. V  Puenta la Reina 
na  zahradě ubytovny nám jeden 
z  místních nabídl mísu čerstvých 
fíků. Jedl jsem fíky více než měsíc 
a  téměř každý den. Tyhle ale byly 
tak dokonalé, chutí, vůní i tvarem, 
že jsem se rozbrečel. Můj kamarád 
z Nového Zélandu měl ten moment 
o několik dní později, kdy jsme do-

razili ke zřícenině hradu na vysokém kopci. Ten výhled byl naprosto úžasný.
Další takový moment jsem měl ráno před Santiagem. Každé ráno z těch 55 dní jsem 

si opakoval: dnes půjdu do Santiaga. Ale to ráno to bylo opravdové. Ten den jsem vešel 
do bran Santiaga.

Třetí „nej“ moment jsem měl na Konci světa, při pohledu na západ slunce do oceánu. 
Setkal jsem se zde s přáteli, někteří na mě čekali, na některé jsem čekal zase já. Po západu 
slunce jsme na skále zapálili oheň a každý z nás spálil kousek svého oblečení. Podle tradice 
se tak poutník očišťuje a vydává vstříc novému životu. 

Nedávno ses přestěhoval do Brna a, jak vím, i tam si tě sv. Jakub našel…
Je to tak. Když jsem si hledal bydlení, vybral jsem z nabídky to nejlepší, na Jakubském 

náměstí hned vedle kostela, na němž je směrovka: Svatojakubská pouť 3200 km. Docela 
lákavá pozvánka. 

Plánuješ v budoucnu vyrazit znovu?
Určitě, jen zatím nevím kdy. Říká se, že být poutníkem je návykové, a je to pravda. Je 

to tou jednoduchostí života, prázdnou hlavou a otevřeností lidí kolem. Po několika dnech 
chůze opadnou všechny starosti a problémy a vy můžete svobodně žít a užívat si každý 
moment dne. Jak by také tohle nemohlo být návykové?

Připravil JP
Příběh šumavského poutníka na svatojakubské cestě můžete sledovat na: 

http://nakonec.blogspot.cz/
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Pozvánky diecézního centra pro rodinu

víkendové setkání rodin • 13.–15. 6. 2014

klášter božího milosrdenství nové Hrady. Hostem bude Phlic. kateřina 
lachmanová ThD., ve svém programu nabídne téma milosrdenství v rodině. 

Je člověk schopen milosrdného přístupu v tak malém teritoriu, jako je rodina, v tak 
těsných vztazích? Co všechno milosrdenství v rodině může přinést? A co když v ní chybí? 
Nebude chybět modlitba, adorace, mše, příležitost ke  svátosti smíření, rozhovory 
ve skupině i v manželské dvojici, svědectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním 
odpoledni.

Příjezd je v pátek po 17. hod. (v 18h. večeře), končíme obědem v neděli. Hlídání 
dětí v době samostatného programu rodičů zajištěno, děti od deseti let mají v tu dobu 
vlastní program s animátory.

Ubytování ve dvou-, tří- čtyř- i pěti- a šestilůžkových pokojích, teplá a studená voda 
na pokoji, toalety a sprchy na chodbách, celodenní strava zajištěna.

Cena (orientačně): Nocleh/den 200 Kč (nocleh od 3. dítěte výše zdarma), celodenní 
strava celá porce 390 Kč/den, poloviční 260 Kč/den.

Duchovně relaxační pobyt pro rodiny na Šumavě • 10.–16. 8. 2014

Dobrá voda u Hartmanic s mons. alešem opatrným.
Bude pamatováno na duchovní i odpočinkový program jak pro děti, tak pro rodiče. 

Na  programu budou přednášky, rozhovory ve  skupině i  v  manželské dvojici, sdílení 
zkušeností i odpolední společný čas pro celou rodinu. Hlídání dětí v době samostatného 
programu rodičů zajištěno.

Dobrá Voda u  Hartmanic leží v  krásné přírodě, nabízí se velké množství výletů. 
Objekt k ubytování leží vedle kostela sv. Vintíře, kde je umístěn pozoruhodný skleně-
ný oltář výtvarnice ze Zbraslavi u Prahy, Vladimíry Tesařové, v sousedství je židovské 
muzeum Dr. Šimona Adlera.

Cenové podmínky: Ubytování v pokoji s příslušenstvím 260Kč/os/noc, s příslušen-
stvím na chodbě 240Kč/os/noc. Děti do 2let zdarma, děti do 15let jednotná cena 150Kč. 
Pokud si přivezete vlastní povlečení, snižuje se cena za pobyt o 60Kč na osobu. Strava: 
celodenní plná porce 250Kč, poloviční 125Kč. 

více na webu: dcr.bcb.cz, e-mail: dcr@bcb.cz  telefon: 380 420 342–1, 
mobil – PhDr. Alena Poláčková: 731 402 981,  
mobil – Ing. Pavel Poláček,  jáhen: 731 402 980.

Pozvánky
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Mše svatá

kyrie eleison
Jednou ze základních charakteristik společenství věřících je, že je Božím lidem na cestě. 

Platilo to už o Abrahámovi a jeho rodině (srv. Gen 12,1-5), platilo to o Izraelitech vedených 
na poušti Mojžíšem a platí to (v duchovním slova smyslu) i o Kristově církvi. „Jejím cílem 
je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a sám je také dokoná na konci času … Za své-
ho putování mezi pokušeními a těžkostmi je posilována Boží milostí, kterou jí Pán přislíbil, aby 
z lidské slabosti neochabla v dokonalé věrnosti a zůstala důstojnou snoubenkou, která se nikdy 
nepřestane obnovovat pod vlivem Ducha svatého, dokud nedojde s křížem ke světlu, které neza-
padá.“ (2. vatikánský koncil, LG 9). Kristus ji posílá: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny 
národy …“ (Mt 28,19) a svěřuje jí poslání: „Vy jste sůl země … vy jste světlo světa.“ (Mt 5,13n).

