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

Člověk je nevypočitatelný,
Bůh je nevyzpytatelný.

+ + + + + + + + + + 

Každý člověk přichází na svět skrze ženu.
To je důvod, proč máme mít k ženám
zvláštní úctu a vděčnost.

+ + + + + + + + + + 

Vyznávej vinu před Bohem, 
vyznávej víru před světem!

+ + + + + + + + + + 

Duch Svatý napoví,
Duch Svatý napomene.
Duchu Svatý, zůstaň!

+ + + + + + + + + + 

Duch Svatý nemůže přijít k člověku, 
který ho nezná nebo neuznává.
.
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so  1. 11. slavnost vŠeCH svatÝCH  
ne  2. 11. 31. nedĚle v MeZidoBí (Vzpomínka na věrné zemřelé)
Út  4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
ne  9. 11. 32. nedĚle v MeZidoBí
Po 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Út 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
St 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Čt 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny
ne 16. 11. 33. neděle v mezidobí 
Po 17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Pá 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
So  22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
ne 23. 11. slavnost JeŽíŠe Krista KrÁle
Po 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
ne 30. 11. 1. nedĚle adventní

slavnost Ježíše Krista Krále
Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích 

Nového zákona, kde je takto Ježíš na vícero místech představován jako 
dlouho očekávaný král Židů (Mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např. „Pán“) 
je označení „král“ vyjádřením vlády, kterou věřící křesťan přiznává Ježíši 
Kristu nad svým životem. Slavnost Ježíše Krista Krále je dnem římskoka-
tolického liturgického kalendáře, který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém 
mezidobí. Jedná se o svátek poměrně nový. Tuto slavnost totiž zavedl papež Pius XI. en-
cyklikou „Quas primas“ z 11. prosince 1925 jako vyvrcholení Jubilea, které se toho roku 
slavilo. V této své encyklice osvětlil Kristovu královskou vládu, která zahrnovala a dále 
zahrnuje nutně také povinnost katolíků dělat všechno, co je v jejich moci, aby bylo dosaže-
no tohoto ideálního stavu: „Je povinností, aby svou aktivitou a činností urychlili a uspíšili 
tento návrat“ (Kristova království). Papež Pius XI. také vysvětlil, že zavedení slavnosti 
Krista Krále má za cíl vytvořit účinný protilék proti moru, který zachvátil lidskou spo-
lečnost. Tento mor naší doby je laicismus se svými bludy a svými bezbožnými podněty. 
Tato slavnost v závěru liturgického roku poukazuje na to, že Kristus Vykupitel je Pánem 
dějin a času, jemuž jsou podřízeni všichni lidé a všechno stvoření. On je Alfa a Omega. Ježíš 
sám kategoricky potvrdil svou královskou moc před Pilátem: Na jeho otázku „Ty jsi král?“ 
božský Vykupitel odpověděl: „Ano, já jsem Král“ (Jan 18,37).

Jeho království, vysvětluje dále Pius XI., „jakožto zásadně duchovní a  vztahující se 
na duchovní věci, stojí jedinečně proti království satana a mocnostem temna. Království, 
o kterém Ježíš mluví v evangeliu, není tedy z tohoto světa, to znamená, nemá svůj původ 
od  lidí, ale pouze od  Boha. Kristus nemá na  mysli království založené na  moci zbraní, 
nýbrž na  síle Pravdy a  Lásky (ne náhodou říká Pilátovi, že kdyby jeho království 
bylo z  tohoto světa, bojovalo by, aby nebyl vydán židům). Lidé do  něho vstupují tím, 

Liturgický kalendář
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že se v pokání připravují na víru a křest, který působí opravdové vnitřní znovuzrození.“
Pius XI. pokračuje, že tento Král od svých poddaných žádá „nejen ducha odloučeného 

od bohatství a pozemských věcí, ukázněnost mravů a hlad a žízeň po spravedlnosti, ale 
také, aby zapřeli sami sebe a přijali kříž“. Toto království, i když je mysticky již přítomné, 
najde své naplnění na konci časů při druhém Kristově příchodu, až přijde jako nejvyšší 
Soudce a Král soudit živé i mrtvé a jako pastýř oddělí „ovce od kozlů“ (Mt 25,31n). Jedná se 
o skutečnost, kterou zjevil Bůh a kterou Církev vždy vyznávala. Svým druhým příchodem 
Kristus obnoví všechny věci, učiní „nové nebe a novou zemi“ (Zj 21,1), setře a utěší každou 
slzu, navždy vyhladí hřích smrt a všechnu nespravedlnost z tváře země. V tomto království 
bude vysvobozeno i všechno stvoření z otroctví a porušenosti a bude mít účast na slavné 
svobodě Božích synů. Proto křesťané v každé době vzývají Otce, aby přišlo jeho království, 
a modlí se tak zvláště v době adventní, když zpívají s liturgií: „Maranatha“, to znamená 
„Přijď, Pane“, aby tak vyjádřili svou horoucí touhu po parusii - druhém příchodu.

