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lda byl psycholog.
Dokonce velice uznávaný psycholog. Tak trochu
z donucení. Narodil se
před druhou světovou
válkou a prodělal dětskou
obrnu. Chodil dost špatně, jen s pomocí berle. Po válce se všichni kluci
hlásili do skauta a do Sokola. On by taky rád. Moc
rád. Jenže ta zatracená noha. Pak mu někdo řekl,
že je sice chabrus na nohy, ale hlava a srdce je snad
v pořádku. Anebo snad ne? Tak skautoval a studoval. Vedl skautský oddíl a získal doktorát. Jednou
jsme se bavili o vážné hudbě a já přiznal, že snesu ještě tak Vltavu nebo Čtvero ročních období
a dost. Tím jsem ho nadzvedl. On vážnou hudbu
miloval. Tak mi ji potom často pouštěl a vysvětloval, co který tón znamená, proč je to zrovna
takhle a co tím autor chce říci, co zrovna cítí a prožívá. Učil mě vidět jednotlivosti v celku. Sice dál
poslouchám jen Smetanu a Vivaldiho, ale naučil
jsem se díky Oldovi vnímat člověka jako hudební
skladbu. Snažit se rozpoznat jednotlivosti, které
tvoří celek. Hlas, pohyby, mimiku, barvu očí, prostředí, ve kterém žije, a pochopit co a proč říká,
proč jedná a žije zrovna tímto způsobem, co cítí
a prožívá. Nenechat se odradit prvním dojmem
s tím, že je to složité, ponuré, disharmonické.
Vždyť člověk je vlastně taková symfonie smyslů,
pocitů, podnětů a činů. Krásnější, složitější a důležitější než nejskvostnější hudba. Dílo Stvořitele dotvářené lidským společenstvím. A co víc,
pochopil jsem, že se nám dostává té možnosti to
skvělé Boží dílo spoludotvářet. Ladit jednotlivé
nástroje, přidávat noty, měnit akustiku sálu. Bohužel jak v tom dobrém, tak v tom zlém. Pán Bůh
sice tu skladbu napsal, hráči jsme ale my všichni. Olda už tu pár let není. Poslouchá teď nebeskou hudbu někde nahoře. Ale ta melodie činů tu
po něm navždy zůstala.
Jaroslav Pulkrábek
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1. 6. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ			
2. 6. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6. 6. Památka sv. Norberta, biskupa		
8. 6.	SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola
13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve		
15. 6.	SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
19. 6.	Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24. 6.	Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
27. 6.	Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
28. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
29. 6.	SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů
30. 6. Svatých prvomučedníků římských

Svatý Antonín z Padovy
Žil ve 13. století. Narodil se roku 1195 Lisabonu v Portugalsku ve zbožné šlechtické
rodině. Křestním jménem se jmenoval Fernandéz. Již v patnácti letech vstoupil k augustiniánům do kláštera sv. Vincence, kam za ním stále chodili příbuzní a vyrušovali ho od studia, takže po nějaké době přestoupil do kláštera v Coimbře, kde zůstal až do svých 25 let.
Dostalo se mu důkladného teologického vzdělání.
Po několika letech v Maroku muslimové umučili pět františkánských misionářů. Jejich
těla byla převezena do Portugalska a pohřbena za účasti obrovského množství lidí. Na pohřbu byl i mladý Antonín a hluboce ho to dojalo. Rozhodl se je následovat. Vstoupil mezi
františkány do kláštera v Coimbře, přijal zde jméno Antonín a odjel do Afriky, aby pracoval
mezi muslimy. Hned po příjezdu však těžce onemocněl zimnicí a byl několik měsíců upoután na lůžko. Musel se vrátit do Evropy. Na zpáteční cestě zahnala bouře jeho loď k břehům
ostrova Sicílie. Antonín pak pobýval v klášteře v Messině. Poté co se alespoň částečně
uzdravil, odebral se do Assisi, aby tu poznal zakladatele františkánů, sv. Františka. Setkali
se, ale když prosil, aby ho vzali do některého z klášterů, neuspěl. Byl po nemoci totiž ještě
celý zesláblý a nemohl by dělat namáhavou tělesnou práci. Nakonec ho ale přijali do osamělého horského kláštera blízko Forli, kde žili jen čtyři mnichové.
Antonín se snažil dělat i ty nejtěžší práce a nikomu neřekl nic o svém původu a vzdělání.
Po čase byl poslán do Forli ke kněžskému svěcení. Bylo tam mnoho kleriků z řádu františkánského i dominikánského. Představený je vyzval, aby někdo z nich pronesl duchovní
řeč před slavnostním jídlem. Když nikdo nechtěl, začal mluvit Antonín. Nejprve nesměle
a prostě, ale poznenáhlu řečnil s takovou učeností a neodolatelnou výmluvností, že všichni
žasli. Následně byl poslán na studia a věnoval se kazatelskému úřadu.
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Byl pozoruhodným znalcem Bible a jeho kázání dokázala ovlivnit prosté lidi i učence. Kázal v kostelech, na náměstích i na mořských
plážích a jeho strhující proslovy si přišlo poslechnout někdy až 30
tisíc lidí. V Rimini se mu podle legendy stalo, že ho zprvu nikdo
neposlouchal a najednou vystrčily ryby hlavy z vody a naslouchaly mu. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku dali
pokřtít. V Padově někteří lidé přicházeli do kostela zaujmout
výhodné místo u kazatelny už o půlnoci. Nikdo si nebral zvlášť
pěkné šaty, protože to Antonín hlavně o půstu neviděl rád.
Když sestoupil s kazatelny, vrhli se mu posluchači k nohám
a líbali jeho hrubý mnišský oděv. Podle legendy se prý jeden
pohan posmíval svaté hostii a k všeobecnému údivu se jeho osel
sám uklonil před hostií, kterou držel Antonín v ruce.
Antonín procestoval severní Itálii, kde úspěšně vyvracel bludy
tamější sekty katarů, a v Jižní Francii se účastnil křižáckého tažení
proti sektě albigenských. Kázal i v Toulouse, středisku sektářů, kde
měly Antonínovy promluvy takový úspěch, že se mu říkalo „kladivo
kacířů“. Založil zde několik klášterů a nakonec se usadil v Padově.
Jednou mluvil k veřejnosti v přítomnosti papeže Řehoře IX., a když
ten viděl ohromující účinky jeho kázání, nazval ho „archou svatého
Písma“. Po vyslechnutí Antonínových slov nevěstky, zloději a další
příživníci činili pokání, lichváři vraceli úroky a dlužníci byli propouštěni z vězení. V té době byl prosazen zákon, že dlužník ručí
svým majetkem, ne osobou a svobodou, který platí dodnes. Texty některých Antonínových
kázání se zachovaly.
Svatý Antonín měl chatrné zdraví a vyčerpán dlouhými misijními cestami se v roce
1231 uchýlil na statek Campo di San Pietro nedaleko Padovy. Nechal si v koruně ořechu
postavit vzdušné sídlo a tam trávil volný čas. Cítil však, že se blíží smrt, a odebral se těžce
nemocen do bytu zpovědníka karmelitek na padovském předměstí. 13. června 1231 zde
zemřel ve věku pouhých 36 let. Svatořečen byl roku 1232, jedenáct měsíců po své smrti.
V roce 1263 byla postavena basilika zasvěcená sv. Antonínovi a byly sem přeneseny
jeho ostatky. U hrobu se udály mnohé zázraky a sv. Bonaventura řekl: „Hledáš-li zázraky,
jdi k Antonínovi.“
Je patronem a přímluvcem: za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství,
žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání
lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; proti
lichvě a úrokům.
Atributy: kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž. Bývá zobrazován, jak káže rybám,
nebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Nejčastěji je však na obrazech s malým Ježíškem v náručí.
Podle http://www.abcsvatych.com
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Kaple
Kaple sv. Anny na Borových Ladech
Postavili ji roku
1860 Franz a Dorote
Müller z Borových Lad
z čísla popisného 2,
kde se po chalupě říkalo u Fronznbauerů, což
byla nejstarší usedlost
po Loveckých domcích
na rozcestí na Nový
Svět. Kaple byla zasvěcena Povýšení (tehdy
Nalezení) svatého Kříže
a ve stráni přes cestu
bylo vystavěno čtrnáct
kapliček křížové cesty.
Na vnitřní vybavení
kaple přispěla kromě
Müllerových rodina Johanna Friedla, krejčího a nájemníka z Pravětínských Lad, stejně
jako farář, který přispěl 22 zl. Kapli vysvětil farář Leonard Zdiarsky 16. září 1860. 18. září
1864 byl poblíž kaple v Borových Ladech na návrší vztyčen železný kříž, který financovali
opět manželé Müllerovi. Vikariát ve Vimperku udělil 26. 4. 1880 farnosti v Novém Světě
po dobu šesti let sloužit v této kapli tři mše. První 2. července, druhou mši v týdnu oslav
Nanebevzetí Panny Marie a třetí mši vždy následující neděli po svaté Anně.
V dalších letech se udržela a vžila pouze mše s poutí na sv. Annu. V témže
roce budějovická konzistoř zakoupila za 6 zl. oltářní kámen, v němž
byl vyryt nápis Tedtimorium Ionfeirationis. V roce 1956 byla kaple
i s křížovou cestou zbořena. Zachoval se pouze železný kříž, který
byl opraven v roce 2006. Na místě kaple nechala rodačka z Borových
Lad Ida Mikešová postavit dřevěný kříž, o který se až do své smrti
starala. V roce 2006 došlo k obnově a vysvěcení kaple a křížové cesty.
Projekty nechali podle starých fotografií zhotovit manželé Antonín
a Anna Myslivcovi. Kaple byla postavena z prostředků obce, Programu
obnovy venkova a Jihočeského kraje, křížová cesta z darů německých
rodáků někdejší obce Nový Svět, místních obyvatel a dalších příznivců.
Obnovenou kapli vysvětil ke cti sv. Anny 30. července 2006 při slavnostní bohoslužbě Msgr. Karel Fořt, který zde v roce 1950 v neděli
na sv. Annu sloužil na dlouho poslední poutní mši.
JP
6

Malý slovníček církevních pojmů
Pange lingua (Chvalte ústa)
Známý hymnus, text napsal ve 13. století sv. Tomáš Akvinský a dodnes se zpívá i v originále, i když i český text je považován za velmi krásný a zdařilý. Nápěv pochází pravděpodobně z Francie, kde má gregoriánský chorál svůj původ. Prvními slovy se sv. Tomáš přidržel
starobylého hymnu Pange lingua gloriosi corporis mysterium, který asi v roce 570 složil
Venantius Fortunatus, biskup v Poitiers. Celý hymnus má 6 slok a vyjadřuje hlubokou úctu
k eucharistii. Bývá zpíván na svátek Těla a krve Páně (Boží Tělo) a při požehnání Nejsvětější
svátostí. Český nápěv pochází z r. 1858 a jeho autorem je J. Förster. Nejznámější je první
a pátá sloka hymnu:
1. Chvalte, ústa, vznešeného těla Páně tajemství,
chvalte předrahou krev jeho, kterou z milosrdenství,
zrozen z lůna panenského, prolil Král všech království.
5. Před svátostí touto slavnou v úctě skloňme kolena,
bohoslužbu starodávnou nahraď nová, vznešená,
doplň smysly, které slábnou, víra s láskou spojená.
Pomazání nemocných
Ve starověku se všeobecně pomazávalo
olejem, smíšeným s dalšími aromatickými
látkami nejen při nejrůznějších obřadech, ale
i v běžném životě. Ve Starém Zákoně se pro
posvěcení pomazávaly oltáře, svatostánky
a především králové, velekněží a proroci. Ježíše samotného pomazala krátce před smrtí
Marie, Lazarova sestra. Tehdy pomazání sloužilo k léčbě nemocí. Tím se vyznačuje i pomazání nemocných (je to jedna ze 7 svátostí).
Jejím účelem je udělit věřícímu, který zakouší obtíže vyvolané těžkou nemocí nebo stářím,
zvláštní milost. Svátost je možno přijímat opakovaně a může ji udílet pouze kněz nebo
biskup. K pomazání se používá biskupem posvěcený olej, v případě nutnosti olej posvěcený
knězem, který svátost udílí. Svátost pomazání nemocných vede k posílení, pokoji a odvaze
nemocného snášet křesťansky utrpení nemoci nebo obtíží stáří. Mohou mu být i odpuštěny
hříchy, pokud mu nemoc znemožňuje tohoto dosáhnout svátostí smíření. V neposlední
řadě je tuto svátost možno chápat i jako přípravu na přechod do věčného života.

