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

Co je křesťanská naděje?
Víra, že Bůh je naše jistota.

+ + + + + + + + + + 

Vidět ve světě jen to dobré 
končí v naivitě. 
Vidět kolem sebe jen to zlé 
vrcholí ve skepsi.

+ + + + + + + + + + 

Bůh je tam, kde je dobro;
Bůh není tam, kde chybí dobro.
Tma, temnota, je tam, kde chybí světlo.

+ + + + + + + + + + 

Staň se pokorným a pozorným, 
a staneš se osobností.

+ + + + + + + + + + 

Pokorný rozpoznává nedostatky a nepravosti.
Pozorný rozlišuje maličkosti a malichernosti.
.
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Středa  1. 10.   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
Čtvrtek  2. 10.   Památka sv. andělů strážných 
Sobota  4. 10.   Památka sv. Františka z Assisi 
neDěLe  5. 10.   27. neděle v mezidobí 
Úterý  7. 10.  Památka Panny Marie Růžencové
neDěLe  12. 10.   28. neděle v mezidobí 
Středa  15. 10.  Památka sv. Terezie od Ježíše 
Pátek  17. 10.   Památka sv. Ignáce z Antiochie 
Sobota  18.10.   Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
neDěLe  19. 10.   29. neděle v mezidobí 
neDěLe  26. 10.   30. neděle v mezidobí 
Úterý  28. 10.   Svátek sv. Šimona a Judy 
Sobota  1. 11.   Slavnost Všech svatých 

7. října – památka Panny marie růžencové (maria virgo, de rosario)
Slavení této liturgické památky (původně P.  Marie Vítězné) ustanovil od  roku 1572 

papež Pius V. ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u Lepanta (na mapě Naf-
paktos či Naupactus). Dne 7. 10. 1571 došlo k rozhodující námořní bitvě mezi islámem 
a křesťanstvím. 

Dějinný pohled na situaci říká, že Turci od počátku XV. stol. vládli velké části Balkánu. 
V r. 1453 se zmocnili Konstantinopole, kterou přejmenovali na Istanbul a chrám Hagia So-
fia změnili v mešitu. Počátkem 16. století si Turci podrobili Přední východ a s podmaněním 
benátského Kypru v r. 1571 ovládala osmanská říše celý východní středozemní prostor. 
Muslimové, kteří uchvacovali křesťanské země, se na křesťanech dopouštěli ukrutností 
a mnohé odváděli do otroctví. Z podnětu papeže Pia V. byla vytvořena protiturecká Liga, 
kterou 20. 5. 1571 spolu s ním podepsal španělský král a Benátská republika. Velitelem se 
stal španělský princ don Juan de Austria. Turků byla početná převaha. Za této velmi vážné 
situace pomohla modlitba růžence, ke které všechny křesťany vyzval papež Pius V. 

U řeckého pobřeží v ústí zálivu u Lepanta se na začátku října střetly dvě flotily o počtu 
500 lodí (křesťanských lodí bylo 111 benátských, 81 španělských, 12 papežských a 5 Mal-
tézských rytířů) a asi 200 000 mužů. Ve vítězném boji zahynulo celkem na 40 000 mužů. 
Šlo o velmi významnou porážku Turků. Památka, která se začala slavit, byla už r. 1573 
přeložena na první říjnovou neděli. Na celou církev byla rozšířena v r. 1716 po vítězství nad 
Turky u Petrovaradina (v Jugoslávii). Při potvrzení svátku v r. 1883 papež Lev XIII. přidal 
do litanií invokaci „Královno posvátného růžence“. Slavení svátku je od r. 1913 ve výroční 
den vítězství u Lepanta. 

Tato památka nás má podnítit k rozjímání o Kristových tajemstvích pod vedením Panny 
Marie, která byla zvláštním způsobem spojena s vtělením, utrpením a slávou vzkříšeného 
Božího Syna. 

Modlitba růžence spočívá v opakování andělského pozdravení s rozjímáním o událos-

Liturgický kalendář
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tech z Ježíšova života (narození, veřejného pů-
sobení, výkupného utrpení a oslavení). 

Papež Jan Pavel II. prohlásil: „Růženec je 
současně meditací i prosbou. Naléhavost prosby 
o přímluvu Matky Boží spočívá na důvěře, že její 
mateřská přímluva může u Srdce Syna dosáhnout 
všeho.“ Připomenul, že „růženec Panny Marie, 
který se z  vnuknutí Ducha Svatého postupně 
rozvíjel v druhém tisíciletí, je oblíbená modlitba 
mnoha světců a učitelský úřad Církve k ní často 
vybízí.“ Proti hrozbám válek, terorismu a všem 
druhům zla, tento papež pozvedl růženec se 
slovy: „Toto je největší lék. Modlete se, modlete 
se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce 
Boží.“ V roce 2003 bylo od něj do růžence při-
pojeno pět tajemství světla. 

Papež Pius XII. prohlásil, že růženec je kom-
pendium (souhrn) celého evangelia. 

Tato modlitba ukazující dějiny naší spásy patří k nejvíce doporučovaným a nejúčinněj-
ším a je stavěna na přední místo za mší svatou a pro duchovní osoby hned za modlitbu 
breviáře. 

Je modlitbou prostou i náročnou. Je pro každého a přitom k ní patří plné zapojení srdce 
i mysli. 

Radostným růžencem je nám nabízeno zpřítomně-
ní si Otcovy lásky, s níž nám poslal svého Syna, aby-
chom skrze něj měli věčný život v jeho společenství. 

Růžencem světla je nám nabízen správný pohled 
na životní cestu až po tajemství eucharistie, které je 
láskyplným sjednocením se s Bohem, díky výkupné 
smrti na kříži dovršené vzkříšením. 

Bolestným růžencem je nám nabízeno pohroužení 
se do díla vykoupení utrpením Božího Syna až po vy-
lití veškeré krve za hřích každého jednoho z nás. Je 
připomínkou toho, jak velké zlo je hřích. 

Slavným růžencem je náš pohled směrován k věč-
nému cíli, kterým je trvalé spojení s Bohem. Je to po-
hled za hranici smrti do náruče všeobjímající Otcovy 
lásky. 

Růženec je dar Mariiny lásky, Matkou podaný pro-
středek k  úspěšnému projití životem a  průvodcem 
na cestu ke svatosti. 

Toto by měly být dostatečné důvody, abychom si 
ho zamilovali a používali.  Podle http://catholica.cz
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Pokračování životního příběhu Matky Vojtěchy Hasmandové 

Když byla zrušena škola ve  Frýdlantu nad Ostravicí, sestry pomá-
haly žákyním umístit se do jiných škol a uklízely budovu. Byly unavené 
a měly obavy, co s nimi bude dál. Jednou při večeři otevřela představe-
ná komunity dopis z mateřince a přečetla sestrám obsah. Spolusestry 
z nemocnice ve Slaném žádaly o posilu. Kdo půjde? Postavila se mladá 

profesorka Vojtěcha, v bledém obličeji se jí zračila únava uplynulých dnů. K nemocným 
půjde ráda, a i když nikdy u nemocných nesloužila, naučí se to. Tolik prosila představenou, 
aby ji tam poslala…

Nabídka statečné sestry byla přijata, a než se kdo nadál, pobíhala sestra Vojtěcha po ne-
mocničních chodbách ve Slaném, jako by to bylo její nejmilejší pracoviště. Pacienti brzy 
vycítili, že mají ve svém středu ochotnou a milou sestřičku, a sem tam jí ztropili nějaké 
nevinné překvapení. Na velkém sále ortopedie, kde se pacienti rychle střídali, bylo jednoho 
dne rušno. Sestra Vojtěcha se připravovala na velkou vizitu, a proto nevnímala nezvyklý 
šum v pokoji. Pan primář byl známý svou přísností, proto muselo být všechno připraveno. 
Pan primář se zastavil u prvního pacienta a zeptal se: „Tak jak se vám daří, pane Skřivan?“ 
Spokojen s odpovědí se ptá dalšího pacienta: „Tak co, pane Vrána, bolí, ještě bolí?“ Zase 
nic, vše v pořádku. „A co vy, pane Drozd?“ To už některým v doprovodu cukal obličej. Když 
pak přišel na řadu ještě pan Slavíček, Sýkora, pan Holub a pan Hrdlička, to už nevydržel ani 
pan primář a proti všem zvykům se rozesmál na plné kolo: „Sestro Vojtěcho, to jste na mě 
pěkně narafičila…“ Než stačila překvapená sestra něco říci, pacienti se sami přiznali, že 
sestavili lůžka tak, aby ptačí jména šla za sebou…

Nastaly doby vážné a  tragické. Květen 1945. Německé vojsko ustupovalo za  zoufalé 
obrany. Všude se střílelo a do nemocnice přiváželi první zraněné. Mladí chlapci, rozstřílení, 
s utrženými údy, sténající a umírající. Práce bylo nad lidské síly. Sestra Vojtěcha odbíhala 
od raněných, jen aby se vyplakala, její citlivá duše sténala. Ale statečně sloužila ve dne 
v noci. 

Němečtí vojáci byli odstřelováni a kladeni po chodbách nemocnice na zem. Byli ještě na-
půl živí a bylo dáno přísné nařízení, že jim nikdo nesmí posloužit. Když šly sestry v poledne 
kolem k obědu, někteří vojáci vztahovali ruce a prosili o vodu. Všechny byly tak vystraše-
né, že se bály něco udělat. Vtom šla kolem sestra Vojtěcha. Okamžitě se vrátila pro vodu 
a neohroženě dávala nemocným napít. Dala všem příklad pravé statečné milosrdné lásky.

Když pak přišli po Němcích Rusové, přišel rozkaz učit se rusky, aby sestry mohly oše-
třovat raněné vojáky. Žádná nechtěla, jen sestra Vojtěcha se pustila houževnatě do učení 
azbuky. Jednou se jí stalo, že byla při službě ohrožována ruským vojákem… snažil se ji 
uchopit. Ona se však rázně ohradila, stoupla si pod kříž, který visel v nemocničním pokoji, 
podívala se zpříma vojákovi do očí a řekla s posuňkem ke kříži: „Já patřím tomu na kříži!“ 
Voják zaražen ustoupil a vydechl: „Madona.“ Nikdo se ji už neodvážil obtěžovat. 

Skončila revoluce, veřejnost se uklidnila a život se vracel do normálních kolejí. Sestra 
Vojtěcha se s nemocnicí ve Slaném rozloučila, protože ji povinnost od září 1945 volala opět 

Boromejky
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do školních lavic. Jak sama později přiznávala, po nemocných jí zůstal v srdci velký stesk. 
Náročná práce brzy zahnala jakékoliv stýskání, a jak se sama vyjádřila, že kamkoliv přišla, 
všude byla ráda. Teď po ní vůle Boží chtěla, aby se stala učitelkou na Dívčí škole v Brně-Líš-
ni. V roce 1947 se stala ředitelkou této školy. Žila cele pro školu a děti milovala. Pod jejím 
vedením se škola zdárně rozvíjela a ona sama si dodělávala pedagogické vzdělání v Brně 
a vykonala kurz ruského jazyka, aby byla způsobilá učit ruštinu na měšťanských školách. 
Měla k tomuto jazyku zvláštní talent, jenže… její třída se nechtěla učit ruštinu, cosi se 
v těch dětech bránilo. Při jedné zkoušce musela s neúspěchem posadit i řádovou čekatelku, 
která neuměla zadanou lekci. Sestra Vojtěcha pokývala hlavou a řekla: „Sestřičky, ani vy se 
nechcete učit rusky? A co když vás jednou představení pošlou na misie do Ruska?“ Ve třídě 
bylo ticho, ale od toho dne se známky z ruštiny výrazně zlepšily. Sestra Vojtěcha se po celý 
život denně modlila sekvenci „Stabat Mater“ za ruský národ, její srdce bylo vždy široké 
a přístupné každé lidské bolesti, ať se jednalo o kohokoliv. S. M. Sebastiana

Líšeňské žákyně

setkání manželských párů (50+) – Dobrá voda u Hartmanic
Diecézní centrum pro rodinu připravuje v termínu 17. – 19. 10. 2014 duchovně rela-

xační víkend pro manžele, jejichž děti vyrostly, dokonce se některé osamostatnily, a kteří 
se ocitají uprostřed další proměny svého života. Pobyt má přispět k tomu, aby se proměna 
k dobrému v jejich životě dařila a aby i manželský vztah dále zrál jako dobré víno. 