Pius XI. ovšem poznamenává, že je na omylu každý, kdo by chtěl upřít Kristu – člověku 
jeho moc nade všemi pozemskými věcmi, protože „přijal od Otce absolutní právo nade vším 
stvořením“. Nicméně, upřesňuje papež, dokud byl Kristus zde na zemi, zdržoval se zcela 
od výkonu své královské moci a dovoloval, aby „ti, kteří ji mají, ji také náležitě vykonávali“. 
Jeho moc zahrnuje všechny lidi. To vyjádřil jasně již papež Lev XIII. v encyklice Annum 
sacrum z 25. května 1899, ve které připravoval lidstvo na zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu ve Svatém roce 1900. Napsal tehdy, že „Kristova vláda se nevztahuje pouze na ka-
tolické národy nebo na ty, kteří jako znovuzrození z křestního pramene patří i podle práva 
k Církvi, i když je bludné názory od ní odloučily nebo je neposlušnost oddělila od lásky, 
ale objímá i všechny ty, kteří nemají křesťanskou víru, neboť celý lidský rod je pod mocí 
Ježíše Krista“.

Člověk, který neuznává Kristovo království v dějinách a odmítá se podřídit pod jeho jho, 
které je sladké, a pod jeho břímě, které je lehké, nebude moci dojít spásy ani najít pravý 
pokoj, protože zůstane obětí vášní, nepřátelství a nepokojů. Jedině „Kristus je pramenem 
soukromého i veřejného zdraví,“ říkal Pius XI. „V nikom jiném není spásy a není pod nebem 
jiného jména, které bylo dáno lidem a ve kterém mají být spaseni“ (Sk 4,12). Jestliže lidstvo 
nehledá Jeho Království a Spravedlnost, stojí tváří v tvář různým -ismům, které ponižují 
člověka a ďábelsky degradují lidskou důstojnost ve jménu falešného sociálního, ekonomic-
kého a kulturního pokroku.

Svátek D. N. Jesu Christi Regis („Náš Pán Ježíš Kristu Král“) byl poprvé byl slaven na po-
slední říjnovou neděli roku 1926. Pius XI. rovněž spojil oslavu tohoto svátku s každoročním 
zasvěcením lidstva Ježíšovu srdci (srov. Nejsvětější Srdce Ježíšovo). 

Papež vyhlásil tento svátek, aby připomínal a zdůraznil, že Kristus je král, a to nejen 
obrazně a v horizontu věčnosti, ale též reálně, teď a tady. Že vládne celému světu a všemu 
lidstvu. Že žádný stát ani člověk (bez ohledu na vyznání) není z této vlády vyňat a že žádný 
člověk ani státní moc nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu. 

Pavel VI. v revizi liturgického kalendáře vyhlášené v motu proprio Mysterii paschalis 
(1969), která vstoupila v platnost 1. ledna 1970, svátek přejmenoval na D. N. Iesu Christi 
universorum Regis („Náš Pán Ježíš Kristus, Král Všehomíra“), přesunul na poslední neděli 
v mezidobí a zvýšil jeho význam na slavnost.  Podle www fatym a katopedia
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Dokončení životního příběhu Matky Vojtěchy Hasmandové 

Život v Dívčí škole v Líšni byl velmi náročný, zvlášť pro různé kulturní 
aktivity, a duší všech představení byla paní ředitelka - sestra Vojtěcha. 
Hrávala se různá divadelní představení, ve kterých hrály všechny děti, 
proto byly tyto akce hojně navštěvovány rodiči. Pro chudou školu to byl 
často jediný zdroj příjmu, učitelky pracovaly zdarma a málokteré dítě si 

mohlo dovolit zaplatit plné školné. Proto se sestra Vojtěcha nešetřila, učila, cvičila s dětmi 
a upřímně se radovala z jejich dětských úspěchů. Ještě po létech se k ní v tramvaji hlásila 
paní, která říkala, že hrávala Šípkovou Růženku. Zdálo se, že nic nemůže ohrozit zdárně 
se rozvíjející školu s právem veřejnosti. Ale přišel 12. únor 1949 a škola byla definitivně 
zrušena. Nic nepomohla odvolání rodičů a žákyň, nepomohly urgence ani přímluvy. O osu-
dech všech řádových škol bylo již předem rozhodnuto. Československá republika měla být 
státem s ateistickým školstvím. 