Svá kulatá životní výročí oslaví v tomto roce kněží, kteří působili v našem
vikariátu: P. Pavel Šimák – 12. 7. (50 let), P. Patrik Maturkanič – 12. 7. (40
let). P. Jiří Kalaš – 1. 9. (40 let). Poděkujme a přimluvme se za ně u Pána.
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Boromejky
Viděli jsme srdce strávené láskou,
ztracené v lásce k Bohu i bližnímu.
Svítilo jako plamen po celý život…
Pokračování
Píše se rok 1931. Tonečka – čekatelka Romanka je ve třetím ročníku učitelského ústavu
v pražském mateřinci boromejek. Rodná sestra Anička je zde také – jako novicka sestra
Emílie a sestra Simeona žije v Piešťanech na Slovensku v komunitě lázeňského domu Klein.
V pokojném běhu denních povinností začala adventní doba. 11. prosince dostala Romanka
smutnou zprávu: „Tatínek zemřel, přijeď! Gusta.“
O smrti a pohřbu tatínka napsala Romanka dopis do Piešťan sestře Simeoně. Ani ona,
ani sestra Emílie na pohřeb svého otce nepřijely, nebylo tehdy v kongregaci zvykem, aby
řeholnice jezdily domů, Romanka jako čekatelka naštěstí ještě přijet mohla. V té době bylo
zvykem, že si sestry mezi sebou vykaly, a to i rodné, proto je v dopise zanecháno přesné
vyjadřování Tonečky vůči svým rodným sestrám.
„Naše drahá sestřičko!
Zajisté, že jste obdržela truchlivou zprávu o smrti našeho drahého tatínka. Přišlo to tak náhle
a jak asi Tebe, tak i mne a všechny hrozně překvapilo. Nedovedla jsem si pomyslet, že je to skutečnost, i když mne sestry doprovázely na nádraží a po velmi smutné celonoční cestě jsem se octla
nad chladnou mrtvolou. Nerada vzpomínám na zažité okamžiky. Bolest naše byla velká, zvlášť
když ještě vy dvě jste scházely v našem kroužku. Dovedli jsme si všichni Vaši situaci představit
a to nám ještě dodalo.
Ale drahá sestřičko, nermuťte se již. Pán Bůh si vyvolil tatínka, aby na něm ukázal milost
Boží. Takových případů se stane málo a to utišuje naše rozloučení, zmírňuje částečně naši bolest.
Chci Ti nyní vypsat alespoň poslední okamžiky našeho tatínka. V pondělí tj. 7. prosince začaly
v Huštěnovicích misie, které drželi dva dominikáni z Prahy. Tatínek horlivě chodil na kázání,
a když přišel domů, opakoval momenty, které se mu líbily. Ve čtvrtek jedno kázání vynechal, proto
si ho dal vypravovat. Misionář právě kázal o často náhlé smrti lidí, když to vůbec nečekají. Tatínek
ještě na různé příklady přitakával, že všechno se může stát. V pátek se pak horlivě připravoval
ke svaté zpovědi. Čistě se umyl, oholil, převlékl a boty vyčistil. Když odcházel z domu, tak s povzdechem vyslovil jméno Pána Ježíše. Po exhortě se dostal první na řadu k svaté zpovědi. Když
vykonal pokání, odcházel domů a na cestě se setkal se svými starými přáteli. Strýček Směták se
ho zeptal, zda to šlo ztuha. Tatínek s úsměvem odpověděl, že docela dobře, a ubíral se k domovu.
K nám přišla tetička Chmelařová, těšila se na tatínka a šla mu vstříc ke dveřím, aby ho přivítala
od svaté zpovědi. Tatínek se na ni podíval, stačil jen říct něco o tom, že to snad ani nevydrží,
a skácel se k zemi… Všechna námaha našich ho přivést k sobě byla marná, již nevydal ze sebe ani
slova a ani nejmenší známky života. Dovedeš si jistě představit, jaký to byl shon a poplach. Tak
náhle a neočekávaně. Nejvíce byli překvapeni misionáři, neboť ti v tom viděli řízení Boží, které
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S. M. Emilie

S. M. Simeona

S. M. Vojtěcha

Rodné sestry
dosvědčilo jejich slova hned příští den. Tatínkova smrt se stala předmětem kázání večerního a tato
událost měla též mocný vliv na jiné osadníky, kteří přiklekali ke zpovědnici i po mnoha letech. Pan
děkan kázal, že Bůh ho určil za oběť, by dokázal obyvatelům řízení své vůle.
… Smrt měl lehkou, sám se do rakve ustrojil, již ho tam jen vložili. Den před tím vylámal ještě
prasátkům zuby a vůbec o vše se postaral. Jistě, že by měl sám radost, kdyby mu někdo řekl, jak
se přichystá. Před nedávnem, když přišla řeč na nás, tak prý říkal, že by tu Andulku moc rád viděl
jako řeholnici a že se těší, až nás všechny v březnu uvidí.
I po smrti vypadal tak přirozeně a mile, že všichni žasli. Já necítit chlad mrtvoly ani bych
nevěřila, že je mrtev. Ach ano, raději bych tomu nevěřila, ale což naplat, když přede mnou byla
holá skutečnost. Shledání s našimi bylo bolestné. Telegram mi odevzdali v sobotu asi ve čtyři
hod. a večer v půl osmé jsem vyjížděla z Prahy. Domů jsem přijela v neděli v 5 hod. ráno. Pohřeb
měl v neděli odpoledne a velmi slavný. Zúčastnili se ho všichni, když drželi misie i oba misionáři
s panem děkanem. Ale právě, že to bylo vše tak zvláštní, tím více nás to dojímalo, zvláště když
pan děkan opět mluvil u hrobu o milosti, jíž Bůh dopřál našemu tatínkovi.
Tak drahá sestro, netrap se již, tatínek je jistě šťasten, Bůh mu dopřál tak velkou milost, že
ho zavolal po sv. zpovědi. Obětuj své hoře za něho, což mu velmi prospěje, protože cena vašeho
zapření je veliká. Píši též sestře Emilii. Cítím s vámi a modlím se též za Vás. S mnohými pozdravy
ode všech Vaše sestra Antonie.“
Čekatelka Romanka se těžce vyrovnávala se ztrátou milovaného tatínka, ale vrátila se
do Prahy ke svým studijním i řeholním povinnostem ve snaze dosáhnout cíle. V roce 1933
maturovala s vyznamenáním a to ji opravňovalo vyučovat na obecných školách v Čechách
a na Moravě. Ale byl to i další krůček v řeholním povolání, který ukončil dlouhá léta jejího
čekatelství (1927-1933). Bylo jí 19 let a ona velmi toužila stát se jednou z milosrdných
sester boromejek, aby tak naplnila formu své velké lásky ke Spasiteli.
S. M. Sebastiana
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Homilie
Výňatky z listu městského vikáře a děkana katedrální
farnosti u sv. Mikuláše v Č. Budějovicích P. Dr. Zdeňka Mareše, Th.D. z 31. 8. 2013:
…
Má-li být naše katedrála skutečně výrazem autentického svědectví života společenství církve, tak rozhodně
nestačí, že prošla opravou interiéru; jsme to přece především my – jak připomíná apoštol Pavel – kdo tvoříme
živou církev; nejsou to kameny, kvádry a cihly, z nichž jsou vystavěny kostely a chrámy v našem městě a okolí. Jde tedy o nás, chceme-li kráčet cestou směřující k plnosti a kráse života.
…
Častokrát v cizině obdivujeme fungující katedrální chrámy a překrásné zpěvy během liturgie. Ano, je to právě zpěv a hudba, která v sakrálním prostoru povznáší ducha k výšinám,
pomáhá zakusit velikost, majestát a krásu Boží, jeho dobrotu a lásku. Církevní hudební
tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že je vázán k liturgii a jejím slovům, ba dokonce stává se její nezbytnou a integrující součástí. Již ve Starém zákoně byl zpěv žalmů úzce spojen s liturgickým slavením
a slavnostmi v chrámu. Církev pokračuje v této tradici a snaží se ji rozvíjet v duchu slov
apoštola Pavla: „… ze srdce zpívejte a hrejte Pánu“ (Ef 5, 19).
Připomíná-li svatý Augustin, že „kdo zpívá, dvakrát se modlí“, jsem přesvědčen, že to
platí i v případě našeho katedrálního sboru… Členové katedrálního sboru si nechtějí nárokovat absolutně dokonalou úroveň, ale přejí si, aby hudba a zpěv v jejich provedení byly
odrazem i jejich vztahu k liturgii.
Je však zapotřebí posílit katedrální sbor o nové členy. V minulých desetiletích byl zájem
mnohem vyšší, než je tomu dnes a těžko se lze ubránit dojmu, že se ocitáme v období, kdy
se sice nabízí mnoho možností a aktivit, ale současně převládá i více individualismu. Zdá
se, jako by postupně docházelo ke ztrátě smyslu pro společné budování, společnou práci
a společné snažení. Dokáže-li někdo něco, tak nejraději sám o sobě, aby dostatečně vynikl,
ale jen málokdo a málokdy společně s ostatními. Zatímco jsme v minulosti ke všemu mlčeli, dnes jsme zvyklí do všeho mluvit a ke všemu se vyjadřovat – i když mnohdy hloupě
a nekompetentně. Máme strach z osobní odpovědnosti, nechceme se nikterak zavazovat
a nikam patřit.
Před každým z nás tedy stojí výzva, zdali chceme v tom pokračovat nebo zdali začneme
novým způsobem, zdali sami sobě nastavíme nové mantinely životního stylu a vykročíme
novou cestou. Stát se členem katedrálního sboru je jednou z možností, jak projevit smysl
pro angažovanost a jak být užitečným tam, kde je to potřeba. Znamená to přiložit ruku
k dílu. Nejde o to být profesionálním zpěvákem či hudebníkem, důležité je chtít a mít
dobrou vůli! Ano, vyžaduje to jistě odvahu, sílu a vytrvalost, ale právě toto přináší ty nejkrásnější plody…
…
Tato slova k zamyšlení platí jistě nejen o katedrálním sboru…
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Ministrantům
Ať nemlčí ani zářící hvězdy
ani prameny divokých řek
Na smetišti se dá najít spousta zajímavých věcí. Když byly v Egyptě pod nánosy písku
archeology objeveny zbytky města Al Bahnasana (řecky Oxyrhynchos), bylo vykopáno také
starobylé smetiště se spoustou střepů, účetních knih, dopisů. Byl mezi nimi účet za zrní,
na jehož druhé straně byl zaznamenán hymnus, křesťanská píseň, jejíž zachovaná slova
jsou v překladu tato: Ať nemlčí ani zářící hvězdy ani prameny divokých řek, když všechny síly
zpívají Otci, Synu a Svatému Duchu: „Amen, amen.“ Moc, chvála a sláva Bohu Spasiteli na věky!
Amen, Amen. Jedná se o vůbec nejstarší záznam zpěvu z církevního prostředí.
Nejstarší záznamy o bohoslužebném zpěvu v Čechách můžeš shlédnout v Národním
muzeu v Praze, kde je uložen Jistebnický kancionál z 15. století. V něm najdeš například
píseň „Jezu Kriste, štědrý kněže“.
Najít písně s náboženským motivem však můžeš i tam, kde bys to možná nečekal,
ve sbírkách písní kramářských. Kramářské písně byly vyzpěvovány na návsích a náměstích (v 17. – 19. století) o poutích, při dožínkách, při trzích. Kramáři svůj zpěv doprovázeli
slovem a kreslenými obrázky s dějem písně. V mnohých písních vybízí k důvěře v Boha či
ke svatým, například takto: Tuto krásnou modlitbičku, uctivě se modlete, a k matce Marii vroucně se utíkejte, neb ona jest milostivá, udělí Vám svou milost, zde na světě zdraví štěstí, po smrti
věčnou radost. Kramáři tyto písně často sami skládali.
I dnes jsou lidé, kteří skládají písně s náboženskými motivy, a to nejen pro používání
v kostelích, ale třeba i pro provádění v koncertních síních. V roce 2007 zemřel Petr Eben,
jehož postní píseň „Nedejme se k spánku svésti“ či zhudebnění modlitby sv. Františka
z Assisi „Učiň mě, Pane, nástrojem“ zaznívá stále. Píseň ke svatému přijímání „Hledám,
kde bydlíš, Pane“, jejíž text sepsal současný pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička, hudebně připravil Karel Bříza, jehož hudba zaznívá také jako ordinarium ke mši (ordinarium
= Pane, smiluj se, Sláva na výsostech Bohu, Svatý, Beránku Boží). Také Zdeněk Pololáník
složil ordinarium, ale to se zatím v kostelích neujalo. Zpívat můžeš jeho píseň „Buďte bdělí“
nebo „Kolik svatých zdobí nebe“.
Když se vyřazují staré
kancionály, odváží se dnes
do sběru a jsou recyklovány pro nové použití papíru.
Takže naši potomci nebudou
moci za několik století naše
písně objevit na nějakém
smetišti. Budou tedy ty písně, které dnes zpíváme, zapomenuty?
PH
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Life update
Hudba
Když se řekne hudba, každý si pod
tímto slovem představí něco jiného.
Někdo hudbu dělá, je to jeho záliba
a koníček, či se tím dokonce živí. Jiný
ji má jako zábavu nebo způsob, jak se
odreagovat, další ji ale vůbec rád mít
nemusí. Já osobně hudbu mám velmi ráda. Mám ji nejenom jako zábavu, jako odreagování,
ale i ji velice ráda dělám. Hudba je mým koníčkem již odmala. Od druhé třídy chodím do Základní umělecké školy na klavír, ale zároveň bych se chtěla naučit i na jiné nástroje. Kromě
hraní na klavír velice ráda zpívám. Dnes také zpívám v křesťanské kapele Elaion, s kterou
hrajeme v prachatickém kostele při mších, ale i v okolních farnostech, a zúčastnili jsme
se i letošního Diecézního setkání mládeže v Českých Budějovicích. Zde se nám naskytla
příležitost setkat se s dalšími kapelami z diecéze.
Diecézní setkání mládeže proběhlo týden před Velikonocemi, 11. dubna v kostele Svaté
rodiny na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích. Začínalo se mší svatou, kterou
jsme hudebně doprovázeli. Po mši svaté byl připraven program s modlitbou, který doprovázela kapela Dryják. Bylo velmi zajímavé slyšet písně podobné těm, které máme ve svém
repertoáru, ale v jiném hudebním obsazení, neboť v kapele mají mimo jiné dvě violoncella.
Hrála tam také skupina z pelhřimovského vikariátu, která doprovázela dopolední program
v katedrále sv. Mikuláše. Na závěr celého setkání, jsme měli tu čest vystoupit s naší kapelou. Závěru se též účastnil i pomocný biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád,
který velmi kladně ohodnotil práci všech mladých hudebníků. Díky hudbě jsme tedy měli
možnost setkat se s novými lidmi a navázat nová přátelství. Stejně jako hudba sblížila nás
na Diecézním setkání, tak sbližuje i lidi po celém světě.
Hudba nás doprovází celým životem. Vlastně již od kolébky, kdy nám maminky zpívaly
ukolébavky, abychom klidněji usnuli. V pozdějším věku jsme začali zpívat a učit se písničky
s maminkou, bylo to důležité, neboť jsme si tím rozvíjeli paměť a začali jsme si osvojovat
různé způsoby učení. Navíc jsme si spoustu písniček oblíbili a většinu si jich pamatujeme
dodnes. Poté v průběhu našich školních let jsme byli k hudbě vedeni i ve škole, kde jsme
na hodinách hudební výchovy zpívali lidové písně a poslouchali díla významných českých
i zahraničních skladatelů a umělců. Po dokončení povinné školní docházky nás ale hudba
bude stále dál provázet. Někdo se může vydat na kariéru hudebníka, mnohé profese mají
hudbu i jako součást povolání, jako například učitelky v mateřských školách. Ale i ostatní
lidé, kteří nemají hudbu jako součást povolání, jsou hudbou provázeni po celý život. Hudba
hraje z rádia, které ráno posloucháme, hudba je v televizi jako součást filmu. Hudbu slyšíme
v obchodech, na ulicích, v parcích a na náměstích. Hudba nás provází při mši svaté a hraje
i na svatbě. V neposlední řadě nás hudba doprovází i na poslední cestě, v podobě smuteční
písně tuby na pohřbu. Hudba může být projevem radosti, přátelství, lásky či úcty k člověku
i k Bohu.
Ivana Vozábalová
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Biblické postavičky
Biblické postavičky jsou pomůckou určenou
k přiblížení biblických příběhů. Postavená scéna
nás nutí přemýšlet o zobrazovaném textu. Postavičky neznázorňují jen jednu konkrétní osobu,
každá postavička, po drobné úpravě, může představovat kohokoli.
Slavnost Nanebevstoupení Páně, která pravidelně vychází na čtvrtek, lze přesunout na následující neděli, 7. velikonoční. Také v našem kostele
slavíme tuto slavnost již po několik let v neděli.
Pro scénu zatím nemám dost postaviček. Proto
jsem použil opět foto z dalšího týdenního kurzu.
Při tomto kurzu jsme pomáhali instalovat scény
pro potřeby powerpointové prezentace o růženci.
Nanebevstoupení Páně
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli
se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil:
„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny
národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co
jsem vám přikázal. Hle já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 16 – 20)
Na osmi scénách jsem vám chtěl ukázat, jak lze v cyklu liturgického roku vytvořit na jakýkoli biblický text scénu.
V době postní jsem na každou neděli vytvořil scény. Setkání Ježíše se samařskou ženou,
Proměnění Páně, Uzdravení slepého, Vzkříšení Lazara, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Velký
pátek a potom samozřejmě Zmrtvýchvstání.
Karel Falář, Volary