Na programu jsou přednášky, společné sdílení, modlitba, čas jen pro manželský pár. 
Ubytování poskytuje Dům sv. Vintíře v nádherném prostředí Šumavy ve dvoulůžkových 
pokojích se sprchou a záchodem. Strava zajištěna. A pokud jste mladší a je pro vás toto téma 
aktuální, nenechte se odradit číslovkou 50+, život je přece rozmanitý. V případě dotazů se 
ozvěte na t. č. 731 402 981 nebo na mail dcr@bcb.cz.
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vyšší Brod
Založení vyšebrodského kláštera v roce 1259 se stalo významnou událostí pro rod Rožm-

berků i celé naší země. Vraťme se však o tři století nazpět, k roku 965, kdy Mlada, knížecí 
dcera Boleslava I., podnikla diplomatickou cestu do Říma. Jejím úkolem bylo dohodnout 
založení pražského biskupství a také prvního kláštera v Čechách. Její cesta byla úspěšná. 
Vrátila se s opatskou berlou, kterou přijala od papeže Jana XIII. a patrně v doprovodu dva-
nácti sester, budoucích řeholnic benediktinského kláštera při kostele sv. Jiří na Pražském 
Hradě. Klášter byl založen roku 976 jako první, a tedy nejstarší konvent, vedený Mladou, 
abatyší, jež přijala řeholní jméno Marie. Po svatojiřském klášteře následovaly další – bene-
diktinský břevnovský mužský klášter (zal. r. 993), kláštery v Sedlci (zal. r. 1142), v Plasích 
(1144), v Pomuku (1145).

V církevních dějinách Evropy došlo koncem 11. století k významným reformním změ-
nám. Roku 1098 byl založen klášter ve francouzském Citeaux (lat. Cistercium). Ideálem 
nově vzniklého řádu byl návrat k učení sv. Benedikta z Nursie. V roce 1112 se stává opatem 
kláštera Bernard, který po třech letech přechází do blízkého Clairvaux. Na učení Benedik-
tovo navazuje myšlenkami píle, pracovitosti a osobní kázně.

Zakladatelem kláštera byl Vok I. z Rožmberka. Pověst praví, že se při cestě přes rozvod-
něnou Vltavu málem utopil a za svou záchranu slíbil založit klášter. V životě království hrál 
významnou úlohu. Král Přemysl Otakar II. jej jmenoval maršálkem Českého království, byl 
královským správcem Horních Rakous a navíc zemským hejtmanem. Pro plánovaný kláš-
ter vybral místo na soutoku Vltavy a Menší Vltavice, tehdy ještě neosídlené, avšak ležící 
při obchodní cestě vedoucí do Lince. Také volba budoucích řeholních bratří byla pečlivě 
zvážena. Rožmberský pán oslovil svojí žádostí klášter v Citeaux, kde se každoročně konala 
Generální kapitula, které byli přítomni všichni představení klášterů řádu. Vokovu žádost 
o fundaci přednesl opat kláštera ve Wilheringu. 

Manželka Vokova Hedvika ze Schaunberku jistě ovlivnila jednání svého chotě, neboť 
Wilhering byl rodovým klášterem a  zároveň nekropolí jejího rodu. Žádost přednesená 
v Citeaux byla vyslyšena a již na jaře roku 1259 bylo místo prozkoumáno opaty klášterů 
v Pomuku a podunajského Baumgartenbergu. Schválení místa stavby pak bylo považováno 
za založení kláštera, kterému byl přítomen pražský biskup Jan III. Mateřským klášterem, 
odkud přišli první mniši, byl Wilhering, který se zavazoval k trvalé péči a ochraně nově za-
loženého kláštera. Také počet řeholníků byl symbolický – opat a dvanáct bratří – symbolika 
Ježíše Krista a dvanácti apoštolů.

První stavby byly jen provizorní dřevěná stavení. Nejstarší zachovanou stavbou ka-
mennou je prostor dnešní sakristie. Raně gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla 
dostavěna až ve druhé polovině 14. století, navíc během stavby byla změněna na síňové 
trojlodí s příčnou lodí. Závěr presbytáře tvoří pět hran osmiúhelníku. Všechny prostory 
kostela jsou zaklenuté žebrovou křížovou klenbou. Severní stěna baziliky je členěna hro-
titými gotickými okny s kružbou. Další stavby klášterního komplexu vznikaly postupně 
během 13. a počátkem 14. století.

Kláštery
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Hlavní komunikací kláštera 
byla čtyřkřídlá křížová chodba. 
Spojovala jednotlivé prostory 
a  tvořila vnitřní dvůr o  téměř 
přesně čtvercovém půdorysu. 
Stejně jako prostory kostela 
je zaklenuta křížovou klen-
bou a  oblouky arkád vedoucích 
na dvůr jsou navíc zdobeny ka-
mennou kružbou pocházející 
z  doby 14. a  15. století. Ve  vý-
chodním křídle se nachází kapi-
tulní síň, reprezentativní a přijí-
mací prostor kláštera. Síň je zaklenuta raně gotickou klenbou o čtyřech polích, podepřenou 
jedním centrálním nosným pilířem. Ve východní stěně je kruhové okno s pozoruhodnou 
kružbou a dvě hrotitá okna po stranách. 

Klášter prožil také několik nešťastných událostí. Jednou z nich bylo přepadení a vypále-
ní kláštera husity v roce 1422. Tyto škody pak musela napravovat následující staletí. Doba 
baroka dala vzniknout nejen novým oltářům, ale především dvěma sálům knihovny z roku 
1757 – sál filozofický a teologický. Oba jsou vybaveny knihovními skříněmi zdobenými 
intarziemi. Nástropní malba, pochází až z počátku 19. století. K vnitřnímu klášteru dále 
přiléhají hospodářské a účelové prostory a barokní budova opatství se zaklenutou kaplí. 

K uměleckým pokladům kláštera patřila významná sochařská i malířská díla. Přes všech-
ny dramatické události se zachoval tzv. Závišův kříž, překrásná zlatnická práce ukrývající 
relikvii zlomku Kristova kříže. K malířským dílům patří především christologický cyklus 
z doby kolem roku 1350, jenž je připisován Mistru Vyšebrodského cyklu, umístěný v Ná-
rodní galerii v Praze, stejně tak jako deskový obraz Vyšebrodského Ukřižování a pozdně 
gotický vysoký reliéf Smrti Panny Marie. K středověkému sochařství náleží také sousoší 
svaté Anny Samotřetí pocházející patrně z dílny Mistra zvíkovského Oplakávání, postavy 
sv. Jana Křtitele a dvou andělů, jejichž původ lze odhadovat vzhledem k podobnosti s díly 
kefermarktského oltáře na Horní Rakousko. Knihovna kláštera je pokladnicí literárního 
i výtvarného umění. Zahrnuje v sobě na 70 tisíc svazků. Mezi nimi je na dvěstě rukopisů 
psaných na pergamenu a čtyři sta tzv. inkunábulí – vzácných prvotisků z doby renesance. 

Pan Vok I. založil klášter podle vzoru Wilheringu nejen jako rodový klášter, ale počítal 
také s tím, že místo ponese památku na Rožmberky. Jeho tělo bylo pohřbeno pod dlažbou 
presbytáře po  jeho smrti r. 1262, kam bylo dopraveno ze Štýrska. Také další náhrobky 
v bazilice vypovídají o příslušnících rodu. Ze známých osobností je zde pohřbena napří-
klad Viola Těšínská, vdova po králi Václavu III. a manželka Petra I. Také rozporuplný Záviš 
z Falkenštejna či poslední mužský potomek rodu Petr Vok. 

V roce 1989 byl život kláštera obnoven. Je jediným mužským cisterciáckým klášterem 
u  nás. Členové řádu zachovávají kulturní tradici a  pečují také o  předávání duchovního 
poselství dob minulých.  MFK
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Homilie

V měsíci říjnu navštíví pracha-
tickou farnost pan biskup Pavel 
Posád, aby zde udělil (v trochu ne-
typickém čase) svátost biřmování. 
Dovolte mi, abych se nad biřmová-
ním kratičce zamyslel.

Z  celého Písma svatého je 
zřejmé neustálé působení Ducha 
svatého. Proroci ve  Starém záko-
ně hlásali, že Duch Páně spočine 
na očekávaném Mesiáši i na celém 
mesiášském lidu. Nový zákon zře-
telně ukazuje neustálou přítom-
nost Ducha svatého v celém životě Kristově, neboť celý Ježíšův život od samého počátku 
až po jeho završení probíhá v naprostém společenství s Duchem svatým. Tato plnost Ducha 
svatého neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být sdělena celému mesiášskému lidu. 
Kristus vícekrát přislíbil vylití Ducha. Tento příslib pak nejprve uskutečnil večer po svém 
zmrtvýchvstání a pak znovu po čtyřiceti dnech, ráno o svátku Letnic, kdy Duch svatý na-
plnil shromážděné učedníky. Naplnil je odvahou, misijní dynamikou, aby nesli světlo víry 
ke všem národům, po všechny časy. Apoštolové přijímají Ducha svatého a hlásají v jeho 
síle velké Boží skutky. Působením Ducha svatého slyší a přijímají jejich svědectví a slovo 
další a další zástupy lidí. Dar téhož Ducha předávají nově pokřtěným skrze vkládání rukou. 
Působení prvotní církve je nemyslitelné bez působení a projevů Božího svatého Ducha. 
Během staletí církev i nadále žije z Ducha svatého a předává ho svým dětem.

Děje se tak při křtu a zvláště při svátosti, kterou nazýváme biřmování (utvrzení) – pro-
tože utvrzuje a posiluje křestní milost – nebo pomazání, protože pomazání je podstatným 
obřadem této svátosti. Apoštolové skrze vkládání rukou předávali dar Ducha svatého. Vklá-
dání rukou je též znamením Božího požehnání, přikrytí Bohem, zplnomocnění Duchem 
svatým. Působení Ducha svatého představuje olej, neboť čistí a  léčí, proniká a posiluje. 
Křižmo je vonný olej s balzámem posvěcený biskupem a symbolizuje, že prostřednictvím 
biřmovaných se má šířit vůně poznání o Bohu, pronikání a naplňování Duchem, uzdravo-
vání a posilování těch, kdo jsou zasaženi hříchem, bolestí, beznadějí, smutkem.

Apoštol Pavel řekne bez okolků: „Kdo nemá Božího Ducha, není Kristův.“ Bez tohoto 
Božího Ducha nemůže být náš život duchovně plodný. Jenom v síle Ducha můžeme vyznat 
– Ježíš je Pán. Bez Božího Ducha nemůže křesťan žít, naplňovat Kristovo slovo a učení, být 
tím, kdo přináší druhým jeho evangelium. Ptejme se sami sebe – jak žiji z Ducha a s Du-
chem svatým? Jsem biřmován? A pokud ne, nakolik přijímám a cením Ducha svatého? 
Co mi brání jej přijmout? Jsem-li biřmován, pak jak žiji z daru svátosti biřmování? Jak se 
projevuje v mém životě, všedním, každodenním, obyčejném?

Přijď Duchu svatý a naplň srdce svých věřících svou mocí a silou, svou láskou, radou, 
pokojem, moudrostí, poznáním a zbožností. P. Josef Sláčík
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trávíme dobře svůj čas?
V poslední době jsem hodně přemýšlel o tom, jak trávím svůj čas. V dnešní době máme 

mnoho možností, jak se svým časem naložit. Je mnoho možností čemu se věnovat, svým 
koníčkům, škole, práci, Bohu. Teď si všímám, že Boha jsem napsal z toho všeho až na po-
slední místo, ale neměl by být na prvním? Nestává se nám často, že na Boha někdy zapo-
mínáme, nebo máme tolik práce a starostí, že si čas na něj uděláme večer, když už jdeme 
skoro spát a jsme tak unavení, že nám stejně myšlenky lítají všude, ale jenom k Bohu ne? 
V poslední době se mi hodně lidí svěřilo, že nemají čas, a já jsem odpovídal podobně, já 
také čas nemám. Když se ale nad touto odpovědí zamyslím, uvědomuji si, že času mám 
docela dost, jenom si ho někdy špatně naplánuji. Času máme přece tolik, kolik si ho sami 
uděláme. Odkládáme spoustu věcí, do kterých se nám nechce, ,,na potom“, a většinou je 
splníme, až když opravdu musíme. Myslím, že tenhle přístup není nejlepší. Věci, do kterých 
se nám nechce, bychom měli dělat právě jako první, protože když je neuděláme a víme, že 
jsme měli, stejně na ně budeme pořád dokola myslet a nemůžeme se soustředit na tu práci, 
kterou zrovna děláme. Bohužel jsme dnes společností konzumu a na každém rohu na nás 
čeká spoustu zábavy a věcí, které nás akorát zdržují. Kolik mladých denně tráví většinu času 
na počítači, na sociálních sítích, hraním her a koukáním se většinou na sprosté a většinou 
úplně zbytečné filmy, které jim do života nic nedají. Kolik mladých tráví svůj čas se staršími 
kamarády, kteří na ně mají špatný vliv, tahají je do hospod a dávají jim špatný příklad. Život 
je přece příliš krátký na to, abychom svůj čas marnili trávením na počítači u her a věcí, které 
nám nijak do života dobře nepřispějí. Ve věku dospívání je hrozně důležité čas trávit plod-
ně, trávit ho s lidmi, kteří za něco stojí, kteří nám předají svoje zkušenosti. Je důležité sdílet 
se s ostatními mladými lidmi ve společenství, popovídat si o tom, co nás trápí, a snažit se 
najít řešení. Povídat si o víře, o tom, jak správně žít křesťanský život. Zamysleme se tedy 
nad naším časem. Zamysleme se nad tím, jestli svůj čas trávíme dobře, jestli bychom neměli 
více času trávit s Bohem, trávit čas ve společenství ostatních věřících, jít někdy ven, jen 
tak se projít a vnímat krásu stvoření, přečíst si nějakou zajímavou knihu, starat se o svoje 
vzdělání, nebo pomoci člověku, který nás o pomoc prosí. Neříci, když nás někdo požádá 
o pomoc, že nemám čas, ale snažit se si ho uspořádat tak, abych ho mohl využít dobře 
a vykonat třeba nějaký dobrý sku-
tek. I ve vztazích je čas prioritní. 
Když máme někoho rádi, udělej-
me si na něj přece čas. Udělejme 
si čas na  svoji rodinu, na  přátele 
a nám blízké a hlavně udělejme si 
čas na  Boha, protože když bude-
me svůj čas trávit s Bohem a skrze 
Boha, je to ta nejlepší možnost, ja-
kou můžeme udělat.