Sestra Vojtěcha se odstěhovala do  mateřského domu 
v Praze Pod Petřínem a  jak jinak, byla šťastná. Ona byla 
vždycky připravena přijmout jakoukoliv situaci a těžit z ní 
pro svou duši a pro službu, kterou právě vykonávala. A byla 
všude. Na vrátnici nemocnice, u nemocných dětí, nebo po-
máhala studujícím sestrám na státních školách a doučovala 
je. Ale nejvíc byla vídána, jak klečí u svatostánku a adoruje.

Nápadné bylo, že od  příjezdu z  Brna - Líšně si sestra 
Vojtěcha nevybalovala své věci a část zavazadel měla za lůž-
kem. Sestry se jí na to ptávaly při večerní rekreaci a bývalo 
z toho veselo. Sestra Vojtěcha se nevybalovala. Tato infor-
mace se dostala až k sestře vikářce Teofoře. Ta se jí přišla 
zeptat, proč ještě není vybalená. Sestra Vojtěcha upřím-
ně vyznala, že se bojí zase se někde stěhovat a že když se 
dívá na svá nevybalená zavazadla, cvičí se ve statečnosti… 
Dostala ujištění, že opravdu nikam nepůjde, ať se klidně 
vybalí. Tak to učinila, ale přišel její svátek v dubnu 1950 
a byla poslána do prachatického Neumannea, aby převzala 
funkci představené komunity a vedoucí funkci ve zdejším 
Domově důchodců. Bylo jí 36 let. Přišla do velmi těžkých 
poměrů a všude to volalo o pomoc. Budova byla zanedbaná, 
na dvoře pobíhalo ještě mnoho drůbeže, takže to vypadalo 
spíš na selský statek. Také komunita se skládala z místních 
sester a  ze sester, které byly přistěhovány ze zrušeného 
ústavu v  Českých Budějovicích. Sestry přijely i  se svou 
představenou a samozřejmě k ní lnuly, byla velká obava, 
že se komunita rozdělí. A sestra Vojtěcha byla nejmladší. 

Boromejky
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Musela řešit nelehkou situaci, ale vyřešila ji dobře. Denně se chodila ptát na radu bývalé 
sestry představené Ilony. Byla to šlechetná žena, ocenila pokorný přístup sestry Vojtěchy 
a rozdvojení bylo hned v začátku zažehnáno. Sama sestra Ilona velmi Matinku Vojtěchu 
milovala a sestry denně byly svědky ušlechtilé lásky věkem dvou rozdílných sester, kdy 
stařičká sestra dávala přednost a respektovala autoritu mladé, a mladá představená za-
hrnovala láskou a úctou svou starou spolusestru. Po roce sestra Ilona zemřela příkladnou 
smrtí v náručí své představené Vojtěchy. 

Sestry její komunity o ní vydávaly nejlepší svědectví, nikdy nikoho nezarmoutila, a když 
se jí zdálo, že někomu snad ublížila, dovedla přijít, pokorně se omluvit jako první, i když 
vina na její straně nebyla. Tak si pomalu získávala srdce všech sester. K utvrzení této ses-
terské upřímné lásky pomohla příhoda z Božího dopuštění. V blízkosti Znojma se zřizoval 
nový ústav Plaveč a sestra Vojtěcha tam jela na týdenní výpomoc. Jenže to dopadlo jinak. 
Mimořádnou velkou námahou se sestře Vojtěše uvolnil v ledvině kamének, který vyvolal 
těžkou koliku. Byla odvezena do nemocnice, a kdyby nebyla ve velkých teplotách, lékaři 
už by ji operovali. Nakonec se kamének uvolnil a ledvina se dostávala do normální funkce. 
Nemocná byla tak vyčerpaná a dlouho musela sbírat síly, než se mohla vrátit do Prachatic. 
Za tu dobu však sestry poznaly, jak jim představená chybí, jak je jim po ní smutno a jak ji 
mají rády. Uplynuly dva roky a několik měsíců a komunita ztrácela svou milovanou Ma-
tinku Vojtěchu opět. Tentokrát natrvalo a zásahem tajné policie. Ale tento příběh už byl 
popsán, když jsem začala o Matce Vojtěše psát v roce 2011 pro časopis JP. V Prachaticích 
jsem začala, v  Prachaticích končím životní příběh velké ženy, statečné řeholnice a  naší 
drahé Matky Vojtěchy. 