Májová pobožnost před kapličkou
Panny Marie
Sešlo se nás asi dvacet farníků a modlili
jsme se jako každý rok. Májové pobožnosti
jsou takové uklidňující, jako všechno co se
týká naší milé maminky Marie. Před naší
kapličkou už stály generace věřících, je moc
fajn se připojit do zákrytu před těžkostmi.
Nad hlavou nám lítali rehkové – hnízdí
u nás na zahrádce.  V. Předotová, Vimperk
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Poutní bohoslužby
Poutní bohoslužby v roce 2014 ve farnostech spravovaných z Vimperku
(a také ty, na které z našich farností putujeme)
Vimperk – kostel Navštívení Panny Marie – ne 1. 6. – 8.30 hod.
Javorník – kaple – sv. Antonína z Padovy – so 14. 6. – 10.00 hod.
Vimperk – hřbitovní „dolní“ kostel Nejsv. srdce Ježíšova – pá 27. 6. – 18 hod.
Knížecí Pláně – hřbitov – Narození sv. Jana Křtitele – so 28. 6. – 10 hod. – nj
Bořanovice – kaple Nejsv. srdce Ježíšova – ne 29. 6. – 12 hod.
Zdíkovec – kostel sv. Petra a Pavla – ne 29. 6. – 10.15 hod.
Nové Hutě – kostel Nejsv. srdce Ježíšova – ne 29. 6. – 11 hod.?
Nicov – kostel sv. Martina („letní – rodáků“) – so 5. 7. – 10.30 hod. – nj
Vicemily – kaple sv. Cyrila a Metoděje – so 5. 7. – 10.30 hod.
Stachy – kostel Navštívení Panny Marie – ne 6. 7. – 10.15 hod.
Hliniště – kaple sv. Jáchyma a Anny – so 19. 7. – 16 hod.
Svatá Maří – kostel sv. Maří Magdalény – ne 20. 7. – 10.30 hod.
Borová Lada – kaple sv. Jáchyma a Anny („Annafest“) – so 26. 7. – 14 hod.
Branišov – kaple sv. Jáchyma a Anny – ne 27. 7. – 10 hod.
Kvilda – kostel sv. Štěpána („letní pouť“) – ne 3. 8. – 10.30 hod.
Strážný – kaple Panny Marie Královny – so 23. 8. – 16 hod.
Vojslavice – kaple Panny Marie Královny – ne 24. 8. – 12 hod.
Letní poutě na Volarsku
Cudrovice – Panny Marie Královny – 14. 6. – 14:00 hod pod širým nebem – čnj
Zbytiny – sv. Víta – 15. 6. – 11:00 hod ve farním kostele – čnj
Křišťanov – Nejsvětějšího Jména Ježíš – 20. 7. – 11:30 hod ve farním kostele – nj
Pěkná – sv. Anny – 26. 7. – 13:00 hod ve farním kostele – nj
Želnava – sv. Jakuba st. – 27. 7. – 9:30 hod ve farním kostele
Sv. Magdaléna u Zbytin– sv. Marie Magdalény – 27. 7. – 11:00 hod. – čnj
Želnava – sv. Jakuba st. – 4. 8. – 9:00 hod ve farním kostele – nj
Stožecká kaple – Nanebevzetí Panny Marie – 17. 8. – 15:00 hod – čnj
Č. Žleby – sv. Anny – 18. 8. – 14:00 hod pod širým nebem – čnj
Rosenauerova kaple – Panny Marie Královny – 23. 8. – 14:00 hod.
Chroboly – 6. – 7. září pouť:
Sobota 15.30 hod. kaple P. Marie Lurdské – adorace
18.00 hod. kostel Narození P. Marie – duchovní koncert
Neděle 11.00 hod. – hlavní mše sv., účast přislíbil biskup Pavel Posád.
nj – v německém jazyce, čnj – česko-německá
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Zaniklé kostely Šumavy
Kapličky
Obec Kapličky se nacházela na „antigua via“
– na staré obchodní cestě spojující Vyšší Brod
a Altenfelden přes rakouský Helfenberg, podle něhož se jí rovněž říkalo helfenbergská.
Z etymologie jména Kaplice (Capella) lze
usuzovat, že kapli jako základ budoucího osídlení založil pravděpodobně již
Vok z Rožmberka a později vzniklá osada připadla klášteru až následně. Kostelík
zasvěcený svatému Janu a Pavlu byl postaven
v nadmořské výšce 950 metrů, v lokalitě označené jako Stranwaldské polesí, snad někdy před rokem
1350.
Zmínku o vsi najdeme již v roce 1278, a to v nejstarším českém urbáři, kde je zachyceno,
že cisterciákům z vyšebrodského kláštera odvedla třináct kop vajec a šedesát sýrů. Prvním
známým farářem byl Jakub Matyáš, který v roce 1377 na svoji funkci rezignoval a na jeho
místo 15. září téhož roku nastoupil vyšebrodský opat Otto.
Roku 1530 byl proveden soupis majetku pro potřeby kláštera a Kapličky jsou v něm
označeny jako rychta a sídlo správy rozlehlého území rozprostírajícího se mezi pravým
břehem Vltavy a zemskou hranicí. Na území rychty se nacházel rovný tucet obcí a jednasedmdesát usedlostí. Jestliže v samotných Kapličkách jich lze v té době najít třináct,
v dnešních Loučovicích byla tehdy pouze jediná.
Před Vánoci roku 1574 byla celá rychta zbavena odúmrtí, což pro obyvatele znamenalo
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právo svobodně dědit majetek.
Roku 1579 je poprvé zaznamenána existence sklárny a o osm
let později je písemně doloženo
otevření školy. Postupně se rozrůstala jak škola, tak i kostel,
který byl po husitských válkách
poničen a obnoven až v roce
1643, kdy znovuvysvěcení provedl opat Jiří Wendsuch. Byly
zároveň vysvěceny tři nové postranní oltáře a v roce 1790 pak
i nový hlavní mariánský oltář.
Na rozdíl od jiných částí regionu, kde množství sídel zaniklo během třicetileté války,
Kapličky měly namále až téměř
o století později. V letech 1713
– 1714 totiž v okolí řádil mor
a obec ustanovila hlídky, které
měly zamezit vstupu cizích osob. Zaznamenána jsou jména Ch. Thannera a A. Nägela, jimž
bylo za službu v této hlídce vyplaceno deset krejcarů.
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Na sklonku 19. století byl starý kostel zbourán
a podle plánů stavitele J. Karla z Vyššího Brodu vystavěn a 11. června 1896 vysvěcen nový. Měl podobu trojlodní, 23 metrů dlouhé a 11,6 metrů široké
stavby v novorománském stylu s padesátimetrovou
věží, ve které byla umístěna čtveřice zvonů, z nichž
nejstarší pocházel z roku 1590 a další známý zvon byl
odlit v roce 1618. Zvony byly za prvé světové války
přetaveny na děla, a tak v roce 1925 zhotovila známá
českobudějovická zvonařská firma Perner dva nové
zvony. Vážily 240 a 180 kg, byly laděny do a moll
a kmotrami byly paní Poráková z Loučovic, paní
Hembirgerová z Nových Domků a paní Anderlová
z Kapliček. Věžní hodiny zhotovil Johann Krammer
z Helfenberku a kovář Wenzel Hutter z Kapliček.
Pravoúhle zakončený presbytář byl osm metrů
hluboký a o dvacet centimetrů širší. Na jižní straně
k němu přiléhala sakristie. Jednopatrová hranolová
věž vyčnívala ze západního průčelí a byla zakončena osmistěnným jehlancem pokrytým taškami. Loď, stejně jako presbytář, měla sedlovou
střechu z cementových desek a okna dělená prutem a zdobená kružbou o kruhu a dvou
polokruzích. Loď osvětlovala pětice oken a jedno se nacházelo v presbytáři. Další okno,
tentokráte s jednoduchou osmipaprskovou kružbou, bylo v čelní fasádě. Loď byla ve výšce
11,8 metru zaklenuta křížovou klenbou bez žeber, vycházející z masivních pilířů. Presbytář
pak ve výšce 10,5 metru byl zaklenut stejným způsobem. U mělkého rizalitu uprostřed lodi
byly malé přístavky. Na západní straně lodi se nacházela kruchta podklenutá třemi poli.
Autorem hlavního oltáře zhotoveného roku 1896 z polychromovaného dřeva byl tyrolský řezbář Josef
Riffesser a uprostřed
oltáře se nacházely
sochy svatých Jana
a Pavla, tedy světců,
jimž byl předchozí
kostel zasvěcen již
v roce 1377. Po stranách hlavního oltáře
byly sochy sv. Benedikta, Bernarda, Linharta a Jana Nepomuckého. Postranní
oltáře
pocházející
ze 17. století sem
byly převezeny z vy17