Martin Vanáč

Life update
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Pavel Ludačka
nar. 24. 11. 1969 Prachatice • Akolyta od 7. 3. 1993

Když jsem v e-mailové poště našel prosbu od redakce JP, abych se jako akolyta představil 
čtenářům, a přemýšlel jsem, jak by to mělo vypadat, vybavilo se mi, že mám z udělování 
akolytátu videonahrávku. Abych si ty chvíle připomněl, prošel jsem náš rodinný archiv videí 
a po chvilce hledání už seděl před monitorem.

První lehký údiv přišel ve chvíli, kdy se ještě na obrazovce neodehrávalo nic podstat-
ného, ale v pravém dolním rohu se objevil datum 7. 3. 1993. Ano, v březnu tohoto roku to 
bylo již 21 let od okamžiku, kdy jsem z rukou českobudějovického biskupa Antonína Lišky 
přijal pověření ke službě akolyty.

A jak moje pout´ začala? To se musím vrátit ve svém přemítání do doby těsně po revo-
luci. V roce 1991 se v Českých Budějovicích otevřel první ročník dálkového studia na nově 
vzniklé teologické fakultě a já, ukončiv tou dobou základní vojenskou službu, jsem se při-
hlásil na obor učitel náboženství a etiky a zároveň začal opět ministrovat v prachatické 
farnosti, odkud pocházím a kde jsem již od dětství se svými dvěma bratry ministroval. 
Po nějakém čase se na mě zde působící pan děkan Jaroslav Havrda obrátil s nabídkou, zda 
bych mu pomáhal jako akolyta. Po krátkém rozvažování jsem tuto možnost přijal a pak do-
staly věci rychlý spád. Otec Jaroslav mě vyslal na právě začínající exercicie, které navazovaly 
na kurz pro akolyty pořádaný českobudějovickou diecézí. Na Svaté hoře, kde pod vedením 
františkánského kněze Michala Pometla tyto exercicie probíhaly, jsem se setkal například 
s budoucím akolytou Víťou Marčíkem. Hlavně ale s Karlem Falářem a Ladislavem Hrdličkou 
a s nimi jsem později přijal v kostele Svatého Vojtěcha ve Lštění pověření ke službě akolyty.

Při sledování filmových záběrů z této slavnosti se mi vybavují vzpomínky na lidi, kte-
rým jsem nosil svaté přijímání, na  děti z  hodin náboženství nebo třeba na  bohoslužby 
slova v kapli prachatické nemocnice. Nemohu opomenout nádherné chvíle v modlitebním 
společenství v kostele v Husinci, kam mě posílal náš prachatický kaplan Pavel Šimák vést 
bohoslužby slova.

Mezi účastníky pak vidím přátele dnes žijící v Americe. Vidím lidi, kteří nás již předešli 
na věčnost, ale také tam stojí moje žena Eva, se kterou jsme si v roce 1996 v prachatickém 
kostele udělili svátost manželství. Nyní máme tři děti: Pavla 15 let, Kláru 13 let a Evičku 
8 let. Když vzpomínám na  to, jak jsme spolu s  manželkou Evou jezdili na  společenství 
do Žernovic, uvědomuji si, jak je můj akolytát provázán s mojí rodinou. Ať třeba ve chví-
lích, kdy jsme sestavovali program na již zmíněné společenství, nebo když se připravuji 
na bohoslužbu slova čtením nedělních textů a následně se o tématech, která jsou v nich 
obsažena, bavím s dětmi.

V  současnosti vozím našeho prachatického kněze Petra Antoše do  okolních vesnic, 
kde nás lidé vždy vřele vítají s vědomím, že mají možnost společně se účastnit vrcholu 
křesťanského života – mše svaté. Je pro mne obohacením, když mohu zachytit, jak vel-
kým darem je slavení večeře Páně. A když pak podávám svaté přijímání, více si uvědomuji 

Akolyté vikariátu
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sjednocující moc eucharistie, která z nás 
tvoří jedno velké společenství. Je potom 
krásné, když rodiče přivádějí své děti, 
aby „dostaly křížek“, nebo když někdy 
pro požehnání přijdou i dospělí. Tohoto 
postoje si u nich velice vážím. Akolytát 
mě obohacuje v mnoha dalších věcech, 
ale zároveň mi připomíná, jak málo je 
v církvi kněží. Proto při každé bohosluž-
bě slova, kterou mám, myslím na to, aby 
Bůh povolal nové dělníky na svou žeň.

Nahrávka z udělování mého akolytá-
tu se blíží ke konci. Doznívá píseň „Jak 
úžasná musí ta láska být“, otec biskup 
se ještě zdraví se sestrou Bernardou, v té 
době představenou sester boromejek 
v Prachaticích, a pak už mě střih videa 
přenáší na  faru ve  Lštění , kde panuje 
všeobecné veselí.

Na závěr bych chtěl říci, že služba akolyty mne přivedla mnohem blíže k Božímu slovu, 
a když nad ním rozjímám a nechávám se přitom vést myšlenkami Aleše Opatrného, Ansel-
ma Grüna, Vojtěcha Kodeta, Tomáše Halíka..., otevírá se mi stále více jeho hloubka a moc.

Pozvánky pro mládež
Srdečně zveme do  společenství mládeže, které se schází každý pátek od  19 hod. 

na faře v Prachaticích. 
Každé 1. úterý v měsíci (7. 10., 4. 11., 2. 12. 2014) bude mše sv. od 18 hod. v kostele 

sv. jakuba v Prachaticích pro mládež a studenty. Po ní setkání na faře.
Kontakt: P. Mgr. Jan Mikeš, kaplan pro mládež, mob. 724 292 901.
Další akce pro mládež na www.dcm.bcb.cz.

v Diecézním centru života mládeže na ktiši:
Podzimní prázdniny: 24. – 29. 10. 2014 – možnost společného prožití podzimních 

prázdnin nejen při práci, ale také hrách, výletu a mnoho dalšího.
sam: 7. – 9. 11. 2014 – Setkání aktivní mládeže – tentokrát s Jaroslavem Trávníčkem 

– téma zážitkové hry a jejich reflexe – což zažijí mladí i na vlastní kůži.

víkend dětí na ktiši
28. – 30. listopadu 2014. Přihlásit se můžete u  katechetky Lenky Hanžlové, mob. 

603 859 190.
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Zaniklé kostely Šumavy

Hůrka 
(německy Hurkenthal) je zaniklá sklářská ves na Šumavě, asi 7 km 

východně od Železné Rudy, dnes základní sídelní jednotka obce Prášily. 
První část obce, původně nazývané Česká huť, byla založena roku 1732 při 
sklářské huti Hafenbrädlů. Roku 1766 byla nedaleko založena nová 
sklárna, v  místě dnes zvaném  Hůrka, přibližně 1  km jihozá-
padně od  Hůreckého vrchu. Místu staré hutě se začalo ří-
kat Stará Hůrka (Althurkenthal) a nové osadě pro sklářské 
dělníky Nová Hůrka.

Nově vzniklá osada neměla kostel, a tak farností patřila 
ke kostelu svatého Vintíře v Dobré Vodě. Nicméně již v roce 
1732 byla v domě majitele sklárny zřízena kaple a 24. září roku 
1785 byla při kapli zřízena expozitura a ustanoven přespolní kaplan. 
Vzhledem k podnebí a odloučenosti od farního kostela, který byl vzdálen více než dvě a půl 
hodiny chůze, je v květnu 1785 zřízeno místo stálého kaplana. Od 12. dubna 1790 jsou při 
expozituře knihy křtů a o tři roky později, přesně od 3. dubna 1793, vedeny knihy zemře-
lých. Na Tři krále roku 1798 povýšil zdejší kaplan na lokalistu a z expozitury se tedy stává 
lokálie. Konečně 25. listopadu 1856 je hůrecká lokálie povýšena na samostatnou farnost.

Rostoucímu počtu obyvatel však již kaple nemohla stačit, a tak byl v letech 1788-89 
nákladem huťmistra Ignáce Hafenbrädla a jeho synů vystavěn kostel.
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Když zakladatel kostela Ignác Hafenbrädl v roce 1792 zemřel a byl pochován v hůreckém 
kostele, byla na vnitřní stranu kostela umístěna pamětní deska z nápisem, jejíž překlad 
zněl: Zde odpočívá vzácně vznešený a vysoce ctěný pan Ignác Hafenbrädl, umělecký skelmistr, 
první majitel hutě na Hůrkách, které z pusté divočiny proměnil v úrodnou zem. Poctivý a věrný 
občan. Pravý křesťan, který v prostotě srdce kráčí před Bohem. Dobrodějný otec chudých a zakla-
datel tohoto ctihodného Božího domu, jedenkaždým vysoce vážený a milovaný, odešel do domu 
Věčnosti 18. června 1792 v 75. roku svého věku. Čtenáři, dnes bylo na mně, zítra na Tobě. 

Hlavní oltář sv. Vincence byl darem klatovských dominikánů.  Jednalo se o běžný ba-
rokní oltář z počátku 18. století s olejovým obrazem sv. Vincence z konce 17. století v pů-
sobivém koloritu v pleťových partiích, s přemalovanou draperií a pozadím.

Avšak i majitelé skláren a zakladatelé kostela se činili. Ignác Hafenbrädl věnoval trojici 
praporů a ve svých sklárnách nechal vedle dalších předmětů vyrobit čtyři velké lustry, Josef 
Hafenbrädl zas v roce 1793 nechal zřídit boční oltářík s obrazem Neposkvrněného početí 
Panny Marie a  Johan Georg Hafenbrädl v  roce 1794 nechal postavit kazatelnu, pořídil 
dvojici zvonů, varhany, ale i baldachýn, ciborium a monstranci. Téhož roku byl péčí Sophie 
Annatury pořízen kříž na hlavní 
oltář.

Kostel však zdaleka nevypa-
dal tak, jak jej známe z fotografií. 
Věž totiž získal až v  roce 1818, 
kdy ji nechal vystavět nový maji-
tel Hůrky Georg Christof Abele, 
a  proto do  té doby musely být 
zvony zavěšeny na lešení.

Po  dostavbě zmíněné štíhlé, 
šindelem pobité věže v  západ-
ním průčelí, zakončené cibulo-
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vitou bání, byl hůrecký sv. 
Vincenc poměrně skrovný 
kostelík, s  obdélníkovou 
plochostropou lodí, s  po-
lokruhovým triumfálním 
vítězným obloukem, po-
lokruhovým konchou za-
klenutým presbytářem 
s okenními výsečemi a okny 
přepnutými segmentem. 
Na  klenutí presbytáře se 
nacházela trojice starozá-
konních výjevů zachycující 
oběti Kaina, Abela a  Isaka. 
Na stropu lodi byl vymalo-
ván sv. Ignác s  letopočtem 
1789.

Ale ani tím péče o  farní 
chrám nekončila a  zapojili 
se i další. Roku 1888 opra-
vili farníci Chrysostomus 
Dorner a  Johann Pelikan 
značně zchátralý hlavní 
oltář i  s  oltářem bočním 
a  pustili se i  do  kazatelny, 
lavic a  oratoria. Dorner 
rovněž pro kostel vyřezal 
sochu pastýře a  věnoval 
sem mešní pult. Již násle-
dujícího roku došlo k výmě-

ně křížové cesty a novou, s dřevěnými reliéfy, dodal pražský sochař Josef Krejčík. V roce 
1892 byla osazena nová okna od pasovského malíře skla Alexandra Satoriuse. Devět let 
nato dosloužily varhany, a tak byly na pod-
zim u  sušického varhanáře Matyáše Wun-
sche objednány nové. Vzhledem k nepřízni 
počasí však musela jejich stavba počkat 
do roku následujícího, a tak prozatím opra-
vil stávající. V červenci roku 1909 byl na věž 
pořízen hodinový stroj od železnorudského 
hodináře Antona Weiningra. V  roce 1916 
zakoupil tehdejší farář Březina nový Boží 
hrob od sochaře Jana Procházky z Příbrami, 
který nejenže snížil cenu na polovic, ale ješ-
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tě splatnost odložil o tři roky.
Bohužel ani hůreckému 

kostelu se nevyhnula rekvizi-
ce během války a z věže byly 
sejmuty dva zvony.

Jesličky byly pořízeny 
v  na  sklonku války, a  to po-
měrně kuriózním způsobem. 
Poté, co byly firmou tyrolské-
ho sochaře Josefa Rifessera 
odeslány do  Hůrky, byly za-
slané peníze vráceny pro ne-
doručitelnost a  jesličky tedy 
přijaty jako dar.

