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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KNIHA MozAIKA ŽIVoTA
(pokračování)

Přijetí sebe samého
je rozhodující předpoklad 
pro duchovní život.

+ + + + + + + + + + 

Povzbuzovat člověka je stejně potřeba
jako promazávat ložiska.

+ + + + + + + + + + 

Oheň a vichr ukazují na přítomnost 
a působení Ducha Svatého.

+ + + + + + + + + + 

Hřích proti Duchu Svatému 
je v pohrdání Božím milosrdenstvím. 

+ + + + + + + + + + 

Není-li v našem srdci pokora a víra, 
nejsme otevření Boží milosti.
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St   3. 9.  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
ne   7. 9.  23. neděle v mezidobí 
Po  8. 9.  svátek narození Panny marie
So  13. 9.  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
ne  14. 9.  24. neděle v mezidobí 
Po 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné
Út 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
So 20. 9.  Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
ne 21. 9.  25. neděle v mezidobí 
So 27. 9.  Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
ne 28. 9.  26. neděle v mezidobí 
  Slavnost sv. Václava
Po 29. 9. svátek sv. michaela, gabriela a rafaela, archandělů
Út 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

svatý jeroným
Svatý Jeroným se narodil kolem roku 347 ve Stridonu (pravděpodobně v dnešním Chor-

vatsku). Celé jeho římské jméno znělo Sophronius Eusebius Hieronymus. Samotné slovo Hie-
ronymus vychází z řeckého základu hieron – svatý a onymon – jméno. Patří vedle Aurelia 
Augustina a Ambrosia (Ambrože) z Milána k nejvýznamnějším církevním otcům latinského 
Západu.

Pocházel z římské křesťanské rodiny. Od svého raného mládí se projevoval jako nadaný, 
avšak poněkud nedisciplinovaný. Velmi cítil přitažlivost světského života, uvádí se, že byl 
vášnivý, nedůvěřivý a žárlivý. Převážila v něm však touha po křesťanském životě a v Římě, 
kde studoval rétoriku, gramatiku a filosofii, se nechal zapsat do katechumenátu. Nejpozději 
v roce 366 přijal z rukou papeže Liberia křest. V letech 367-372 s přáteli cestoval po Evropě, 
navštívil mj. Trevír a Aquileu. Ve svých 25 letech odešel na Blízký východ, kde žil mnišským 
životem a zdokonaloval se ve studiu biblických jazyků. 

Ačkoli žil v askezi, byl stále velmi mladý a nedokázal stále věnovat celý svůj život Kristu 
a tížilo ho vědomí minulých prohřešků. Zároveň stále velmi miloval pohanské autory. Le-
genda praví, že jednou, když se odebral na poušť, vzal s sebou Bibli a jeden spis Cicerona. 
Když však usnul, měl sen. Zdálo se mu, že stojí před posledním soudem a je označen za žáka 
Ciceronova, nikoli za křesťana. To u něj způsobilo definitivní obrácení a snahu po ještě větší 
askezi, která ho měla ještě více přiblížit Kristu.

Důležitým milníkem v Jeronýmově životě je rok 379, kdy přijal kněžské svěcení, prav-
děpodobně v Antiochii. Pověst o jeho vzdělanosti a životě vůbec se rozšířila až do Říma 
k papeži Damassovi, který jej roku 382 povolal do Říma. Papež ho rovněž vybídl k novému 
překladu Bible z původních textů. Překládání se pak stalo náplní dalších desetiletí Jero-
nýmova života. Po smrti papeže Damassa se odebral do kláštera Lávra sv. Sáby u Betléma, 
kde dále překládal. Do Palestiny vzal sebou z Říma i několik bohatých zbožných žen, pro 
které vystavěl kláštery. 

Liturgický kalendář
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V blízkosti Betléma pak stále překládal a  revidoval 
biblické texty (nejdříve evangelia, potom žalmy a celý 
Starý zákon). Tento překlad Bible je znám jako vulga-
ta a s revizemi Tridenského koncilu a benediktinských 
mnichů na počátku 20. století je pořád oficiálním latin-
ským překladem Písma svatého. 

Energicky a s vervou vyvracel heretiky, kteří odmítali 
tradici a víru Církve. Ukázal také důležitost a hodnotu 
křesťanské literatury, která se tehdy stávala opravdovou 
kulturou, jež snesla srovnání s kulturou klasickou. Uči-
nil tak ve svém spise De viris illustribus, díle, v němž Je-
roným představuje životopisy více než stovky křesťan-

ských autorů. Napsal také životopisy mnichů Vita Malchi monachi captivi , kterými kromě 
duchovních profilů také ilustroval mnišský ideál, a mimoto také přeložil různá díla řeckých 
autorů. A nakonec ve své hodnotné Korespondenci, mistrovském díle latinské literatury, 
vystupuje Jeroným jako vzdělanec, asketa a průvodce duší.

I díky dalším spisům se stal jedním z největších křesťanských teologů všech dob. Když 
se jeho život chýlil ke konci, řekl svým přátelům: „Drazí, přinášíte mi zvěst, že již mohu od-
cestovat. Bůh vám za ni zaplať. Nadešla nejvzácnější chvíle mého života. Ó, smrti, jak jsi krásná 
a příjemná! Jak chybují lidé, když tě zobrazují šeredně. Jen bezbožníkům jsi hrozná.“

Zemřel 30. září 420 v Betlémě. Bývá zobrazován jako šedovlasý vousatý muž zabraný 
do práce, k jeho atributům patří lidská lebka a přesýpací hodiny, nikdy neschází klobouk 
a lev (tomu prý v poušti vytrhl z nohy trn a zvíře se stalo jeho oddaným přítelem). Je patro-
nem asketů, teologů, učenců, studentů a žáků, univerzit a vědeckých spolků, pomocníkem 
proti očním nemocem.

Papež Benedikt XVI. o něm v r. 2007 řekl:
Co se můžeme od svatého Jeronýma naučit my? Mám za to, že především toto: milovat Slovo 

Boží v Písmu Svatém. Svatý Jeroným říká: „Neznalost Písma znamená neznalost Krista.“ Proto 
je důležité, aby každý křesťan žil v kontaktu a osobním dialogu se Slovem Božím, darovaným nám 
v Písmu svatém. Tento náš dialog s Ním musí mít vždy dvě dimenze: z jedné strany to musí být 
dialog skutečně osobní, protože Bůh mluví s každým z nás skrze Písmo Svaté a pro každého má 
poselství. Musíme číst Písmo Svaté nejen jako slova z minulosti, ale jako Slovo Boží, které se obrací 
také k nám, a snažit se chápat, co Pán chce říci nám. Abychom však neupadli do individualismu, 
musíme mít přitom na paměti, že Slovo Boží je nám dáno k budování společenství, aby nás sjed-
notilo v pravdě naší cesty k Bohu. Přestože tedy zůstává Slovem osobním, je také Slovem, které 
buduje společenství. Proto jej musíme číst ve společenství s živou Církví. Privilegovaným místem 
četby a naslouchání Slovu Božímu je liturgie, v níž slavením Slova a slavením přítomnosti Kris-
tova Těla mezi námi nakonec Slovo ožívá, mluví k nám a je přítomné v našem životě. Na paměti 
musíme také mít, že Slovo Boží překračuje doby. Lidská mínění přicházejí a odcházejí. To co je dnes 
nejmodernější, bude zítra nejzastaralejší. Slovo Boží je však Slovem života věčného, nosí v sobě 
věčnost, to, co platí navždy. Neseme-li v sobě Slovo Boží, pak v sobě neseme věčnost, život věčný.

internet
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noviciát
Pokračování životního příběhu Matky Vojtěchy Hasmandové 
z minulých čísel:
V předvečer svátku Panny Marie Nanebevzaté v roce 1933 dostala čeka-

telka Romanka řeholní šat a nové jméno sestra Marie Vojtěcha. Byl to pro 
ni hluboký a nezapomenutelný zážitek. Jak bývalo u boromejek zvykem, 

konala se obláčka navečer, takže sotva se nové sestry představily komunitě, začala večerní 
modlitba a nového šatu si moc neužily. Sestra Vojtěcha dlouho klečela před svatostánkem, 
a když se pak chystala v ložnici ke spánku, opatrně kladla části řeholního oděvu na židli 
u svého lůžka. Velký růženec u pasu pro ni byl jako šňůrka vzácných perel. Napadlo ji, co 
by si počala, kdyby jí šaty někdo odnesl…? Ulehla a dlouho hladila pohledem šat, splývající 
na zem. Náhle zpozorněla. Někdo pohnul záclonkou u jejího lůžka. Posadila se a dívala se 
do setmělé ložnice, nic se nehýbe, přece jí šaty nikdo nevezme. Zase se pohnula záclona. 
Náhle spatřila mezi svou židlí a druhým lůžkem starou sehnutou klečící sestřičku. Byla 
skloněná, takže jí nebylo vidět do tváře. Její ruce byly upracované, žilnaté, mozolovité. Byla 
to sestra hluboké pokory, vroucí zbožnosti a pracovitosti. Sestra Vojtěcha už se přestala 
bát o svůj šat a dojatě se na sestru dívala. V srdci uslyšela hlas: „Tato sestra ti vyprosila 
povolání!“ Postava zmizela a sestra Vojtěcha usnula. Ráno přemýšlela, jestli to byl sen…? 
Věděla, že to byl skutečný zážitek, ale komu to bude povídat? Napíše to jako příspěvek 
do svého nekrologu a sestry to objeví až po její smrti. Když byla pak ve funkci generální 
představené, mladým sestrám tento příběh vyprávěla, aby si vážily řeholního povolání, 
protože je to nezasloužený dar a kdo ví, kdo se za ně modlil a obětoval?

Sestra Vojtěcha prožila rok noviciátní formace mezi 34 spolusestrami. Byly mladé, a tak 
to při večerních rekreacích bouřilo srdečným smíchem. Ale už v druhém roce noviciátu 
musela odjet na první zkušenou. Byla poslána do Třeboně, vyučovat na obecnou školu. 
Když poprvé stanula před svou třídou, zahořela pro službu dětem. Ve své třídě měla vždy 
kázeň a také chlapci ji vždy poslechli. Později se sestry v komunitě dozvěděly, že právě 
tehdy jí bývalo moc špatně a každou chvíli zvracela kvůli nemocnému žaludku. Byla vždy 
jemné konstituce, ale nikdy se nešetřila, byla u každé práce první. Tak si ji její Snoubenec 
vychovával všemi prostředky. V době chřipek suplovaly učitelky jedna za druhou, a  tak 
došlo i na sestru Vojtěchu, aby šla suplovat do první třídy. Dostala radu, ať vezme hodinu 
náboženství, že to děti nejraději poslouchají. Spokojeně pak opouštěla třídu. Druhý den 
opět měla jít do třídy suplovat a zase dostala radu, ať vezme něco z náboženství, aspoň 
zjistí, co děti naučila. V duši jí znělo, přece ví, co naučila, a hned si to ověřuje. Připomíná 
dětem, že jim vyprávěla, jak Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání přišel mezi apoštoly zavře-
nými dveřmi, když byli sami, a zeptala se, který z apoštolů tehdy chyběl? Ve vzduchu se 
třepetala malá ručka v první lavici. Maličká se důležitě nadechla a pronesla: „Prosím, když 
Pán Ježíš přišel mezi apoštoly, nebyl s nimi… pan Masaryk“. Třída vybuchla smíchem, ale 
setra Vojtěcha se jí zastala, protože pan president se také jmenoval Tomáš. Večer sestra 
Vojtěcha se smíchem dávala tuto příhodu k dobru jako perličku s dovětkem, že opravdu 
poznala, co naučila… 