šebrodského kláštera. Uprostřed severního oltáře stála socha Panny Marie s Ježíškem
a uprostřed jižního oltáře byla socha sv. Barbory. V roce 1913 byla před kostelem postavena
jednoduchá kašna.
S kostelem byla již od roku 1854 spojena rodina Hutterů z čísla popisného 17, která zde
až do poválečného odsunu v roce 1946 vykonávala funkci kostelníků a hrobníků.
Roku 1930 žilo v obci v 30 domech 233 Němců a 2 Češi. Po únorovém převratu v roce
1948 byl kostel přeměněn na ovčín a 4. června 1959, tedy před pětapadesáti lety odstřelen
a celé Kapličky srovnány se zemí. Dnes zde najdeme pouze dřevěnou boudu a kovovou
vojenskou rozhlednu. Po roce 1990 zde byl vztyčen kamenný kříž.
JP
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Stalo se
Piknikovali, aby podpořili
fairtradové a lokální pěstitele
Fairtradová káva nebo čaj, kokosový řez z domácích vajec a fairtradového kakaa, kokosu a cukru, pomazánka
z quinoy, domácí chléb a mléko. Takové
dobroty posnídala zhruba dvacítka lidí,
kteří se v sobotu 10. května 2014 sešli
na společném pikniku na náměstí před farou ve Vlachově Březí. Dali tak najevo, že podporují produkty, za něž pěstitelé dostali spravedlivě zaplaceno a při jejichž výrobě byl brán
ohled na životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce. Piknik s názvem „Férová snídaně
ve vašem městě“ proběhl ve Vlachově Březí letos poprvé. Snídalo se po celé republice, a to
na více než stovce míst. Stalo se tak na Světový den pro fair trade.
„Atmosféra byla úžasná. Ani větrné počasí nám nekazilo chuť k jídlu ani dobrou náladu,“
uvedla k sobotní akci ve Vlachově Březí Iva Bendová, organizátorka místní Férové snídaně.
„Do akce se zapojuje stále více lidí, to svědčí o rostoucím zájmu spotřebitelů o spravedlivě obchodované produkty a o to, kdo a za jakých podmínek pro ně například kávu nebo kakao pěstuje,“
sdělil koordinátor Férové snídaně Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která
akci zastřešuje. „Letos se na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů piknikovalo na více než
100 místech republiky, počet míst se tak za poslední dva roky zdvojnásobil,“ doplnil Komínek.
A CO JE VLASTNĚ FAIR TRADE? Fair trade je způsob obchodu, který pěstitelům,
řemeslníkům a zaměstnancům v tzv. rozvojových zemích nabízí spravedlivé obchodní podmínky, dává možnost uživit se vlastní prací, žít důstojný život a plánovat budoucnost.
Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost zapojit se prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně do snižování chudoby lidí
na celém světě, jak nás ostatně vyzývá i Svatý otec František.
Fairtradové produkty můžete zakoupit ve Vlachově Březí v prodejně Fontána u kostela
každé pondělí a pátek od 14:00 do 16:00 a také v sobotu od 9:00 do 11:00. Nabízíme široký výběr kávy, čajů, čokolád, třtinového cukru, obilovin a také med, olivový olej, kokos,
rozinky, kakao, horkou čokoládu….
Více informací o FAIR TRADE naleznete na webových stránkách: www.fairtrade.cz.
Iva Bendová
Na začátku svého pontifikátu papež František při jedné z promluv řekl: „Přeji nám všem,
aby se nám od Ducha svatého na přímluvu Naší Paní, naší Matky, dostalo této milosti:
putovat, budovat a vyznávat Ježíše Krista Ukřižovaného. Kéž se tak stane.“
A toto přání sv. otce Františka se stalo pro naši skupinu (o. Josef, o. Pavel, Marcel, s.
Theresien, s. Jana Pavla) zcela jedinečnou skutečností – ve velikonočním oktávu nám Pán
dopřál krásné putování do Říma na svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. Cesta byla nesena duchem putování, navštívili jsme kromě Svatého města rovněž San Giovanni Rotondo,
kde odpočívá neporušené tělo sv. Pia z Pietrelciny, horu sv. Michaela archanděla, Assisi
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a v něm hrob sv. Františka a sv. Kláry.
Zúčastnili jsme se generální audience
s papežem Františkem a prožili nezapomenutelné okamžiky kanonizace, kdy se téměř hmatatelně setkali
na náměstí sv. Petra čtyři papežové
– dva shlíželi z nebe a dva slavili bohoslužbu na zemi. V okamžiku, kdy
se František objal s Benediktem XVI.,
jakož i v okamžiku vyhlášení nových
svatých papežů, se mezi Božím lidem
rozezněl mohutný potlesk.
Putovali jsme s mnohými úmysly, za farnost, diecézi, za nemocné a zvlášť nám svěřené,
především však s prosbou, aby nám bylo dáno podle Boží vůle dobře budovat Jeho království všude tam, kam nás Pán postavil, a abychom nepřestávali vyznávat Ježíše Krista
Ukřižovaného a Vzkříšeného. Kéž se tak stane.
s. Jana Pavla
Hlavní pouť u sv. Vojtěcha ve Lštění
Z ranní oblačnosti neděle 27. dubna 2014 vysvitlo sluníčko právě včas, aby jeho hřejivé
paprsky doprovodily poutníky na hlavní pouť ke sv. Vojtěchu do Lštění. Hostem u oltáře
byl P. PhDr. Jozef Gumenický, farní vikář od sv. Mikuláše v Českých Budějovicích původem
z východního Slovenska, jehož stálou misií se stala českobudějovická diecéze. Laskavá slova jeho promluvy se nemohla nedotknout srdcí posluchačů. Na závěr mše sv. udělil všem
přítomným a zástupu zájemců pak jednotlivě novokněžské požehnání.
Poutní bohoslužbu již tradičně uvedly až do hloubi duše pronikající tóny žesťových
nástrojů. Vedle místních hudebníků duchovními skladbami renesance a baroka přispěl
soubor Musica pro Sancta Cecilia z Prahy, který o den dříve vystoupil v obnovené synagoze ve Čkyni. Ani časový souběh s přenosem
bohoslužby z Říma, během níž byli prohlášeni
za svaté papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II., neubral na niterném prožívání těm, kteří připutovali
na starobylé posvátné místo. Odpolední bouřka
jakoby dokreslovala, že Boží Milosrdenství, které
vpravdě nebetyčně přesahuje pozemsky chápanou
lidskou spravedlnost a jehož liturgická připomínka v oktávu velikonočních svátků se letos potkala
s termínem svatovojtěšské pouti, nás provází nejen v dobách zdaru, ale ujímá se nás především
v bouřlivých a potemnělých etapách života.
Na shledanou o tzv. malé pouti v neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 17. srpna 2014!
Sp.

Pouť do Svaté země
Chrám Božího hrobu: Golgota
Na konci křížové cesty se znovu necháme vést vyprávěním P. Václava Macka z roku
1888: „(Od VIII. zastavení) dále jest přímá cesta na Kalvarii zastavena. Musíme se vrátiti zpět
ku bráně soudní a obejíti jinou ulicí celou skupinu domů, které stojí kolem chrámu hrobu Božího.
Na cestě té odbočuje průvod (po schodech vzhůru) do nádvoří kláštera Habešinců (koptských
mnichů). U vchodu leží sloup na místě IX. zastavení, kde Ježíš po třetí pod křížem klesl.
Posledních pět zastavení koná se vnitř chrámu hrobu Božího. Že i zde některá z uvedených míst
pouze zbožným podáním označena jsou, netřeba teprve připojovati. To však zbožnosti pravého
křesťana, ani zásluhám jeho nemůže býti na ujmu.“
Sestupujeme úzkou chodbou dolů do nádvoří před chrámem. Procházíme přitom několika kaplemi: jsou tmavé, zčernalé kouřem tisíců svící, zatuchlé, léta nevětrané – člověka
přímo praští do očí i do nosu jejich starobylá posvátnost. Mniši, kteří o ně pečují, jsou
velmi chudí.
Seznámení s historií chrámu Božího hrobu a jeho prohlídku si musíme rozdělit na několik částí. Teď chceme dokončit křížovou cestu – proto hned u vchodu odbočujeme doprava
a po vysokých strmých schodech vystupujeme na Golgotu (Kalvárii). „Při jméně hora Kalvarie nesmíme mysliti na skutečnou nějakou horu nebo kopec. Byl to původně malý skalní pahorek,
který sloužil ku popravě zločinců. Nalézal se na západní straně města, hned za hradbami. Později
se město na tu stranu rozšířilo, tak že stojí nyní uvnitř města. Když stavěn byl tu chrám, byla skála
kolem místa ukřižování Páně otesána a odstraněna tak, že zbylo z ní jen tolik, mnoho-li tvoří dvě
kaple uvnitř chrámu Božího hrobu a jedna malá z venku ku chrámu přiléhající. Půda kaplí těch jest
vyšší než ostatního chrámu. Vede k nim 18 příkrých a cele ohlazených stupňů. Obě kaple, obrácené k východu, jsou nízké a jen asi
10-15 kroků dlouhé. Odděleny
jsou pouze pilíři. Všeckno leskne
se v nich mramorem, a z původní
skály není rovněž ničeho viděti.
Severní kaple patří (pravoslavným) Řekům a v té jest v popředí místo, kde stál kříž Kristův.
Pod stolem oltářním jest otvor
ten ve skále stříbrným plechem
vyložen.
Zde tedy dílo vykoupení našeho dokonáno, zde z úst umírajícího Spasitele zaznělo sedm
posledních slov, zde země předrahou krví jeho byla zbarvena. Jaké
city budí myšlenky tyto!
Chrám Božího hrobu
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V pravo od zmíněného otvoru jest ve skále veliká trhlina, která jde kolmo dolů a tak jest
prostranná, že možno jest pohodlně do ní vložiti ruku a původní skálu nahmatati. Trhlina ta
povstala při smrti Páně (srv. Mt 27,51). V pozadí oltáře stojí veliký kříž s obrazem Pána Ježíše
na plechu namalovaným a po stranách jeho stříbrné sochy Panny Marie a sv. Jana v životní velikosti.
Hned vedle na jižní straně jest kaple druhá, jež náleží katolíkům. Krásnou mosaikou v podlaze
jest tu označeno místo, kde byl Pán Ježíš na kříž přibit. Také obraz na oltáři představuje přebolestný ten výjev. Katolíci mají tu dva oltáře, jeden v průčelí kaple a druhý na pilíři mezi oběma
kaplema. Jest to oltář sedmibolestné Panny Marie a na něm nachází se skvostný, zlatem a drahokamy bohatě ozdobený obraz Rodičky Boží. Obraz ten ověšen jest četnými votivními dary; jsou tu
zlatá srdce, náramky, naušnice, jehlice, prsteny, jež darovaly sem zvláště ženy, které v bolestech
svých utíkaly se k Rodičce Boží sedmibolestné. Oltář tento stojí na místě, kde mrtvé tělo Páně
vloženo bylo na klín ubohé máteře.
Co tu již milionů poutníků ze všech zemí a národů klečelo a zulíbalo místo přesvaté, kde za ně
tekla krev nejdražší. Kdo sečte ty slzy, znamení lítosti nad hříchy, jež skropily svatou tu půdu?
Zde zajisté ani zatvrzelý nevěrec nemůže zůstati bez pohnutí. Kolik asi hříšníků následovalo
zde lotra na pravici!
Mimo zmiňované již dvě kaple jest na vrcholu skály Kalvárské ještě třetí, která přiléhá na jižní
straně ku kapli katolíků a jest s touto velikým zamříženým oknem spojena. Jest zasvěcena bolestné Matce Boží, která dle podání na místě tom stála, když Syn její byl na kříž přibíjen. Jmenuje
se také kaple Franků (jméno Frankové znamená zde tolik jako Evropané) a jest přístupna toliko
po schůdkách z nádvoří chrámového. Po schůdkách těch chodívalo se dříve na Kalvarii a kaple
Franků tvořila předsíň kaple kalvárské. Vnitřní dvéře až na zmíněné okno později byly zazděny
a předsíň proměněna v kapli náležející výhradně Františkánům.
Konečně zasluhuje zmínky ještě jiná kaple, která nachází se ve skále Kalvárské přímo pod
místem, kde kříž Kristův stál. Původně snad bývala to jeskyně. Nyní sluje kaple Adamova. Trhlina
ve skále vede až do této kaple, kde si ji lze velmi dobře prohlédnouti.
Zbožné podání dí, že na místě tom pochován byl praotec člověčenstva, Adam, a že na hlavu
jeho trhlinou ve skále tekla krev Vykupitele k označení, že smrtí Kristovou smyta jest vina jeho.
Proto bývá také u nohou kříže Kristova vyobrazena lidská lebka. Třeba to bylo pouhé podání,
v duchovním smyslu jest to pravda skutečná.
Kdo hledal by ve chrámě hrobu Božího naši tichou pobožnosť, té nenalezne tu, leč by zašel někam stranou na místo posvátné, k. p. na Kalvarii, když se tu veřejné služby Boží nekonají. Jinak
jest ve chrámě tom stálý šum a hluk, stálé přicházení kněží a věřících rozličných krojů a národů.
Jedna pobožnosť jde za druhou, sotva přestanou jedni, již začínají druzí, neb i najednou na rozličných místech chválí a ctí Boha každý svým způsobem.“
S masovým rozvojem turistiky se situace ještě zhoršila. Už to nejsou jen rozličné pobožnosti, ale i docela bezbožné pokřikování a pobíhání lidí s fotoaparáty – panuje tu větší ruch
než v odbavovací hale na letišti. Náhodou jsem tu vyslechl i velmi povrchní a dehonestující
výklad jedné české průvodkyně. Až jsem se styděl přiznat, že jsem také Čech. Přesto stojí
za to sem přijít. Když si člověk uchová ticho v srdci, pocítí dotek Boží lásky a milosrdenství.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Mikoláš Troup