Přichází druhá světová 
válka a  po  ní odsun němec-
kých obyvatel. 31. července 
1946 odvezl P. Karel Janeček, 
administrátor farnosti Želez-
ná Ruda, veškerý inventář 
a 2. srpna téhož roku po 157 
letech zhaslo věčné světlo. 
V roce 1950 byl kostel vyra-
bován, přeměněn ve stodolu 
a Hůrka začleněna do vojen-
ského prostoru. Následně byl 
i s celou vesnicí zbořen. Ješ-
tě před tím si však „zahrál“ 
ve filmu Divá Bára.

V současnosti se na místě 
Hůrky rozkládají louky, býva-
lou obec připomínají chráněná Hůrecká alej tvořená 116 javory a lipami  a kaple Sv. Kříže 
z roku 1820, která byla na přelomu 21. století zabezpečena a opravena. Na kapli je umís-
těna tabule informující o historii obce, pamětní deska obětem zabitým v době komunismu 
na státní hranici úseku Šumavy a zvon smíření. Kaple, respektive krypta pod ní, byla v pa-
desátých letech svědkem hrůzné události, ale to už je jiný příběh.

V okolí je několik náhrobků z původního hřbitova i nově upravených. Základy kostela 
byly odkryty a pietně upraveny.

Horor z Hůrecké kaple
Vedle kostela postavil Abele v roce 1820 ještě hřbitovní kapli sv. Kříže, kde byli pohřbeni 

příslušníci sklářských rodů Hafenbrädelů a Abelů. Mumifikovaná těla byla uložena ve 23 
skleněných rakvích a na mramorových deskách byly nápisy se jmény nebožtíků. Vykradači 
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hrobů, vandalové a  hlavně vojá-
ci místo zpustošili. V  roce 1949 
údajně opilí příslušníci armády 
zcela zničili rakve a  ostatky ne-
božtíků rozházeli po okolí.

MUDr.  Otto Kaskoun v  knize 
„Toulky Šumavou“ z  nakladatel-
ství Radovan Rebstöck (Sušice 
1999) zachytil následující vzpo-
mínku:

„Na začátku padesátých let jsem 
byl asi s deseti záložními důstojníky 
na tříměsíčním mimořádném cvičení 
v újezdu Dobrá Voda. Řada jich tou-
žila poznat tento neznámý, nepří-
stupný hraniční úsek, a tak všechen 
volný čas i víkendy jsme věnovali cestám po okolí. Byli jsme ubytováni v rozložitém statku na Slu-
čím Tahu, takže do odlehlých míst nebylo daleko. První cestu jsem zvolil do Staré Hůrky. Vedla mne 
k tomu neodolatelná touha spatřit po létech tu lesní enklávu, v níž se rozložily většinou dřevěné 
chalupy této obce. V letním podvečeru jsme vyrazili do lesnatého svahu, kolem pralesních jedlí a li-
povou alejí, která ústila přímo u portálu uprostřed lodní zdi. Vesnice liduprázdná, ale ještě nezniče-
ná. Bývalý poschoďový hotel měl okna ještě opatřena okenicemi, ve farské zahradě jsme našli pře-
rostlé keře rybízu, dosahující výšky dvou metrů. Kostel sv. Vincence dosud neporušený (postavený 
v r. 1789 Hafenbraedlem se štíhlou věží přistavěnou Jiřím Kryštofem Abelem r. 1819), a tak celá 
tichá vesnice na nás dělala dojem spícího, zakletého pohádkového kraje. První kroky patřily sva-
tyňce. Byla plná sena. Vylezli jsme na kůr a odtud jsme dohlédli na obdélníkovitý rám s nápisem: 
Altare privilegiatum. To bylo jediné, co z oltáře zůstalo. Byl to zvláštní pocit obzírat kostel pro-
měněný ve stodolu. Nejstarší kolega nás vyzval ke krátké modlitbě a jistě to byla první modlitba, 
která tu po létech zazněla společně z úst několika mužů. Opodál kostela na hřbitově byla kaple 
s podsklepenou kryptou. Kaple zela prázdnotou. Sestoupili jsme do neporušené krypty, přeskočili 
hřbitovní zídku a spěchali k jezeru. Na to asi za dva týdny jsme si vyšlápli s jedním přítelem znovu 
k jezeru. Když jsme míjeli kostel, slyšeli jsme od krypty hlas harmonik, halekání, do kterého se 
mísil zpěv opilců. Před kryptou jsme viděli otevřené rakve z krypty, v nich mumie a co navíc, něko-
lik opilců poskakovalo s mumiemi, či jejich torzy kolem kaple. Bylo to příliš nečekané a drastické. 
V nejbližších dnech došlo k úklidu. Když jsem v roce 1968 navštívil Hůrky znovu, z celé vesnice 
stála jen kaple s kryptou, bohužel prázdnou. Tehdy mi táhlo hlavou, co by tomu asi řekl Karel 
Klostermann, kdyby viděl toto zohavení mrtvol a posléze prázdnou kryptu...“

Podle dalších svědectví vojáci poté, co s mumiemi tančili, je opřeli o zeď 
a rozstříleli ze samopalů. Ale ani tím příběh nekončí. V krátké době totiž 
pachatelé tohoto morbidního činu zemřeli na záhadnou nemoc.

Kaple pak sloužila jako sklad terčů a seník a také jako pozorovatelna. Díky 
tomu se zachovala, byla opravena a v září 2003 vysvěcena za velké účasti lidí 

z obou stran hranice. JP
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Stalo se

mladí na Lomci
V sobotu 13. září, v předvečer pou-

ti, se na Lomečku u Vodňan uskuteč-
nil již podruhé Večer mladých. Pří-
pravu si vzali na starost mladí, kteří 
dokončili loni animátorský kurz. Se-
šlo se nás více než 30, z Prachaticka 
i  Strakonicka. Nejdříve jsme spolu 
s dalšími poutníky slavili mši svatou. 
Toho dne byl fatimský den, který se 
slaví na  Lomci každý měsíc, a  proto 

předsedal Mons. Mgr. Adolf Pintíř. Následovaly hry na seznámení i pobavení, poté jsme 
si vyslechli katechezi na téma Bůh a škola a v menších skupinkách jsme o tom, jak Bůh 
ve škole působí, diskutovali. Vrcholem byla společná modlitba, kterou vedl P. Roman Dvo-
řák a svou hudbou ji, stejně jako mši, skvěle doprovázela kapela Elaion z Prachatic. Večer 
společně prožitý s naším Pánem byl moc povedený, díky všem, kdo se na něm podíleli, i se-
střičkám, které se o nás úžasně staraly. Věříme, že se příští rok na Lomečku zase sejdeme.

Terezie Beránková a Martin Vanáč

Chrobolská pouť
Součástí letošní chrobolské pouti byla tradiční sobotní eucharistická adorace v mari-

ánské kapli s P. Janem Mikešem a po ní koncert v kostele Narození P. Marie, jehož hlavní 
účinkující byl Pražský smíšený sbor a sbor ČVUT s dirigentem Janem Steyerem. Zazněly 
při něm nejen Ukvaldské písně od Leoše Janáčka, ale především MŠE Ddur od Antonína 
Dvořáka. P. Mikeš celebroval i hlavní slavnou mši sv. v neděli.



sv. jan maria vianney
Z iniciativy královéhradeckého biskupa Mons. 

Jana Vokála v Roce povolání, který letos v  diecé-
zi prožívají, přivezli kněží z  francouzského Arsu 
srdce svatého Jana Maria Viannee. Sami řekli, že 
očekávají velké milosti na všech místech, kde bude 
relikvie přítomná. Organizátoři nabídli tuto mož-
nost také ostatním diecézím, protože tato vzácná 
relikvie je velkým darem a zdrojem požehnání pro 
celou církev. U  příležitosti kněžského dne byla 
vzácná relikvie 16. září přivezena také do Českých 
Budějovic. Vystavena byla v  kostele Obětování 
Panny Marie, kde proběhla mše svatá za  účasti 
kněží celé naší diecéze a také překvapivě mnoha 
věřících z různých míst. Také z našeho vikariátu 
přijel plný autobus věřících. Po  mši svaté, které 
předsedal emeritní biskup Jiří Paďour, mohl ka-
ždý v tiché chvilce uctít srdce prostého a velkého 
kněze. Pro přítomné kněze pak proběhla přednáš-
ka francouzského duchovního o životě svatého Jana Viannee, o jeho duchovním odkazu. 
Narodil se 8. května 1786, zemřel 4. 8. 1859. Je známá jeho těžká cesta za kněžstvím nejen 
pro chudobu, ale také pro jeho neschopnost vzdělávat se. Spíš ze soucitu jeho biskupa byl 
dán do Arsu, kde dosáhl duchovních úspěchů právě pro svou pokoru a neustálé pokání 
v osobním životě. Pochopil, že každý kněz je velkou láskou Kristova srdce. Řekl, že kdyby 
už byl v nebi a bylo mu řečeno, aby šel znovu na zem, aby obrátil byť jednoho hříšníka, 
vrátil by se. Je patronem kněží a dobré svaté zpovědi. Kéž se za kněze a věřící naší diecéze 
neustále přimlouvá. 

S. M. Sebastiana
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Chrám Božího hrobu – prohlídka
Kromě Anastasis (kaple Božího hrobu) a Golgoty je v chrámu Božího hrobu ještě několik 

dalších míst, která připomínají události oněch tří dnů. Navštívíme je jako dobří poutníci – 
připojíme se k pobožnosti, která se tu každý den odpoledne koná. Provázet nás bude znovu 
P. Václav Macek – čerpáme z jeho knihy Cesta do Svaté země z roku 1889:

„Mezi pobožnostmi, které Františkáni každého dne ve chrámě hrobu Božího konají, jest ve   
4 hodiny odpůldne společný průvod ke všem místům, jež z utrpení Páně jsou památna, aby se 
takto památka utrpení toho denně obnovovala a uctívala. Pro každou totiž důležitou událosť, 
která se při tom stala, snaží se zbožná mysl vyhledati také zvláštní místo jako památník. Stalo-
-li se to snad o několik kroků dále, na tom ovšem tolik nezáleží a nemůže to býti pravé zbožnosti 
na ujmu. Při průvodu tom pějí se na cestě od místa k místu přiměřené hymny, na každém říká se 
krátká přiměřená modlitba a místo to se okuřuje.

Každý účastník dostane malou svíčku a latinskou knížku, v níž písně a modlitby ty jsou ob-
saženy. 

Připojme se také v duchu k průvodu tomu a tak navštívíme a shledneme nejlépe v pořádku 
všecka ostatní posvátná místa chrámu hrobu Božího, o nichž jsme se dosud nezmínili.

Pobožnosť počíná v tak zvané kapli Zjevení, která na straně severní přiléhá ku chrámu hrobu 
Božího a náleží výhradně Františkánům. Kaple ta se proto tak jmenuje, že dle podání se na místě 
tom Pán Ježíš po svém vzkříšení zjevil Panně Marii. V kapli Zjevení pěkně vyzdobené mají Fran-
tiškáni svůj chór a chovají tam nejsv. Svátosť oltářní. 

Po dokonaných hodinkách (vesperách a kompletáři) končí se nejprve modlitba před velebnou 
Svátostí. Na vedlejším oltáři po straně epištoly chová se tu v uzavřené schránce kus sloupu, při 
němž byl Pán Ježíš bičován. Poutníci dotýkají se ho skrze malý otvor hůlkou, kterou pak líbají. 
Před sloupem tím jest první zastavení průvodu.

Z kaple zjevení vycházíme do severní lodě chrámové a kráčíme kolem řeckého choru k východu. 
Na konci lodě vcházíme do malé docela temné kaple, jež nazývá se žalář Kristův. Byla to snad 
jeskyně, v níž byl Pán Ježíš držán a střežen, než na místě popravním vykonány potřebné přípravy.

Další zastavení jest v kapli na místě, kde žoldnéři o roucho jeho metali los (Jan 19, 23).
Hned vedle této kaple vede ve východní apsidě chrámu 28 stupňů do podzemní kaple sv. Heleny 

a dalších 13 do jiné, která nazývá se kaple nalezení sv. Kříže. Tato kaple jest ve skále vytesána 
a byla původně nějaká jeskyně nebo cisterna. V ní byl kříž Kristův přičiněním sv. Heleny nalezen. 
Mramorový oltář v této kapli s bronzovou sochou sv. Heleny v životní velikosti jest dar šlechetné-
ho, však nešťastného arcivévody Rakouského a později císaře Mexického Maximiliana, který tu 
v r. 1855. byl poutníkem …

Po vykonané pobožnosti v obou těchto podzemních kaplích vrací se průvod nahoru do chrámu 
a zabočuje do  lodě jižní. Hned vedle v  levo od schodů chová se v malé temné kapli kus sloupu 
korunování Páně. Na tom seděl Pán Ježíš, když jej žoldnéři oblekli do šarlatového pláště, dali 
na hlavu jeho trnovou korunu, do ruky třtinu a klekajíce před ním, posmívali se jemu. Kaple ta 
sluje odtud kaple korunování a potupy.