Boromejky
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Z Třeboně je ještě jeden příběh.
Sestra Vojtěcha vyrazila z klauzury s náručí opravených sešitů a spěchala do školy. Cestu 

jí zastoupil elegantní pán s otázkou, kam tak spěchá. Představil se jako inženýr Richter 
a sestra Vojtěcha mu ochotně, s erudicí učitelky dějepisu a zeměpisu odpovídala na zá-
plavu jeho otázek. Pán se zeptal také na rodinu Schwarzenbergovu a ušlechtilá řeholnice 
neposuzovala, ale dovedla dát na  každou otázku křesťansky přiměřenou odpověď. Pán 
dojatě poděkoval a vřele se s ní rozloučil. Jak byla za nějaký čas překvapena, když tohoto 
pána spatřila při pohřbu mezi členy rodiny Schwarzenbergových. Sestra Vojtěcha byla tak 
oblíbena ve funkci učitelky, že obdržela pochvalné uznání za horlivé a úspěšné působení 
od Okresního školního výboru v Třeboni. Jen nerada opouštěla toto místo v roce 1939, a to 
proto, že stála před životním rozhodnutím složit věčné sliby – navždy, na život a na smrt. 
Takové rozhodnutí vyžaduje delší přípravu pod vedením moudré ředitelky – tehdy v osobě 
svatě žijící sestry Chrysology. I  při této formaci jí bylo svěřeno vyučování na  klášterní 
škole sester boromejek v Praze III – Úvoze. Dnem jejích věčných slibů se stal 19. březen 
1941. Sestra Vojtěcha zpečetila své odevzdání se Bohu s plným vědomím své životní oběti 
a s celou láskou své duše spolu s devatenácti sestrami, že kongregaci nikdy neopustí a že 
v ní chce strávit celý svůj život a v ní i zemřít…

Školy měly tehdy uhelné prázdniny kvůli nedostatku uhlí. Ve světě zuřila druhá světová 
válka a všichni s obavami sledovali vývoj událostí. Sestra Vojtěcha se v srpnu 1941 vracela 
do Třeboně jako profeska, vybavena duševní silou symbolizovanou zlatým snubním prs-
tenem svého zasvěcení. Válečná léta pokračovala a s nimi i obavy o budoucnost. Klášterní 
škole ve Frýdlantu nad Ostravicí hrozilo tehdy uzavření ze strany vládnoucího nacistické-
mu režimu. Proto tam byla v roce 1942 poslána sestra Vojtěcha, aby posílila sbor učitelek. 
Přes všechnu snahu kongregace, která měla tehdy ještě německé vedení, se nepodařilo 
školu zachránit. 

S. M. Sebastiana

Sourozenci Hasmandovi
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Úvod
„Ora et labora“ – Modli se a pracuj. To byla jedna z nejvýznamnějších myšlenek, které 

ovlivnily dobu přelomu mezi starověkem a středověkem. Navraťme se spolu do časů, kdy 
zaniká mocná Říše římská a na jejích hmotných i duchovních troskách vzniká něco nového. 
Křesťanské učení již ovlivňuje většinu civilního i církevního života. Vznikají nová spole-
čenství, státy, nové myšlenky, které se promítají do umění, filozofie i veřejného, hospo-
dářského a politického života. Počátky klášterního uspořádání můžeme spatřovat v životě 
poustevníků, kteří v meditacích žili v jeskyních či na poušti, odloučeni od světa lidí. Také 
označení mnich, pocházelo z řeckého monos – jediný, osamělý, odloučený. 

S novou myšlenkou společenství mnichů v rámci určité organizace a řádu přišel jeden 
z nejvýznamnějších mužů středověké historie – Benedikt z Nursie. Život světce zachytil 
ve spise Vita sancti Benedicti jeho velký obdivovatel papež Řehoř zvaný Veliký, jehož pon-
tifikát se datuje mezi lety 590 - 604. 

Benedikt se narodil okolo roku 480 v italském městě Nursii. Rodina si mohla dovolit 
poslat syna na studia do Říma na univerzitu. Tehdejší studium se zaměřovalo na filozofii 
a theologii. Benedikt po několika letech římských studií zklamán příliš světským životem 
odešel ze škol a uchýlil se do samoty. Po nějakou dobu žil jako poustevník v jeskyni nedaleko 
Subiaka. Jeho duchovní cesta však měla jít jiným směrem. Pokusil se okolo sebe shromáždit 
několik mnichů a založit klášterní společenství, které by splňovalo jeho představy. 

Idea práce byla v té době zcela nová. Doba starověku považovala fyzickou práci za ne-
hodnou člověka, dokonce za trest. Benediktova představa křesťana oddaného svojí duší 
Bohu, naslouchajícímu svým srdcem, avšak pracujícího na ušlechtilém hmotném díle byla 
velkým převratem, ba revolucí v lidském myšlení. Takto byl benediktinskými mnichy za-
ložen první klášter západního křesťanství řízený regulí, řádem, řeholí, nazvaným Regula 
Benedicti a jeho domovem se stalo Montecassino. 

Původní stavba kláštera byla založena roku 529 a stala se navždy příkladem pro další 
kláštery ať už benediktinské nebo stavby náležející následně vznikajícím řádům středo-
věkým i pozdějším. Základem kláštera byl vždy atriový dvůr nazývaný také rajský. Jeho 
tvar určovala chodba nazvaná kvadraturou nebo také chodbou křížovou. To byla základní 
komunikace spojující mezi sebou další prostory. Především k chodbě přiléhala svým jižním 
bokem bazilika, do které se z kvadratury vcházelo z boku, i když měla své západní průčelí. 
Dále chodba umožňovala vstup do kapitulní síně, přijímacího prostoru, kde mohly spolu 
jednat osoby světské s představeným nebo členy řádu. Ke klášterní klauzuře patřily síně 
refektáře, klášterní, dormitáře, společné ložnice a také jednotlivé cely řádových bratří. K zá-
kladní dispozici stavby dále patřily prostory pro práci. V  benediktinských klášteřích to 
bývala skriptoria, kde se psaly a iluminovaly rukopisy. Dále knihovny a studovny, prostory 
pro výuku a také hospodářské prostory.

Obyvateli kláštera byli nejen mniši, ale také osoby služebné - laici. Ti vykonávali podřad-
né služebné práce. Obyvateli kláštera byly dále osoby, které si zajišťovaly život na stáří, na-
příklad členové královských nebo šlechtických rodů. Někdy to bývali donátoři stavby kláš-

Kláštery
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tera. Připoměňme si české 
královny Kunhutu a Elišku 
Rejčku. Některé kláštery 
fungovaly jako školy nebo 
penzionáty pro výchovu 
dívek ze šlechtických rodin. 

Kláštery byly především 
architektonickými díly. Ne-
jen benediktýni, ale násled-
ně i cisterciáci byli velkými 
staviteli a  snad všechny 
středověké i  pozdější sta-
vební slohy vytvořily klášterní komplexy. Počínaje architekturou karolínskou, merovejskou, 
otonskou, rozmachem stavitelství románského, gotického, renesančního až po rozsáhlé 
komplexy klášterů a kolejí barokních. Také sochařství a malířství vycházelo z klášterního 
prostředí - velké období předgotického figurálního sochařství, které zdobilo portály bazilik, 
římsy, hlavice i dříky sloupů až po humorně pojaté chrliče a jiné detaily staveb. Malířství 
nacházelo své místo jak na výzdobě staveb v podobě nástěnných maleb a fresek, tak také 
v podobě nádherných vitráží chrámových oken. Knižní malba byla zvláštní kategorií, kdy 
se umění kaligrafie snoubilo s iluminací, tedy tvořením originálních akvarelových maleb 
spojených s psaným textem. 

Literatura byla další výsadou klášterního života. Umění číst a psát se považovalo za po-
vinnost každé duchovní osoby. Četba textů, nejčastěji biblických nebo textů církevních otců 
se odehrávala většinou nahlas před širším okruhem posluchačů, z nichž část nebyla gra-
motná. Psaní souviselo s opisováním knih a textů nebo s korespondencí hlav států, šířením 
informací, právních textů a také krásné literatury – legend nebo písní. Také divadlo patřilo 
k literární produkci klášterů. V době, kdy poměrně málo laiků znalo písmo a navíc biblické 
a duchovní texty byly v latině, měly velký význam i oblibu chrámové divadelní hry, kdy se 
o velkých svátcích jako Velikonoce a Vánoce předváděly děje nejčastěji novozákonní. Tak 
vznikaly hry, předváděné v kostelích před hlavním oltářem a později hrané před portálem 
chrámu. Připomeňme si českou zlidovělou hru Mastičkář, která vypráví příběh tří Marií, 
nakupujících masti na Kristovy rány. Kdo zná dobře text této oblíbené hry, jistě uzná, že 
do kostelního prostředí se již nehodí. Svoji roli sehrálo také loutkové divadlo, nahrazující 
živé herce jejich dřevěnými kolegy.

Vývoj západokřesťanského klášterního života pokračoval reformami původního bene-
diktinského systému. Přicházejí řády cisterciáků, velkých stavitelů, kteří k nám do Čech 
přinášejí ranou gotiku, dále řády žebravé, vracející se k původní ideji chudoby – františkáni 
založení sv. Františkem z Asissi, dominikáni následující vzor sv. Dominika. Dále řády rytíř-
ské – templáři, johanité, maltézští rytíři.

O prvních klášterech v Čechách a hlavně těch, které byly zakládány v našem šumavském 
a pošumavském kraji, si budeme vyprávět v dalších číslech našeho časopisu.

Mirka Fridrichová Kunešová
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Letošní enterjunior pro účastníky 13 – 15 let v  DCŽM Ktiš se odehrál ve  dnech 
20.–25. července a v jeho průběhu jsme z různých stran nahlíželi, co obnáší být Kristovým 
čedníkem – vydat se na cestu s Ježíšem, vypořádat se s vlastní hříšností a omezeností, 
přijmout Ježíšův životní styl, být Ježíšem obdarován a těmito dary sloužit bližním. Do-
polední program, jehož základem byla modlitba, promluva na dané téma a práce v malých 
skupinkách (kmenech), byl obohacen aktivitami či scénkou, které pomáhaly téma lépe 
uchopit a zpracovat.

Podobnou dopolední strukturu měl i entercamp probíhající od 27. 7. do 2. 8. pro 
věkovou kategorii 16 – 23 let. Zde jsme procházeli s účastníky téma otcovství Boží a lidské. 
Snažili jsme se vidět nejen ideál a realitu lidské zkušenosti, ale také důležitost milosrden-
ství nejen od rodičů k dětem, ale i od dětí k rodičům. Nechyběly ani bohoslužby, vycházky, 
výlet, sport či zábava.

Skvělí účastníci – a bylo jich dohromady téměř 160, úžasná parta organizátorů, bezvadní 
animátoři skupinek (patroni), neúnavní kněží a výborné kapely – to vše nám pomáhalo 
vnímat Boží požehnání na všech stranách, a to i ve dnech, které byly deštivé. Doufám, že se 
účastníkům podařilo udělat krůček směrem k Pánu, jak naznačovaly jejich radostné tváře.

Velké díky patří kromě organizátorů také Obci Ktiš a mnoha dobrým lidem této obce, 
kteří nás nejen tolerují, ale i  podporují! Fotky s  krátkým komentářem naleznete na: 
 www.facebook.com/dcmcb. Roman Dvořák, (redakčně kráceno)

ohlédnutí za táborem enterjunior
Byli jste letos na nějakém táboře? Já již dlouho ne, ale letos se to změnilo. Mohl jsem 

se dostat do táborové kapely, kde jsem pomáhal s ozvučením v kostele, a tak strávit týden 
ve společnosti mladých křesťanů. Asi tušíte, že chci napsat, že to bylo super. To teda! Tým 
lidí, který vše připravoval, byl složený ze studentů, bohoslovců, kněží i pracujících. Program 
směřoval k osobnímu vztahu s Bohem, a tak kromě her, koupání, výletu a sportovních ak-
tivit byl i prostor pro modlitbu, mše svaté, katecheze a svědectví. Čas jsem trávil většinou 
s kapelou, kdy se zkoušely písničky, resp. jejich provedení. Hodně jsem jich neznal a moc 
se mi líbily – když pak 
zazněly třeba na  večer-
ní modlitbě nebo jindy. 
Je těžké to popsat, to se 
musí zažít. Ve společen-
ství, které jsme všichni 
vytvářeli, byla tolika 
způsoby znát Boží pří-
tomnost… Takže kro-
mě toho, že jsem si to 
užil, mi tenhle tábor dal 
mnohem víc. jš

ENTERcamp
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Life update

válka
Toto léto si připomínáme stoleté výročí vypuknutí první světové 

války. Člověk si říká, že už je to sto let, jak je to hrozně dávno, od konce 
druhé světové války je 
to také už skoro sedm-
desát let. Člověk tedy 
uvažuje nad tím, že 
se od  té doby muselo 
lidstvo jistě změnit 
a žádné takové nebez-
pečí už nám určitě ne-
hrozí. Je to ale pravda?