Narozen:
Rodinný stav:
Děti:
Vzdělání:

6. srpna 1988 v Prachaticích
ženatý
dcera Julie (10 měsíců)
absolvent oborů varhany a skladba na českobudějovické
konzervatoři, student hudební vědy na FFUK
Současné působiště: regenschori baziliky Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře
u Příbrami
Jak jste se dostal k hudbě? Navazoval jste na nějakou rodinnou tradici?
Na rodinnou tradici nenavazuji, i v naší širší rodině je hudební zaměření spíše výjimečné, ale od dětství jsem v rodinném prostředí vnímal zostřený vztah k umění a cit a pochopení pro umělecký způsob pohledu na svět. Navíc jsem vyrůstal na zámku Kratochvíle, který
se přes léto vždy proměnil v kulturní laboratoř, tvůrčí dílnu, ve které vznikaly divadelní
představení, koncerty, literární večery, jejichž atmosféra si mě už tehdy podmaňovala,
a cítil jsem, že mě umělecké prostředí baví a oslovuje. Prvním velkým krokem k hudbě
pro mě bylo, když jsem si v sedmi letech na hodinách klavíru osahal klaviaturu a získal
základní představu o organizaci tónů a jejich vztahů. Brzy jsem si začal harmonizovat písničky, improvizovat a skládat první jednoduché skladbičky. Zjistil jsem, že je pro mě snadné
a přirozené vyjadřovat se v hudebních myšlenkách a že mě baví si s nimi dál hrát. V té
době jsem také začal docházet do dětského sboru Netoličtí vrabčáci, který při netolické
ZŠ vedla vynikající sbormistryně Eva Dudková. Čas strávený v tomto sboru byl pro mou
hudební formaci jedním z nejcennějších vkladů, protože paní Dudková měla a má kromě
ukázkového pedagogického přístupu k dětem a mimořádné schopnosti efektivně rozvíjet
přirozenou dětskou muzikalitu také skvělý dramaturgický cit; myslím, že kmenový repertoár Netolických vrabčáků se spoustou výborných úprav lidových písní a výběrem kvalitních
– často soudobých – skladeb měl rozhodující vliv na můj hudební vkus. Další podstatný
impuls na cestě k muzice přišel asi v deseti letech, kdy jsem se prostřednictvím nahrávek
blíž seznámil se dvěma operami W. A. Mozarta (byl to Don Giovanni a La Clemenza di Tito)
a strávil jsem asi rok v nadšeném opojení jejich hudbou. Tehdy už jsem věděl, že bych si přál
do hudebního světa proniknout co nejdál.
Pamatujete si, kdy Vás poprvé zaujal zvuk varhan?
Myslím, že první iniciační zážitek přišel asi v osmi letech při sledování televizního seriálu F. L. Věk. Úvodní sekvence 3. dílu, který už přivádí na scénu Věka z dob univerzitních
studií, je komponována jako apoteóza chrámové hudby a líčí Věkovo vytržení a oslnění hudbou, která „si stále víc podmaňovala Františkovu duši“, jak se píše v titulku. Tato nezvykle
rozsáhlá hudební scéna je přímo zaplavena zpěvem euforického barokního Alleluia, kterému v instrumentálním zvuku dominují zářivé clariny a robustně naregistrované varhany.
Kamera střídavě zabírá skvostně vyzdobenou varhanní skříň s řadami andělů, nabitý kůr,
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celý obsypaný sboristy a instrumentalisty, a Františkovu
jihnoucí tvář, zcela oněmělou úžasem z té nádhery. Je
to pro mě erbovní scéna, protože přesně vyjadřuje ten
závratný pocit, který mám z Pána Boha, a varhany jsou
tu jeho heroldem.
Kdo Vás nejvíc hudebně ovlivnil? Jaký skladatel
patří k Vašim oblíbeným?
Mám-li jmenovat jednoho konkrétního člověka, který se asi nejvíc podepsal na mém hudebním vývoji, pak
je to určitě můj učitel skladby Jiří Churáček. Měli
jsme k sobě blízko už proto, že pochází z Netolic a také spolupracoval se sborem Netoličtí
vrabčáci, kde jsme se od mé druhé třídy nepravidelně potkávali. Vídali jsme se i v netolickém kostele sv. Václava, jehož kůr
spravuje a kde působí jako varhaník. Už jako kluk jsem ve sboru s nadšením zpíval jeho
skladby a úpravy a kdykoli se s nostalgií ohlédnu do dětství, slyším ve vzpomínkách často
jeho hudbu, která má neopakovatelný emocionální náboj a jaksi samozřejmý duchovní
kořen. Na konzervatoři pro mě byly Churáčkovy hodiny fascinující, protože jeho pedagogická metoda ve mně vykřesala schopnost s hudbou rozmlouvat. I v hodinách analýzy
skladeb jsme najednou byli myšlenkám autorů tak blízko, jako by seděli naproti a povídali
si s námi. Pronikali jsme přímo do hudebního myšlení, nikoli jen do jeho vnějších znaků.
Na hodinách hudební teorie mi otevřel cestu k renesančnímu kontrapunktu, který celý
život studuje a publikoval o něm nejkvalitnější učební texty, které jsou u nás vůbec dostupné. Objevil jsem tak pro sebe jednu z nejbohatších a umělecky nejpřitažlivějších oblastí
hudebních dějin a myslím, že jsem se jí díky němu naučil rozumět. Poslední etapou našeho
setkávání je pravidelná spolupráce v netolickém Literátském bratrstvu, které založil a které
se snaží zvelebovat hudební a liturgickou úroveň bohoslužeb tam, kde o to mají zájem.
Z hudebních skladatelů, kteří jsou mi skutečně mimořádně blízcí, bych jmenoval G. P. da
Palestrina, Jana Dismase Zelenku, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, Gustava Mahlera,
Bohuslava Martinů, Oliviera Messiaena, Petra Ebena a Jiřího Churáčka. Každý je mi drahý
jiným způsobem, ale u každého z nich cítím naprostou autenticitu a jistotu hudební řeči,
která navíc v těchto případech dokonale konvenuje mému hudebnímu vkusu a založení.
Jak probíhalo Vaše studium varhanní hry na konzervatoři a jaký je váš vztah k varhanám vůbec?
Varhany mě vždy oslovovaly svým potenciálem tlumočit nějaké poselství. Proto jsem
šťastný, že mě celých šest let na konzervatoři vyučovala paní profesorka Jitka Chaloupková, která vnímala étos tohoto nástroje podobně jako já, je věřící a které rozumím v životních postojích. Paní profesorka se mi věnovala se svým typickým laskavým přístupem
a s velkou obětavostí. Otevřela mi svět zejména barokní a moderní varhanní literatury. Už
v době nástupu na konzervatoř jsem hojně vyhledával díla Petra Ebena a Oliviera Messi25