Svatý otec František na toto téma nedávno (v pondělí po 4. neděli postní) mluvil při 
ranní mši svaté v kapli Domu sv. Marty v Římě. Vycházel při tom z textů Písma svatého, 
které se ten den četly – Iz 65,17-21 a Jan 4,43-54: „Jsou křesťané, kteří důvěřují v Boží přísliby 
a ve svém životě je následují. Potom jsou takoví, jejichž život víry stagnuje, a pak ještě tací, kteří 
jsou přesvědčeni, že postupují vpřed, ale místo toho pěstují jen ´existenciální turistiku´. 

Křesťanský život spočívá v putování za Božími přísliby. A křesťané jsou pokoušeni se zastavo-
vat. Tolik nehybných křesťanů! Ano: věří, že bude nebe a všechno dobře dopadne. Ale nehledají 
to. Plní přikázání, všechny předpisy, ale jsou nehybní. Pán z nich nemůže učinit kvas, protože se 
zastavili. Jsou nehybní, a to je problém. 

Vzorem toho, kdo věří a  následuje to, co mu ukazuje víra, je královský úředník v  dnešním 
evangeliu. Prosí Ježíše, aby uzdravil jeho nemocného syna, a potom neváhá ani chvíli a dává se 
na cestu domů, když jej Mistr ujistí, že byl uzdraven. Opakem tohoto muže jsou ti, kteří chodí, 
ale nejsou na cestě. Jsou to bloudící křesťané: potulují se bez toho, že by Boží přísliby vzali vážně. 
Klamou se, protože si říkají: ́ Já putuji!´ Nikoli, neputuješ. Potuluješ se. Bloudíš. Pán po nás chce, 
abychom se nezastavovali, nepletli si cestu a netoulali se životem. Žádá nás, abychom si hleděli 
jeho příslibů, drželi se jich a šli dál jako ten člověk, který uvěřil jeho slovu.

Naše situace hříšníků nás odvádí z cesty. Ale Pán nám vždycky dává možnost se vrátit. Pros-
me ho o milost, abychom se vydali znovu na cestu a pokračovali v ní za jeho přísliby.“

Skutečnost, že jsou putujícím Božím lidem, si křesťané uvědomovali odedávna a dávali 
svou připravenost následovat Krista najevo také způsobem bohoslužby. Dokladem toho 
jsou četná procesí, která konali. Už starověká poutnice do Svaté země Egerie (Aetheria) vy-
práví o slavných průvodech, kterých se v letech 381-384 zúčastnila v Jeruzalémě. Zpívaly se 
při nich modlitby na způsob litanií: po zvolání uvádějícím úmysl modlitby následovala stále 
stejná odpověď lidu: Kyrie eleison (Pane, smiluj se)! Bylo to jednoduché a praktické, pro 
věřící snadno zapamatovatelné. V liturgii východních církví je tato forma modlitby dodnes 
velmi oblíbena a věřící ji konají s velkým entuziasmem. Kdo se někdy zúčastnil slovanské 
bohoslužby, tomu budou slova Gospodi pomiluj či Kyrie eleison znít v uších hodně dlouho.

Podobná zvolání byla známa už v předkřesťanských dobách jako hold panovníkovi nebo 
nějakému božstvu. V řeckých překladech Starého zákona titul Kyrios (= pán, velitel) nahra-
zoval Boží jméno JHVH, které se nesmělo vyslovovat. Nový zákon, především svatý apoštol 
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Procesí v Jeruzalémě

Pavel, přisuzuje tento čestný titul 
výhradně Kristu. Vyznává tím zá-
roveň jeho božství.

V  Římě se na  konci antiky 
rozšířil zvyk konat v  některých 
zvlášť významných dnech (např. 
o adventních a postních nedělích, 
o velikonocích, o letnicích a v kva-
tembrových dnech) tzv. stacionární 
bohoslužbu. Věřící se shromáždili 
v jednom kostele (collecta – shro-
máždění) a šli procesím do jiného 
(statio – zastavení), kde se průvod 
zastavil a slavila se mše svatá. Ces-
tou zpívali litanii ke všem svatým. 
Svatí jsou totiž našimi staršími 
bratry a sestrami ve víře, „kráčeli 
zemí, po  níž jdeme my“ (srv. závě-
rečnou sloku písně K oltáři Páně) 
a dosáhli už cíle své pouti. My jdeme v jejich stopách, toužíme dojít do plného společenství 
s nimi, a prosíme je, aby se za nás u Boha přimlouvali. 

Zvolání Kyrie eleison, Christe eleison (Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se) je pozůstatkem 
této litanie. Tak slavnou a časově náročnou bohoslužbu nebylo možno konat každý den. 
Proto (pravděpodobně) papež Gelasius (492-496) rozhodl zachovat při každé mši svaté 
alespoň úvodní a závěrečné holdování Kristu. Synoda ve Vaisonu (v provincii Arles) roku 
529 už v této souvislosti mluví o „sladkém a velmi spasitelném“ zvyku. Zpočátku nebyl 
počet invokací omezen – bývalo jich až dvacet. Teprve svatý papež Řehoř Veliký (590-604) 
je s ohledem na devatero kůrů andělských uspořádal tak, aby se střídavě zpívaly třikrát tři 
– Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Ve středověku se toto uspořádání začalo vykládat trojičně: 
po třech invokacích k Otci, Synu a Duchu svatému. Původně však tomu tak nebylo. Adre-
sátem všech zvolání byl Pán – Kristus.