Pouť do Svaté země
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Z této kaple ubírá se průvod 
přímo na Kalvarii. Zde koná se 
pobožnosť nejprve v kapli přibí-
jení na kříž, pak v kapli ukřižo-
vání Páně.

Po těchže schodech vrací se ku 
kamenu pomazání Páně a odtud 
jde ku kapli Božího hrobu.

Na  cestě od  kamene poma-
zání Páně ku kapli Božího hrobu 
viděti jest blíže stěny malé, kula-
tou mříží ohražené a  lampička-
mi osvětlené místo, kde nábožné 
ženy stály, když tělo Páně bylo 
drahými mastmi mazáno (Lk 
23, 49). 

Mezi Božím hrobem a  kaplí 
zjevení, do níž průvod na konec 
opět se vrací, jest temná chodba, 
která nazývá se kaple sv. Maří 
Magdaleny. Stojí v ní oltář téže 
světici zasvěcený a před ním jest 
mosaikou ve  dlažbě označeno 
místo, kde se jí Pán Ježíš zjevil 
v  podobě zahradníka. V  kapli 
té mají také Františkáni svoje 
varhany.

V  kapli Zjevení končí se pobožnosť, která obyčejně trvá celou hodinu, zpívanými litaniemi 
k Panně Marii a požehnáním.“ 

Jiná posvátná místa průvod jen míjí. My je však opomenout nechceme.
Především je to střední část chrámu, pod menší z obou kopulí, ozdobenou mozaikou 

Krista-Pantokratora, tzv. katholikon. V křižáckých dobách to byl chór pro kanovníky Božího 
hrobu. Nyní patří řecké pravoslavné církvi, která zde slaví své bohoslužby. Uprostřed stojí 
mramorová nádrž naznačující, kde byl podle starých kartografů „pupek světa“.

V severní lodi, mezi kaplí Zjevení (Nejsvětější Svátosti) a Kristovým vězením, se z pů-
vodního nádvoří s kolonádou zachovalo sedm oblouků. Říká se jim Oblouky Panny Marie. 
Odtud se vchází do přístavku, ve kterém byly v nedávné době zřízeny toalety. (Laskavý 
čtenář se nepohorší, že to připomínám; každý jsme zažili chvíle, kdy pro nás nebylo nic 
důležitějšího).

Pokračujeme-li od Kristova vězení směrem ke kapli rozdělení rouch, míjíme kapli sv. 
Longina. Tak se podle staré tradice jmenoval voják, který Pánu Ježíši visícímu na kříži 
kopím probodl bok.

O Adamově kapli jsme se už zmiňovali v souvislosti s Golgotou. Před ní je místo bývalých 
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hrobů křižáckých králů Bohumíra (Gottfrieda) z Bouillonu a jeho bratra a nástupce Baldui-
na I. Když byl Jeruzalém v roce 1244 zpustošen, byly vypleněny, a mrtvoly králů vhozeny 
do ohně. Zkázu dokonali Řekové při obnově chrámu po požáru v roce 1808. Odstranili 
sarkofágy a ponechali na místě jen obě mramorové desky.

K zadní stěně kaple Božího hrobu je přistavěna koptská kaple. Mniši v ní na oltáři vy-
stavují k veřejné úctě úlomek kamene ze skalního hrobu. 

Proti této kapli je do západní stěny chrámu zakomponována kaple jakobitů – syrských 
pravoslavných křesťanů. Je velmi chudá – nemá ani zpevněnou podlahu a na oltářním obra-
ze dávno nelze nic rozeznat. Přesto stojí za to do ní vejít: zadní stěnu (do výše téměř 11 m) 
tvoří zachovalá část zdi původní Konstantinovy baziliky ze 4. století; také se jí prochází 
do malé pohřební komory z 1. století, tradičně nazývané „hrobem Josefa z Arimatie“. Je tu 
vidět, kam až byl svah odtěžen při stavbě prvního kostela v letech 326-335. 

Nesváry a boje mezi křesťany spravujícími tento chrám působily v minulosti velká po-
horšení. Mají však i svou kladnou stránku: ukazují, že Kristus přitahuje všechny a jen u něj, 
v zápase o jeho lásku, se může spojit – a jednou spojí – celé lidstvo. A bude jeden ovčinec 
a jeden pastýř. P. Pavel Liška

Přijměte pozvání na 
benefiční koncert 
Marty Kubišové, 
která bude zpívat 
pro prachatický 
hospic. 
Koncert proběhne v 
Městském divadle 
v Prachaticích 9. října 
2014 od 19:00.

Předprodej vstupenek  
v recepci hospice.

Vstupné: 350 Kč
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misijní neděle 19. října 2014
Misijní neděle je spojena se sbírkou pro misie. 
v Prachaticích po ranní mši sv. proběhne misijní jarmark, jehož výtěžek bude 

odeslán se sbírkou.
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidel-

ných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších 
aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme a zveme:

misijní neděle má svá pravidla
„Všechny peníze, které Papežská misijní díla sesbírají ve všech farnostech a diecézích 

různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. 
Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně ode-
vzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií 
nebo při jakékoliv jiné příležitosti‚ v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa’’, 
se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)

Zapojte se do misijního mostu modlitby
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za světový 

den modliteb za misie, který od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní 
dílo šíření víry. Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně 
podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). 
Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného misijního 
mostu modlitby (dále MMM), v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 18. 10. ve 21.00. 
Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec 
nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia 
na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Podněty k prožití misijní neděle
Národní kancelář PMD pro Vás připravila řadu námětů, kterými lze slavení Misijní ne-

děle obohatit. 
Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy 

Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, 
putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispo-
zici je též poselství Sv. otce Benedikta XVI. k Misijní neděli a dopis 
Národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra k Misijní neděli. V mnoha 
farnostech se kromě účasti na mši svaté na Misijní neděli již od za-
čátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, uskutečňují adora-
ce za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají 
pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. 
Misijní jarmark® a Misijní koláč®.

Misijní neděle
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Na návštěvě u

václava kozlera
narozen:  7. 12. 1967
sourozenci:  sestra Alena, bratr Jan
vzdělání:  SPŠ stavební Děčín, ČVUT Praha, fakulta stavební
současná rodina:  manželka Lucie, děti Jakub, Matěj, Anežka, Pavla, Barbora 

(z prvního manželství)
Původní zaměstnání:  projektant pozemních staveb
současné zaměstnání:  stavební technik pro vikariát Prachatice, nadále a rád projektant
Záliby:  sport, hudba, literatura a vše, co se týká rodiny

Začněme třeba chronologicky od Tvého dětství. Jaké bylo a čím Tě dovedlo ke Tvé 
stavařské profesi?

Dětství jsem prožil šťastně, spokojeně a jak se patří, s rodiči v menším severočeském 
městečku, kde šel čas tak trochu pomaleji svým tempem, na základní škole se ve třídě topilo 
kamny na uhlí, psal jsem násadkou inkoustem z kalamáře, cestou ze školy se dalo prožít 
spoustu dobrodružství, pak se před sedmou večer proplížit domů a vymýšlet odpovídající 
důvod pozdního příchodu v dosti zbídačeném stavu, bez úkolů, ale zato s natrženými kalho-
tami a blátem až za ušima. Hráli jsme fotbal, běhali po lesích, tradiční klukovské šarvátky. 
Byl jsem dost výtečník, to mi tak trošku zůstalo dodnes. Po většinu času mě se sourozenci 
opatrovala babička, zatímco rodiče „budovali socialismus“. Hluboce věřící a nádherně čistá 
žena, která nás všechny ovlivnila a svou vírou a pokorou byla bezděčným a tichým příkla-
dem, takže i pro mě a sestru pak byl příklon k víře jen otázkou času.

Když jsem chodil na základní školu, můj táta, původní profesí strojař jako maminka, 
začal dálkově studovat stavební průmyslovku, obdivoval jsem hlavně kresby a rysy, které 
tvořil po večerech a ve dnech volna. To byl snad první impuls, který mě pak dovedl také 
ke stavařině a profesi projektanta.

Rád vzpomínáš na svá studentská léta. Co Ti hlavně přinesla?
Na studijní léta vzpomínám velmi rád, na léta strávená na vysoké škole snad i se slzou 

v oku. Měl jsem hlavně štěstí na spolužáky, na všech stupních studia jsme měli úžasný 
kolektiv, jezdím dodnes pravidelně na setkání spolužáků za základní školy i průmyslovky, 
s kolegy z vysoké školy se vidíme nejčastěji, na společných dovolených, oslavách životních 
událostí a  výročí, hlavně proto, že je nám spolu dobře a  máme se rádi. Také na  učitele 
a profesory vzpomínám velmi rád, na některé, spíš většinu, mnozí mě velmi obohatili pro 
život i profesní praxi.

Na vysoké škole jsem také poznal svoji ženu Lucii, nebýt její starostlivé péče, patrně 
bych studoval dodnes a rád. Studia jsme končili oba společně, již s rok a půl starým prvním 
synem a měsíčním synkem druhým. Zkrátka léta studií byla překrásná.
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Pak už jsi nějak začal kloubit svůj 
život rodinný a profesní. Jak to šlo 
zpočátku a jak teď?

Po studiích jsem nastoupil do sou-
kromé projekční kanceláře jako pro-
jektant. Velmi si vážím obou svých 
tehdejších zaměstnavatelů pro jejich 
přístup k práci a ke mně osobně, neb 
jsem trpěl všemi příznaky mládí a je-
jich otcovský přístup vedení pro mě 
byl velkou školou praktického profes-
ního života. V této době šlo život ro-
diny se zaměstnáním spojit ještě po-
měrně snadno, měl jsem pravidelnou 
pracovní dobu a příjem, relativně dost 
času věnovat se rodince, která se mezitím rozrostla o dcerku, opravám našeho domku, pra-
cím na zahrádce, koníčkům a podobným radostem. V průběhu dalších let zaměstnavatelé 
opustili firmu a předali vedení nám zaměstnancům, založili jsme s.r.o. a starostí přibývalo 
a času ubývalo, rodina trpělivě snášela a snáší doposud mé pozdní příchody domů, zvý-
šenou nervozitu a únavu, ale mám v ženě a dítkách, teď již čtyřech, neb nám Pán daroval 
naši nejmladší holčičku, pevné a klidné zázemí, za což jsem jim i Bohu neskonale vděčný. 
A  nemohu nezmínit neopominutelnou roli a  pomoc našich rodičů, zvláště pak „Matky 
rodu“, babičky z Prachatic. V polovině loňského roku mě oslovil pan děkan a vikář s nabíd-
kou, zdali se nechci účastnit výběrového řízení na místo vikariátního stavebního technika, 
neboť stávající technik odchází do důchodu. Nějaký čas jsem přemýšlel, zda půjde nějak 
skloubit moje současné povolání s touto nabídkou, protože bych nerad přestal projektovat, 
ta práce mě velmi baví a snad i trochu jde, poradili jsme se ve firmě i doma, před vánoci jsem 
absolvoval pohovor na biskupství a „povolání“ se stalo skutkem. Mnohé jsem si nedovedl 
představit, mnohé podcenil, mnohé se musím naučit, ale rozhodnutí nelituji a denně se 
modlím za  více síly, vytrvalosti a  požehnání, abych obojí práci zvládl dobře vykonávat. 
Začátek je velmi těžký, ale mám podporu v rodině, ve firmě i od kolegů na faře. Ve funkci 
technika jsem jen krátce, tak dost času zabere poznat a zmapovat potřeby jednotlivých far-
ností, náplní mé práce je starost o budovy kostelů a far v našem vikariátu a být technickou 
oporou farářům a materiálním správcům farností.

Co Tě na stavařině nejvíc baví a co naopak?
Stavebnictví ve značné míře ovlivňuje člověka a prostředí, ve kterém žije, přírodu a vů-

bec svět kolem nás. Baví mě být u  toho, pozorovat, vnímat, učit se a  předávat to pro-
střednictvím staveb tak, aby vše bylo ve vzájemné harmonii a ku prospěchu bytí. Nebaví 
mě, když to někdo nerespektuje nebo nechce pochopit. Nedávno mě velmi oslovil moudrý 
názor jednoho kolegy architekta, když jsem se trápil pochybnostmi o mé práci: „Jestli je 
stavba dobrá nebo špatná, prověří jenom čas“. A tak čekám.

Práce stavebního technika ve vikariátu dává mému vztahu ke stavařině další rozměr. 
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Stavby, o které se starám, čas již prověřil a o jejich kvalitách není třeba pochybovat, nemlu-
vě vůbec o „přidané“ hodnotě jejich využití. Stavby sakrální v sobě mají nadčasové posel-
ství. Takže v prvotním nadšení, a doufám, že mi dlouho vydrží a nic jej neotupí, bych rád 
všechny stavby pomohl uvést do takového stavu, aby důstojně přenášely svědectví o víře 
minulých generací těm současným i budoucím, kostely a kaple aby „kvetly věřícími“, fary 
měly „otevřené náruče“ všem potřebným. Záhy jsem pochopil, že to bude dlouhá pouť, ale 
cíl je před námi, věřím ve zvýšení aktivity místních farností a farníků, věřím, že své kostely 
a fary opravdu začnou chápat jako jeden z prostředků k předávání radostného poselství, za-
pojí se aktivně do obnovy farností, uvolní ruce svým pastýřům pro činnost duchovní a stat-
ky v majetku farnosti budou ve větší míře obhospodařovat sami, v patřičné úctě k odkazu 
předků a zároveň hrdi na svoji víru a možnost ji i tímto způsobem předávat a svědčit Pánu.