S. M. Sebastiana
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Zlatá Koruna
Král železný a zlatý – Přemysl Otakar toho jména druhý složil zbožný slib, že založí 

klášter, zvítězí-li v bitvě proti uherskému králi Bélovi IV. Bitva je známa v evropské historii 
jako bitva u Kressenbrunnu (r. 1260), česky Kresčaku a Otakar z ní vyšel jako vítěz. Zda je 
tato legenda pravdivá, dnes nevíme. Jisto však je, že zlatokorunský klášter leží na okraji 
královských držav v těsném sousedství dominia rodu Rožmberků. Jejich rodový klášter 
ve Vyšším Brodě již několik let spravuje řád cisterciáků a ti vládnou nejen svému klášteru, 
ale celému širému okolí – lesům, polím a vsím.

Klášter původně nazvaný Svatá trnová Koruna – Sancta Spinea Corona – byl založen 
v místě, kde pár kilometrů od Českého Krumlova řeka Vltava vytváří meandr kolem ost-
rohu, kde se klášter nachází. Cisterciákům takové místo vyhovovalo, jejich konventy vždy 
stály v odlehlých izolovaných místech, která vyzývala k pilné práci i tichému soustředění 
se na modlitby a rozjímání. 

Rokem založení kláštera je rok 1263. Již roku 1259 byla generální kapitule v Citeaux 
zaslána žádost o fundaci. Než členové kapituly s ní vyslovili souhlas, byli pověřeni dva opati 
rakouských klášterů Wilheringu a Baumgartenbergu, aby posoudili, zda budoucí klášter na-
jde vhodné umístění. Posudek byl příznivý, a tak se 6. dubna 1263 vydalo dvanáct mnichů 
s budoucím opatem Jindřichem z mateřského kláštera v rakouském Heiligenkreuzu, aby 
založili nové společenství. Na místě bylo patrně již předem vystavěno několik dřevěných 
staveb pro jejich ubytování. Král obdaroval klášter pozemky i vesnicemi a jako dar nejvzác-
nější věnoval relikvii, trn z Kristovy koruny, kterou získal od francouzského krále Ludvíka 
IX. Tuto korunu dostal Ludvík, řečený také Svatý, darem od konstantinopolského císaře 
Balduina II. Nechal pro ni postavit podivuhodnou patrovou kapli Sainte Chapelle v Paříži.

První stavbou byla kaple Andělů strážných, jejímž vzorem se bezpochyby stala Svatá 
Kaple v Paříži. Na založení klášterních staveb pracoval z příkazu krále zvíkovský purkrabí 
Hirzo, jehož náhrobek se nachází v klášterní bazilice. Klášter byl určitě trnem v oku Vítkov-
cům a zničení kláštera v roce 1276 bylo připisováno rozporuplnému Záviši z Falkenštějna. 
Generální kapitula na tento čin reagovala a vyslala na zničené místo opata z francouzského 
Morimondu, aby provedl inspekci a zjednal nápravu. 

Dobou obnovy byla doba vlády Václava II. (r. 1291). Byla obnovena takzvaná filiace, 
tedy získání podpory jiného kláštera, který měl trvale svůj „synovský“ klášter pod ochra-
nou. Tímto novým mateřským klášterem byly Plasy. Opět přišli noví bratři v symbolickém 
počtu dvanácti s třináctým opatem. Donátorem nebyl jen samotný král, ale také panstvo 
z Bavorova a Michalovic. Přibývalo vsí a statků, jen na Boleticku vzniklo na padesát no-
vých vsí. Jejich obyvateli byli nejčastěji lidé přicházející z německy mluvících oblastí, tedy 
z Rakouska a Bavorska.

V době Václavově byla založena bazilika zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Její nej-
starší částí je presbytář, do poloviny 14. století pak přibývá trojlodí s bočními kaplemi. 
Tato doba je spojena se jménem kameníka Michala Parléře, bratra Petra Parléře. Kruhové 
okno ve stěně příčné lodi ukazuje na jeho autorství. Komplex staveb byl doplněn čtver-

Kláštery
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covou křížovou chodbou, která 
spojovala prostory kapitulní síně 
a  křídel konventu. V  roce 1354 
přišla katastrofa v podobě požáru. 
Stavby však byly znovu obnoveny 
a přibývaly další. O několik dese-
tiletí později v roce 1420 byl kláš-
ter přepaden husity a opět téměř 
zničen. Majetky kláštera byly poté 
uchváceny dvěma rody, a to Janem 
Smilem z  Křemže a  Oldřichem 
z  rodu Rožmberků, kteří o  vládu 
nad zlatokorunským klášterem 
nikdy nepřestali usilovat. 