V moderní době se každá invokace Kyrie respektive Christe eleison obvykle přednáší 
dvakrát, tedy celkem šestkrát – podle staré tradice litanií není počet zvolání striktně pře-
depsán. Lze přidat i další opakování nebo krátké textové vsuvky (tropy). To se děje zejména 
tehdy, když se Kyrie spojuje s vyznáním hříchů při úkonu kajícnosti na začátku mše svaté.

Církev zachovala původní (řecké) znění těchto slov i v době, kdy se celá mše svatá slou-
žila latinsky. A doporučuje to i dnes (každý jim přece rozumí – podobně jako hebrejskému 
amen nebo aleluja). Chce tím zdůraznit starobylost, kontinuitu a katolicitu (všeobecnost) 
své bohoslužby v průběhu celé své dlouhé historie.

V každém případě – ať už je zpíváme řecky nebo česky: nezapomeňme, že jsme Božím 
lidem na cestě. Jděme věrně za svým oslaveným Pánem, abychom s ním mohli vejít do 
plnosti jeho království.

P. Pavel Liška 
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Ze starých kronik

lhenice
1904
Letošní rok byl opět velice suchý, jako obě předešlá léta. Ozi-

my byly pěkné, ale jařiny bídné, sláma krátká a zrno jako špen-
dlíky. Brambory jako korálky malé a nevyzrálé. Sázel jsem jich 11 pytlů a dostal jsem jich 
30! Ovoce nebylo a co bylo, to bylo téměř upečené. Zima byla mírná …, sněhu velice málo, 
kdežto po celých téměř Čechách, místy až 5 metrů vysoké! 

Roku 1904 narodilo se na Lhenické farní osadě 89 dětí (z těch 17 nemanželských), od-
dáno bylo 18 párů a zemřelo 43 lidí.

1905
Na počátku roku obývali na faře: Matěj Pužej, farář; Antonín Tůma, kaplan; Karolinka 

Kalivodová, hospodyně a Marie Kuglerová, služka při kuchyni – příbuzné místního faráře.
Do sakristie dal jsem poříditi jednu vytahovací zpovědnici, která jinak může sloužiti 

za židli. Zhotovil ji zdejší truhlář Arnošt Pinter za 10 korun. Pak jsem dal tady témuž truh-
láři udělat 2 vysoké svícny, z nichž jeden pro velikonoční svíci. Stály 6 kor.

Dne 25. února dodány obě skříně pro sakristii, dubové, z Prachatic. Velká skříň byla 
tam opravována a menší nově podle té velké zhotovena. Výlohy zapraveny z odkazu vel. 
p. Františka Pintra z Kožova.

Dne 3. května dodáno pět nových lavic, zhotovených v Prachaticích, pro novou oratoř. 
Výlohy zapraveny taktéž z odkazu vel. p. Frant. Pintra, býv. faráře v Kožově. 

Dne 17. května konal pokrývač opravu farní střechy. Účtoval 19 kor. 50 h. Vápno, taš-
ky, písek a prejzy zde byly. Vichřice několik dní v zimě trvající poškodila střechu a na faře 
a vůbec zde ve vůkolí mnoho škod nadělala.

Dne 20. května padaly ve Lhenicích kroupy, ale škody zde neudělaly. Zima dodržuje, ač 
jest již polovic června; ovoce zde nebude žádné; dílem po loňské pohromě (housenky) se 
ani žádný květ nevyvinul, dílem pomrzl.

V čase velikonočním r. 1905 přijalo ve Lhenickém farním chrámu Páně 1906 katolíků 
sv. svátosti pokání a oltářní. 

Bývalý zdejší kaplan, vel. p. Jakub Fortunát, zařídil zde farní knihovnu. Při odchodu 
svém však ze Lhenic dal tu knihovnu do zdejší obecné školy. Před několika lety část této 
knihovny opět faře vrácena. Na knihy ty dal jsem dělat novou skříň do síně na faře (stála 
24 kor.) a daroval zdejší knihovně 155 knih, …

Dne 20. června konal zde visitaci kanonickou vys. důst. p. Jan Švéda, arcikněz, vikář 
a  děkan z  Prachatic. Přijel s  ním p.  Štěpán Sponar, kaplan Prachatický. Zástupcem jas-
ného patrona byl p. Josef Kořán, sládek v Petrově Dvoře. Pak vikář si přál, aby ještě toto 
v této Pamětní knize poznamenáno bylo: „Přístavbu kostela chtěli zamezit a odkaz obrátiti 
na třetího kněze někteří. Konečně rozhodl vlastnoruční list + odkazatele Františka Pintra, 
kterým se vykázal vel. p. arcikněz Jan Švéda, a který stvrzuje, že + pan farář obnos ten 
na rozšíření kostela věnoval.“ 
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Pouť

k národní pouti rodin 2014
Rok 2014 je pro Organizaci spojených národů rokem oslav 20. výročí vyhlášení Mezinárod-

ního roku rodiny. Česká biskupská konference se také připojuje k iniciativě OSN a zve rodiny 
na celonárodní pouť rodin, která se bude konat 30. srpna 2014 ve Žďáru nad sázavou. 
Národní centrum pro rodinu zpracovalo katecheze jako duchovní přípravu na  tuto 
pouť. Katecheze tak zároveň zapadají i do pozvání papeže Františka v jeho dopise „všem 
rodinám“ (je uveden v diecézním časopise Aktuality – Setkání v plné verzi). Hlavním té-
matem katechezí je téma posledního Světového setkání rodin v Miláně: práce a slavení. 
Volba dalších témat vychází z předchozích Setkání rodin i ze zmiňované výzvy OSN. Cílem 
katechezí není seznámit jen s obsahy témat, ale i uvedení do modlitby.