Podílel ses na různých stavebních akcích – co považuješ za svůj největší úspěch, co 
Ti obzvláště dělalo radost budovat?

Bezpochyby jsou to stavby Hospice Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy pro 
postižené Alzheimerovou chorobou, obojí v Prachaticích. Za obrovských obtíží realizované 
dílo, od složitých jednání v průběhu povolování stavby, přes obtíže s financováním, vše 
odměněno šťastným výběrem realizační firmy a  završeno obdivuhodně profesionálním 
a zároveň hluboce lidským způsobem provozování obou budov. Dodnes se podivuji, jak 
z  prvního nápadu, naivních představ, amatérského nadšení a  touhy zbudovat něco pro 
opravdu velmi potřebné a přitom velmi opomíjené lidi, mohlo vzniknout toto dílo. Ale 
přímluvci byli a jsou mocní, Jan Prachatický a Matka Vojtěcha…

Jinak jsem rád za každou realizaci, ze které má radost můj klient i já, za každý dům, 
ve kterém se dobře bydlí.

Máš už nějakou představu, co je pro prachatický vikariát z pohledu Tvého nového 
zaměstnání podstatné?

Zcela podstatné, a to nejen pro mou práci, je, aby si věřící, farníci, uvědomili, že cír-
kev bude taková, jakou si ji, samozřejmě s pomocí Boží, uděláme. My všichni. Nečekejme 
na spasitele a zázraky, jednoho Spasitele již máme a zázraky se dějí každý den. Opravdu 
očekávám, že se všichni podle svých možností aktivně zapojí do dění ve farnostech, včetně 
starosti o stávající a i nově nabývané majetky, že budou hledat cesty a prostředky k jejich 
zvelebení, budou s nimi řádně hospodařit a snažit se je užívat pro aktuální potřeby, dané 
dobou, ve které žijeme. V případě čistě sakrálních staveb je to nasnadě, využití kostelů 
a kaplí je především k liturgii a bohoslužebným účelům, ale pokusme se nabídnout tento 
prostor i  nevěřícím, i  toto může být svědectvím a  evangelizací. V  případě budov far je 
mnohde již původní užívání těžko proveditelné, kněží je málo, fary neobsazené, ale stále 
zůstávají možnosti, jak objekty prospěšně využít, jak v rámci farnosti, tak i širší veřejnosti. 
Bez aktivního přístupu farností se to ale neobejde. Samostatným problémem je samozřej-
mě finanční stránka věci, ale pomněme, že církev je věčná. Většina majetku farností je 
z úsilí, píle, odříkání a štědrosti generací před námi. Měli bychom v sobě nalézt odpověd-
nost a úctu ke všemu, co naši předchůdci vytvořili, a postavit se k jejich odkazu odpovědně 
a s tím, že po nás přijdou další.
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Prošel sis už v životě různými změnami – ze severních Čech do jižních, z církve evan-
gelické do katolické, aj… Které byly nejzásadnější?

Změna bydliště pro mě byla opravdu nelehká, ale mám rád svoji ženu a vím, že pro ni by 
byla tato změna ještě těžším rozhodnutím, než pro mě. Ostatně to byl tak trochu návrat 
ke kořenům, neboť moji prarodiče z obou stran pocházeli z  jižních Čech a  ještě k tomu 
nedaleko od Prachatic.

Stejně tak i  změna církve, žena pochází z  tradiční katolické rodiny, moji rodiče jsou 
nevěřící, i když připouští, že „něco asi musí být“, sám jsem jim v tom „dostatečným svě-
dectvím…“. Ostatně Bůh je jediný, každý ho máme v srdci, takže jsem se nechal pokřtít 
v prachatickém chrámu a  jsem takový někdy trochu netradiční katolík, možná s větším 
nadhledem, možná trochu neortodoxní, ale upřímně věřící Pánu.

Hodně zásadní změna bylo též založení rodiny, neboť v důsledku mé nevíry a nezralosti 
jsem o první rodinu přišel. Slíbil jsem Bohu, že s jeho pomocí se pokusím být dobrým man-
želem a otcem, a poprosil jsem o požehnání a milost. I když začátek našeho soužití s mojí 
manželkou nebyl zrovna „vzorový“, jak je patrné z příchodu našich potomků, snažíme se 
žít životem věřící, katolické rodiny, založené na křesťanských zásadách, v  tomto duchu 
vychováváme též naše děti.

Nejzásadnějším okamžikem mého života bylo samozřejmě obrácení k Ježíši, obrovská 
změna životního stylu a hodnot. O tom nejde říct víc, kdo prožil, pochopí.

Jestli Ti zbývá nějaký volný čas, čemu ho nejradši věnuješ nebo bys rád věnoval? 
Jak sbíráš síly ke všemu, co děláš?

Volného času mi moc nezbývá a je mi to moc líto, hlavně s ohledem na rodinu a společné 
chvíle se ženou a dětmi. Byl bych moc rád, kdyby naše společné chvíle byly co možná nej-
delší, nebo alespoň intenzivní. Již se blýská na lepší časy, neboť k týdnu společné dovolené 
s přáteli jsme naplánovali další týden pouze rodinné dovolené, jak jinak než na horách, 
několikrát měsíčně zlákám ženu na výlet na kole, děti, mají-li čas, přidají se též, s hudebně 
nadanými členy rodiny, což jsou všichni, doprovázíme dětské bohoslužby v našem kostele. 
Mám moc rád společná setkání „velké rodiny“ včetně ženy rodičů a sourozenců na chaloup-
ce. Baví mě turistika, cykloturistika, lyžování, plavání, hudbu poslouchám hlavně při práci 
na projektech, vždy mě potěší dobrá kniha, zvláště poezie. No a opravdu rád bych se vrátil 
k horolezectví, které jsem provozoval ještě na vysoké škole, nebo bych alespoň zintenzivnil 
provozování vysokohorské turistiky. A pořídím si opět akvárium s rybičkami, to určitě. 
Také budeme mít vždycky psa.

Vzhledem k tomu, že v zaměstnání pracuji, nebo se alespoň snažím pracovat většinou 
hlavou, tak síly sbírám ve všech tělesných aktivitách, jež provádím.

Nač jsem se Tě měla ještě zeptat? Co bys rád dodal?
Jestli jsem rád na světě. Ano!

moc děkuju za upřímnou otevřenost a vzácný čas, který jsi této výpovědi a svě-
dectví poctivě věnoval!

Připravila MaM.
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Husinec

smrt papeže Pia X. a zvolení nového papeže Benedikta Xv.
Dne 20. srpna r. 1914 zemřel sv. Otec papež Pius X. Narodil se ve vesnici Riese, v diecési 

Treviso, v severní Italii, dne 2. června r. 1835. Jmenoval se Josef Sarto. V r. 1884 byl jme-
nován biskupem v Mantově, v r. 1893 kardinálem a 3 dny na to patriarchou Benátským. 
Dne 4. srpna r. 1903 zvolen za papeže. Byl papežem přes 11 let.

Dne 3. září 1914 zvolen byl jeho nástupce papež Benedikt XV. Do Říma sjelo se z celého 
světa 58 kardinálů, aby vykonali novou volbu. Zvolili papežem většinou dvoutřetinovou 
Boloňského arcibiskupa, nejmladšího z kardinálů Jakuba della Chiesa. Nový papež pochází 
z Janova ze starobylého šlechtického rodu a jest stár 60 let. V Janově konal první studia, 
zde také nabyl právnického doktorátu. V Římě připravoval se na dráhu diplomatickou a za-
stával důležitý úřad v Madridě jako sekretář papežského nuncia Rampolly, potom byl něja-
kou dobu zástupcem státního sekretáře Rampolly. V tomto úřadě získal si důvěry a přízně 
dvou vynikajících osob, velikého papeže Lva XIII. a jeho znamenitého státního tajemníka 
Rampolly. Lev XIII. i Rampolla přáli Slovanům, prosadili, že přestalo pronásledování ka-
tolíků německých, způsobili, že katolíci němečtí seskupili se v mohutné centrum. Z jejich 
školy vyšel Jakub della Chiesa a tak už lze nyní předvídati, co od nového papeže doufati 
můžeme. První čin nového papeže, kterým ku rozvaděným národům evropským se obrátil, 
byla prosba o všeobecný mír mezi křesťanskými národy. Bůh dlouho zachovej. 

Požár v Husinci
Dne 16. září tr. (1914) vypukl k ránu o 5. hodině požár, který strávil 7 čísel od p. Pekař-

ského domu až domek Fialův. Většinou byli poškozeni chudí domkáři a řemeslníci, kteří sic 
částečně byli pojištění, avšak jen na menší obnovy. Praví se, že požár povstal od chatrného 
komína.

oprava varhan
Ve dnech 21. až 24. září tr. byly varhany na zdejším choru řádně opraveny, vyčištěny 

a vyladěny p. Františkem Šurátem, varhanářem z Čes. Budějovic za 168 Korun.

smrt patrona zdejšího
Dne 5. října v noci o 9´/2 hodině klidně zemřel v Libějicích panující kníže Adolf Josef 

ze Schwarzenberga, patron zdejšího farního chrámu Páně a fary zdejší. 
Jeho Jasnost kníže Adolf Josef ze Schwarzenberga narodil se dne 18. března r. 1832 

ve  Vídni a  byl jediným synem knížete Jana Adolfa a  kněžny Eleonory rozené kněžny 
z Liechtensteinů. Po vykonaných studiích gymnasijních ve Vídni vstoupil kníže r. 1847 
na fakultu filosofickou ve Vídni, pro nepokoje pak bouřlivého roku 1848 přestoupil r. 1849 
na universitu v Gostinkách. Vstoupiv k vojsku r. 1850 – 1851 byl jako poručík 4. chevan-
legerského pluku s polním maršálkem Legedichem v Holštýně. V červnu r. 1856 přidělen 

Ze starých kronik
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kníže mimořádnému rakouskému vyslanci P.  Esterházymu při korunovaci cara Alexan- 
dra II. V Moskvě. Kníže dostal při této příležitosti řád sv. Anny.

Ježto knížeti jako jedinému synu správa veškerých statků Schwarzenberských měla 
připadnouti, vystoupil r. 1857 z  vojska a  ujal se vedení svých statků. Pro zemědělství 
a lesnictví učinil mnoho. Také kde se jednalo o sbírky pro chudinu, pro pohořelé a jiný-
mi životními pohromami stižené nescházelo nikde jeho jméno. V politickém ohledu byl 
kníže mužem charakteru vzácného, jemuž všecky osobní ohledy byly cizí, jemuž osobní 
politické přesvědčení každého bylo nedotknutelným. Roku 1879 byl zvolen za říšského 
poslance za venkovské obce Prachatice, Vimperk, Sušice. Po smrti svého otce přestoupil 
kníže do panské sněmovny.

Kníže žil od r. 1857 s kněžnou Idou rozenou kněžnou z Liechtensteinů ve šťastném 
manželství, ze kterého vzešlo 9 dětí a sice 5 synů a 4 dcery, z nichž princ Karel Vavřinec 
zemřel jakožto legační sekretář rakousko-uherského vyslanectví v Tokiu podlehnuv r. 1902 
moru v Šanghaji. Knížecí rodina Schwarzenbergů jest majitelka 22 panství v Čechách, 5 
panství ve Štýrsku, 1 v Dol. Rakousích, 1 v Solnohradu, 1 v Bavořích (Schwarzenbergů 
původní sídlo). Zesnulý zanechává zde vedle dědičného prince Jana Nep., nyní panujícího 
knížete a majorátního pána, 3 syny a to prince pluk. Felixe, Luise a Jiřího, 2 dcery provdané 
za knížete Esterházyho a hraběte Lamberga a 2 dcery svobodné, princeznu Teresii a Marii, 
která před lety vstoupila do kláštera Benediktinek na Smíchově. Tělesné ostatky knížete 
byly vykropeny v Libějické zámecké kapli ve čtvrtek 8. října odpoledne od nejd. p. biskupa 
Monsignora Josefa Hůlky za četné assistence duchovenstva, načež byly ve zvláštním voze 
převezeny přes Hlubokou a Lišov do Třeboně kde konal se pohřeb dne 10. října do knížecí 
hrobky. Zde sloužena byla za něho slavná zádušní mše sv. dne 12. října. 