Přes veškeré úsilí však klášter a jeho majetek v rožmberském vlastnictví nezůstal. Roku 
1601 byl poslední z rodu Petr Vok nucen prodat část původně obrovského dominia a s ním 
také klášter císaři Rudolfu II. Opatem se z rozhodnutí mateřského kláštera v Plasích stal 
Valentin Schőnbeck (1608). Nastala doba nového rozkvětu, především byly opraveny zni-
čené budovy a přistavěny nové objekty. Také počet řeholních bratří vzrostl. Povolal část 
mnichů z Aldesrbachu a přijal také mladé novice především z Bavorska. Rozvoj kláštera 
pokračoval kupodivu i po roce 1620. Císař obdarovával své věrné velkými statky, a tak se 
do jižních Čech dostávají Eggenbergové, rod původem ze Štýrska. V polovině 17. století 
přichází opat Bernard Pachmann a ten za pomoci zednického mistra Matyáše a italské-
ho architekta usazeného v Českém Krumlově Pietra Spinettiho počíná velkou výstavbu 
kláštera. Panujícím uměleckým slohem je italské baroko a to se muselo smířit s původní 
gotickou architekturou.

Především byly opraveny a zajištěny klenby kaple a kostela. Byla opravena a malbami 
vyzdobena křížová chodba. Jsou dostavovány hospodářské budovy a budova opatství. Při-
bývá také vybavení kostela barokními oltáři se sochami světců a oltářními obrazy. Posled-
ním opatem kláštera byl B. Bylanský, Ten ještě více vystupňoval úsilí o zvelebení kláštera, 
hospodářství a založil také školu pro děti poddaných. Dočkal se však doby vlády císaře 
Josefa II. a tím pádem zrušení kláštera na základě josefínských reforem. 

Doba 19. století představovala částečnou zkázu klášterních budov. Změnily se na hos-
podářské a dokonce průmyslové objekty. V roce 1846 zde vznikla strojírna a slévárna Petra 
Steffense, úspěšného podnikatele v oblasti parních strojů, čerpadel turbín a zemědělských 
strojů. Podnik provozoval výrobu až do r. 1909. Budovy jsou v majetku Schwarzenberků až 
do roku 1940. Tehdy, za doby německé okupace byl klášter zabaven gestapem jako postih 
za spolupráci Adolfa ze Schwarzenberku s Benešovou exilovou vládou a financování staveb 
předválečného obranného opevnění země. V roce 1948 přešel klášter do vlastnictví státu 
a od roku 1979 patřil pod Státní vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích. V současné 
době je v péči Národního památkového ústavu.     

MFK
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Homilie

Dostal jsem od  svého známého 
pokus o technicistní fejeton s upozor-
něním, že je jen pro některé katolíky. 
Dovolím si podělit se s  vámi o  jeho 
„noční přemítání“ k zamyšlení:

V polobdělém stavu jsem to (ač 
elektronický analfabet) viděl tak-
to:

Jsem chytrý, leč jen poněkud 
inteligentní mobilní telefon. Je 
ale  ve  mně i  naprosto dokonalý 
program. Je do mě vložena baterie 
(křest). V návodu k obsluze (katechismus) jsou kroky k mé aktivaci. A tamtéž také způsoby 
dobíjení baterie. Ten návod opravdu myslí na všechno, a tak uvádí i různé typy nabíječek 
a jejich princip. Také varuje před těmi nesprávnými. Lépe, než je v kraji zvykem, představuje 
i konstruktéra, výrobce a programátora (Sv. Trojici) i jejich generální zastoupení na zemi.

Program do mě vložený slibuje, že za určitých předpokladů v návodu uvedených může 
být nabíječka nahrazena trvalým a definitivním zdrojem. Nestačí ale jenom chtít, co pro-
gram slibuje a obsahuje. Musím také průběžně mačkat sám na sobě příslušné „čudlíky“ 
(odpovídat na mravní a spásonosné imperativy).

Návod k obsluze seznamuje i se servisními organizacemi. Sídlo sice mívají v takových 
podivných boudičkách s mřížkou, ale zato jsou jich mraky a fungují většinou skvěle. Ostat-
ně – je výběr.

Jsem zvláštní konstrukt, který dovolí jen někomu sahat mu na „čudlíky“, většinou se 
mačkám sám. Bojím se jen, abych si nenechal vybít baterii tak důkladně a na tak dlouho, 
že bych už nebyl sto program aktivovat. To bych pak mohl skončit v tříděném (doufám) 
odpadu. Ale slyšel jsem, že i tam může zavítat můj původce a i bez mých zásluh mě opravit 
a upravit. A tak se znamenám:

Váš šťastný hravý, ale ne příliš inteligentní mobil (M.B.E.)
J. Sláčík

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního mě-
síčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem 
k náročnosti tohoto financování přes naprostou nezištnost a dobrovolnou práci celého 
redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a  to aspoň 
příležitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.
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nerozbitné brýle
Nerada nosím brýle. Už jen proto, že mi překážejí na nose, snad-

no se rozbijí a pořád se mi někam ztrácí. A absolutně nesnáším, 
když se mi ušpiní. Občas mám chuť jít a hodit je do nejbližšího kanálu.