Témata jsou rozpracována ve variantách pro děti, mládež, manžele (rodiče, popř. pra-
rodiče a  vychovatele), tzn. jsou tři brožurky podle skupiny. Jejich použití závisí zcela 
na konkrétní situaci těch, jimž jsou určeny. Je možné se jim např. věnovat ve společen-
stvích manželů s úpravou podle místních podmínek. Příprava se týká těchto témat, která 
jsou v dnešní době pro všechny členy rodiny velice aktuální. Pro představu uvádíme jejich 
krátkou charakteristiku: 

1. Práce a slavení
Nedostatek času způsobený vytížením v profesním životě rodičů současnou rodinu vel-

mi omezuje jak v jejím výchovném působení, tak v budování vztahů mezi samotnými man-
želi. Východiska sociálního učení církve mohou pozitivně ovlivnit nejen postoje věřících 
rodin, ale přispět i k posunu v pohledu celé společnosti. 

2. Předávání víry v rodině
Česká republika nepatří jen k zemím s nejnižší religiozitou, ale i k zemím s nejnižší 

znalostí základů křesťanství u samotných věřících. Úroveň znalostí se promítá i do hod-
notových postojů rodičů a do očekávání, která rodiče mají od svého výchovného působení. 
Velmi často dochází k určité dvojkolejnosti „náboženské výchovy“ a „výchovy dítěte“. Cílem 
prezentace tématu je ukázat, v  jakých základních aspektech spolu oba přístupy souvisí, 
navzájem se doplňují a podmiňují.

3. mezigenerační soudržnost
Téma je předmětem zájmu široké veřejnosti, je zvoleno i jako dílčí téma 20. výročí Me-

zinárodního roku rodiny. Nejen hrozba stárnoucí Evropy, ale především přínos mezigene-
rační spolupráce pro vztahy v rodině i ve společnosti, ukázané na konkrétních příkladech 
a nabídkách center pro rodinu, bude dalším tématem poutě.

4. rodina a komunita, v níž rodina žije
Rodina potřebuje vhodné zázemí dalších rodin, s nimiž se může sdílet, kde čerpá oporu 

a inspiraci i konkrétní pomoc. 

Plná verze přípravných katechezí je na webových stránkách
http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/Pout-rodin-2014.html
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Poutní místa

niederaltaich
Na našem putování za poutními místy blízkými našim hranicím a často spojenými s naší 

národní historií se zastavme v klášteře Niederaltaich. Věže jeho baziliky jsou dobře viditel-
né z dálnice, jedete-li směrem z Pasova na Regensburg.

Klášter má bohatou a starou historii. Jeho založení spadá do osmého století a podle 
tradice se o něj zasloužil vévoda Odilo Bavorský. V místě při Dunaji již stála malá vesni-
ce Niederalteich a v její blízkosti počalo roku 741 vznikat benediktinské opatství, jehož 
patronem byl svatý Mauricius. Dnes náleží klášter k bavorské benediktinské kongregaci.

Prvním opatem postupně vznikajícího kláštera byl významný muž, přítel Karla Marte-
la, který díky svému vlivu mohl zakládat řadu klášterů i jiných institucí. Historie jej zná 
jako svatého Pirmina (690–753). Pocházel patrně z oblasti Británie, Skotska nebo Irska. 
Za svého pozdějšího působení založil kláštery v Innsbrucku, v Murbachu a zejména ost-
rovní klášter Reichenau ležící na Bodamském jezeře. Odtud také přenesl do Bavorska kult 
svatého Mauricia. Také první mniši přišli z tohoto kláštera.

Následovníkem Pirminovým byl opat Eberswind, významná osobnost duchovní, ale 
navíc také právník, který je považován za  autora první sbírky zákonů nesoucí latinský 
titul Lex Baiuvariorum. Klášter svým duchovním i kulturním a hospodářským významem 
pečoval o značnou část Dolního Bavorska a jeho vliv dosahoval až na naše území. Staral se 
o zakládání vesnic a osad, kterých do konce devátého století bylo na sto dvacet. 

V  době panování Karla Velikého a  prvního východofranckého krále Ludvíka Němce 
(805 – 876) dosahoval vliv kláštera až k dnešnímu rakouskému městu Wachau. Řada opa-
tů kláštera se stala významnými politickými osobnostmi. Ludvíkovým arcikancléřem byl 
ustanoven opat Gozbald (825 -888). Jeho funkci dále přebírá spolu s vedením kláštera 
opat Otgar. Během dlouhého trvání historie vzešlo z řad mnichů na padesát opatů i jiných 
klášterů, ba někteří byli povoláni i na biskupský stolec. Roku 848 získává klášter na čas 
právo svobodné volby opata. Tohoto práva však pozbyl za vlády Fridricha Barbarossy, kdy 
bylo opatství podřízeno biskupství v Babenbergu. 