Četl jsem na internetu, že podle jedné ankety Českého rozhlasu, kterou prováděl v srp-
nu, má polovina Čechů obavu, že v současné době hrozí celosvětový konflikt. Především 
dotazované znepokojuje situace na Ukrajině, kterou označují z 86% právě za tu, ze které by 
mohl celosvětový konflikt vyústit. Za velmi znepokojivé lze dále označit boje mezi Izraelem 
a Palestinou či postup islámských teroristů v Iráku, kteří bezohledně vraždí své odpůrce 
včetně křesťanů. Otec Benoca z Kurdistánského města označil situaci v Iráku takto (radiva-
ticana.cz): To, co se děje tady v Iráku, lze označit za náboženskou persekuci či přímo za genocidu 
populace, která dnes mizí z povrchu země.“ 

Bohužel se lidstvo nepoučilo. Nechci tímto článkem vzbuzovat v lidech strach, nechci 
nijak vyvolávat pocit nejistoty nebo hrozícího nebezpečí. Chtěl bych jen jediné, vyzvat 
k modlitbě za mír. Tuto výzvu podporují naléhavá slova Svatého Otce, který se vyjádřil 
před výročím začátku první světové války takto:

„Na zítřek připadá stoleté výročí vypuknutí první světové války, která přinesla miliony obětí 
a nezměrné škody. Tento konflikt, který papež Benedikt XV. nazval „zbytečným masakrem“, vy-
ústil po čtyřech letech do velmi křehkého míru. … Při vzpomínce na tuto tragickou událost chci 
doufat, že se nebudou opakovat minulé chyby, bude se pamatovat na tyto dějinné lekce a prostřed-
nictvím trpělivého a odvážného dialogu vždycky převáží důvody pokoje.

Moje mysl dnes zalétá ke třem krizovým oblastem: blízkovýchodního, iráckého a ukrajinského 
regionu. Prosím vás, abyste se připojili k mojí modlitbě, aby Pán udělil obyvatelstvu a představite-
lům oněch území moudrost a sílu potřebné k rozhodnému nastoupení cesty pokoje, aby čelili každé 
invektivě houževnatým dialogem a vyjednáváním v síle smíření. Středem každého rozhodnutí 
ať nejsou partikulární zájmy, ale obecné dobro a respekt vůči každému člověku. Pamatujme, že 
válkou se přichází o všechno a mírem se neztrácí nic.

Bratři a sestry, nikdy válka! Nikdy válka! Myslím zvláště na děti, jimž je odnímána naděje 
na důstojný život, na budoucnost: na děti mrtvé, raněné, zmrzačené, osiřelé, na děti, které si hrají 
s válečnými troskami, na děti, které se neumějí smát. Prosím zastavte! Z celého srdce vás prosím! 
Je čas zastavit! Zastavte se, prosím.“

Petr Šrámek, zdroj: www.radiovaticana.cz
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„Všechno má určenou chvíli a  veškeré dění 
pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírá-
ní, čas sázet i čas trhat, je čas plakat i čas smát 
se, čas truchlit i  čas poskakovat …“ Jsou jistě 
dobře známá tato slova knihy Kazatel. A mohli 
bychom je doplnit – je čas přivítání i čas loučení. 

Čas našeho života je velkým Božím darem. 
Z čiré lásky nám dává čas, abychom jej naplnili 
láskou. Vždyť to je to největší Boží přikázání. 
Učit se v  čase nám darovaném milovat Boha 
a sloužit mu. Učit se v čase nám darovaném milovat své bližní a stát se jim pomocí a darem. 
Učit se tento čas, nám darovaný, darovat. Vždyť jen ten, kdo daruje, dostává. Ten, kdo by 
si čas svého života chtěl ponechat pro sebe, ztrácí jej. Kdo ho však daruje, získává věčnost. 
Co je vykonané v lásce, nezaniká.

Každý z nás je povolán k tomuto toku lásky – darování času svého života. Každý má toto 
povolání uskutečnit jinou formou. Jeden jako manžel či manželka, otec či matka, jiný jako 
řeholník či řeholnice, svobodný žijící ve světě či v institutu zasvěceného života a jiný jako 
kněz. Každé z těchto povolání má svá specifika a úskalí. Světlé i stinné stránky. Přednosti 
i zápory. Není větší či menší, hodnotnější či méně hodnotné povolání. Ano, na některé cesty 
je zváno větší, na jiné menší množství lidí. Ale úkolem všech cest je růst v lásce. Naučit se 
darovat svůj život. Sobcem může být manžel i manželka, otec i matka, řeholník i řeholnice, 
svobodný ve světě či v institutu zasvěceného života, kněz i biskup.

Specifické pro kněžský život je to, že většinou neprožije celý svůj život v jedné farnosti. 
Spíše jich vystřídá více. Dle potřeby a úvahy biskupa pro dobro života církve v diecézi. A tak 
i v naší farnosti, lépe ve farním obvodu, došlo ke změně. Nastal čas odchodu i příchodu. 
Odešel P. Petr Hovorka a přišel P. Jan Mikeš. Pro nás dospělé není složité pochopit, že pro 
oba to bylo těžké. Za dobu svého pobytu ve svých farnostech poznali mnoho lidí, našli 
přátelství a pochopení, zamilovali si lidi a kraj, s kterými a v kterém prožili určitý čas. Nesli 
a sdíleli radost i bolest nejednoho člověka. Oba byli na svém prvním působišti. Svěžest, 
nadšení a elán dává vyrůstat mnohému krásnému. Je to první láska, která zůstává v srdci 
hluboko. Přeju jim oběma, aby si ji v srdci uchovali, a zároveň sílu rozvinout nové, krásné, 
Bohem vedené. Také děkuji oběma, zvláště P. Petrovi, že byli a jsou schopni a ochotni se 
mnou sdílet faru a společnou službu. Každý z nás má slabé stránky a jsem rád, že ty moje 
jsou ochotni unést.

 P. Josef Sláčík, vikář

Homilie

V neděli 28. 9. 20014 ve 14:00 hod požehná P. Jan Mikeš nové obrazy 
na Křížové cestě pod vrchem Kamenáč ve Volarech. 
Obrazy namalovala výtvarnice Mirka Fridrichová Kunešová. 
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V  našich farnostech se stále častěji setkáváme s  akolyty, kteří byli ke  své službě vyškoleni 
vikářem a pověřeni biskupem. V čem jejich služba spočívá a kdo vlastně jsou? Postupně je před-
stavíme v nové rubrice

akolyté vikariátu

V Kodexu kanonického práva čteme:
(CiC) kán. 230, §1: Muži laici, kteří mají vlohy požadované podle rozhodnutí biskup-

ské konference, mohou být předepsaným liturgickým obřadem natrvalo pověřeni službou 
lektora a akolyty; toto udělení služeb jim však nedává právo na vydržování nebo odměnu 
od církve.

CiC kán. 910, § 2: Mimořádným udělovatelem svatého přijímání je akolyta a věřící, 
který byl k tomu pověřen podle Kán. 230, § 3.

Služba akolytů při liturgii byla významným způsobem akcentována v IGMR (Institutio 
Generalis Missalis Romani) z r. 2002. Samotnou činnost je možné diferencovat do tří základ-
ních oblastí – péče o nemocné, kterým přinášejí eucharistický pokrm, samostatné sloužení 
bohoslužeb slova, není-li k dispozici kněz či jáhen, a pomoc při eucharistické liturgii.

Samotné slovo akolyta pochází z řečtiny a znamená „druh na cestě“, v širším smyslu 
pak označuje „toho, kdo slouží“. Základní preambule jeho služby představuje jednak slož-
ku pomoci knězi a jáhnovi, ale také mu přisuzuje jeho vlastní služby, které má vykonávat. 
Zvláště je mu svěřeno přichystat oltář a posvátné nádoby, a je-li to nutné, podávat věřícím 
Eucharistii, jejímž je mimořádným přisluhovatelem.  Celkově je třeba mít na paměti přede-
vším, že při liturgické slavnosti každý služebník církve i každý věřící má v rámci své funkce 
konat jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických předpisů.

Je třeba mít na paměti, že historicky akolyté byli nositeli nižšího svěcení a bezprostřed-
ně na ně navazovala služba podjáhna, který má se současnou jáhenskou službou mnoho 
společného, a jednak již podjáhenské svěcení bylo svěcením vyšším, předpokládajícím ce-
libát. Akolyté při svěcení dostávali jako vnější znamení svíce a konvičku a  jejich služba 
byla spíše liturgického charakteru, neboť měli posluhovat při liturgických slavnostech. Až 
po koncilu je motem proprio Ministeria quaedam papeže Pavla VI. zrušen systém nižších 
svěcení a dochází k jejich nahrazení službami akolyty a lektora, a to tak, že tyto dvě služby 
navazují na službu podjáhna. Mohou je nyní zastávat také laici, nikoli jen kandidáti kněž-
ství. Dochází tedy k tomu, že tyto služby jsou vykonávány na základě všeobecného kněž-
ství, nikoli kněžství svátostného. Na druhé straně je zachován předpoklad účasti na službě 
akolyty před jáhenským svěcením.

Velký důraz je kladen také na duchovní a morální profil akolyty, který má hlouběji po-
chopit smysl eucharistie a  bohoslužby, tak, aby se tím denně cele obětoval Bohu a  aby 
svým náležitým a uctivým chováním byl příkladem shromážděné obci. Ať upřímnou láskou 
miluje tajemné tělo Kristovo neboli Boží lid, a v něm zvláště slabé a nemocné.

Akolyté vikariátu
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karel Falář, volary
nar. 5. 10. 1966

akolyta od 7. 3. 1993
pastorační asistent na volarsku od 1. 12. 2003

Jak jste se k této službě dostal, proč jste se pro ni rozhodl, jak jste prožíval přípravy 
a pověření?

V roce 1991 jsem začal studovat na Teologické fakultě Jihočeské university v Č. Bu-
dějovicích obor pastoračně – praktický. V podstatě mě k tomuto rozhodnutí přivedl náš 
duchovní otec P. František Honsa, který mi o možnosti dálkového studia pro laiky pověděl. 
Protože jsem o kněžství neuvažoval, ale od mládí jsem byl ve farnosti nějak činný (sta-
rost o kostel, ministrování, pomoc na faře apod.), jevilo se mi laické studium jako logické. 
V průběhu studia se nabízela možnost získání služby akolyty. Příprava na přijetí služby 
nějak vyplynula ze studia. V roce 1993 jsem spolu s dalšími studenty přijal v katedrále 
sv. Mikuláše v Č. Budějovicích službu lektora a poté v kostele sv. Vojtěcha ve Lštění jsem 
spolu se dvěma svými spolubratry z našeho vikariátu přijal z rukou Mons. Lišky, tehdejšího 
biskupa, službu akolyty.

Co vám tato služba v praxi přináší v pozitivním i negativním pohledu, jaký dopad 
má na váš osobní i rodinný život?

V průběhu 10 let jsem službu akolyty využíval zřídka. V podstatě jsem „pouze“ vypo-
máhal podávat v neděli sv. přijímání. Až později, kolem roku 1999, jsem začal občas vést 
bohoslužby slova v okolních farnostech, spravovaných z Volar. V roce 2003 mi bylo nabíd-
nuta možnost pracovat jako pastorační asistent. Takže moje služba ve farnosti se začala více 
naplňovat, začal jsem mj. učit náboženství, více jsem vedl bohoslužby, donášel eucharistii 
nemocným apod. Na můj osobní život, myslím, nemá tato služba žádný negativní dopad. 
Jsem svobodný, tudíž se mohu plně věnovat této službě. 