aena, ale paní profesorka, které jsou oba tito autoři také velmi blízcí a jejichž hudbu sama
často hraje, mě podporovala v tendenci nastudovat některé jejich velké varhanní cykly
a provést je v rámci konzervatorijních „večírků“. Ebenovým cyklem Job jsem také v šestém
ročníku odabsolvoval. Jako student jsem úplně vzorný nebyl, protože jsem si rád trochu
svévolně organizoval čas a díky své rozprostraněnosti mezi několik oborů (studoval jsem
pak paralelně ještě skladbu a hudební vědu) jsem nedokázal vždy plnit představy svých
profesorů. Studium u paní profesorky Chaloupkové pro mě ale bylo velmi radostným obdobím, kdy jsem poprvé důvěrně poznal varhany, jejich dějiny, a zároveň jsem viděl, že mezi
varhaníky není té zavilé rivality jako v ostatních oborech, že mezi nimi panuje většinou
harmonie a přátelství.
Hra na varhany může představovat i značnou fyzickou námahu. Přece jen – z hlediska nás laiků – se hraje rukama i nohama…
Koordinace všech čtyř končetin je zprvu skutečně obtížná, ale je velká radost, když
se vám pak podaří polyfonní skladbu o několika svébytných pásmech, z nichž každé má
vnitřní logiku, interpretačně přetlumočit tak, aby spolu tato pásma vedla srozumitelný
a posluchačsky vnímatelný dialog. To je někdy hráčsky opravdu namáhavé, ale stojí to více
přemýšlení a trpělivosti při nácviku než fyzické námahy.
Jaká byla Vaše cesta k povolání varhaníka na Svaté Hoře?
V září 2013 jsem se od přátel dozvěděl, že Svatá Hora je už několik měsíců bez varhaníka,
a navíc jsem byl několika známými z farnosti osloven, zda bych nezauvažoval o tom, že bych
mohl uprázdněné místo přijmout. Být profesionálním regenschorim mě vždy lákalo, je to
funkce, která spojuje mou profesní kvalifikaci se službou Pánu Bohu, a začal jsem o tom
přemýšlet. P. Jan Sokulski, administrátor farnosti, se mi pak na základě několika doporučení mých přátel varhaníků ozval s oficiální nabídkou. Sešli jsme se o dva týdny později
a domluvili se na podmínkách. Oficiálně jsem nastoupil 1. listopadu a zatím jsem tam moc
spokojen. S radostí jsem také převzal i vedení místního chrámového sboru, kde máme
mezi členy samé laskavé, vzácné osobnosti, kterým není Svatá Hora lhostejná, a s velkým
nasazením usilují o to, aby její krása stále rostla. I svatohorští kněží jsou moc sympatičtí
a inspirativní a mají tam také výborné kostelníky, s nimi si moc rád povídám, protože jsou
to ohromně otevření, chytří a zajímaví lidé.
Máte při svém náročném povolání a starosti o rodinu – máte malé dítě – ještě vůbec
nějaký čas na jiné zájmy nebo koníčky?
Vnímám svou rodinu i své povolání jako důvody k velké radosti a snažím se o to, aby
obojí bylo mým „koníčkem“, abych se obojímu mohl věnovat s chutí a lehkostí. Ne vždy se
mi to daří, ale vždycky mám chuť k tomu, aby se mi to dařilo. Mezi mé hlavní mimohudební
zájmy patří hlavně literatura a film a nemám pocit, že bych vlivem náročnějšího pracovního
programu třeba přestal číst. S manželkou Terezkou máme navíc spoustu zájmů společných,
takže si doma občas čtyřručně hrajeme na klavír, chodíme často do přírody, nebo si nahlas
čteme z knížek, třeba z Chestertona, to je také velká zábava. A s dcerou Julií, s tou už je
vůbec třeskutá legrace…
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Jakou vidíte cestu pro zvýšení hudební úrovně bohoslužeb?
Po mém soudu hodně záleží na tom, zda církev sama bude mít zájem o něco takového
zájem, zda se v budoucnu bude starat o výchovu chrámových hudebníků, zda bude iniciovat vznik škol nebo alespoň studijních oborů se zaměřením na církevní a liturgickou
hudbu a bude si tak pěstovat kvalifikované spolupracovníky, varhaníky i kantory. Chápu,
že církev u nás má omezené prostředky a nemůže si dovolit zaměstnávat v každé farnosti
profesionálního varhaníka, ale na úrovni vikariátů už by síť vzdělaných chorregentů fungovat měla. Ti by pak měli přehled o situaci v jednotlivých farnostech, znali by možnosti
varhaníků amatérských a pomáhali by hudební provoz vikariátu organizovat. Kvalitativní
obrodu liturgické hudby nelze založit pouze na principu dobrovolnictví. Dále by se v řadě
diecézí mohla zlepšit komunikace mezi církevními představiteli (např. biskupy) a sloužícími hudebníky (srazy všech diecézních pracovníků nestačí), obě strany by se měly pravidelně
setkávat, diskutovat a vyvíjet úsilí, aby si vzájemně porozuměly a mohly se na mši svaté
podílet společně, ne v rozporu. Vždyť hudba dovede mít na vyznění liturgie obrovský podíl,
umí podtrhnout řadu jemných teologických akcentů (např. Et incarnatus…) i zpřítomnit atmosféru probíhající liturgické doby. Měla by se také zkorigovat představa některých kněží
o zbytečnosti a škodlivosti figurálních mší, které prý, jak jsem mnohokrát slyšel, „zdržují
a odvádějí pozornost od toho, co je podstatné.“ Když pak slyším původce této myšlenky
zaníceně mluvit o některém duchovním textu, vždy mě napadne: „Oč krásnější by byl, kdyby se
zazpíval.“ Jako autor dvou latinských figurálních ordinárií vím, že
ani když stokrát promedituji text
Creda, neproniknu do něj tolik,
jako když ho jednou zhudebním.
Ta tvůrčí reflexe pak v hudbě zůstane, a pokud bude lid aktivním
poslechem vtažen do této zpívané modlitby, může být opravdu
povznesen. Samozřejmě záleží
na výběru hudby, zhudebnění nesmí jít jen po povrchu, nesmí být
neumětelské a bezradné. Není-li
takové, může být pro mnohé zrcadlem Boží velikosti a krásy.
Připravila Marie Horová
Srdečně zveme na slavnost 1. svatého přijímání v kostele sv. Jakuba
v Prachaticích v neděli 22. června
od 9,30hod.
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Mše svatá
Gloria
Po Kyrie eleison následuje o nedělích (kromě adventních a postních), slavnostech a svátcích chvalozpěv Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu). Tento starobylý hymnus byl
původně jitřní modlitbou (dochovala se nám v řeckém znění v tzv. Apoštolských konstitucích
z konce 4. stol.). Do mešní liturgie byl zařazován postupně (asi od 6. stol.). Zpočátku se ho
modlili jen biskupové, a to ještě pouze v určité dny (hlavně o Vánocích a o Velikonocích).
Teprve od 12. století ho směli zpívat i prostí kněží a s nimi celá shromážděná obec věřících.
Začíná slovy, kterými „celé množství nebeských zástupů“ prolomilo ticho betlémské
noci (Lk 2,14). Narozením Mesiáše se nebe přiblížilo zemi; projevila se dobrá vůle Boží,
která je pramenem jeho slávy i pokoje mezi lidmi.
Pak nám ze srdce přeplněného radostí začínají tryskat věty adorace jedna za druhou:
„Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě …“ Jsou ozvěnou „písně Mojžíše, Božího služebníka, a písně Beránkovy“, kterou v nebi zpívají ti, kdo zvítězili v boji se šelmou
a jejími přisluhovači (srv. Zj 15,2-4). Znovu tak zakoušíme sounáležitost s těmi, kteří nás
ve víře předešli, a jsou našimi vzory a pomocníky. Nevysychající pramen jásotu a plesání
prýští z hloubi našeho nitra a splývá nám ze rtů, když rozjímáme Boží tajemství! Je to hold
Otci: „Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí,“ a jedním dechem také Synu: „Pane,
jednorozený Synu, Ježíši Kriste.“ Zvláštní důraz je kladen na oslovení Beránku Boží, které nás
znovu uvádí do nebeské trůnní síně, jak ji popisuje kniha Zjevení svatého apoštola Jana.
Protože si uvědomujeme svou opakující se ubohost, mění se naše adorace v úpěnlivou prosbu: „Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.“
V závěru se naše vyznání víry v Krista znásobuje: „Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný
jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,“ a stává se trojičním: „se svatým Duchem,“ aby
končilo tak, jak začínalo: „ve slávě Boha Otce. Amen.“ Obec věřících, shromážděná v Duchu
svatém, oslavuje Otce i Syna s vděčností za dar vykoupení.
Vstupní modlitba
Potom se kněz ujímá slova a zve věřící: Modleme se. Měla by následovat delší chvíle ticha,
aby se každý přítomný mohl v duchu obrátit na Boha se svými vlastními úmysly a prosbami. V úvodu k Římskému misálu se k tomu podotýká: „Všichni spolu s knězem na chvilku
setrvají v mlčení, aby si uvědomili, že stojí před tváří Boží a v duchu si připravili své prosby.“
Nakonec kněz všechny tyto modlitby „sebere“ a v jedné nebo dvou větách je předloží
Bohu. Proto se tato modlitba odedávna nazývá „kolekta = sebraná“ (latinské colligere znamená sbírat, shromažďovat, snášet na jednu hromadu; od něj je odvozeno i naše slovo
kolekce – sbírka). Zaujímá přitom prastarý postoj oranta s rozpjatými pažemi.
Závěrečná formule „Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků“ zřetelně naznačuje, jaké je (a má být)
zaměření liturgické modlitby: obrací se k Bohu Otci skrze jeho Syna, prostředníka mezi
Bohem a lidmi, v Duchu svatém.
Tato formule je na celé modlitbě tím nejdůležitějším. Není důležité, za co se modlíme –
potřeb a úmyslů bude vždycky víc, než kolik jich stačíme najednou vyslovit (sám Kristus
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nás ujišťuje: „váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte“ – srv. Mt 6,8) – ale to, že o to
prosíme skrze Krista, našeho Pána! On je naším prostředníkem u Otce, teprve jeho přímluva
má váhu. „O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“ – říká apoštolům při poslední
večeři (Jan 16,23). Proto mě vždycky mrzí, když se při mši svaté odbývá: ministrant už
zaklapne knihu a odchází (kněz to přece umí zpaměti!), lektor, který má číst první čtení, už
běží k ambonu a spustí, i když lidé ještě ani pořádně neusedli, ostatní si mezitím urovnávají polštářky v lavicích, „aby pak nezdržovali“, a ti, kteří přišli pozdě a dosud stáli u dveří,
honem přebíhají a hledají nějaké místo k sezení. Dbejme na to, abychom to všechno začali
dělat, teprve až zazní Amen! Na nás kněžích je, abychom s liturgií nespěchali a vytvořili
pro to dostatečný prostor.
V deseti pokračováních jsme probrali úvodní obřady mše svaté. Dovolím si zakončit
tuto část našeho vyprávění citací z knihy Henriho Denise Jak slavit eucharistii: „Teď tedy
může začít slavení eucharistie. Byl dán čas k ,obléknutí srdce‘ a my se můžeme, jako Marie,
sestra Marty, zaposlouchat do Božího slova. To, co se právě odehrálo, se podobá – při vší
úctě – úkonům před přistoupením ke společnému stolu. Zdravíme se, řekneme si nějaké
novinky, vyjádříme politování (nemocní, nepřítomní …), sdělíme svou radost … a nakonec
nám někdo řekne: ,Posaďte se! Pojďte, vše je připraveno k hostině.‘ Vstupní obřady jsou
,vzbuzením chuti‘ po společném slyšení Božího slova a společném požívání těla Kristova.“
P. Pavel Liška
Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem
k náročnosti tohoto financování přes naprostou nezištnost a dobrovolnou práci celého
redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň
příležitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.
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Ze starých kronik
DUB
Rok 1909:
Na den Posvěcení chrámu Páně farář po přiměřené řeči ohlásil sbírku na křížovou cestu
a vymalování chrámu Páně. Určení času sbírky ponecháno na pozdější dobu. Řeč působila
dobře. Odpoledne po požehnání přihlásila se již pí. Františka Malá, manželka účetního
velkostatku a Marie Kroupová, manželka Vojtěcha Kroupy, úřadujícího radního z Dubu, že
sbírku samy provedou. – První však za málo dní 20/10 opět účastenství ve sbírce za sebe
i M. Kroupovou odřekla dopisem z důvodů udaných: „že místní občanstvo není sbírce
na křížovou cestu naprosto nakloněno; že z rolníků ani snad jediný nepřispěje, ano jeden
se dokonce vyslovil, že před námi zavře dvéře – ; rovněž p. Kroupa si rozhodně nepřeje, aby
jeho pí. sbírky se účastnila.“
Píši tento záznam 27. prosince; při obtížích každé podobné snahy pochopuje se dobře
antiphona … a těšil jsem se slovem, že Bůh sám si určí cesty a prostředky k dobrému dílu. –
Netušil jsem ovšem jak. Zatím soused ze Lhoty Vojtěch Kouba, předav hospodářství svému
synu a stěhuje se do Vodňan věnoval na křížovou cestu se svojí manželkou Rosalií 100 K. –
Tu Ordinar. list ke konci listopadu oznámil, že kollej OO.Redemptoristů v Čes. Budějovicích daruje některému chudému chrámu Páně dobře zachovalou křížovou cestu, sloh
barokní. Druhý den nato 1. prosince jsem hned telegrafoval, že přihlašuji žádost farního
úřadu v Dubu a dne 6. a 7. jsem byl v Budějovicích, prohlédnul obrazy; zdály se mi trochu
veliké, ale přece hodící se. A tak jsem na příslušných místech se ucházel o ten dar. Dlouhé
bylo pak čekání až dne 24. prosince k Ježíšku došla mne zpráva …
Dne 13. února 1910 – o první neděli postní – odpoledne ve ¾ 3 vykonal P. Josef Watzl
z kolleje OO.Redemptoristů v Čes. Budějovicích svěcení křížové cesty. Přípravou byla sv.
zpověď a sv. přijímání všech stavů naší osady. Poenitentů bylo nad očekávání. Při svěcení
byl chrám Páně přeplněn. Z duchovenstva sousedního dostavili se ochotně vdp. Děkan z Vlachova Březí Jan Myslík, který i první křížovou cestu se modlil, dále dp. farář
Strunkovický Václav Dvořák, dp. farář z Bavorova, bisk.
vik. sekretář vikariátu Vodňanského M. Jelínek. Listiny
týkající se řádného vytýčení křížové cesty uloženy jsou
v archivu Fasc. 1910.
Rosalie Průcha, Newport, Michigan U.S.A. ze dne
1. června 1910 žádala křestní list Vojtěcha Průchy naroz.
v Dubu 1857… Dle jejího pěkného dopisu a milého pochází sama z Javornice z rodičů Vojtěcha a Barbory Plevkové.
R. 1871 se vystěhovali do Ameriky. Píše „je to hezká řada
let, jsme pracovali a ničko jsme na stará leta zaopatřeny.
Hlásíme se k Čechům; co krev pojí voda nerozdvojí.“
Farář poslal 29/6 1910 žádaný křestní list a připojil též
srdečnou prosbu o dar na připravovanou malbu chrámu
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Páně. – Zdálo se, že marně. Ale právě na štědrý den 24/12 1910 došel dopis a v něm bankovka pětidollarová. Přípis je tak dojemný, že jej opisuji.
„Newport 8. prosince 1910.
Ctěný velebný Pane!
Přijměte od nás srdečný pozdrav všichni naši přátelé a známí s celé osady Dubského
kostelíčka. Tady zasíláme já a moje sestra Barbora 5 dolarů na opravu toho nám tak drahého kostelíčka, který my jsme tak často navštěvovaly a kde my jsme prožily naše nezapomenutelná dětská léta a kde spí věčný spánek naše drahé rodiče a nás milovaný bratr Jan
Plevka, kdež my ostatní jsme roztroušeni do všech dílů světa. Bůh dobrotivý nás nikde
neopustil. Po velkém strádání přece jsme se domohly slušného majetku. Tak ještě jednou
pozdravujeme všecky a přejeme vám, drazí osadníci šťastné a veselé svátky. Snad se ještě
některý na nás pamatuje. Rozarije a Barbora rozené Plevkovy.“ –
Na Hod Boží vánoční poukázal jsem ve své promluvě na tento projev lásky k otčině,
k přátelům – ke chrámu Páně – a dopis přečetl. Byla to milá chvíle radostného pohnutí
a povzbuzení všech srdcí. Bůh jim štědře odplať!
Výměnou 5 dollarů přibylo k fondu na ozdobu chrámu Páně 24 K. Byly uloženy 29/1
do místní Reiffeisenky. Tím vyrostl obnos na 434 K 26 h. Rok 1912:
Od 6. dubna do 16. dubna 1912 konána v Dubské osadě svatá missie. Na bílou sobotu
odpoledne přijeli se sv. Hory z kongregace Nejsv. Vykupitele dp. P. František Blažek, superior rodák pelhřimovský a P. Štěpán Klestil – Moravan od Olomouce. První promluva
byla před slavností Vzkříšení. Celá osada – až na nepatrné výjimky, které tím bolestnější
jsou! – súčastnila se radostně toho svatého díla. Výmluvnost, horlivost a obětavost důst.
pánů missionářů docílila požehnaných výsledků. Poenitentů bylo 892 – kommunikantů
daleko přes tisíc.
Také z okolních osad bylo četné účastenství. Svatá missie ničím nebyla rušena. Krásné
byly slavnosti: v pátek dne 12. dubna slavnost Nejsv. Svátosti; v sobotu 13/4 missijního
kříže. Za missijní kříž byl posvěcen dřevěný kříž před chrámem Páně již stojící. Obraz
Umučení obnovil malíř Bohuslav Boška z Vodňan – rodák vlachobřezský za 6 K. – Ke kříži
pořízeno bylo i klekátko.
V neděli dne 15. dubna byla odpoledne ve 2 hodiny slavnost Marianská. Průvodu a kázání na hřbitově súčastnilo se přečetné množství lidu z osady i z dalekého okolí. Není
v Dubu pamětníka takové slávy. Slavnosti súčastnil se též dp. farář M. Jelínek z Bavorova.
V pondělí bylo ukončení sv. missie.
Rodáci v Horní Vltavici
Ani studené a deštivé počasí neodradilo hornovltavické rodáky od účasti na tradiční svatojánské pouti.
Jeden dorazil dokonce až z Austrálie.
JP
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Poutní místa
Regensburg
Castra Regina, Ratisbona, Ratisbonne, Regensburg, česky Řezno. Na počátku jeho historie byli Keltové. Místo má velmi výhodnou zeměpisnou polohu tam, kde Dunaj mění směr
svého toku a kde se vodní cesta kříží s cestou suchozemskou mířící od severu k jihu. Zde
se setkávaly obchodní karavany, které přicházely ze severních zemí, tedy i z Čech, a které
pokračovaly směrem na jih přes Brennerský průsmyk až do Benátek. Cestu na východ pak
zajišťoval tok Dunaje. Keltové pojmenovali město Radasbona.
Se změnou letopočtu se mění také obyvatelstvo, přicházejí Římané a s nimi jejich kultura. Ti zpravidla získávali nová území a nová města bez velkých bojů. S nimi přicházejí také
novinky jako divadla, cirky, lázně, podívané v zápasnických arénách a navíc z elity původních obyvatel se stávají římští občané. Již kolem roku 70 vznikl v blízkosti města vojenský
tábor a roku 179 se zde usadila jedna z legií císaře Marka Aurelia, která přenechala městu
své označení Castra Regina. Jeho rozkvět politický i hospodářský však na čas zastavily
germánské nájezdy, které město téměř zničily.
Doba středověku dala městu opět vyrůst do nové velikosti a významu. Již okolo roku
500 se v kraji usazuje kmen Bavorů a jejich první vládce Garibald I., pocházející z již dříve
zmiňovaného rodu Agilolfingů, si Řezno zvolil za své sídlo. O duchovní význam města se
zasloužili dva světci – svatý Emmeram, česky Jimram, a svatý Bonifác. Oba světci byli misionáři a dosáhli hodnosti biskupů. Jimram zemřel mučednickou smrtí a jeho tělo bylo přeneseno do Řezna, kde bylo roku 652 pohřbeno. Opatství, jež mu bylo následně zasvěceno,
se stalo základem nové diecéze, o jejíž založení měl zásluhu druhý ze jmenovaných světců.
Do české historie se řezenské biskupství zapsalo mnohokrát. Jako příklad uveďme působení biskupa sv. Wolfganga, jehož zásluhou vzniklo biskupství pražské roku 973. O sto
let dříve je také město spojeno s procesem se svatým Metodějem, který skončil jeho odsouzením a uvězněním. Také český král Vladislav II. zde na říšském sněmu roku 1158 přijal
svoji korunu od Fridricha Barbarossy.
Hlavní pamětihodností je mohutná gotická katedrála. Předchůdcem byla karolinská
bazilika pocházející z osmého století. Jednalo se o poměrně mohutnou stavbu, která byla
navíc rozšiřována v době nástupu umění románského. Nakonec se stala obětí požáru, který
zachvátil celé město, v roce 1250. Po této pohromě již nebyla obnovována a město počalo
uvažovat o stavbě nového chrámu. V době vládnoucí gotiky v letech 1285 až 1290 byla
započata stavba nové katedrály. Ta byla založena mimo původní půdorys staré baziliky,
ze které se zachovala jen věž. Nový chrám byl věřícím přístupný již roku 1320, ale stavba
dále pokračovala. Koncem století byl dostavěn hlavní západní portál, dokončena klenba
a zastřešení hlavní lodi. Chrám byl podle původních plánů dostavěn počátkem šestnáctého
století. Dnešní podoba však pochází z dob pozdějších. Teprve devatenácté století a hlavně
období romantismu dalo podnět k nové výstavbě. Po vzoru francouzských katedrál byly nastaveny obě věže v průčelí a opatřeny vysokými špičatými helmicemi. Katedrála tak byla dokončena po šesti stech letech. V následujících letech pak byla několikrát opravována, čištěna a do dnešní doby také probíhají archeologické výzkumy v samotném chrámu i jeho okolí.
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Z doby založení chrámu
pocházejí také dvě kamenné skulptury Panny Marie
a anděla, jejichž autorem je
neznámý umělec, který vytvořil také náhrobek opata
Erminolda v blízkém klášteře v Prűfeningu. Obě sochy
jsou umístěny na pilířích
oddělujících hlavní a vedlejší chrámové lodě.
Dalšími
významnými
regensburgskými stavbami jsou klášterní baziliky.
Z doby devátého století
pochází kostel zasvěcený
Panně Marii, jehož poslední
úprava je z 18. století, kdy
byla vytvořena rokoková výzdoba. Další románský kostel zasvěcený svatému Jimramu byl
rovněž upraven, takže v dnešní době vidíme jeho barokizovanou podobu.
Při procházce městem nemineme kamenný most přes řeku, který byl po dlouhá staletí
jediným mostem. Doba jeho vzniku sahá až do první poloviny 13. století a byl patrně
vzorem pro stavby mnoha mostů v Evropě. Podle jeho vzoru vznikl pražský Juditin, most
svatého Bénezeta v Avignonu, londýnský most přes Temži, ale i kamenný most v Písku
a dokonce nástupce Juditina mostu most Karlův.
Stavba byla započata v roce 1135 a po jedenácti letech v roce 1146 dokončena. Již v roce
1144 využila most vojska při druhé křížové výpravě k přechodu přes Dunaj pod vedením
Ludvíka VII. Most má čtrnáct oblouků podepřených mocnými pilíři, které odolaly i nejhorším záplavám. Návštěvníka zaujme socha sedícího mladého muže, který hledí do výše
na svatopetrskou katedrálu. Podle pověsti byla stavba chrámu i mostu započata ve stejnou
dobu. Stavitel mostu byl žákem mistra, který vedl stavbu chrámu, a uzavřeli spolu sázku,
kdo dokončí své dílo dřív. Mistrův učeň se však snažil získat prvenství lstí a uzavřel smlouvu s ďáblem. Za odměnu mu slíbil duše prvních tří lidí, kteří po hotovém mostě přejdou.
Ďábel se tedy dal do díla a po nocích se tahal s mohutnými kamennými bloky, až bylo dílo
skutečně hotovo. Čekal na svou odměnu, ale vykutálený stavitel znovu použil lsti. Jako
prvního nechal po mostě přeběhnout kohouta, za ním slepici a třetího chudáka psa. Jejich
duše propadly peklu. Čert se ve svém hněvu snažil most zničit a podle pověsti jej uprostřed
v místě sedmého pilíře nadzvedl, ale rozzuřen svého díla zanechal. Stavitel chrámu neunesl
svoji prohru a skočil či spadl z lešení chrámové stavby. Také jeho socha se nachází na boku
svatopetrské katedrály.
Návštěvou Řezna se loučíme s řadou významných poutních míst, která se nacházela
v dosahu naší země, byla s ní často spojena dějinami a společnými osudy.
MFK
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Čtení na pokračování
Hana Pinknerová
Co Bůh šeptá maminkám
Relaxační hudba
Měly jsme s holkama babinec. Sešly jsme se tři kamarádky
na kafi. Všechny jsme matky s několika dětmi, všechny máme
náročné zaměstnané muže a každá z nás má ještě své vlastní
tvůrčí ambice. Všechny jsme křesťanky, shodou okolností každá
z jiné denominační ohrádky. To to trvalo, než jsme se vůbec sešly.
Není to maličkost, najít společnou volnou chvíli a navíc zajistit
hlídání dětí. Je to opravdu náročný život.
V kavárně hraje příjemná hudba. Na stolech hoří svíčky a zřetelně tu voní káva. Pohodlně sedíme v malých křesílkách, upíjíme horkou kávu a pomalu z nás opadává napětí ze
shonu tohoto dne. „Teda, holky, to je pohoda,“ libuje si Libuška. „Já mám hrozně ráda takovou tichou hudbu. Večer, když jsem už unavená a uložím děti, kolikrát už nemám sílu se
do ničeho pustit. Tak si jen sednu do křesla a pouštím si jedno cédéčko. Takovou relaxační
hudbu. Většinou u toho usnu.“
„To já si pouštím jen křesťanskou hudbu,“ říká trochu přísně Terezka. „Kdoví, co to
posloucháš vlastně za svinstvo. Nějaká okultní hudba… To bys jako křesťanka ani neměla
mít doma.“ Líba zrozpačití. „To není žádná okultní hudba! To jsou zvuky přírody. Jak prší,
jak zpívají ptáci nebo jak šumí moře. A k tomu jen brnká kytara nebo klavír. To je přece
úplně nevinné.“
Srkám kávu a tvářím se strašně nenápadně. Vím, co mě čeká. Za chvíli budou chtít, abych
je rozsoudila. A mně se zrovna teď nechce dělat přednáška na téma relaxační hudba. Mně
se chce relaxovat. Poslouchám, jak se mé přítelkyně dohadují, jestli je důležitější křesťan
jako autor hudby nebo jako interpret. Snášejí argumenty pro i proti, jak dlouho jim to může
vydržet? Ale už je to tady. „Poslouchej, ty jsi přece byla ten hudební kritik. Jak to je s tou
relaxační hudbou? Je to škodlivý nebo to nevadí?“
Vysílám k nebi střelnou modlitbu: „Duchu svatý, pomoz mi.“ Mám v téhle chvíli pocit,
že ani sama nevím, co si myslím. Chápu Líbu a chápu taky Terezku. Obě mají svou pravdu
a žádná celou. Taky bych nerada, abychom se tu nějak hádaly. Jak to rozseknout?
Zkouším si třídit myšlenky tím, že je vyslovuju. Většinou mi to tak funguje. Začínám
tedy zeširoka, hraju o čas. Uvažuju o tom, co je to vlastně hudba, z čeho se skládá. Hudební materiál jsou tóny určitých vlastností. Z nich se skládá všechna hudba. Všechno záleží
na tom, jak jsou ty tóny vysoké, jak dlouho trvají, jakou barvu mají a jak jsou hlasité. Když
se šikovně zkombinují, vzniká krása. Tón sám o sobě je fyzikálně zkoumatelná veličina, žádný duchovní obsah nemá. Tóny jsou určitě od Boha a jsou dobré. Jak praví Písmo, všechno
dobré je od Boha a kazí se používáním. Ale nevím, jestli tohle přesně chci říct. Cítím, že
nějak kroužím kolem tématu, ale ještě to není ono.
Spíš se zaměřím na posluchače. Proč hudbu posloucháme? Někdo jako kulisu, někdo ji
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používá k uvolnění, odpočinku. Mnoho lidí potřebuje hudbu k tanci. Dobře se při ní cvičí
a taky pochoduje. Někdo při hudbě rád pracuje. Vzbuzuje různé nálady. Dá se při ní meditovat. Taky ji používáme k uctívání. Jako nosič našich myšlenek a vyznání. Mám pocit, že
přihořívá. „Proč vlastně posloucháte hudbu?“ Hoří! Mám to. Jsem na stopě objevu, kterým
formuluju sobě i svým kamarádkám, co jsme možná cítily, možná neúplně vyslovovaly a co
se dotkne podstaty věci.
Holky na mě koukají trochu udiveně, co to kladu za otázku, vždyť jsem před chvilkou
sama vyjmenovala mnoho důvodů, proč lidi hudbu poslouchají. Já už vím, kam chci dojít,
a tak se ptám dál: „Co čekáte, že vám hudba dá?“ Tohle je možná trochu nefér otázka, protože já už znám správnou odpověď, ale já jsem si tu přednášku neobjednala, tak jen ať si ji
užijí. „No já myslím, že mi přinese odpočinek a uvolnění,“ špitne Libuška. „Mně přibližuje
k Pánu,“ sebevědoměji vyhlašuje Terezka. Tak, teď nadešla chvíle mého triumfu. „Ale dámy,
hudba to přece neudělá. Jestli čekáte, že hudba vám dá odpočinek, hledáte u špatného
zdroje. I kdyby taková hudba byla křesťanská odshora dolů, odpočinek dává Bůh. Hledat
posilu v čemkoli jiném než u něj osobně je špatně. Pak je každá hudba škodlivá. Ale jestli
se nám při nějaké hudbě líp modlí, je vcelku jedno, co je to za hudbu.“
Nadšeně pohlížím na mé kamarádky a kochám se jejich výrazy. Zdá se, že v otázce hudby
nastal smír. Mám z toho velikou radost. Je tolik věcí, v nichž se různíme, a shoda je vždycky
vítězství. (Je jasné, že všechna jména jsou smyšlená a pravé osoby neprozradím.)
Smysl mého života
Je neděle večer, chystám v kuchyni večeři. Děti sedí v pokoji u svých psacích stolů a píšou dopisy babičkám. Je to naše pravidelná činnost. Holčičky si pocvičí pravopis i krasopis
a ještě potěší babičky. Co chvíli se ozývá naléhavé volání: „Mamí, pojď se podívat, prosím!“
A tak pobíhám mezi kuchyní a pokojem, schvaluju formulace, radím s pravopisem, opravuju
chyby, obdivuju ilustrace. Není to ovšem ještě všechno, co v tuhle dobu zároveň dělám.
Z druhé strany kuchyně se ozývá další volání: „Hani, pojď sem na chvilku. Poslouchej,
která verze se ti zdá lepší?“ a můj muž mi pouští dvě podobné melodie nějaké skladby,
na které zrovna pracuje, a chce slyšet můj názor. Já mezitím v hlavě převaluju téma na nějaký fejeton nebo snad i celý pořad. Mohlo by to být fakt dobrý. Jenomže jak se mám
soustředit na své myšlenky, když musím pořád posuzovat ty cizí?
„Mami, nevíš, kde je ořezávátko? Víš, to na tlusté pastelky?“ Hledáme ořezávátko, pak
opatrně zastřihujeme okraj listu vytrženého ze sešitu, aby to bylo hezké. Mezitím poslouchám hlasité čtení druhého dopisu a potom pochválím ozdobný okraj. „Tak, teď mi
položte ty dopisy na stůl, já je dám do obálky a ráno s nimi skočíte do schránky. Ukliďte si
na stolech a přijďte k večeři.“ Oddechuju si, že dopisy jsme zvládly, a spěchám do kuchyně
dokončit večeři.
To by ovšem bylo příliš jednoduché. Muž už čeká, až se objevím mezi dveřmi, aby mi
předložil nový výsledek svého tvůrčího úsilí. „Poslouchej, co bys řekla na tohle?“ a zní další
podoba úryvku melodie. Musím se přiznat, že v tom víru už ani přesně nevím, jak zněly
ty předchozí varianty, a tak nasadím osvědčený zamyšlený výraz. „No, myslím, že to není
špatné,“ pomalu vážím slova, a když zahlédnu mužův výraz, honem dodávám „je to docela
dobré. Ano, se mi líbí to.“ Vidím, že mě prokoukl, ví přesně, že já nevím nic. „No jo, já si
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to pak poslechnu znovu. Pojďte k večeři.“ U stolu probíhá veselá konverzace plná tvůrčích
nápadů, ztřeštěných plánů a smělých projektů. Jsem na ty mé umělce opravdu pyšná.
Když sklízím ze stolu, přemýšlím: Co jsem to měla za skvělý nápad? Už nevím. Mám
v hlavě dopisy, obrázky, ořezávátka, melodie, drobné hádky a spory dětí, večeři, nezapomenout dohlédnout na čištění zubů, ještě jednou si poslechnout básničku a pak jsem slíbila
posoudit tu melodii… Kde je prostor pro mne?
Cítím se bezradně, protože už nemám sílu myslet na své věci. Má to tak být? Já bych také
chtěla tvořit, ale kdy? Vypadá to, že můj muž a mé děti vypotřebují všechnu mou energii.
Nechci být nespokojená, ale peru se s tím. Nejraději bych je všechny poslala do háje, sedla
si k počítači a psala. Jenže ta jejich důvěra ke mně, že je vyslechnu, povzbudím, pochválím,
případně zkoriguju, je taky nádherná. Nějak se s tím musím srovnat. Že by teď bylo pro
mne smyslem života především obdivovat mého muže a mé děti? Což o to, zní to dobře.
Zní to vlastně úplně báječně. Mohla bych chtít něco lepšího?
Nějak se mi uvnitř udělalo hezky. Jako by si Bůh oddechl, že jsem překonala svou nespokojenost a nalezla správnou odpověď. Co mi to připomíná? „Zapři sám sebe a následuj
mne.“ Že by tenhle verš mohl mít i takovouto podobu? Užívám si lehkého pocitu vítězství
sama nad sebou a jdu posoudit tu novou variantu staré melodie.
Římskokatolická farnost ve spolupráci s Městem Prachatice Vás srdečně zve na