Rok 1914 bohatý na události byl co do sklizně prostřední – ale obilí následkem války 
náramně podražilo. Tak platilo se pšenice metrický cent za 44 Korun, žita 36 Kor., ovsa 
24 Korun, ječmene 30 Korun. Vůbec všecky životní potřeby náramně stouply v ceně, zvláště 
mouka: jako pšeničná met.c. 88 Korun, žitná chlebová 60 Kor. – 70 Korun. Nastala potře-
ba, že jenom na lístky chlebové obdržel se chléb a moučné výrobky. Byla ustanovena též 
nejvyšší spotřeba mouky pro jednu osobu 6 Kg. měsíčně.
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Mše svatá

klíč k výběru textů
Usedáme. Není to však sezení pohodlné, jako doma před televizí, ale uctivé, ukázně-

né. Je to postoj žáka naslouchajícího svému učiteli. Nejde o zábavu nebo citový zážitek, 
ale o přijetí Boha, o společenství s ním. On nás svým slovem, zahaleným do textů Písma 
svatého, zve a učí správně žít, abychom „měli život a měli ho v hojnosti“ (srv. Jan 10,10).

Podle jakého klíče jsou úryvky vybrány? Zde můžeme načrtnout jen stručnou odpověď, 
ale i ta nám snad pomůže lépe se orientovat, pochopit záměr církve a vytěžit z účasti na mši 
svaté maximum toho, co nám Bůh nabízí. 

Rozhodující je den, kdy se mše svatá slaví. Rozlišujeme:
1. neděle: ve vánočním okruhu (doba adventní, doba vánoční), ve velikonočním okruhu 

(doba postní, doba velikonoční) a ostatní (liturgické mezidobí)
2. ostatní dny v  týdnu – tam je rozdělení ještě podrobnější: advent do 16. prosince, 

advent od 17. do 24. prosince (předvánoční týden), vánoce před slavností Zjevení Páně, 
vánoce po Zjevení Páně, doba postní do soboty po 5. neděli, Svatý týden, velikonoční oktáv, 
velikonoční doba do slavnosti Seslání Ducha svatého a všední dny v liturgickém mezidobí

3. slavnosti, svátky a památky Pána Ježíše, Panny Marie a svatých – připadají zpravidla 
na pevné datum, bez ohledu na to, který den v týdnu právě je

4. ostatní příležitosti – pohřby, svatby, poutě, duchovní a pastorační shromáždění, apod. 
O nedělích a slavnostech čteme tři úryvky, proložené příslušnými zpěvy. První ze Sta-

rého zákona (v době velikonoční ze Skutků apoštolů, aby se zdůraznilo, že život církve 
začal velikonočním tajemstvím), druhý z listu některého z apoštolů nebo z knihy Zjevení 
svatého apoštola Jana, třetí z evangelia. Starozákonní úryvek je vybrán tak, aby rozvíjel 
a doplňoval hlavní myšlenku evangelia a ukázal na tradici či předtuchu, která v Ježíšově 
životě a působení dostala plný smysl. Tak vynikne jednota obou Zákonů a kontinuita dějin 
spásy, jejichž středem je Kristus ve svém oslaveném lidství. 

Aby byl stůl Božího slova co nejbohatší, jsou nedělní čtení rozdělena do tří let. V prvním 
čteme převážně z evangelia podle Matouše, ve druhém z evangelia podle Marka (je krát-
ké, a tak je v tom roce více prostoru také pro úryvky z evangelia podle Jana) a ve třetím 
z evangelia podle Lukáše. Toto rozdělení platí především pro neděle v liturgickém mezidobí 
– evangelia čteme na pokračování, jako polosouvislou četbu. Jiné je to v době adventní, 
vánoční, postní a velikonoční: tam jde nejprve o přípravu a potom o slavení událostí počát-
ku a závěru Ježíšova pozemského života. V adventu má pevné místo kázání Jana Křtitele, 
doplněné o úryvky z knihy proroka Izaiáše. Připravuje nás na Kristův příchod na konci časů 
– ten ovšem začal jeho příchodem lidském v těle. Postní doba je přípravou na křest (a na ob-
novu křestního vyznání o velikonoční vigílii). Úryvky jsou vybrány tak, aby z různých stran 
osvětlovaly význam křtu a jeho účinky v životě pokřtěného. Vánoční neděle jsou vyhrazené 
svátkům Svaté Rodiny, Zjevení Páně (ten se na neděli vhodně přesouvá z tradičního termí-
nu 6. ledna; evangelium vypráví o příchodu mudrců do Betléma) a Křtu Páně. O nedělích 
v době velikonoční čteme nejprve o zjeveních Zmrtvýchvstalého učedníkům, pak se vracíme 
k rozhovorům a modlitbě Ježíše s apoštoly při poslední večeři. Na sedmou neděli překládá-
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me (z  tradičního čtvrtečního 
termínu) slavnost Nanebe-
vstoupení Páně, která pou-
kazuje na  dovršení našeho 
života v plném společenství 
s Bohem. Poslední neděle je 
věnována slavnosti Seslání 
Ducha svatého. 

Druhé čtení je v  litur-
gickém mezidobí uspořá-
dáno jako polosouvislá 
četba z  listu některého 
apoštola, nejčastěji sva-
tého Pavla, bez ohledu 
na souvislost s úryvkem evangelia. V ostatních dobách je souvislost dána účelem jejich 
slavení – jde o krátká napomenutí a povzbuzení, vybraná z různých listů.

Mimo neděle a slavnosti čteme obvykle jen dva úryvky (s příslušnými zpěvy). V první 
části adventní doby jsou to především úryvky z knihy proroka Izaiáše, vyjadřující touhu 
po příchodu Spasitele. K nim je vybráno evangelium tak, aby ukazovalo, že na Ježíšovi 
se dávná očekávání naplňují. Ve druhé části (v předvánočním týdnu) je to naopak: čte-
me z evangelií o událostech, které bezprostředně předcházely Ježíšovu narození a úryvky 
z různých starozákonních knih uvádějí jejich předobrazy. 

V postní době je základním tématem vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví a pu-
tování pouští do zaslíbené země (předobraz naší životní pouti do nebeského království). 
Nedržíme se však jen příběhů z knih Mojžíšových, ale nasloucháme i jiným biblickým tex-
tům, které mluví o Božím milosrdenství a díle záchrany. Významné místo dostávají události 
a prorocké výroky z doby babylónského zajetí. 

Velikonoční doba je obdobím prohloubení křestní katecheze a hlubšího uvedení do smy-
slu iniciačních svátostí. Čteme z evangelia podle Jana rozhovor Ježíše s Nikodémem o po-
třebě nového narození z vody a z Ducha svatého (3. kapitola), řeč o živém chlebu, bez 
kterého člověk nemá v sobě život (6. kapitola) a zvěst o dobrém pastýři, který shromažďuje 
ovce do jednoho ovčince (10. kapitola). V závěru doby znovu slyšíme Ježíšova napomenutí 
a povzbuzení, pronesená při poslední večeři a jeho velekněžskou modlitbu (13.-17. kapi-
tola). Jako první čtení se čtou úryvky ze Skutků apoštolů, které vypovídají o radostech 
a bolestech, námahách a zkušenostech prvotní církve. 

V liturgickém mezidobí nasloucháme formou polosouvislé četby různým knihám Sta-
rého i Nového zákona. První čtení je rozděleno do dvou ročních cyklů. Evangelium se čte 
také na pokračování – nejprve podle Marka, pak podle Matouše a nakonec podle Lukáše. 

O svátcích svatých jsou biblická čtení vybrána tak, aby vyzdvihla určitý významný rys 
v životě světce nebo ukázala, kterou evangelní hodnotu příkladně prožíval. Památky sva-
tých mají zvláštní texty jen výjimečně (zejména když se jedná o osoby, o kterých je v textu 
řeč: Marii Magdalénu, Martu, Timoteje, Tita, Barnabáše …); jinak dáváme přednost sou-
vislým čtením příslušné doby.  P. Pavel Liška
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Čtení na pokračování

František Hobizal 
Humor v církvi dovolen

P. František Hobizal napsal útlou knížečku, ve které vypsal hu-
morné příhody ze svého života.

V úvodu své knihy mj. píše: „Humor v církvi byl vždy a dokres-
luje to, co řekl mons. Josef Kavale: ,Křesťan je optimista ex offo!´ 
Tento trvalý optimismus církve je tedy garantem humoru, ale není 
jeho pramenem. Pramenem je právě opravdová radost. Říkám-li 
opravdová, tedy to znamená: radost a veselost nikoli posměvačná, 
nikoli ponižující, nikoli arogantní, ironická a agresivní. Pramenem 
radosti je potom čisté svědomí a úplně za vším je láska. Láska, 
která je schopna se opravdově radovat. A kořenem lásky je Bůh a sám Bůh je Láska.

Proto zde uvádím humor všeho druhu, i ten ,na tělo‘ a nepředpokládám, že by byl přijat opo-
vržlivě a bez porozumění. Jenom škarohlíd a mrzout by v něm hledal a možná i našel to, co se 
nezdá být dobré.“

jak jsem skládal zkoušku z ministrování
V nádherném klášterním chrámu Obětování P. Marie v Budějovicích, kde bylo palladium 

města a kde sídlili redemptoristé, jsem začal ministrovat v necelých šesti letech. Zvykal 
jsem si na pátery i frátery, seznamoval se se situací.

Jednou mi hřmotný a bodrý P. Jan Blesík (mimochodem pracoval v protinacistickém od-
boji a byl za komunistů v r. 1950 odsouzen k těžkému žaláři) povídá: „Tak, milý Františku, 
už jsi složil zkoušku z ministrování?“ Byl jsem zmaten: „Něco už vím a učím se i latinu.“ „To 
je teorie, to nemyslím, ale chceš-li být skutečným ministrantem, musíš složit praktickou 
zkoušku.“ Dal se do smíchu a odešel. Fráter Pavel mi nedovedl říci, co to znamená, a tak, 
když měl páter opět službu u svátostného požehnání, zeptal jsem se ho přímo. „Dokud 
nepřevrhneš misál, dokud nerozbiješ mešní konvičku a dokud nepropálíš nový koberec, 
do té doby ministrantem vlastně nejsi.“ Dal se do bouřlivého smíchu a zmizel na točitém 
schodišti do kláštera.

Nastalo usilovné přemýšlení. Což ta první zkouška, ta šla snadno – a hned v létě. Mši 
sv. v osm hodin ráno míval plukovník duchovní služby mons. Gustav Šuman. Pravý „feld-
kurát“, mši sv. měl za dvacet minut odslouženu. Právě při ní jsem jednou popadl podstavec 
s misálem a hajdy na druhou stranu a samosebou jsem sebou parádně seknul. Buch, rána, 
ze sakristie vyjukl pan fráter Pavel a monsignor mne zvedl i s misálem a podstavcem. Takže 
to bylo snadné.

Druhá zkouška se konala až koncem října. Měl jsem službu při mši sv. v sedm hodin 
ráno. Ten týden ji sloužil novicmistr P. Pavliš, nejtišší člen kláštera, kterému jsme říkali 
„páter myška“. Když mi po obětování podával konvičku s vodou, natáhl jsem ruku a vzá-
pětí jsem prsty rozevřel. Třesk, rána. Fráter Pavel přispěchal honem s košťátkem a potom 
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v sakristii mě huboval, že nedávám pozor, že jsem nešikovný. Pak mě přibily k zemi oči 
P. Pavliše. Zadíval se na mě s neskrývaným podezřením: on viděl a věděl, že to bylo schvál-
ně. Ale mlčel.

Třetí zkouška mi připadala moc těžká. Došlo na ni až po Vánocích. Odpolední požehnání 
měl dobrotivý P. Seidl. Když mu po svátostném požehnání sundával fráter Pavel vyšívané 
vélum, dal kadidelnici podržet mně. A tehdy jsem ji prostě otočil vzhůru nohama a žhavé 
uhlíky se vysypaly na sváteční koberec. Stalo se něco hrozného! Fráter tlumeně vykřikl 
a vrhnul se na kolena na koberec, rychle žhavé uhlíky bral do ruky a házel zpět do kadi-
delnice. Sykal bolestí nad spáleninami, ale vybral všechno. V sakristii, ovšem, pohroma! 
„Udělal jsi to schválně, já to viděl,“ hřměl starý suchoučký fráter, „s ministrováním je konec. 
Jdi domů a víc se tady neukazuj!“ Dal jsem se do hrozného pláče, ale fráter už šel zhasínat 
svíce. Miloučký P. Seidl se zvedl z klekátka: „Tak co mi k tomu, Františku, řekneš?“

Všechno jsem mu vylíčil. Přes rty se mu mihl slabý úsměv a povídá: „Počkej tady, já sem 
někoho pošlu.“ Za chvíli praskalo točité schodiště a burácivý smích hlaholil sakristií. „Cože? 
Tys to vzal vážně?! Chlapče drahý, vždyť to byla legrace.“ To už naslouchal i fráter Pavel, 
bručel: „No to je pěkná legrace.“ P. Blesík se znovu rozesmál a zmizel nahoře. Povídám tedy 
panu fráterovi: „Tak složil jsem tu zkoušku, nebo ne?“

Teď se dal do smíchu i on: „Jo, složil jsi – až moc. Upaluj domů a zítra přijď.“

jak jsem se zaučoval na kněze
Od klukovských let jsem chtěl být knězem a modlil jsem se za to. 
Když jsme jezdili s babičkou na Svatou Horu a jinam, vydržel jsem s ní všechny mod-

litby a pobožnosti. Bavilo mne to. Na kněze jsem si hrál i doma. Ale nejprve sám, nechtěl 
jsem, aby to někdo viděl. Maminka mi dobrotivě našila několik ornátů z krepového papíru, 
z pohlednic nastříhala květiny, růže a jiné ozdoby a nalepila, někdy to i našila na zmíněné 
ornáty. Dole ve sklepě jsem měl ve velkém výklenku velikou starou dřevěnou truhlu. Na tu 
jsem si dal ubrousek, zapálil svíčky, vyndal nějakou skleničku, oblékl jsem se a sloužil jsem 
mši svatou, i zpíval. Dával jsem pozor. Jakmile se nahoře na točitém schodišti ozvaly kroky, 
okamžitě jsem svíce zhasil, popadl zpěvník i sklínku, otevřel truhlu a v ornátu šup do ní. 
Teprve když sklepní návštěvník odešel, vylezl i kněz a celebroval dál.