Ve které oblasti jste nejvíc využíván, jak konkrétně sloužíte, jste v této službě vy-
tížen málo či příliš?

Služba akolyty pro mě zahrnuje přípravu potřebného ke mši sv., asistenci při mši sv. 
a podávání sv. přijímání, donášení Eucharistie nemocným, případné vedení bohoslužby 
slova.

Dne 1. 12. 2003 jsem byl Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap, sídelním biskupem čes-
kobudějovickým, jmenován pastoračním asistentem ve Volarech a farnostech excurrendo 
z Volar spravovaných: Cudrovice, České Žleby, Pěkná, Křišťanov, Zbytiny. 

Má práce pastoračního asistenta vedle služeb kostelníka a akolyty v kostelech ve Vola-
rech, Křišťanově, Pěkné, Stožecké kapli a kostelech sv. Víta a sv. M. Magdalény ve Zbytinách 
zahrnuje i vyučování náboženství ve škole, případné akce s dětmi mimo školu, ve spolu-

Akolyté vikariátu
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práci se svým přímým nadřízeným administrátorem zmíněných farností a vikariátní eko-
nomkou vedení pokladního deníku a účetnictví.

Ostatní práci, jako přípravu dřeva k topení a jinou manuální práci, bych dal jako okra-
jovou a nad rámec svých povinností. Sekání trávy, obhospodařování zahrádky, v zimě od-
hrnování sněhu, apod. je součástí služby kostelníka.

Jak vidíte své působení do budoucna, chtěl byste v církvi sloužit víc či jinak, uva-
žujete o jáhenství?

Pokud se člověk rozhodne pro službu v církvi, neměl by se „ohlížet zpět, když položí 
ruku na pluh.“ Určitě v životě každého dochází k určitým větším, či menším „krizím“, ale 
ty lze s Boží pomocí překonat.

Jáhenství zatím stále zvažuji.

Co vám pomáhá ve vašem duchovním životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro vaši 
službu?

Tak určitě mi pomáhá moje víra. Pak radost z toho, když se nějaká „akce“ povede. Jak 
jsem již řekl, s Boží pomocí lze zvládnout vše. Oporou a vzorem pro mě byli a jsou právě 
kněží, kterým jsem v průběhu těch 21 let měl možnost pomáhat.

V rámci dalšího vzdělávání katechetických pracovníků se účastním různých seminářů, 
kurzů, duchovních obnov a exercicií, které pořádají katechetická střediska.
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Zaniklé kostely Šumavy

Prášily (stubenbach)
Za  svůj vznik vděčí Prášily Lerenci Gattermayerovi, který tuto část 

hvozdu odkoupil v roce 1749 od kněžny Mansfeldové za účelem založení 
sklárny. A právě on zde v roce 1756 vystavěl první svatostánek, soukromou 
kapli, o které se traduje, že neměla ve věžičce zvon, a proto začá-
tek bohoslužby vždy oznamoval výstřel z pistole. U kaple byla 
o třicet let později zřízena lokálie a v roce 1802 tu kníže Josef 
ze Schwarzenberka položil základ ke kamennému kostelu, 
který byl o rok později vysvěcen, a to ke cti svatého Proko-
pa. Na zřízení vlastní fary si však prášilští museli počkat až 
do roku 1856. 

Kostel byl po  stránce architektonické poměrně jednoduchý, 
a to jak do slohu, tak do výzdoby. Obdélníková loď s rozměry 18,4 
na 10,7 metru měla zaoblené hrany a byla po obou stranách podélně prolomena třemi 
segmentem sklenutými okny. Stejně vysoký, avšak užší presbytář (7,65 m hloubka, 7,92 m 
šíře) byl polokruhově uzavřen a z levého boku na něj navazovala sakristie s oratoří v patře, 
jež byla s presbytářem propojena polokruhovým obloukem. Loď i presbytář měly plochý 
strop a spojoval je eliptický vítězný oblouk. V západním průčelí klasicky orientované stavby 



17

se nacházela věž s plechovou man-
sardovou bání a  v  jejím přízemí 
obyčejný vchod vedoucí do kobky 
a odtud do kostela.

Trojice oltářů pocházela z roku 
1855. Téměř tři metry vysoký 
obraz Zvěstování Panny Marie 
byl snad kdysi oltářním v  Zahájí 
a pocházel z 18. století. Dva men-
ší obrazy svatého Floriana a sva-
tých Jana a  Pavla byly přivezeny 
z Hluboké.

Na sklonku 19. století se ve věži 
nacházela čtveřice zvonů, z nichž 
největší byl sedmdesát centimet-
rů vysoký, a všechny z ocelové li-
tiny odlily v Bochumských slévárnách v roce 1874. Varhany od Josefa Riede ze Strakonic 
byly vyrobeny v roce 1830.

V roce 1910 zde v 67 domech žilo 531 německy a osm česky mluvících obyvatel. Po dru-
hé světové válce a následném odsunu se Prášily dočkaly nového osídlení a v  církevním 
přehledu je zde uváděno 369 farníků. Avšak v roce 1952 byla celá oblast začleněna do vojen-
ského újezdu Dobrá Voda, počet stálých obyvatel klesl na minimum a pohyb zde vyžadoval 
zvláštní propustku.

Kostel byl v roce 1960 přebudován 
na kulturní dům a sloužil i jako kino. 
Sakristie byla přeměněna na  výčep, 
v  lodi byla umístěna dvoje kamna 
a  na  každé straně zvonice umístěn 
jeden záchod. 

Poté kostel sloužil jako tělocvična. 
Již 27. listopadu 1969 proběhlo míst-
ní šetření, při kterém bylo v podstatě 
rozhodnuto o likvidaci objektu, nebo 
alespoň věže, která hrozila sesutím.

V roce 1978 je vypracován projekt 
na  jeho likvidaci. K  odstřelu došlo 
4. ledna 1979. A tím by historie prášil-
ského kostela svatého Prokopa mohla 
končit. Jenže nekončí.

Již o pouhých dvacet let později se 
objevují pokusy nějakým způsobem 
ono sakrální místo uchovat. Díky 
Spolku pro obnovu kostela svatého 
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Prokopa v  Prášilech dochází v  současné době k  odhalení půdorysu kostela, odstranění 
zásypu podlahy a vyrovnání dochované dlažby. Upraven je hřbitov a na svátek svatého 
Prokopa se zde za účasti německých rodáků konají poutní bohoslužby. V budoucnu by zde 
mohla stát malá kaple. Jak však spolek upozorňuje, jeho členové nechápou obnovu sakrál-
ního prostoru jako „oprašování památek“ (na to toho tady opravdu moc nezbylo), ale jako 
nutnost vrátit do života obce něco, bez čeho nikdy nebude úplná.

Pomoci však můžete i vy, a to jak vlastní silou při některé z brigád, tak finančně na účet 
č. ú.: 260 126 515/0300, IBAN: CZ93 0300 0000 0002 6012 6515. JP
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Stalo se

První svaté přijímání v Prachati-
cích a Vitějovicích v červnu 2014.

Na  pozvání sester cisterciaček jsme navštívily jejich kláš-
ter ve švýcarském Magdenau. Poznaly jsme krásnou kraji-
nu a prožily tři dny ve společenství klauzurovaných sester, 
z nichž jsou čtyři Češky. Byly nadšené naší návštěvou, strá-
vily jsme krásné chvíle společné chórové modlitby a poznaly 
prostory starobylého kláštera ze 12. století, kam běžně ná-
vštěvy nevodí. My jsme tu důvěru dostaly a jsem přesvědče-
na, že jsme českým sestřičkám přivezly lásku domova i naši 
sesterskou.  Sestra Ester, Sebastiana a Angela

21. června 2014 se zúčastnily děti z Volar na faře 
v  Katovicích Turnaje o  putovní pohár P.  Josefa 
Jílka. V tomto turnaji se hrál fotbal, přehazova-
ná a střílelo se ze vzduchovky. Body ze všech tří 
disciplín se sčítaly. Volarští se umístili na třetím 
místě a  získali bronzovou medaili. Jiří Janouš, 
kterého jsme „půjčili“ jednomu z tamějších týmů, 
získal se svým týmem medaili stříbrnou. K úspě-
chu blahopřejeme a  děkujeme za  skvělou repre-
zentaci naší farnosti. 
Na  fotografii bronzový tým. První řada zleva: 

Václav Svintek, Jan Andraschko, Matouš Andraschko, Václav Mikulášek. Druhá řada zleva: Lu-
káš Svintek, Vojtěch Andraschko, Kristýna Dorocká. 
  Karel Falář, Volary



Poutní oslava Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích 
začala letos už v pátečním odpoledni 20. června v Parká-
nu programem kulturním (taneční a baletní vystoupení 
dětí Olgy Pilátové, hudební skupina Miriam), dětským 
(indiánské dovednosti se společností Fort Hary) a  du-
chovním (P. Roman Dvořák a skupina Elaion). Následně 
v sobotu pokračovala hlavní mší sv. s administrátorem 
diecéze P. Adolfem Pintířem, které předcházela divadelní 
scéna skupiny Samaritán ze života J. N. Neumanna.

Život je změna, a  tak byl 
v  prachatických farnostech 
vyměněn mladý kaplan. Dě-
kujeme P.  Petru Hovorkovi 
za jeho léta služby a pastýř-
ského působení (najdete ho 
mezi volarskými ministran-
ty?) a  vítáme nového kap-
lana – viz rozhovor „na ná-
vštěvě“.

V Hrabicích je hezká kaplička Nanebevzetí Panny 
Marie ve správě MÚ Vimperk a dělaly se tam něja-
ké opravy a malování. 30. června se dohodla parta 
lidí z kostela a pomohli jsme s úklidem. Člověku ten 
čistý prostor přiroste k srdci. 

V. Předotová



22

Chrám Božího hrobu – historie
Jsme opět na nádvoří před chrámem. Přestože jde o nejposvátnější stánek křesťanstva, 

není ani zdaleka tak nápadný a honosný jako Skalní dóm, mešita stojící na prostranství 
někdejšího židovského chrámu, ani osobitý jako Zeď nářků, posvátné místo Židů. Téměř se 
ztrácí mezi spoustou jiných budov. V průběhu dějin byl několikrát zničen, ale vždy znovu 
povstal z trosek. Protože se na jeho správě podílí šest křesťanských církví – řecká pravoslav-
ná, římskokatolická, arménská pravoslavná, syrská pravoslavná, etiopská a koptská – které 
se ne vždy dokázaly spolu domluvit – probíhaly různé přestavby a přístavby dost často 
chaoticky. Dnešní chrám je jen málo přehledným labyrintem různých kaplí, lodí, výklenků 
a jiných posvátných míst. Než si ho prohlédneme, seznámíme se stručně s jeho historií:

Po návratu z babylónského zajetí (na konci 6. stol. před Kristem), kdy se všude horečně 
stavělo, byl na tomto skalnatém návrší, tvarem připomínajícím lebku (odtud název Golgo-
ta, latinsky Calvaria), kamenolom. Kámen však nebyl kvalitní – proto když potřeba staveb-
ního materiálu přestala být akutní, zůstal lom opuštěný. Obyvatelé města užívali několika 
jeskyní, které tu zůstaly, k pohřbívání. V polovině 1. stol. před Kristem tu Římané zřídili 
popraviště. Za Ježíšova života byly hřbitov i popraviště vně městských hradeb. Teprve roku 
44 po Kristu, když se město rozrostlo a Herodes Antipas dal vybudovat nové opevnění, se 
obě místa ocitla uvnitř. Po porážce Bar Kochbova povstání v roce 135 císař Hadrián Židy 
vyhnal, přejmenoval Jeruzalém na Aelia Capitolina a snažil se zničit i křesťanská posvátná 
místa. Místo Kristovy smrti na kříži a zmrtvýchvstání nechal srovnat se zemí a postavil 

tam tři pohanské chrámy, zasvěcené bohu Jupiterovi 
a bohyním Juno a Venuši (Afroditě). 