Významnou událostí v dějinách Niederaltaichu, v době panování vévody Jindřicha Ba-
vorského, pozdějšího císaře Jindřicha II., byl příchod svatého Gottharda (996–1022). S ním 
přicházejí noví bratři benediktini a zároveň reformace klášterního života. Gotthard refor-
moval nejen svůj klášter, ale svojí reformou ovlivnil i jiné kláštery – Kremsműnster, Fuldu 
a Tegernsee. Později se stal biskupem v Hildesheimu. 

Klášter prožíval dobré i zlé časy. Doby vrcholu střídaly pohromy, jako byly povodně, 
požáry a války. Za jednu z dob rozkvětu se považuje působení opata Herrmanna (1242 – 
1273). Byl nejen osobností duchovní, ale byl také vynikajícím hospodářem, ekonomem, 
stavitelem a  v  neposlední řadě historikem. Sepsal historii kláštera a  udržoval klášterní 
archiv. Také šestnácté století dalo klášteru nový význam. Pod vedením Kiliána Weybecka 
(1503 – 1534) byla založena klášterní škola, která přispěla k šíření vzdělanosti. 

Za opata Hambergera (1700 – 1739) započala barokní přestavba kláštera. Především 
byla přestavěna bazilika svatého Mauricia, dále byla vystavěna další rozsáhlá křídla kláštera, 
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ve  kterých se nacházelo ubytování 
mnichů, studovny, skriptoria, knihov-
na, ale i klášterní pivovar. Následující 
století se stalo však klášteru osudným. 
Roku 1803 byl v  rámci josefínských 
reforem sekularizován a  o  desetile-
tí později padla za oběť úderu blesku 
a ničivého požáru značná část budov. 
Ty bylo nutno následně strhnout a od-
stranit. Niederaltaich byl zdánlivě od-
souzen ke zkáze.

Oživení však nastává po první svě-
tové válce, kdy zásluhou profesora 
teologie Hanse Xavera Knabenbauera 
byly budovy částečně opraveny a zno-
vu osídleny benediktiny. Roku 1927 
zde již žilo na osmdesát mnichů. Další 
oživení přinesl rok 1930, kdy převor Emmanuel Heufelder započal dílo ekumenického pů-
sobení kláštera. Tím vedle hospodářského a kulturního významu získal nový myšlenkový 
program. Ten se rozvinul zejména v poválečných letech. Přibývá nových bratří a mezi nimi 
jsou také dva mniši ruského původu. S nimi přichází byzantský obřad v duchu východní 
církve, který se uchoval dodnes. Vyplnilo se tak přání papeže Pia XI. z roku 1924 vytvořit 
duchovní most mezi východním a západním křesťanstvím.

Následně byla roku 1955 vystavěna malá byzantská kaple, která sloužila několik dese-
tiletí až do roku 1986, kdy vznikl velký byzantský kostel z prostoru někdejšího pivovaru. 
V téže době byl v klášteře založen ekumenický institut spolu s internátem a ubytovacím 
hospicem pro poutníky a návštěvníky.

Pokladem barokního umění je klášterní bazilika svatého Mauricia. Jedná se o barokní 
přestavbu původního pozdně gotického kostela, který vznikl na základech značně starší 
baziliky pocházející z  doby založení kláštera v  osmém století. Kostel zachovává značně 
rozsáhlý trojlodní středověký půdorys. Barokní přestavba se projevuje hlavně v kleneb-
ních polích uzavřených kupolovitou klenbou, která nahradila gotické křížové klenební pole. 
Podivuhodná je také štuková výzdoba zdobící hlavně stropy hlavní lodě a lodí vedlejších. 
Ve všech  polích jsou umístěny pestrobarevné iluzivní oválné fresky – tzv. oculi – otevírající 
pohled diváka do prostoru nebes. Tématikou fresek je lidský život jako období přípravy 
a smrt jako přechod do vzkříšení. Také nápis nad ostěním vnitřního portálu kostela zní: 

Domum tuam, Domine, decet sanctitudo – Tvůj dům, Pane, náleží svatosti.
Bohatě vyřezávaný a zlacený oltář je zdoben malbami, sochami a reliéfy a jeho dominan-

tou je socha patrona kláštera svatého Mauticia.
Na závěr si ještě připomeňme památku svatého Vintíře, o kterém již byla řeč ve spo-

jitosti s poutním místem Dobrá Voda u Hartmanic. Jemu zasvěcená kamenná studna je 
umístěna na nádvoří kláštera a zurčení vody připomíná jeho nevšední věčný příběh. 

MFK
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Hana Pinknerová 
Jedno potěšení týdně

cesta z práce
Únavný den. Spousta lidí, mnoho povyku, přemíra pokynů, žá-

dostí a příkazů. Každý, koho jsem dneska potkala, ode mne něco 
chtěl. Cítím se úplně prázdná, spotřebovaná, vyčerpaná. Až přijdu 
domů, nic jiného mne nečeká. Zase nastane kolotoč pokynů, žá-
dostí a příkazů. Můj čas nepatří mně. Patří mému zaměstnavateli 
a mé rodině.

Někdy mi připadá, že si ze mne každý malý kousek ukousne 
a já jsem pak zevnitř celá vykotlaná. Jako bych neměla ani malou chvilku pro sebe. Jen co 
doma otevřu dveře, už to vypukne. „Mamí, prosím tě! Maminko, mohla bys? Jé, mami, 
pomoc!“ a bude hned hlad, žízeň, chutě, nejspíš vyvstane potřeba pomoci s úkoly, bude se 
něco hledat a něco zachraňovat. Zkonzumují další kousek mé duše. Možná zazvoní telefon 
nebo zvonek u dveří a zastaví se sousedka. Bude chtít povyprávět své příběhy, postěžovat si 
na manžela nebo děti nebo na jinou sousedku. Zase mě kousek ukousne. Co ze mne zbude? 
Večer do postele půjde jen prázdný obal. Mé vnitřní já bude kompletně snědené.