Oslavy sv. Jana N. Neumanna
pátek 20. června a sobota 21. června 2014 v Prachaticích
Pátek 20. června – odpolední program na Parkáně:
15.30
„Nebojme se klasiky“ – taneční vystoupení v podání
tanečního oddělení ZUŠ a baletního studia Olgy Pilátové při ZŠ Národní
16.00 – cca 19.30 program pro rodiny s FORT HARY z Jarotic – pevnost lovců kožešin,
lukostřelba, laso, hry a soutěže v zadní části Parkánu
16.30 – 17.15
vystoupení skupiny P. Vavřince „Miriam“
17.30 – 18.00
P. Roman Dvořák na téma „Smysl mého života“
18.15 – 19.30
Live chvály „Elaion“
Sobota 21. června – kostel sv. Jakuba
9.30
„Příběh sv. Jana N. Neumanna“- v podání divadelního spolku
„Samaritán“ z Prachatic
10.00
Poutní mše
Prachatické muzeum – stálá expozice „Životní pouť sv. Jana N. Neumanna“ , vstup volný.
V případě deště budou hudební vystoupení v kostele sv. Jakuba.
Změna programu vyhrazena. www.farnostprachatice.cz
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Stojí za přečtení
Marek Vácha Probouzení
Chci vám dnes, vážení čtenáři, představit co do rozsahu malé,
o to však více literárně rozmanité dílko kněze a zároveň doktora
molekulární biologie a genetiky, dá se říci i mediální hvězdy, Marka „Orko“ Váchy. Jedná se o soubor povídek, které vznikly v průběhu mnoha let, tu veselých, onde vážnějších, každopádně však
prodchnutých Duchem svatým (alespoň dle mého skromného mínění). Marek Vácha má
obdivuhodný dar autenticky zachytit pocity a myšlenky, které nechá provanout duchem
poezie, a následně je takzvaně hodí na papír v tak svěží a čtivé podobě, že to slupnete jak
svíčkovou od maminky. „Nejkrásnější situace vytváří sám život a moje případná zásluha
spočívala jen v tom, že jsem se potloukal poblíž se zápisníčkem v ruce,“ komentuje skromně
své texty autor. A já bych si přál, stejně jako Marek Vácha, aby naše mysl byla především
naplněna úžasem nad nepochopitelností světa, aby každý náš den byl svátečním dnem
v pohádce. Jsme ubíjeni stálým rytmem denních povinností, většinou myslíme na běžné,
obyčejné, všední starosti, ale náš život by měl být také neustálým zápasem o to, abychom
každý pohled na mraky, každé zacvrčení hmyzu vnímali jako cosi neuvěřitelně posvátného,
chvějivého, jako jediné slovo, které Bůh vyslovuje. „Proč stále znovu a znovu nebušíme
svými otázkami na dveře smyslu existence?“ ptám se zároveň s autorem. Snad vám v tom
bušení pomůže i tato knížka, stejně jako mně. Už jen ty názvy povídek, které přímo vybízí
k přečtení, např.: Kruh malých bratří, Bitva se zónami, Bůh jako aspirin či Fascinace měřitelnem. Díky menšímu objemu se kniha snadno vejde do kapsy či kabelky a pro její povídkový formát ji můžete číst kdekoli a kdykoli, třeba v čekárně u doktora nebo u kadeřníka.
A věřte, že to bude smysluplné využití vašeho času a že se pobavíte i poučíte.  Pavel Beran