První křesťanský chrám se zde začal stavět z po-
pudu sv. Heleny, matky císaře Konstantina, v  roce 
326. Císařovna disponovala dostatkem prostředků 
a mohla si dovolit vytvořit tým vybraných odborní-
ků, který pečlivě lokalizoval místa, o kterých se mluví 
v evangeliích. S Kristovým hrobem to nebylo složité. 
Tím, že ho nechal zasypat, ho Hadrián vlastně za-
chránil. Stačilo odstranit podloží Afroditina chrámu 
a odkopat vrstvu suti. Mnohem větší (z dnešního po-
hledu) škodu – nevratnou – způsobila svým zásahem 
právě Helena. Podle evangelií byl Ježíšův hrob vyte-
sán ve skále (srv. např. Lk 23,53). Po té dnes není ani 
památky. Stavitelé odřízli část svahu, odtěžili kámen 
a ponechali pouze místo, na kterém spočívalo Ježíšo-
vo tělo. I předsíň, kterou se muselo projít, než se ve-
šlo do vlastní hrobové komory (tzv. andělská kaple), 
byla odstraněna. Nad zbylým kusem skály postavili 

Chrám Božího hrobu

Pouť do Svaté země
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kapli – anastasis (vzkříšení) – a okolo ní vlastní chrám. Zvolené řešení už tehdy vyvolalo 
ostré spory – víme o nich z díla církevního historika Eusebia z Caesareje i z vyjádření jeru-
zalémského biskupa sv. Cyrila (350-386): „Neboť než byl tímto způsobem postaven náhrobní 
pomník, byla před skalou ještě předsunutá jeskyně, jak to zde bývá u vchodů zvykem … Dnes už 
tu z ní není vidět nic, protože tehdy byla předsíň kvůli dnešní výzdobě odtesána.“ Chrám byl 
dokončen a slavnostně vysvěcen v roce 335.

Rok 614 s sebou přinesl první zkázu – do země vtrhlo perské vojsko, zapálilo stavbu 
a úplně vyplenilo náhrobní pomník. S rekonstrukcí začal opat Modestus ještě před rokem 
628, ve kterém císař Heraklios přivezl zpět část pokladu, který Peršané uloupili. Za teh-
dejších poměrů však nemohl obnovit monumentální stavbu v celé její velikosti a nádheře. 
Postavil na starých základech jen jednotlivé části ve zjednodušené podobě. 

Muslimové, kteří bez odporu obsadili Jeruzalém v roce 638, chovali zpočátku ke Kristo-
vu hrobu úctu. Chrám však přesto chátral, i když nad ním drželi ochrannou ruku byzant-
ští císařové a krátkou dobu také Karel Veliký – západ byl daleko a finančních prostředků 
poskrovnu. 

Druhá velká katastrofa přišla v průběhu roku 1009: egyptský chalífa al-Hakím dal bazili-
ku i s Božím hrobem zcela zničit. Benediktinský mnich Ademar († 1034 v Jeruzalémě) toto 
dílo zkázy stručně komentuje: „Potom byl hrob Páně rozbořen, a to 29. září roku 1010 po jeho 
vtělení … Poněvadž nebyli schopni rozbít skálu náhrobního pomníku, vystavili ji prudkému žáru.“ 
Jeho současník – letopisec Rodulf († 1046) – k tomu dodává: „Kamennou lavici se pokusili 
rozbít sekerou, ale nepodařilo se jim to.“ 

Za císaře Konstantina Monomacha (r. 1048) byla zahájena obnova. Spokojili se však 
jen s obnovou rotundy anastasis. Poněvadž z někdejšího skalního hrobu nezbylo už nic, 
zřídili na skalním podloží nový zděný náhrobní pomník. Zbytky hrobové lavice obložili 
mramorovými deskami (později je úmyslně rozbili na několik kusů, aby byly pro lupiče 
bezcenné); poutníci se mohli na skálu dívat jen třemi malými otvory. Ostatní části chrámu 
zůstaly v troskách.

V létě roku 1099 přitáhli do Jeruzaléma křižáci. Stáli před těžkým rozhodnutím: mají ce-
lou Konstantinovu baziliku úplně obnovit, anebo se mají omezit jen na obnovu skromnější 
stavby Monomachovy? Rozhodli se pro kompromis: opustili původní bazilikální půdorys 
a vytvořili jiný, asymetrický, který v sobě zahrnoval nejen anastasis (kapli Božího hrobu), 
ale i Golgotu. Na západní straně chrámového nádvoří přistavěli zvonici. Slavnostní vysvě-
cení se konalo 15. července 1149 – padesát let po dobytí Jeruzaléma.

Po porážce křižáků v roce 1291 se ujali vlády v zemi Mamlúci. Povolili křesťanům pří-
stup, ale správou chrámu pověřili muslimskou rodinu. Osmanská vláda v roce 1852 tento 
stav potvrdila zvláštním dekretem (status quo) a tak to trvá dodnes. Každodenní odemy-
kání a zamykání chrámu je hojně navštěvovaným obřadem a muslimská rodina je něj hrdá. 

Křižácká stavba přečkala všechny bouře času až do roku 1808, kdy rotundu Božího hro-
bu zničil požár. Řecká pravoslavná církev, jíž byla rekonstrukce svěřena, vnesla do prostoru 
prvky byzantské architektury. Ve 20. století poškodila chrám dvě silná zemětřesení (1927 
a 1937), po kterých byl spoután nevkusnou železnou konstrukcí. 

Teprve v posledních létech se křesťanské církve dokáží spolu lépe domluvit a je naděje, 
že časem dojde k důkladné obnově. P. Pavel Liška
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jana mikeše
nového kaplana (farního vikáře) v Prachaticích

narozen: 1985 ve Vimperku
vzdělání: gymnázium Vimperk, KTF UK Praha
Předchozí působiště:  farnost Březnice
současné působiště:  farnosti Prachaticka a Volarska
záliby:  četba, hudba

Můžeš nám prozradit něco o svém původu?
Bydlel jsem a vyrůstal v Horosedlech u Čkyně, kde rodiče soukromě hospodaří na 80 ha. 

Mám jednoho bratra Jiřího, který je zemědělský inženýr a soukromě hospodaří na rodinné 
usedlosti v Horosedlech se svou manželkou a společně s rodiči. Po absolvování základní 
školy ve Čkyni jsem v roce 2004 maturoval na gymnáziu ve Vimperku. Ve stejném roce 
jsem nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci, což je jednoletý přípravný kurz pro 
budoucí bohoslovce. Od roku 2005 jsem studoval na Katolické teologické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze. Studium jsem ukončil v roce 2010 a byl jsem promován Magistrem 
teologie. V září téhož roku jsem byl v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše vysvěcen 
na jáhna a ustanoven ke službě ve farnosti Březnice a přilehlých farnostech, kde jsem pů-
sobil již od července 2010 nejprve jako pastorační asistent, poté jako jáhen, posléze jako 
kněz. A od 1. 7. 2014 jsem byl ustanoven do Prachatic a přilehlého okolí.

Proč sis vybral tuto cestu?
Ač mi ještě nebylo ani třicet, už 3 roky jsem knězem. Proč člověk plný života a síly se dá 

na cestu, která pro mnohé je těžko uchopitelná? Toto „NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA“ je svědec-
tvím, které nepotřebuje příliš vysvětlovat.

Mé rozhodnutí stát se knězem nepřišlo ze dne na den, ale postupně krystalizovalo, až 
uzrálo v mých zhruba 18 letech ve 4. ročníku gymnasia, kdy se měly podávat přihlášky 
na vysoké školy. Tehdy jsem měl jasno, a tak jsem podával přihlášku pouze do kněžského 
semináře, což bylo pro mé okolí zarážející. 

Ovlivnil Tě někdo v Tvém rozhodování?
Přes mnohá odrazování svých blízkých zrálo mé rozhodnutí, které bylo stvrzeno přije-

tím do přípravného ročníku Teologického konviktu v Olomouci.
Exempla trahunt! – Příklady táhnou. Člověk nutně potřebuje vzor či příklad pro svůj 

život a  své rozhodnutí. Mezi mé vzory kněžství bezesporu patřili faráři, kteří působili 
ve farnosti, odkud pocházím. 

Ještě dovolte jeden takový střípek z mého života, který je spíše pro pobavení!
Rád si vzpomínám na jeden moment ze svého dětství, kdy jsem byl asi ve druhé třídě 

a pan farář při výuce náboženství se nás dětí ptal, čím bychom chtěli být, až budeme do-

Na návštěvě u
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spělí, a každý měl odpovědět. Asi uhodnete, jak jsem odpověděl! Pana faráře to zarazilo!
Ale vše není tak jednoznačné! V deváté třídě nám paní učitelka dala za domácí úkol 

slohovou práci, co bychom chtěli dělat ve svém životě za práci či povolání. Jelikož domácí 
úkol jsem nesplnil a byl jsem poškole, jak to tak bývá, musel jsem něco vymyslet a napsat. 
Naštěstí jsem nebyl sám, kdo úkol nesplnil, ale vůbec jsem nevěděl, o čem psát. Stát se 
knězem, na to už jsem dávno a dávno zapomněl, tak říkám spolužákovi: „Honzo, o čem 
mám psát?“ Vzápětí odpověděl: „U tebe je to jasný! Piš o tom, že chceš bejt farářem!“ A to 
mě zarazilo, až zamrazilo. 

Náš život je opravdu někdy zarážející, ale krásný.

Jak jsi prožil začátky svého kněžství?
První působiště ve mně zanechalo velikou stopu. Za ty 4 roky života v Březnici, Miro-

vicích, Bělčicích, Bubovicích, Drahenicích, Chrašticích a Tochovicích jsem si uvědomil, že 
opouštím svůj druhý domov. Ono ne nadarmo se říká, že farnost je jakousi rodinou. Ano, 
i kněz je vázán k farnosti vztahem. Tedy ten, jenž neprožívá rodinný život v užším slova 
smyslu, jako je tomu v manželství, přesto celibátník prožívá rodinný život v širším slova 
smyslu, tedy ke všem, kteří mu jsou svěřeni, a sdílí radosti i starosti jejich života. Proto si 
odnáším mnohé zkušenosti a plány, které jsou sice často dány souvztažností kněze a far-
nosti, ale v základu jsou stejné.

Jaký je tvůj názor na duchovní sféru v současné společnosti?
Jsem mile překvapen a jsem rád, že při mnohých rozhovorech s různými lidmi, se kte-

rými se setkávám, na nich vidím, že jsou otevření hlubším a složitějším otázkám, že nejsou 
nepřátelští nebo povrchní. Za posledních dvacet let, kdy se ze vzdělávání a oficiálního živo-
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ta společnosti ztratila ateistická propaganda, se lidé, jejich názory a pohled na svět, zvláště 
u mladší generace, skutečně proměnily. Církev začíná být vnímána jako přirozená součást 
společnosti a regulérní partner dialogu. Dnes se opravdu velmi zřídka setkám s člověkem, 
který o sobě prohlásí, že je ateista anebo že nevěří vůbec v nic. Spíše o sobě většina lidí 
řekne, že v něco věří, že něco musí být. Mým cílem a posláním je ukazovat těmto hledají-
cím, že toto NĚCO je ve skutečnosti NĚKDO! Že je to živá osoba. Kristus, který je má rád, 
kterému na nich záleží a který chce pro ně dobro.

Máš být pro náš vikariát také kaplanem pro mládež. Na co se s Tebou můžou těšit?
Zatím sám nevím, protože jsem ve fázi seznamování se s našimi farnostmi, především 

farníky, tedy i mládeží. Jistě mám mnoho představ a plánů, které by se daly realizovat, ale 
také záleží na představách a plánech mládeže. 

Samozřejmě v předchozím působišti jsem byl též kaplanem pro mládež a dělalo se mno-
hé, tudíž bych byl rád, aby mládež se nejen scházela, ale byla aktivní, zapojena do farního 
života i mezifarního dění! Uvidíme, co a jak! 

A na co se v novém působišti nejvíc těšíš Ty sám?
O tom jsem ještě nepřemýšlel! Asi na všechno! Nová příležitost pozměnit, co se nepo-

vedlo, nabírání nových zkušeností, seznamování se s lidmi, utváření společenství s farníky. 
Jsou také věci, na které se člověk netěší, ostatně o těch je lépe nepřemýšlet. Například 
bohoslužby v zimě, zvláště ještě když napadne hodně sněhu na Šumavě. Jak potom se bude 
vše stíhat??? Snad taková hrozná zima nebude! 