Mám vůbec nějakou možnost nabrat dech a s ním i vnitřní sílu, když mi zbývá jen cesta 
z práce? To je jediný krátký časový úsek během dne, kdy nemusím být nikomu k dispozici, 
kdy na mne pravděpodobně nebude nikdo mluvit, na nic se mne ptát nebo mne o něco 
žádat. Jen cesta z práce. To je skoro nic.

No ale úplné nic to není. Je to malinké, ale něco. Nemusela bych přece celou cestu jet 
dopravou jako vždycky. Mohla bych vystoupit dřív a jít kousek pěšky. Mohla bych vůbec 
nenastoupit a jít pěšky celu cestu!

Budu se loudat jako školák s pětkou v žákovské nebo jako ten, kdo dobře ví, že na něj 
zrovna nikdo nikde nečeká a že má všechen čas světa k dispozici. Kus cesty si budu kopat 
do kamínku. Až potkám strom, důkladně ho prohlídnu, jestli někde neukrývá ptačí hnízdo. 
Pozorně si všimnu, jaké mraky mi plují nad hlavou, a slibuju, že spočítám všechny kočky, 
psy nebo veverky, které cestou potkám. Pokusím se objevit něco, čeho jsem si ještě nikdy 
dřív po cestě domů nevšimla. Možná si koupím nanuka nebo malou čokoládu a rovnou ji 
sním. Jo! Mou radostí, a budete-li chtít, i vaší, se stane malá odpolední loudavá procházka.

Přijdu sice domů o trochu později, to je pravda. Budou se možná trochu vyčítavě ptát, 
kde jsem byla a co se stalo, a jak to, že ještě nejsem dávno doma, že mě přece už čekali. Jenže 
kvůli tomu se svět nezboří. A díky času získanému proti všemu očekávání bez zvláštních 
manévrů a zdarma se nezbořím pro dnešek ani já.

Pomalá jízda
Na pozvání přátel jsme podnikli s celou rodinou výlet do jižních Čech. Cesta na místo 

určení byla poměrně dlouhá, a  tak jsme vyrazili brzy ráno. Sbalili jsme všechno, co tak 

Čtení na pokračování
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čtyřčlenná rodina může potřebovat na týdenní dovolenou, klíče od bytu svěřili sousedce 
a nasedli do auta. Byl překrásný den.

Rozbalila jsem na klíně mapu a rozvažovala nahlas nad plánem cesty. „Kudy pojede-
me?“ zkoumala jsem vzdálenost mezi naším městem a cílem cesty. „Mohli bychom jet kus 
cesty po dálnici, to bychom ušetřili čas,“ hlásila jsem manželovi. Ten ale nesouhlasil. „Ne, 
pojedeme po okreskách, dálnice je tak nudná. Já bych si chtěl tu cestu užít. Copak někam 
spěcháme?“ „Ne, nespěcháme,“ přiznala jsem, „ohlásili jsme jen, že přijedeme dneska.“ „No! 
Tak máme celý den času. Můžeme jet pomalu, abychom si stačili prohlížet, kudy jedeme. 
Můžeme zastavit, kde se nám bude líbit, vystoupit a porozhlédnout se. Máme přece dovole-
nou,“ určil tempo i průběh cesty táta. My jsme nadšeně souhlasily. „Jo, budeme se kochat!“ 
volaly jsme jedna přes druhou a moc se nám to líbilo.

Jeli jsme celý den. Projížděli jsme stinnými alejemi staletých stromů a plašili jsme ba-
žanty na cestách podél polí. Zastavili jsme ve vesnici, jejíž jméno jsme hned zapomněli, 
abychom si prohlédli jezírko s labutěmi v zámecké zahradě. Na oběd jsme se nechali lákat 
starobylou restaurací v malebném historickém městečku a dali jsme si ten nejlepší smažený 
sýr, jaký jsme kdy jedli. Vydali jsme se prozkoumat něco jako zbytky zříceniny na kopci, 
kolem kterého se vinula naše cesta. Vykoupali jsme se v rybníce u lesa.

Večer jsme konečně dojeli k přátelům. Srdečně nás vítali, ptali se, jaká byla cesta a kdy 
jsme vyrazili. Naše odpověď pána domu udivila. „Vy jste vyjeli už ráno? Tak to jsme museli 
mít cestou nějakou nehodu, jinak si to neumím vysvětlit,“ kroutil nad námi hlavou. „Ne, 
ne, strejdo,“ volaly holčičky, „my jsme se totiž cestou kochali!“ A popisovaly všechny po-
drobnosti naší cesty. Domácí nám pozorně naslouchali a hostitelka se pak vyčítavě obrátila 
na svého muže. „Vidíš, tak se má cestovat. Ne jako my, když svištíme po silnicích tak rychle, 
že ani nevíme, kudy jsme jeli. K čemu nám to je, že jsme někde za dvě hodiny, když mně 
je po té rychlé jízdě většinou špatně, a z cesty nic nemám.“ „No jo, rychlá jízda, to je zase 
jiné potěšení,“ chlácholil rozhorlenou hostitelku můj muž a já byla opravdu ráda, že naším 
společným potěšením je jízda pomalá.