Později jsem celebroval na zadním dvorku veřejně. Chodíval i kamarád Fanda a sloužili 
jsme spolu. Já byl panem děkanem, on byl páterem rektorem. Ministrantů jsme měli dost, 
moje sestra Evi, jeho sestra Lída, dále Hanka Brožků a Mařenka Kapounů a další děti. Také 
jim se našily nějaké ornáty a bylo to.

Pak za námi začal chodit kamarád Jaroslav. Ten bydlel ob čtyři ulice a byl velmi ctižádo-
stivý. Sice jsme ho udělali panem kanovníkem, ale jiná privilegia neměl, a bylo mu to málo. 
A tak nám jednou vzkázal, že přijde odpoledne ve dvě hodiny, abychom ho čekali u hlav-
ních dveří. Zlého jsme netušili nic. A hle!!! Náhle se po chodníku blížila podivná postava 
ve fialově strakatém županu s křížem, žehnala jednou rukou na všechny strany a druhou 
rukou pak zvonila na zvoneček. Lidé se smáli, ale my jsme zbledli, ba zežloutli zlostí. Byla 
parádní biskupská mše a on chtěl, abychom mu líbali i ruku. A že přijde na druhý den zase.

Pobouření. A nejenom dětské. Rozzlobily se i maminky: naše, Brožků, Kapounů, slečny 
domácích. To že prý nejde. Naše maminka s paní Brožkovou sedly dohromady, pouvažovaly 
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Jim Forest e-maily z pekla
Kniha volně navazuje na  „Rady zkušeného ďábla“. Někdejší 

učedník Tasemník je nyní sám učitelem a posílá e-maily, v nichž 
radí žákovi, jak má působit na  člověka, který mu byl přidělen. 
Prostředky jsou moderní (televize, internet, různé technické 
vymoženosti, současné myšlenkové proudy), podstata zůstává 
stejná: ukázat zlo jako něco neškodného, ne-li prospěšného. Flirt 
ženatého muže s mladou kolegyní je označen jako navázání přá-
telství anebo dokonce jako pomoc nezkušené osobě. Často jsme 
pokoušeni k tomu, abychom lidi dělili na ty, kdo s námi souhlasí 
a kdo ne, a ty druhé dáme na seznam nepřátel. Pokud se použijí 
„ta správná slova“, jsme schopni strávit cokoli. Např. když se o po-
tratu mluví jako o svobodě volby, když termín „počaté dítě“ nahradíme frází „shluk buněk“. 
Muž je schopen ospravedlnit nevěru slovy „nikomu tím neublížím“ a nemyslí na to, jak by 
se cítil, kdyby mu jeho žena provedla totéž. Často se také schováváme za slova „co je na tom 
špatného?“ nebo říkáme: „co proti tomu máš?“, čímž odstřelíme jakoukoli námitku proti 
něčemu, na čem lpíme. Proč to odmítat, když je to tak příjemné? Konkrétněji: „Co má kdo 
proti homeopatii?“ Tu si navíc pleteme s přírodní léčbou.

Mnohé ze současné mentality může být nástrojem toho Zlého. Např. raději bychom 
byli považováni za zvrhlíky než za hlupáky. Někomu by připadalo hloupé být přistižen při 
modlitbě nebo četbě Bible. „Být tolerantní zní hezky, ale víme, co to znamená?“ Někdy jde 
o frázi, za níž se skrývá strach před zaujetím pevného postoje. Neradi bychom byli považo-
váni za netolerantní. Dále se mnozí z nás více bojí toho, aby nebyli považováni za blázny, 
než že budou označeni za  kriminálníky. Setkáváme se i  se snahou být za  každou cenu 
moderní a až s mánií vysvětlovat všechno v Bibli i církevní tradici jako obrazné vyjádření. 
Jen abychom nebyli považováni za fundamentalisty.

Čeho se démoni bojí? Tasemník říká: „Nic tak neohrožuje naše záměry jako modlitba. 
Dokud trvá, znamená pro nás naprostou ztrátu kontaktu a moci.“ Romana Bilderová

Stojí za přečtení

a druhý den byl biskup Jaroslav – ke svému údivu – uvítán jen rektorem a nižší asistencí 
a odveden na zadní dvorek. Tam seděl kardinál František H. v klerice s purpurovým paspu-
lováním a velkými knoflíky. A pohotově nastavil biskupovi ruku k políbení. A byla slavná 
mše. Hlavní byl, to se rozumí, kardinál. Jenomže biskup to s nervy nevydržel, dal se do plá-
če, a když odcházel, prozradil, co má za lubem: „Zítra přijde ještě větší pán, než je kardinál!“ 
Hned nám svitlo. Aha! Papež! A řekli jsme mu: „Přijdeš-li v bílém, tak Tě tak seřežeme, že 
se na trůn neposadíš!“ A vyhodili jsme biskupa i s jeho fialovým županem a zvoncem.

Tehdy naše hry přestaly. Ale já už drobet na kněze zaučen byl.
Přetištěno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství
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Salesiáni dona Bosca 
- jinak také Společnost sv. Františka Saleského. Založil ji v Turíně v r. 1859 

don Bosco a schválil ji Pius IX. v roce 1874. Je to kongregace kněží a laických 
bratří, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním dospívající mládeže, zvláš-
tě mládeže problémové. Jako patrona uctívají sv. Františka Saleského. Jan 
Bosco se narodil r. 1815, zemřel v roce 1888. Od roku 1841 pracoval jako 

kněz mezi chlapci v Turíně. Založil pro ně nejen oratoře, aby se s nimi mohl scházet i během 
dne, ale zakládal speciální školy. V roce 1934 byl svatořečen. V roce 1989 byl Janem Pavlem 
II. prohlášen za Otce a učitele mládeže. Je to světec, o kterém je zachováno mnoho svědectví 
zázračných činů, které měl vykonat. Některé popisuje i on sám. – Salesiáni se z Itálie rychle 
rozšířili nejprve do Francie a Španělska, poté i do dalších zemí v Evropě i mimo ni.

Schizma
Z řeckého schizein, „rozdělovat“. Označuje jakékoli rozdělení katolické jednoty. Podle 

církevního práva jde o odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy 
církve papeži podřízenými. Nutno rozlišovat mezi bludem (tvrdošíjné popírání některé 
z pravd), odpadlictvím (odmítnutím křesťanské víry jako celku) a právě schismatem. V dě-
jinách církve byla zaznamenána různá schismata. Asi nejvážnější byl rozkol, který oddělil 
roku 1054 východní (byzantskou) církev od  církve západní. Toto schisma trvá dodnes, 
i když díky ekumenickým snahám po 2. vatikánském koncilu a zvláště úsilí posledních 
papežů se vzájemné vztahy podstatně zlepšily a byly zneplatněny vzájemné exkomunikace.

Malý slovníček církevních pojmů 

Prosím o omluvu čtenáře jP. Spletla jsem a uvádím na správnou míru údaje z příspěv-
ku Vzpomínky z letošního léta na str. 34 v minulém čísle: Kostnice je v Německu na hranici 
se Švýcarskem a Rýnské vodopády jsou ve Švýcarsku. Děkuji za pochopení.  Heda Říhová

Poutní místo kájov u českého krumlova
Srdečně Vás zveme na hlavní pouť do Kájova, do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

„Zlatá sobota“ 11. října
19:00 hodin – zahajovací mše svatá, hlavní 
celebrant: P.  Ivo Valášek, vikář jindřicho-
hradecký; po mši mariánská pobožnost
22:00 hodin -  celonoční adorace
neděle 12. října
8:00 hodin – poutní mše svatá,  hlavní 
celebrant: P.  Václav Pícha, vikář česko-
krumlovský

10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá, ce-
lebruje Mons. Pavel Posád, světící biskup 
českobudějovický
13:30 hodin – litanie k Panně Marii a svá-
tostné požehnání a poté odpoledne mož-
nost soukromé modlitby
Příležitost ke svaté zpovědi bude v sobotu 
od 18:00 hodin. V neděli bude tato mož-
nost omezena počtem přítomných kněží. 
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Projekt Hřbitovy zaniklého pohraničí
Tento projekt je realizován v rámci česko-rakouského Fondu malých projektů Jižní Če-

chy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko, v rámci programu Cíl 3 – Evropská územní spoluprá-
ce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, jehož správcem a administrátorem je sdružení 
Jihočeská Silva Nortica se sídlem v Jindřichově Hradci.

Mnozí potomci obyvatel pohřbených na hřbitovech v příhraniční oblasti jižních Čech žijí 
mimo území České republiky, ale zejména starší generace se stále zajímá o historii svých 
rodin a o území, kde dříve žili. 

Projekt usiluje o to, aby potomci původních obyvatel mohli obnovit a navštěvovat ro-
dinné hroby ve virtuální podobě (nejsou-li pro ně dostupné či fyzicky neexistují) a aktivně 
se zapojit do mapování historie a obrazu domova předků. Krom toho projekt umožní české 
komunitě dosídlené po válce poznat starší obraz svého současného domova i jeho bývalé 
obyvatele. 

Hlavním výstupem projektu je online databáze s virtuálními hřbitovy, kde lze zřizovat 
hroby a ukládat obrazové i textové dokumenty. V loňském roce bylo zpracováno příhra-
niční území okresu Český Krumlov a v rámci pilotního ověřování projektu začal vznikat 
„Virtuální hřbitov Pohoří na Šumavě“. V roce letošním byla zpracovaná území rozšířena 
o pohraniční části okresů Prachatice a České Budějovice.

Prezentace projektu proběhla v  Českých Žlebech na  Prachaticku v  neděli 17. srpna 
a v Rychnově u Nových Hradů na Českobudějovicku v sobotu 6. září. Velkému zájmu všech 
návštěvníků se těšila zejména doprovodná výstava, přibližující zaniklé pohraničí i samotný 
projekt. 

Partneři v přeshraničním projektu: Občanské sdružení PIETAS, Mojné/ Velešín, Česká 
republika, Občanské sdružení Bucherser Heimat Verein, Stadlberg/Karlstift, Rakousko

Více informací: http://www.pietasamfi.eu
Jana Vozábalová, předsedkyně rady sdružení PIETAS.

Vypravili jsme se

Diecézní mariánské večeřadlo s mons. Pavlem Posádem
V sobotu 18. října 2014 ve 14,00 hod. se bude v kostele Panny Marie Růžencové 
v Českých Budějovicích konat Diecézní mariánské večeřadlo.
Program:
1. Modlitba svatého růžence
2. Modlitba za Svatého Otce
3. Svátostné požehnání
4. Čtení poselství z knihy “ Kněžím, přemilým synům Panny Marie “
5. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
6. Mše svatá – hlavní celebrant – Mons. Pavel Posád, pomocný biskup
Předpokládané ukončení večeřadla v 16.30 hod.
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Prezentace v Českých Žlebech

Doprovodná výstava
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Stalo se

kaple v Dmv
V Domově Matky Vojtěchy téměř dva roky bývá jed-

nou týdně sloužena mše svatá pro obyvatele a zaměst-
nance. Čekalo se na schválení interiéru liturgickou komi-
sí. Kaple byla vybudována z podnětu sester boromejek 
a zaplacena byla z finančních prostředků, které odkázal 
kongregaci Pater Jana Holas, jeden z prvních obyvatel 
Domova. 

Slavnostní posvěcení kaple Božího milosrdenství 
proběhlo 18. září v 15 hodin při mši svaté, které před-
sedal budějovický biskup Mons. Pavel Posád. Při oltáři 
s ním byl také pan vikář Josef Sláčík a Pater Petr Antoš. 
Přijely sestry boromejky z Prahy s Matkou Bohuslavou, 
z Lomečku přijela Matka Klára a sestra Benedikta, kte-
rá se postarala o hudební doprovod. Pan ředitel Huneš 
poděkoval všem přítomným za účast a sestrám  Domova 
za velmi vkusně připravenou kapli. Pan biskup ve svém kázání zdůraznil, že i když tato kap-
le není žádná katedrála, může být jasnou hvězdou na Božím nebi a bude zdrojem požehnání 
pro celý Domov, protože už nic nebrání tomu, aby byla v kapli uchovávána Eucharistie. Byl 
krásný slunný den a malé pohoštění mohlo proběhnout venku před recepcí. Cítila jsem, že 
se Matka Vojtěcha po celou dobu s námi raduje a nepřestává se za nás všechny přimlouvat. 
 Sestra Sebastiana