A ještě nějaké zkušenosti z dosavadního kněžského působení? 
Je velikým štěstím pro každého člověka, když to, co dělá, ho zároveň i baví. Já jsem své 

celoživotní poslání našel v práci v církvi. To je práce pro Boha a pro lidi. Kromě typických 
pastoračních povinností, jako jsou bohoslužby, křty, svatby, pohřby nebo výuka nábožen-
ství, zaberou hodně času různá setkání a rozhovory. Pokud mohu, snažím se každého po-
vzbudit, nasměrovat nebo pomoci i prakticky. Samozřejmě nejsem všemocný a nemám 
a ani nemohu mít řešení na všechno. Ale lidé jsou rádi, že je tu někdo, kdo na ně vůbec má 
čas, kdo je vyslechne, poradí, kdo jim pomůže hledat odpovědi na otázky. Pro všechny bez 
rozdílu, protože práce duchovního, to neznamená jenom věnovat se věřícím, kteří chodí 
do kostela. Při nejrůznějších příležitostech se potkávám i s lidmi, kteří do kostela nechodí 
a k církvi se nehlásí. Mám radost z každého setkání s lidmi a doufám, že oni jsou obohaceni 
setkáním se mnou alespoň stejně tak, jako já se cítím obdarován setkáním s nimi.

Jedna zkušenost na závěr, o kterou bych se podělil, je opět pro zasmání. Sloužil jsem 
Hubertskou mši svatou, tedy doprovázenou lesními rohy atd. Bylo to krásné spojení umění 
a liturgie. A po této bohoslužbě za mnou přišla paní učitelka, která měla na starosti hudbu, 
a děkovala mi, že jsem vedl krásně bohoslužbu, že jsem měl krásné kázání, a rozplývala se 
nade mnou blahem. V závěru však dodala: „Pane kaplane, ale hned jsem poznala, odkud 
pocházíte!“ Pousmál jsem se, v duchu zaradoval, že Jihočech se ve mně nezapře, a paní 
učitelka pokračovala: „Ten polský přízvuk, s tím byste mohl ještě něco taky dělat!“ 
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informace k výuce náboženství  
ve školním roce 2014/2015

Informace získáte u kněží a katechetů (ketechetek) vikariátu, včetně přihlášek
Možnost objednat dětem u katechetů nebo ve farní kanceláři v Prachaticích předplatné 

časopisu DUHA (www.mojeduha.cz), dívčí časopis IN (www.in.cz), pro kluky TARZICIUS 
(www.tarsicius.cz)

Dětská diecézní pouť se uskuteční v pravidelném termínu, první sobotu v říjnu, 
tj. 4. října, tentokrát v Jindřichově Hradci. zveme děti a mládež, rodiče i praro-
diče. zajištěna je doprava autobusem. Přihlásit se můžete ve svých farnostech již 
nyní v sakristii a u katechetů. 

Pro Prachatice a Husinec: 
Rozvrh hodin nepovinného předmětu Náboženství na webu farnosti (www.farnostpra-

chatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky na náboženství jsou k vyzvednutí v sakristii 
v kostele a ve školách.

Schůzka s rodiči dětí na prachatické 
faře v pondělí 15. září od 17.00hod.

Milí rodiče, máte-li zájem, aby vaše 
dítě (školního věku) v tomto školním 
roce přijalo svátost křtu či další svá-
tosti v Prachaticích nebo Husinci, při-
hlaste se u katechetky Lenky Hanžlové 
nebo u P. Josefa Sláčíka (388 312 158) 
do 26. září 2014.

Informace a pozvánky

Dětská diecézní 
pouť 
o sv. Františkovi 
z assisi
sobota 4. 10. 2014 

v jindřichově Hradci

Pořádá Biskupství českobudějovické, 
Diecézní katechetické středisko
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němčice
Pius X. papež katolické církve dne 20. srpna 1914 o druhé hodině ranní v Pánu zesnul. 

Jedenácte let řídil lodičku Petrovu. Srdeční slabost, kterou sv. Otec trpěl, urychlila smrt. 
Všechny své síly, zvláště v době poslední, zasvětil papež míru a pokoji. V době poslední 
před rozvířením války vynaložil sv. Otec všecko úsilí, aby požár světový udusil. Telegrafoval, 
nabízel se ku sprostředkování, ale vše marné. Státy, do války stržené, postoupily ve své 
válečné horečce tak daleko, že nestačil zameziti katastrofu hlas nad hrobem stojícího vele-
kněze. Celý katolický svět truchlí nad smrtí náměstka Kristova. Do Říma, věčného města 
sjíždějí se kardinálové k nové volbě, zvěčnělého, hodného nástupce.

Sv. Otec Benedikt XV. Dne 3 září 1914 zvolen za papeže v poslední papežské konsistoři 
dne 25 května odbývané, jmenovaný Kardinal Jakub della Chiesa, který si zvolil jméno 
Benedikt XV.

Vnitřní oprava chrámu Páně. Zdivo chrámu Páně vně i vnitř tedy bylo opraveno, nově 
natřeno. V sakristii, která byla tmavá, nové okno probouráno. Oltáře však poskytovaly 
smutný pohled. Kousek za kouskem opadával, hlavně z velkého oltáře a bylo se co obávati, 
aby nezačal v celých kusech se drobiti. Oprava byla nejvýš potřebná. Dobrodinec první brzy 
se přihlásil. Matěj Petrášek, rolník v Sedlovicích ztratil ve válce dva nejstarší syny, Matěje 
a Václava. Matěj starší dle všeho omrzl ještě v Uhrách a zemřel v nemocnici a mladší padl 
v bitvě u Krasníku v Rusku. Dobrý a zarmoucený otec zamýšlel postaviti někde na vhodném 
místě nákladný kříž na jejich památku a přišel na faru na poradu. Úmysl jeho jsem pochválil, 
uvedl všecky kroky k tomu potřebné, zvláště závazek takový nákladný kříž udržovati v ná-
ležitém pořádku pro budoucnost; často se stává, že dědici s odporem tak činí, ano k tomu 
donucováni býti musí. Navrhl jsem, že snad by bylo stejně záslužné na jejich památku dáti 
opraviti některý oltář v chrámu Páně. Byl ihned srozuměn a vyvolil si opraviti velký oltář 

sv. Mikuláše. Poslal jsem hned pro odborníka stafí-
ra do Budějovic p. Rudolfa Führmanna, který udal 
rozpočet na 1400 tj. čtrnáct set korun a p. Petrášek 
uvolil se je vyplatiti a také mi je vyplatil.

„Na  opravu již sešlého hlavního oltáře daruju 
po uradě s p.  farářem Mat. Bohatým za celou po-
zůstalou rodinu – na památku svých drahých synů, 
Matěje a Václava, ve světové válce r 1914 padlých 
1400 korun tj. jeden tisíc, čtyři sta korun a nepřeju 
si ničeho, než, aby milostivý Bůh dar ten dobrotivě 
přijmul a nad duší padlých se smiloval a provinění 
jejich mládí jim odpustil a zároveň žádám pp. du-
chovní správce v Němčicích a milé spoluosadníky, 
by při mši svaté duší mých drahých synů na modlit-
bách jen vzpomínkou pamětlivy byly…“

Ze starých kronik
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O opravu hlavního oltáře bylo tedy postaráno a oprava také brzo provedena. Nyní ty 
druhé. Žádné obavy! Oprava hlavního oltáře líbila se všem osadníkům a na vyzvání mé, by 
každý nějakým dárkem přispěl a mně odevzdal na opravu druhých oltářů, množily se dárky 
utěšeně. A p. Führman pracovati nepřestal. Po velkém oltáři pracoval na oltáři sv. Jana 
Nep., potom sv. Linharta a i oltáříčky sv. Rodiny a Bolest. Panny odvezeny do jeho dílny 
v Budějovicích, které však zůstaly nedokončeny, neboť i on byl povolán k obraně vlasti.

…. Když bylo toto hotovo a dárky nepřestávaly, objednal jsem hodiny věžní, dávnou tou-
hu osadníků. Již před třemi lety zeptal jsem se u firmy Ludvík Hainz, hodináře Pražského 
orloje na cenu. Tehdáž žádal 1000 kor, nyní ale požadoval 1480 na místě v Praze.

…. Dle záznamů odevzdaly dobrodinci z jednotlivých obcí:
z Vyhlav 656 kor. z Tupes 443 kor. z Němčic 384 kor. z Chráštan 146 kor. ze Zvířetic 

121 z Mahouše 297 kor. a ze Sedlovic 90 kor. z Hlodaček Martin Pešl jediný 28 kor. Také 
odjinud došly dary z Radošovic celkem as 115 kor. z Písku 25 k. z Babic 16 kor. Alžběta 
Pechová rozená z Chrášťan odkázala 200 kor. Pak roucha mešní, prádlo kost. antipendia. J. 
Jasnost Kníže Pán 200 kor. c.kr. kurát Zybl z Mahouše 100 kor. Ani já nesměl jsem chyběti 
100 k. a šestkrát vypravil jsem povoz do Budějovic a dvakráte do Netolic, útraty jsem platil 
a malíři stafirovi dal jsem celé zaopatření pokud zde pracoval zdarma as 5 neděl.

Zde jmenované věci všecky jsou zaplacené a ještě snad zbyde na zaplacení dvou malých 
oltáříčků rozpracovaných ale nedokončených.

Pán Bůh zaplať všem dárcům stonásobně
Mat. Bohatý
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Mše svatá

Dva stoly 
„Cítím, že je mi svrchovaně zapotřebí v tomto životě dvou věcí, bez nichž by mi tento bídný ži-

vot byl nesnesitelný. Vyznávám, že potřebuji dvojího, pokud žiji v žaláři tohoto těla; totiž pokrmu 
a světla. Proto jsi mně slabému dal své svaté tělo na posilnění duše i těla, a své slovo jsi ustanovil 
svítilnou pro mé kroky (srv. Žl 109, 105). Bez těchto dvou darů bych nemohl dobře žít; neboť Boží 
slovo je světlem mé duše a tvá Svátost je chlebem duchovního života. 

Tyto dary se též mohou nazvat dvěma stoly, postavenými po obou stranách pokladnice svaté 
církve. Jeden stůl je posvátný oltář, na němž je svatý chléb, to je Kristovo předrahé tělo. Druhý 
stůl je Boží zákon, který obsahuje svaté učení, vyučuje pravé víře a bezpečně vede až dovnitř 
za oponu, kde je svatyně svatých. Díky tobě, Pane Ježíši, záře věčného světla, za tento stůl svaté 
nauky, který jsi nám připravil skrze své oddané proroky, apoštoly a ostatní učitele. 

Děkuji ti, Stvořiteli a Vykupiteli lidí, žes na důkaz své lásky k celému světu připravil velkou 
hostinu, na které nepředkládáš za pokrm předobrazného beránka, ale své nejsvětější tělo a krev. 
Tak oblažuješ všechny věřící svatou hostinou a napájíš je spásonosným kalichem, v němž jsou 
všechny rajské rozkoše; i andělé hodují s námi, jenže s blaženější slastí.“

Modlitbou ze „zlaté knížky“ Následování Krista (Tomáš Kempenský: Čtvero knih o ná-
sledování Krista, kniha čtvrtá, kapitola XI.) zahajujeme  druhý rok našich rozjímání o mši 
svaté. Budeme postupně uvedeni do dvou hlavních částí mešní liturgie – bohoslužby slova 
a slavení eucharistie. 

Středověký autor pokračuje vyjádřením úcty a obdivu ke kněžské službě: „Jak vznešený 
a ctihodný je úřad kněží, kterým je dáno Pána nebes proměňovat posvátnými slovy, velebit rty, 
držet v rukou, přijímat vlastními ústy a podávat ostatním! Jak čisté musí být ruce, jak nevinná 
ústa, jak svaté tělo a jak neposkvrněné srdce, ke kterému tolikrát vchází Původce čistoty! Z úst 
kněze, který tak často přijímá Kristovu Svátost, mají vycházet jen svatá, počestná a užitečná slo-
va. Jeho oči, které tak často patří na Kristovo tělo, mají být prosté a cudné; ruce, které se dotýkají 
Stvořitele nebe i země, nechť jsou čisté a pozdviženy k nebi.