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Každoročně se v červnu konají Oslavy sv. Jana N. Neumanna, našeho rodáka, misionáře, biskupa ve Filadelfii. Za veliké podpory Města Prachatice – organizační i finanční, je
možné kromě slavnostní sobotní poutní mše připravit i doprovodný program. Ten se letos
uskuteční již v pátek odpoledne v areálu Parkánu v centru města. Je opravdu na co se těšit.
Program je připraven jak pro děti, tak i pro mládež a dospělé poutníky. Jste srdečně zváni!
Mám radost, že se plní přání pana děkana Jaroslava Havrdy, které vyslovil při příchodu
do Prachatic v létě roku 1991, aby se Prachatice staly poutním místem. V roce 2011 hostily
i Národní pouť při 200. výročí narození sv. Jana. Už v tomto roce jsem měla dojem, že nám
„místním“ uniká význam našeho rodáka, světce. Jak je možné, že na Velké náměstí tehdy
doputovali poutníci zdaleka a „prachatičtí“ i další farnosti vikariátu chyběli?!? Proč i v následujících letech je nás při hlavní poutní mši v kostele sv. Jakuba méně než při pravidelné
nedělní bohoslužbě?!?
Pojďme se letos společně sejít a společně slavit. Náš sv. Jan si to jistě zaslouží a věřím,
že na jeho přímluvu nám bude hojně požehnáno.
Lenka Hanžlová
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Vypravili jsme se
Dny duchovní hudby
V měsíci červnu si připomínáme výročí svatořečení prachatického rodáka a filadelfského
biskupa sv. Jana Nepomuka Neumanna a právě k tomuto výročí Město Prachatice každoročně organizuje hudební festival Dny duchovní hudby. Festival poprvé pořádaly Festivalová kancelář Emy Destinnové a Český rozhlas České Budějovice v roce 1996 za podpory
Okresního úřadu v Prachaticích a také díky velkému zájmu pana Dr. Karla Škáchy o hudbu.
Od začátku má festival tři koncerty a snahou je také, aby měl i doprovodné akce: Noc
kostelů, vernisáže, výstavy, besedy apod. Kostel sv. Jakuba je vždy plný návštěvníků a festival se od prvopočátku těší velkému zájmu posluchačů, proto i vstupné na koncerty je
mimořádně nízké, a tím umožní návštěvu lidí i s nižšími příjmy. Festival je také místem
neformálního setkání církevních a světských organizací.
Nikdo asi nezapomene na první ročník festivalu, kdy se ještě ve zjitřené politické situaci
omluvil právě jmenovaný Dr. Škácha, dřívější přednosta Okresního úřadu v Prachaticích,
panu Miloslavu kardinálovi Vlkovi za politická příkoří, kterých se mu dostalo za komunistického režimu za jeho působení na Prachaticku.
Pořadatelé si také nesmírně váží úžasné spolupráce s římskokatolickou farností v Prachaticích, jmenovitě pak s panem vikářem Josefem Sláčíkem, a biskupstvím v Českých
Budějovicích.
Koncerty a festival se nesou v duchu potěšení z krásné hudby s duchovní náplní. Proto
si uvědomujeme, že červen je v Prachaticích nejkrásnějším měsícem a že pod vznosnými
klenbami starobylého chrámu sv. Jakuba prožíváme nádherné chvíle v roce.
Přípravy letošního již 19. ročníku tohoto hudebního festivalu jsou v plném proudu a pro
milovníky vážné hudby jsme připravili mnohé skvosty. Samotný festival Dnů duchovní
hudby bude zahájen 5. června v 17 hod. slavnostní vernisáží výstavy obrazů, které vznikly
při výtvarných workshopech SALVE. Výstava má název „K poctě sv. Jana Nepomuka Neumanna“ a bude realizována v Zimní zahradě MÚ.
V prvním svátečním večeru 5. června se návštěvníkům představí s koncertním vystoupením soubor MUSICA DOLCE VITA, který na české hudební scéně působí od roku
2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti. Trio vystupovalo
v posledních letech na řadě mezinárodních i tuzemských festivalů a bylo hostem koncertních cyklů. Věnuje se interpretaci hudby všech stylových období a prezentuje se širokou
škálou tématických koncertů (tříkrálový, velikonoční, mariánský, adventní, vánoční atd.).
Program Klenoty české hudby, se kterým se představí na prvním koncertním vystoupení
festivalu, je koktejlem nejznámějších skladeb českých mistrů (Smetana, Dvořák, Martinů,
Janáček a další.)
Koncertní vystoupení druhého svátečního večera se uskuteční 12. června a bude patřit
Stamicovu kvartetu, které již čtvrt století působí na koncertních pódiích. Dosáhlo mnoha vynikajících úspěchů doma i v zahraničí, představilo se na téměř osmdesáti nosičích
tuzemských i mezinárodních nahrávacích společností. Členové kvarteta působili také jako
lektoři na mistrovských kurzech v Evropě a Americe a počet koncertních vystoupení vyso38

ko přesáhl 2000. V posledních
letech je Stamicovo kvarteto
spojováno také s festivalem EuroArt Praha, kde je rezidenčním
souborem, a s festivalem Stamicovy slavnosti, kde každoročně
vystupuje a hlásí se tak k rodišti
a jménu svého věhlasného patrona.
Na třetí a závěrečný koncert
Dnů duchovní hudby připravili
organizátoři festivalu koncertní vystoupení violoncellisty
pana Jana Škrdlíka s jeho
uměleckými hudebními kolegy. Umělci představí díla známých hudebních velikánů, jako
jsou Johann Sebastian Bach a Georg Fridrich Händl. S Janem Škrdlíkem se měli
možnost posluchači seznámit na mnoha
stech koncertech na třech kontinentech,
ať už jako s komorním hráčem nebo sólistou. V letech 1997 až 2009 vyučoval
na brněnské konzervatoři a podílí se
na mnoha dalších aktivitách. V hodnocení Škrdlíkovy hry se shodují kritiky
z různých částí Evropy a vyzdvihují jeho
zřetelné a jisté vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice. Koncert
se uskuteční 19. června.
Nesmíme zapomenout na další doprovodnou akci festivalu – velmi zajímavou fotografickou výstavu, která bude instalována
ve věži kostela sv. Jakuba, zaměřenou na fotografie kostela
pod názvem Kostel sv. Jakuba ve fotografii. Výstava bude
veřejnosti představena poprvé na Noci kostelů a přístupná
do konce měsíce září.
Na úplný závěr těchto svátečních dnů proběhne v kostele sv. Jakuba poutní mše svatá 21. 06. 2014, a to od 10:00
hod.
Koncerty začínají vždy od 19:00 hodin. Podrobné informace o všech koncertních vystoupeních jsou uvedeny
na webových stránkách Města Prachatice.
Jiřina Dolejšková,
pověřená zastupováním vedoucí odboru kultury, školství
a cestovního ruchu MÚ
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Stalo se
Zvony
Ve třetím týdnu velikonočním si děti v rámci Náboženství prohlédly nejstarší zvonařskou památku jihu
Čech, zvon zvaný „Pasovák“, který byl odlit v roce
1362. Na husinecké kostelní věži spolu s ním zvoní
i zvon sv. Jan N. Neumann a sv. Václav z roku 1980.

Kaple v Prachaticích
V roce 2010 byla dokončena oprava tzv. Hüblerovy kaple, která je v majetku města Prachatice. V mariánském měsíci květnu zde prachatická farnost zajišťuje pobožnost. Kaple
je zasvěcena Panně Marii Loretánské.
K další kapli ve městě, k Patriarchovi, putovali farníci již v době postní při
modlitbě křížové cesty, která k ní vede.
Velikonoční koncert
v Nebahovech
Na Boží Hod velikonoční se v podvečer zaplnila kaple Korunování Panny
Marie účinkujícími i posluchači koncertu. Díky paní doktorce Šímové a všem
účinkujícím za krásné sváteční chvíle.
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