Farní vycházka do chelčic 
Farnost Strunkovice nad Blanicí Vás srdečně zve na  vycházku v  neděli 

27. dubna 2014. Sraz je buď ve 13.30 před kostelem sv. Dominika ve Strun-
kovicích nad Blanicí (podle kapacity aut možno přisednout) nebo přímo na mís-
tě – ve 14.00 v Chelčicích před kostelem sv. Martina. Navštívíme tento kostel 
a lokalitu na Lázni – Kapli sv. Máří Magdalény a podíváme se do okolí. 

oslavy sv. Jana n. neumanna v Prachaticích proběhnou  
v pátek 20. června – sobotu 21. června 2014.
Aktuální informace na www.farnostprachatice.cz 
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Elias Vella
o satanovi

Kniha známého autora odpovídá na  zásadní 
otázky ohledně existence démonů, jejich působení 
a  duchovního zápasu každého křesťana. Autor se 
opírá o svou vlastní zkušenost s působením Zlého 
i s Kristovou mocí ve službě osvobozování. Uvažuje 
o biblických textech i učení církve. Papež Pavel VI. 
se zamýšlel nad některými znepokojujícími sku-
tečnostmi v  církvi: kněží a  řeholníci opouštějí své 
povolání; semináře se vyprazdňují; křesťané zapírají 
víru a praktikují buddhismus; bohoslovci raději vě-
nují hodinu cvičení jógy než adoraci; důležité prav-
dy víry jsou znevažovány… Proč místo očekávaného 
slunce nad církví se to spíše podobá bouři? Pavel VI. 
v tom vidí působení démonů. V novinách se psalo, 
že církev se vrací do středověku. Objevili se teologové zpochybňující samu existenci ďábla. 
Ani dnes není problém takové najít. Víra v existenci démonů (i andělů) prý není slučitel-
ná s vědeckým pokrokem. Jenže – lze snad o duchovních skutečnostech uvažovat z čistě 
vědeckého hlediska?

Lidé si mnohdy myslí, že jejich myšlenky jsou buď od Boha, nebo na ně přišli sami. Ne-
připouštějí si, že může jít o práci zlého ducha, který (na rozdíl od některých z nás) nestojí 
se založenýma rukama a působí hlavně skrze pokušení. Tento zápas se týká každého z nás. 
Bylo by chybou tvrdit: „Já žádné pokušení nemám.“ Nepočítat s ďáblem by znamenalo 
riziko vystavení se jeho vlivu.

Různé praktiky okultismu jsou oblastí silného satanova vlivu. Jsou častou příčinou dé-
monické svázanosti, ať už někdo tyto praktiky provozuje nebo různé mágy, věštce a okul-
tisty vyhledává.

Před vlivem Zlého nás chrání dynamický křesťanský život, k  němuž patří modlitba, 
četba Bible, služba potřebným, zapojení se do společenství, život ze svátostí. Důležitou 
pomocí jsou i svátostiny, například požehnané předměty. Ale nesmíme je chápat magicky. 
Pokud si je pleteme s talismany, jsou tyto předměty nástroji v rukou Zlého. Je třeba se 
rovněž vyvarovat toho, že bychom s požehnanými předměty nosili předměty pro štěstí 
(podkova, roh, oko, znamení zvěrokruhu, egyptský kříž).

Mnozí lidé sužovaní démony dávají přednost nějakému magickému rituálu před modlit-
bou exorcisty. Nevědí o moci Kristova kříže. (Kéž by měli kam jít – v každé diecézi by měl 
být minimálně jeden exorcista!)

Mocí Kristova kříže a zmrtvýchvstání byl satan definitivně poražen.
Romana Bilderová

Stojí za přečtení
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Malý slovníček církevních pojmů 

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.

oběť
V dějinách pohanských národů byla oběť rituálním úkonem, při němž se božstvům před-

kládaly dary. Oběť mohla být krvavá – pokud bylo obětním darem zvíře, ba dokonce někdy 
i člověk, nebo nekrvavá, např. nějaká věc. V židovském náboženství je oběť tak samozřej-
mou záležitostí, že nebývala ani teologicky zdůvodňována. V křesťanství se obětí rozumí 
především obětování Krista, který zemřel na kříži, a tím se nabídl Otci jako smírná oběť 
za hříchy lidstva. Slavnost eucharistie při každé mši sv. tuto oběť obnovuje. Obětinu zde 
představuje chléb a víno, které celebrující kněz obětuje jménem přítomných Bohu, aby je 
proměnil na Kristovo tělo a Kristovu krev.

oltář
Termín pochází z pozdně latinského „altare“, 

což znamená „stůl“ určený k oběti. Zvláštností ži-
dovského oltáře byly výstupky ve čtyřech horních 
rozích, které se pomazávaly krví obětí. V počát-
cích křesťanství se používaly obyčejné stoly v do-
mech věřících, po  vzniku prvních kostelů tyto 
stoly sloužily výhradně kultu. Uprostřed oltáře 
byl oltářní kámen, který obsahoval ostatky mu-
čedníků. Během staletí se podoby oltářů měnily 
a  získávaly na  rozměrnosti. Po  2. vatikánském 
koncilu získal oltář dnešní podobu a byl obrácen 
k věřícím. Za hlavní oltář kostela se pokládá oltář, 
který je umístěný v presbytáři. 

oheň
Ve  velikonoční liturgii na  počátku sváteční vigilie (tzn. na  Bílou sobotu) bývá obřad 

svěcení ohně. Před chrámem se postaví hranice dříví a zapálí se. V tomto ohni se spalují 
zbytky sv. olejů z předešlého roku. Kněz oheň světí modlitbou, svěcenou vodou a kadidlem. 
Od ohně se zažíná velikonoční svíce, tzv. paškál, jako symbol zmrtvýchvstalého Krista, 
který má člověku přibližovat „živý plamen Otcovy slávy“. Při svěcení paškálu se zpívá chva-
lozpěv „Exultet“ ke cti vzkříšeného Spasitele.
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Vypravili jsme se

křížovou cestou na kamenáč
Na 5. neděli postní, 6. dubna 2014 odpoledne, jsme se vypravili na volarskou křížovou cestu. 