Všemohoucí Bože, přispěj svou milostí na pomoc nám, kteří jsme přijali kněžský úřad, abychom 
ti mohli důstojně a zbožně sloužit se vší čistotou a s dobrým svědomím. A jestliže nedokážeme 
žít v takové nevinnosti, jak bychom měli, popřej nám aspoň náležitě litovat spáchaných hříchů, 
abychom ti budoucně sloužili horlivěji, s pokorným duchem a s dobrým úmyslem.“

Na obraz dvou stolů, prostřených k hostině, navazuje II. vatikánský koncil, jehož 50. vý-
ročí si v těchto létech připomínáme: v konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium 
(4. 12. 1963) vyzývá k obnově bohoslužby slova: „Aby se věřícím poskytl bohatěji prostřený 
stůl Božího slova, má se šíře otevřít přístup k pokladům bible. Z toho důvodu se vždycky během 
určitého počtu let přečtou lidu nejdůležitější části svatého Písma.“ (SC 51); v konstituci o Božím 
zjevení Dei verbum (18. 11. 1965) tuto myšlenku dále rozvíjí: „Církev měla vždy v úctě Boží 
Písma stejně jako samé tělo Páně, protože – a hlavně v posvátné liturgii – bez ustání přijímá ze 
stolu slova Božího i ze stolu Kristova těla chléb života a podává ho věřícím. Svatá Písma spolu s po-
svátným Podáním byla a jsou pro ni nejvyšším pravidlem její víry, protože jsou Bohem vnuknutá 
a jednou provždy písemně zaznamenaná, aby zprostředkovala beze změny slovo samého Boha 
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a aby v nich slovy proroků a apoštolů zazníval hlas Ducha svatého … V těchto svatých knihách 
přichází Otec, který je v nebesích, s láskou vstříc svým dětem a s nimi rozmlouvá. Neboť slovo Boží 
má takovou sílu a moc, že je podporou a životní silou církve, a jejím dětem silou víry, pokrmem 
duše, čistým a nevyčerpatelným zdrojem duchovního života.“ (DV 21). 

O sedmnáct století dříve učil totéž jeden z prvních velkých znalců Písma, Origenés. 
Vybízel křesťany, aby se dívali na Kristovu přítomnost v evangeliu tak jako na jeho přítom-
nost v hostii: „Vy, kdo jste zvyklí účastnit se božských tajemství, víte, jak při přijímání těla Páně 
pozorně chráníte a uctíváte každou částečku, aby ani kousek z posvěcených darů nebyl ztracen. 
Věříte totiž, a to po právu, že jste zodpovědni za vše, co z nedbalosti upadne na zem. Ale jestli tak 
pozorně opatrujete jeho tělo, což je správné, myslíte, že nedbalost k Božímu slovu je méně vážné 
provinění než nedbalost k jeho tělu?“ (z Komentáře ke knize Exodus).

Moderní autoři mluví podobně: „Když začínáme liturgii slova, jsme lidem Božím, který se 
živí jeho slovem. Tato část mše svaté se nazývá také ́ stolem Božího Slova´. Jak bohatě je pro nás 
prostřen! Je třeba jen usednout s vědomím, že ´nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst´ (Mt 4, 4). Tato část mše svaté má kontemplativní charakter. Jsme 
jako Marie v Betánii, která usedla u nohou Pána, a tak se zaposlouchala, že pro ni všechno ostatní 
bylo v daném okamžiku vedlejší ve srovnání s faktem, že je zde Pán a mluví k ní. Kristus ji za to 
pochválil: ´Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme´ (Lk 10, 42). Sám Kristus je 
svým slovem přítomen mezi věřícími – to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté.“ (Miec-
zyslaw Nowak: Žít mší svatou). 

Scott Hahn, někdejší protestantský kazatel, nyní přesvědčený katolík, hájí v knize Hos-
tina Beránkova praxi katolické církve: „Ať nikdo neříká, že církev nevede katolíky k tomu, aby 
byli ´biblickými křesťany´! Ti, kteří chodí denně na mši svatou, slyší v průběhu tří let téměř celou 
Bibli a k tomu se přidávají ještě žilky biblického zlata zapuštěné ve všech mešních modlitbách.

Přirozeným životním prostředím Bible je liturgie. ´Víra je z hlásání´ řekl svatý Pavel (Řím 
10, 17). Všimněte si, že neřekl: ´Víra je ze čtení´. Knize, ze které se při mši svaté předčítá, se říká 
lekcionář. Tato kniha je účinnou protilátkou proti sklonu, který jsem měl ještě jako protestantský 
kazatel, totiž vybírat si oblíbené texty a znovu a znovu kázat jen o nich. Celé roky jsem se tak mohl 
vyhýbat některým biblickým knihám. To se ale nestane katolíkům, kteří chodí pravidelně na mši.“

P. Pavel Liška



32

Na Kamenném vrchu u Stráž- 
ného stojí kaplička. Již od roku 
1834. Kdysi v dobách, kdy měli 
dole v obci ještě kostel, býval vr-
šek odlesněný a kaple zasvěcená 
Panně Marii Pomocné se nad 
krajinou tyčila jak maják. Jenže 
přišel odsun. Kostel ve  Stráž-
ném zbořili a  kaple zmizela 
v  hustém porostu. A  chátrala. 
V  padesátých letech pak byla 
na katastrálních mapách ozna-
čena jako zemědělská stavba. 
V  roce 1990 místní téměř zni-
čenou kapli opravili a po desetiletích se zde konala první pouť. Ta se pak pravidelně opako-
vala vždy čtvrtou neděli v srpnu. To kaple patřila státu, respektive ji spravoval Pozemkový 
fond. Ten ji v roce 2005 převedl na církev. Jenže poničených kaplí, kostelů a far je mnoho. 
A využívanějších. Proto se o tři roky později církev s obcí dohodla, že kaple přejde do ma-
jetku Strážného. A tak se stalo. Stráženští dodrželi slib a kapličku opravili. Dostala novou 
šindelovou střechu i fasádu, opraven byl interiér, včetně vybavení, dostalo se i na odvod-
nění a vyměněny byly poškozené trámy krovu. V sobotu 23. srpna pak byla kaple za hojné 
účasti rodáků slavnostně požehnána. JP

Stalo se

Koncertem byla zahájena kulturní část 
oslav svátku sv. Anny na  Libínském Sedle. 
Na  koncertě vystoupil smíšený sbor Musica 
Viva z Horní Plané pod vedením nové sbor-
mistryně Barbory Tybitanclové. Úvodem 
koncertu přivítaly sbor zpěvem z  kůru sest-
ry Šímovy ze Strunkovic. Sbor zde vystoupil 
po více než roční pauze způsobené výměnou 
sbormistryně. Vystoupení bylo mimořádně 
zdařilé, publikum vyjádřilo svůj obdiv nejen 
potleskem, ale i slovy uznání.

Mší svatou tyto oslavy vyvrcholily. V letoš-
ním roce si - jako každoročně - němečtí občané přivezli s sebou i svoje muzikanty, poprvé 
však nebyl účasten jejich kněz. Poprvé byla tato mše sloužena dvojjazyčně českým knězem 
a doprovázena českým zpěvem sester Šímových ze Strunkovic. Atmosféra byla velmi sr-
dečná, němečtí hudebníci vyjádřili velké uznání sestrám Šímovým za jejich zpěv. Vzájemně 
se pozdravili a sdíleli společnou radost z tohoto setkání. Důstojný pán sestrám Šímovým 
přišel po mši svaté osobně poděkovat.  Eliška Weysserová
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ježkovoči 2014
Dne 27. července l. p. 2014 začal před zraky 94 dětí s rodiči příběh Rychlých šípů, který 

se následně rozehrál v jedenácti dnech na tábořišti Eustach jako již 21. tábor v řadě občan-
ského sdružení DEMDAAL. Pět známých hlavních postav příběhu společně s dalšími třiceti 
dospělými vytvořilo společenství plné kamarádství, napětí při rozkrývání tajemství ježka 
v kleci a velkých činů v podobě získaných bobříků.

Děkujeme za podporu, modlitby a obětavou pomoc všech, kdo stojí za organizací tohoto 
velkého Božího díla, a za důvěru ze strany rodičů. Petr Šmíd

ktišská modlitba za padlé a za mír
V sobotu 26. července 2014 se v kostele 

sv. Bartoloměje ve Ktiši a u pomníku pad-
lých na tamní návsi konala modlitba za pad-
lé v první světové válce. Bylo to téměř 100 
let ode dne jejího vyhlášení (28. července 
1914), a proto bylo jistě vhodné připome-
nout nejen její oběti, ale i  potřebu modlit 
se za mír.

Po bohoslužbě v kostele následoval pietní 
akt, na němž promluvila starostka obce paní 
Ilona Mikešová a předseda Spolku Bartoloměj Roman Frček. Účastnili se jej také zástupci 
válečných veteránů z Prachatic a odsunutých rodáků ze Ktiše a okolí. Po položení věnců 
k pomníku padlých následovala modlitba, kterou vedl ředitel DCŽM Roman Dvořák. Tato 
modlitba odrážela nejen vděčnost za mír, ale také vědomí, jak snadno vznikají nepokoje 
přerůstající ve válečné konflikty, jež pozorujeme na různých místech světa, a jak je třeba 
bdít na stráži hodnot pokojného soužití a trvale vyprošovat tento dar každému z nás, naší 
společnosti, naší zemi.

R. Dvořák
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vzpomínky z letošního léta
13. - 23. července se někteří z prachatic-

ké farnosti vydali na poutní zájezd s farností 
Kaplice. Cílem byla především Francie (Mar-
seille, La Saletta, Paray-le-Monial, Cluny, 
Taize), součástí bylo i  Monako, Švýcarsko 
(Kostnice), ostrov Mainau s  krásnými kvě-
tinami a  motýly, Itálie (Miláno), Německo 
(nádherné Rýnské vodopády). Naším du-
chovním vedoucím byl Pavel Šimák, jehož 
velkým darem je vždy sjednocující duch.

Na  zájezdu se mi líbilo, že jsme pozná-
vali, odpočívali u moře a duchovně začínali 
každý den krátkým zamyšlením a modlitbou 
a končili mší svatou. Mši svatou jsme slavili 
2x u moře - tam se zdálo, jako by příroda zesílila myšlenky, které jsme v průběhu mše svaté 
slyšeli.

Navštívili jsme mnoho poutních míst. Z nejkrásnějších musím uvést La Salettu, Paray-
-le-Monial, Cluny, Taize. Nádherná a doslova něžná byla katedrála v Lyonu. Pro některé byl 
velkým zážitkem také knížecí palác v Avignonu.

Pro mě byl největší zážitek opravdu křesťanského společenství. Můj muž už nechodí 
zcela dobře, a tak jsme potřebovali vozík. Nedovedla jsem si představit, jak to můžeme 
zvládnout. Ale tak nezištná pomoc, která nás provázela po celý poutní zájezd, je oslavou 
Boha na zemi. Bohu díky za tak krásný zážitek. Hedvika Říhová

slavnost u kaple byla radostná…
V  neděli 13. července se v  dopoledních hodi-

nách sešlo větší množství návštěvníků a věřících 
u  kaple Panny Marie Lurdské v  Chrobolech, aby 
společně při mši svaté oslavili znovuvysvěcení této 
sakrální budovy. Byl požehnán také pramen vody, 
vyvěrající v  těsné blízkosti kaple, kterou v  roce 
1902 nechala vystavět místní rodačka paní Rozá-
lie Zierlingerová. Kaple s pramenem se pak stala 
téměř duchovním centrem nejen pro tuto vesnici, 
ale také vyhledávaným místem modlitby pro lidi 
celého prachatického regionu. V době padesátých 
let však začala chátrat, až z ní zbyla pouze troska, 
která se později dočkala své rekonstrukce. Díky 
dobrým lidem z  vesnice, místnímu panu staros-

Stalo se
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evropské mistrovství ve znalostech Bible
Ve znalostech Bible se v ČR soutěží od r. 2000. Tehdy se v Kutné Hoře konala národní 

soutěž. Od té doby proběhlo v Praze sedm mistrovství republiky. Posledního (r. 2010) se 
zúčastnily týmy z Holandska a Slovenska. Položily se tak základy pro evropské mistrovství, 
které proběhlo 31. května 2014 v prostorách senátu.