Jenže bez brýlí bych nic neviděla. Kdybych šla po ulici, viděla bych jenom procházející 
barevné šmouhy a občas by mě ozářila světla kolemjedoucích aut. Neviděla bych ten úsměv, 
který mi kamarád právě daroval, a ani bych nemohla pozorovat taneční páry na parketu. 
Možná podle zvuku bych poznala, že venku právě začalo pršet a ten pán odvedle si zapo-
mněl deštník.

Mohla bych si koupit barevné brýle, svět by byl mnohem zajímavější. Jenže bych zapo-
mněla, jakou barvu má ten náš starý obraz nad gaučem a po pár letech bych nedokázala 
říct, jak nádhernou barvu mají tvoje oči. Vlastně brýle do tmy by taky nebyly špatné, už 
bych se nebála vstát večer z postele a rozsvítit světlo, dokonce bych beze strachu šla večer 
nočním městem. Ale ty brýle by mi bránily ve dne vidět světlo.

Přála bych si brýle, kterými bych viděla jasně. Dokázala bych na lidech vidět jejich krásu, 
jejich zvláštnost. Pochopila bych je. Ty brýle by se nedaly ničím zastínit ani zničit. Rez by 
neměla šanci.

Pane, dej, ať dokážu vidět věci tvýma očima. Kéž dokážu pochopit ostatní lidi a být 
k nim ohleduplná a chápavá. Odežeň z mých očí mlhu, ať dokážu vidět světlo v ostatních 
lidech. Amen Veronika Pěstová

Biřmování
Loni začátkem října jsem se přihlásil na přípravu k biřmo-

vání spolu s dalšími asi deseti lidmi. První příprava byla začát-
kem listopadu, kdy jsme se poprvé sešli. Každému z nás pan 
vikář Josef půjčil Youcaty všech tří barev, a  to oranžový pro 
biřmovance, žlutý je katechizmus pro mladé a šedý je modliteb-
ní knížka pro mladé. Pravidelné přípravy směřované přímo pro 
biřmovance probíhaly jednou za měsíc a pár týdnů. 

Vždy se nám pan vikář Josef snažil pomocí předem připra-
vených prezentací přiblížit duchovní tematiku, na kterou jsme 
dostali povětšinou ,,úkol‘‘ přečíst si část z oranžového Youcatu, 
vždy přibližně dvě až tři kapitoly. Na další přípravě se nás ptal 

skoro pokaždé, co nás zaujalo či oslovilo na daných kapitolách v Youcatu pro biřmovance. 
Některé postřehy byly opravdu pro nás ostatní biřmovance zajímavé. 

Součástí přípravy na biřmování bylo ,,povinně‘‘ chodit do společenství mladých v Pra-
chaticích, které se scházelo jednou za čtrnáct dní v pátek večer pravidelně od 19:00.

Petr Babíček ml.

Life update
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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-
stavujeme v této rubrice.

Josef ludačka
Narozen: 1. 7. 1972 v Prachaticích
akolyta: od 20. 5. 1996
ženatý, tři děti, soukromý zemědělec u Kahova

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

V letech 1994 jsem nastou-
pil na studia Teologické fakul-
ty v Praze, kde jsem se v semi-
náři připravoval na  kněžskou 
službu. Ve  druhém ročníku 
jsem přijal službu akolyty. 
Toto pověření jsem vnímal 
jako službu lidem a krok k já-
henskému a  kněžskému svě-
cení. Pro tato svěcení jsem se 
nakonec nerozhodl.

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

Každá služba je obdarováním i dáváním, to přináší samozřejmě radosti i starosti. Mne 
osobně to stále vede k připravenosti svědčit o Kristu, denně číst Bibli, reflektovat své jed-
nání během dne. Stále přistupovat ke Kristu jako jedinému prameni života. A negativní 
pohled? Nenazval bych to jako negativní, spíše smutný – při své službě akolyty vnímám, 
že někteří lidé při společném setkání nedávají důraz na to podstatné.

ve které oblasti jste nejvíce využíván, jak konkrétně sloužíte, jste v této službě 
vytížen málo či příliš?