Ve 14 hod jsme se sešli u 1. zastavení. Spolu s P. Petrem Hovorkou, správcem farnosti, několika 
volarskými ministranty a asi dvaceti dalšími lidmi, převážně farníky, jsme vykonali pobožnost 
křížové cesty.

Ke  konci 19. století byla na  jihozápadním svahu vrchu Steinberg, čili Kamenáč, vy-
budována křížová cesta. Z města byly ke křížové cestě vysázeny dvě aleje. Jedna vychází 
od kapličky u pivovaru, druhá vede od hřbitova. Spojují se u kaple stojící zhruba v polovině 
cesty od kostela k vrcholu křížové cesty – Kalvárii. Vlastní křížová cesta začíná prvním 
zastavením na kraji lesa u kaple z r. 1759. Zastavení křížové cesty zahrnuje 12 kapliček 
a dvě specifická zastavení – kříž a „Boží hrob“ ve skále. Dochované kamenné kapličky za-
stavení pocházejí z 80. let 19. stol. Jsou provedeny v novogotickém stylu. Výklenky kaplí 
byly osazeny plastickými barevnými reliéfy. Při chátrání po roce 1945 byly poničeny jako 
první; jediný zbytek je uchován v krajanském spolku rodáků. Dvanácté zastavení bylo nej-
spíše postupně upravováno. Na podstavcích soch Panny Marie a sv. Jana Evangelisty nad 
schodištěm je totiž nápis, který nám říká, že v roce 1821 dala tyto sochy vztyčit manželka 
volarského starosty. Sochy byly taktéž zničeny a torza jsou ve volarském muzeu. Kamen-
ný kříž nese nápis 1881, z čehož vyplývá, že jím byl nahrazen starší, patrně dřevěný kříž. 
Čtrnácté zastavení, „Boží hrob“ ve skále, mělo taktéž patrně starší a prostší podobu. Uvnitř 
zdobeného výklenku je uvedeno jméno dárce a letopočet 1901.

Kapličky zastavení stojí na dohled od sebe; písčitá cesta vede klikatě od jedné ke druhé. 
Od  11. zastavení začíná pohled do  prudkého svahu se širokým kamenným schodištěm 

lemovaným stěnami skály. Vrchol schodiště je završen 
podstavci soch a uprostřed na nejvyšším místě stojí vel- 
ký kamenný kříž. Od kříže vede cesta vlevo ke kapličce 
13. zastavení a pak několik kroků jakoby zpět a mírně ze 
svahu k 14. zastavení, „Božímu hrobu“.

Po  roce 1948 docházelo k  vandalství a  postupnému 
zničení. Kolem roku 2000 vzešel záměr obnovy a  zpří-
stupnění volarské křížové cesty z Rady města. První etapa 
obnovy křížové cesty byla završena slavnostním otevře-
ním a požehnáním v soboru 27. září 2008. 

Výtvarnice Mirka Fridrichová Kunešová (členka re-
dakční rady, autorka obrazů zaniklých kostelů na obálce 
časopisu a rubrik Poutní místa a Kaple) byla Radou města 
požádána v letošním roce o namalování 12 obrazů zasta-
vení.

Více viz http://volary.eu/pout-krizovou-cestou-na-ka-
menac-2. Karel Falář, Volary
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 kostelů

celostátní noc kostelů
v pátek 23. května 2014

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení 
se a setkání s křesťanstvím prostřednictvím rozhovo-
ru, hudby, umění, zážitku. Noc kostelů vytváří prostor 
k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji 
církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpří-
stupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci 
dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Noc kostelů prezentuje kostely jako důležitou sou-
část společenského života obyvatel  a  poukáže také 
na  jejich kulturní hodnotu. Nemá být jednorázovou 
akcí, která končí úderem půlnoci. Nabídka, prostřed-
nictvím níž se křesťanství během Noci kostelů před-
staví, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo 
byli osloveni, by měli dostat další příležitost.

Ve strunkovicích nad blanicí proběhne Noc 
kostelů od 17.00 do 23.00 hodin s kulturním pro-
gramem, křížovou cestou a prohlídkou věže a kos-
tela s průvodcem. 

V  Prachaticích u  sv. Jakuba bude možnost 
zúčastnit se 3 komentovaných prohlídek kostela (v 16.15 h., 18.45 h. a ve 21.15 h.), po-
slechnout si vystoupení chrámového sboru s varhanní hudbou (v 17 h.), skupiny Elaion 
a Scholy dětí (v 18 h.), skupiny Druhý dech (ve 20.30 h.) a souboru Maraveja (ve 22.15 h.).  

V  přilehlé kapli  JNN 
v  19.30 h. a  ve  22.00 h. 
vyslechnout čtení k  za-
myšlení a  ve  20.00 h. se 
zamyslet s novou ředitel-
kou místní Charity nad 
jejím působením. Bude 
ke  shlédnutí výstava fo-
tografií starých Prachatic 
a ještě jedna v krovu kos-
tela. Program vyvrcholí 
ve 23.00 h. mší sv. a celý 
bude uveden na  plaká-
tech. 
více na
www.nockostelu.cz
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křížovou cestou 
na kamenáč
Text na str. 38