Zúčastnilo se 25 čtyřčlenných družstev, tedy celkem sto soutěžících z České republiky, 
Slovenska, Ukrajiny, Lotyšska, Bulharska, Švýcarska a Holandska. Právě účast Ukrajinců 
mě silně oslovila. Přijeli i před obtížnou situace ve své zemi. Dokonce jeden Rus – baptis-
tický kazatel – se zúčastnil jako člen ukrajinského družstva. Tady je jasně vidět, jak Slovo 
Boží spojuje národy. Tak se zpívá v písni z evropské pouti do Mariazell: „Tvé slovo je zvěst 
pokoje, v něm Duch nás v jedno spojuje.“

Roberta Hromas ze Spojených států nám soutěžícím řekla, že Bůh nechtěl, abychom 
přijeli sami, že je s námi Duch svatý, jehož jsme chrámem. Jistě tohle víme, ale v té chvíli 
jsem to nějak nově prožila a myslím, že to hluboce zasáhlo i ostatní přítomné.

Záštitu nad mistrovstvím převzal místopředseda senátu MUDr. Přemysl Sobotka. Byl 
osobně přítomen a připomněl, že Bible je základ evropské kultury a že ji nestačí jen znát, 
ale je třeba podle ní žít. S tím zápasíme pořád. Hlavně abychom to nevzdali.

Evropa jako by ztrácela paměť. Jako by zapomínala, kde jsou její základy. Letošní evrop-
ské mistrovství ve znalostech Bible bylo příležitostí, jak jí to připomenout.

Romana Bilderová, Prachatice

redakce upřímně blahopřeje autorce tohoto příspěvku k vítězství 
jejího týmu v této soutěži!

tovi Oldřichu Valouchovi a německým 
rodákům byla kaple postupně oprave-
na a v roce 2003 slavnostně otevřena. 
Od  té doby se tu vždy o  zdejší pouti 
první zářijovou neděli scházejí nejen 
věřící, ale také rodáci a místní patrioti 
při každoroční adoraci. Konal se zde již 
také krásný adventní koncert s velkou 
účastí lidí a na  letošní pouť se chystá 
další.

Letos byla kaple „znovuvysvěcena“ 
a po více než padesáti letech se zde sla-
vila mše svatá za účastni hlavního celebranta, prachatického vikáře P. Mgr. Josefa Sláčíka. 
Celý obřad byl velmi slavnostní a opravdu radostný. Hudební doprovod zajistili mladí ze 
skupiny Elaion spolu s Hankou Muškovou, Milanem Hanžlem a také Martinou Pivoňkovou 
z Prachatic. Na závěr bylo připraveno drobné pohoštění od místních farníků a také přípitek 
s nově požehnanou vodou z pramene, která všechny příjemně občerstvila.

Petr Juhaňák, Prachatice



36

Viktor E. Frankl 
a přesto říci životu ano
(Psycholog prožívá koncentrační tábor)

Četli ji vězňové, psychologové, obyčejní lidé, fi-
losofové i papež. O hrůzách koncentračních táborů 
bylo napsáno mnoho. Tato kniha je však ojedinělá 
už jen tím, že neotřesitelnou vůlí k životu je pro-
stoupena snad každá její stránka. Byla to ona vůle 
k  životu, jež pomohla samotnému psychiatrovi 
a některým jeho spoluvězňům v lágru přežít. 

Viktor Emanuel Frankl, zakladatel logoterapie, 
ve své knize, kterou sepsal během dvou prosinco-
vých týdnů v  roce 1945, sugestivně a  autenticky 
zachycuje psychologii člověka v těch nejmeznějších 
situacích. Zabývá se ale rovněž rozličnými touha-
mi vězňů, jakými byly myšlenky na útěk či touha 
po samotě; jejich sny, v nichž se zračí minulost i ží-
zeň po lásce; bolestmi fyzickými i duševními nebo například i lágrovým humorem, který 
byl pochopitelnou reakcí na to, aby v tamějších poměrech člověk nezešílel.

Franklova útlá publikace je syrovým svědectvím o údělu člověka, který objevil smysl 
dokonce i v takovém utrpení, jakým byl život koncentračního tábora v Osvětimi, nad nímž 
mnohým lidem zůstává dodnes jen rozum stát. „Kde je Bůh?“ ptal se mnohý při pohledu 
na „manufaktury se smrtí“. Sám člověk jej nechal po nietzcheovsku zemřít! Slova samot-
ného autora mluví za vše: „Co je tedy člověk? Je to bytost, která vynalezla spalovací pece. Je to 
však současně i bytost, která šla do plynových komor vzpřímeně a s modlitbou na rtech.“

Dehumanizace člověka, bezcitnost mnohých dozorců, kterou byli nuceni vězni v lágrech 
snášet, je mnohdy horší než podvýživa, nemoci či mrazy, v  nichž museli všichni tvrdě 
pracovat. Vypálený cejch na těle vězňů, tedy ztráta vlastní identity, apatie a podrážděnost, 
která se snoubí s vírou a nadějí na přežití... To jediné, z čeho nemůže být člověk vysvlečen, 
je jeho holá existence. Zůstává mu to nejdražší, co má – vnitřní svoboda, o niž nemůže být 
nikdy připraven. Pomáhá mu zaujmout adekvátní postoj k prožívané trýzni a stanout tak 
tváří v tvář utrpení zejména tehdy, když tvůrčí či zážitková hodnota ve Franklově terapii 
nemůže být naplněna. 

Nepoddajnost vnějším okolnostem a neobyčejná touha rozhodovat se pro život každý 
den, dát mu smysl i  tam, kde jej mnozí už ani nehledají, je totiž základním kamenem 
Franklovy terapie. Právě diskusní kroužky, které se mu podařilo v koncentračním táboře 
zrealizovat, pomáhají nalézt mnoha lidem v jejich zoufalství naději a smysl. 

 Jan Kaňka

Stojí za přečtení
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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.

relikvie
Z lat. reliquus,“zbývající“. Označuje posmrtné tělesné pozůstatky nebo předměty, kte-

ré bývaly ve styku s tělem nějakého světce či blahoslaveného, jehož úctu církev oficiálně 
schválila. Na 2. nicejském koncilu v r. 787 byla úcta k ostatkům plně schválena. Věřícím 
má sloužit jako příklad k následování. První křesťané začali budovat svatyně a oltáře nad 
hroby mučedníků. Z toho se pak vyvinul zvyk ukládat do každého oltáře ostatky mučed-
níků nebo jiných svatých.

rytířské řády
Vznikly ve  středověku a  spojovaly vlastně středověký fenomén 

mnišství a  rytířství. Rytíři kromě tří obvyklých mnišských slibů 
(čistota, chudoba, poslušnost) přijímali do  svých stanov navíc 
ještě závazek pomáhat poutníkům a chránit svatá místa před 
nevěřícími.

Nejznámější rytířské řády jsou:
Maltézský řád – byl založen roku 1099 jako bratrstvo při 

nemocnici sv. Jana v Jeruzalémě. Proto se mu také říkalo řád 
johanitů. Později se usadil na Maltě (proto „maltézský řád“). 
Jejich znakem je bílý kříž v černém poli. V současné době je 
hlavním posláním maltézského řádu služba nemocným a tr-
pícím.

Templářský řád – byl založen roku 1119 v  Jeruzalémě 
na obranu Svatého Hrobu a poutníků, kteří k němu putova-
li. Tento řád se velmi rychle rozšířil i  v  Evropě a  soustředil 
ve svých rukou velkou moc i bohatství, což vzbuzovalo velkou 
nelibost až odpor. Papež Klement V. roku 1312 řád zrušil a ma-
jetek převedl ošetřovatelským řádům.

Německý řád – byl založen několika občany německých měst 
Brémy a Lübeck v letech 1189-90 jako ošetřovatelské bratrstvo. 
V r. 1198 byl přebudován a roku 1309 přesídlil do Pruska. Svou činnost rozvíjel hlavně 
v severovýchodních zemích Evropy, a to převážně v akcích proti pohanům. Řád byl zrušen 
Napoleonem r. 1805 a obnoven v Rakousku roku 1834 císařem Františkem I. Znakem řádu 
je černý kříž v bílém poli.

Malý slovníček církevních pojmů 
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Do netolického muzea 
na zaniklé kostely Šumavy a Pošumaví

Návštěvníci netolického 
muzea JUDr.  Otakara Kudrny 
si od  prvního srpnového dne 
až do poloviny září mohou pro-
hlédnout výstavu obrazů malíř-
ky a všestranné výtvarnice Vla-
dimíry Fridrichové Kunešové. 
Na vystavených plátnech před-
stavuje zaniklé kostely Šumavy 
a Pošumaví a také zastavení kří-
žových cest.

V  druhé polovině minulého 
století zbořené církevní stavby 

alespoň v této podobě ožívají díky prachatickému vikariátnímu časopisu Jan Prachatický. 
Tam během uplynulých deseti měsíců vytvářely titulní stranu. 

„Za několik posledních let představil náš časopis všechny kostely vikariátu a podrobně 
je popsal. Každému z nich bylo totiž věnováno hned několik stran, včetně titulní. Když 
došly stojící kostely, pokračovali jsme v těch zbořených. Jenže kde vzít barevný obrázek 
na titulní stranu? A tak jsem poprosil Mirku, zda by je nechtěla kreslit,“ vysvětlil zrod nápa-
du, který předcházel 
tomuto unikátnímu 
souboru děl, šéfredak-
tor časopisu Jaroslav 
Pulkrábek. 

Ten také páteč-
ní výstavu otevřel. 
Za  zmínku rozhodně 
stojí, že Jaroslav Pul-
krábek, známý též 
jako šumavský spiso-
vatel, je zároveň au-
torem doprovodných 
textů k výstavě. 

Vzhledem k  tomu, 
že od září začne časopis 
Jan Prachatický ma-
povat zaniklé kostely 
západočeské Šumavy, 

Vypravili jsme se
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není série obrazů Vladimíry Fridrichové Kunešové ještě zdaleka kompletní. Máme se tedy 
na co těšit.

Připomeňme si ještě, že všestranná výtvarnice Mirka Fridrichová Kunešová se ve své 
bohaté tvorbě zaměřuje na historickou malbu obrazů, nástěnnou malbu, kresbu, tvorbu 
tapisérií a spolupracuje s restaurátory. Převzato z www.prachatickonews.cz
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Koncertem byla zahájena kulturní část oslav svátku sv. Anny na  Libínském Sedle. 

Letošní dětská vikariátní pouť a pouť rodin byla v květ-
nu zcela netradičně uspořádána mimo prachatický vikariát, 
dokonce i mimo naši diecézi, na Velehrad. Prožitek mše sv. 
v tamní nádherné bazilice umocňoval také krásný zpěv sku-
piny Elaion, dětské scholy a chrámového sboru z Prachatic. 
120 našich poutníků přivítal prachatický vikář P. Josef Slá-
čík. Po mši sv. mohli navštívit v místním muzeu expozici 
Velehrad na  křižovatkách dějin a  Bible pro malé i  velké 
a dále byl připraven program v bazilice – tzv. „Příběh ba-
ziliky“ s průvodkyní a vyplňováním pracovních listů. Poté 
přejeli do Archeoskanzenu Modrá, kde si prošli opevněné 
velkomoravské hradiště z 9. stol. Je zde znázorněn život 
doby Velké Moravy a slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Díky všem za spolupodíl 
na organizaci i za účast.

Další článek o putování na Velehrad poutnic Oliny a Lidky najdete na internetové adrese 
našeho časopisu.

Vikariátní pouť a pouť rodin