Nejčastější vedu bohoslužbu slova. Kromě kostela v Dubu a Vlachova Březí jsem měl 
možnost vést bohoslužbu slova v těchto kostelích a kaplích: Prachatice, Chroboly, Husi-
nec, Lažiště, Záblatí, Předslavice, Frantoly, Lhenice, Vitějovice, Strunkovice, Žernovice, 
Nebahovy. Z dalších služeb je to podávání Eucharistie či doprovázení P. Petra Antoše při 
mši svaté.

Akolyté vikariátu
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Jak vidíte své působení do budoucna, chtěl byste v církvi sloužit víc či jinak, 
uvažujete o jáhenství?

V současné době, kdy máme malé děti, mi množství aktivit v církvi vyhovuje. Do bu-
doucna jsem ale otevřen i dalším službám v církvi. Tím myslím vedení adorace, vedení spo-
lečenství. Pokud budu někdy uvažovat o jáhenské službě, nepůjde pouze o moje rozhodnutí, 
ale i o rozhodnutí mé manželky.

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

Vnímat či hledat Boha, udělat si čas pro Boha, v tom je zahrnuto rozjímání, četba Bible, 
přijímání svátostí, ticho, ale i dobře se vyspat, procházka přírodou, setkávání se s lidmi, mít 
zpětnou vazbu na své jednání atd. Oporou je pro mne setkání s lidmi, s kterými si mohu po-
povídat o mém vztahu s Bohem, a také svědectví druhých lidí, jak Bůh působí v jejich životě.

obec Buk vás zve na 
konCert se křtem dvd muzikálu 
„příběh nezištné lásky“
hudební skupiny p. vavřince MiriaM
v neděli 23. 11. od 16:00 hod. v Kd v Buku

(mezi Vimperkem a Prachaticemi, několik kilometrů od Šumavských Hoštic).
Křesťanská kapela Miriam pod vedením P. Vavřince Skýpaly funguje od roku 2008. 
V roce 2009 uvedla muzikál „Příběh nezištné lásky“ o životě Ježíše Krista, autor 
hudby a textů je P. Vavřinec. Kapela Miriam je v současné době tříčlenná: Klára 
Málová (sólový zpěv, percussions, klávesy), P. Vavřinec Skýpala (background vocals, 
baskytara, kytara, klávesy) a Jan Vozábal (bicí). 

P. Vavřinec skládá 
svoje vlastní texty 
a hudbu s duchovní 
tématikou, na sklá-
dání textů se čás-
tečně podílí i Klára 
Málová. Kapela 
Miriam hraje stří-
davě ve stylu rock, 
folk-rock, funky 
a art-rock a rovněž 
studiově nahrává 
CD, které můžete 
slyšet na Rádiu 
Proglas. 
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Zaniklé kostely Šumavy

Červené dřevo
Traduje se, že zde u léčivého pramene stával červeně natřený strom se 

zavěšenou mariánskou dřevořezbou. Právě onen strom dal jménu místo. 
V roce 1834 pak byla nad pramenem vystavěna poutní kaple.

Postavu, která v  roce 1676 stála za  založením farního kostela 
Bolestné Matky Boží v Červeném dřevě, zná zřejmě každý ško-
lák. I když v  trochu jiném světle. Není jím totiž nikdo jiný 
než pověstný Wolf Maxmilian, svobodný pán Lammingen 
z Albenreuthu. Že vám to jméno nic neříká? A co takhle 
Lomikar, ten co se svářil s Chody a dnes jej vnímáme pouze 
tak, jak nám jej vykreslilo pero páně Jiráska.

Za stavbou kostela však nestál sám. Pomáhal mu s ní jeho bratr 
Vilém Bedřich, povoláním kanovník Solnohradský. Hotovo bylo roku 
1680, kdy se funkce ujal první farář. Osada samotná vznikla až současně s kostelem a ne-
byla nikterak velká, stával v ní pouze tucet stavení, avšak spadaly pod ní mnohem větší 
obce Liščí a Fleky. Přesto patřila k nejstarším na Klatovsku.

Klasicky orientovaný kostel byl postaven z lámaného kamene, s omítkou bez architekto-
nických prvků. Bližší představu, jak kostel vypadal přibližně před sto lety, si můžeme jako 
vždy učinit podle Soupisu památek okresu Klatovského, kde je popsán takto:
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„Loď chrámová o třech osách podélných s třemi čtyřhrannými okny na každé straně, 
presbyterium polygonální, nižší, prolomené na třech stranách okny polokruhovými, k již-
ní straně jeho přiléhá trojpatrová věž s cibulovitou bání a lucernou. V západním průčelí 
kobka přistavěná mezi lety 1744 – 1773 s hlavním vchodem prostého tvaru. Zdivo velice 
trpí vlhkem. Loď, uvnitř 17,8 m dlouhá, 
10.59 m široká, jest prostý obdélník, 
zesílený mohutnými pilastry, k  nimž 
svádějí se podélné a  příčné pásy vale-
ného klenutí. Kruchta v západním prů-
čelí spočívá na  dvou oblých sloupech. 
Presbyterium, 8,40 m dlouhé, dělené 
od lodě hladkým polokruhovým oblou-
kem triumfálním, má klenutí tolikéž 
valené, stejně s lodním vysoké, vpravo 
prostý vchod do sakristie od věží.“

Co se týče inventáře, je výše zmíněný 
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zdroj velice strohý a zmiňuje pouze oltář z konce 18. století, spolu s třemi bočními oltáři, 
vesměs barokními, avšak bez bližšího popisu, a obraz Svaté rodiny visící v kobce, od nezná-
mého autora z počátku 18. století.

Ve zvonici se před stoletím nacházela trojice zvonů. Největší, vysoký 56 cm, odlitý v roce 
1711 klatovským zvonařem Janem Priqveyem. Menší, s výškou 48 cm, s erby Lammingena 
a jeho manželky Kateřiny Polyxeny rozené Lobkowiczové a s letopočtem 1681. Třetí nej-
menší byl odlit v roce 1856 Johannem Pernerem.
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Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a pár let nato zde vyrostl 
plot z ostnatého drátu, který takřka symbolicky oddělil faru, kostel i poutní kapli, které byly 
vyrabovány hned po válce, od zbytku osady. 3. května roku 1953 kostel vyhořel a ve dnech 
18. -20. prosince téhož roku byl stržen.

Po roce 1989 bylo přikročeno k pietní úpravě místa, kde stával kostel se hřbitovem, 
a v roce 1996 byla provedena rekonstrukce základů kostela, vztyčen dřevěný kříž a na hřbi-
tov umístěny nalezené náhrobky. Básník Ondřej Fibich v rámci knihy Nebe studánek II 
nalezl nad ruinami kostela jak základy kaple, tak pramen, jenž zaplavoval jímku, zbylou 
z domu kdysi stojícího v sousedství kaple. JP
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Stalo se

V neděli 5. října přijel brzy ráno do Prachatic pan biskup Pavel Posád, aby udělil svátost 
biřmování patnácti čekatelům Ducha svatého, mladým i starším, zblízka i odjinud. 



obsazení farnosti
Ve Vimperku se mění kněz, odchází Otec Michal, jde do Tábora, a přijde k nám z Katovic 

P. Petr Misař. Je to vždycky stejné, člověk se nějak musí přeorientovat. No, čím jsem starší, 
tím větší potíže mi to dělá. Ale zase, změna je život. A tak, ať je to začátek pro oba Otce 
dobrý.  V. Předotová

Jako i v jiných farnostech proběhla 19. října Misijní neděle ve Vlachově Březí. Při jar-
marku se prodaly na účely misijní sbírky domácí hnětýnky, kokosky a misijní zápalky 
(s výzvou Zapalte svá srdce pro misie) za 2.620 Kč. Děti si odnesly balónky s logem Papež-
ského misijního díla. Pb



22

okolí Betléma
Dnes se trochu rozhlédneme po Betlémě. Už několik dní bydlíme v hotelu vzdáleném 

jen asi 15 minut chůze od baziliky Narození Páně. 
Vždycky jsem si myslel, že jeskyně, ve které se Pán Ježíš narodil, byla v údolí a pastýři 

pásli ovce na stráních nad ní. Tak jsem si to od malička vrýval do paměti o vánocích u nás 
v kostele – sám jsem ty ovečky do jesliček stavěl! Až při své první pouti do Svaté země 
jsem pochopil, že ve skutečnosti je to právě naopak: Betlém Ježíšovy doby – nejstarší část 
dnešního velkého Betléma, nazývaná Staré město nebo Město Davidovo – stál na táhlém 
hřebeni na vrcholu kopce a jeskyně byla na jeho východním okraji, v místě, kde se mírný 
svah láme a začíná prudce klesat dolů. Pastviny byly hluboko pod ní – říká se jim pastýř-
ská pole. 

„Asi půl hodiny před Betlemem jest uprostřed polí čásť pozemku obehnána zdí a vysázená jako 
zahrada. Mezi stromy znamenati jest zříceniny bývalého chrámu v nichž nachází se jeskyně dosud 
zachovalá. Jest to pole pastýřů, kde jim anděl narození Páně oznámil.“ Tak popisuje svou cestu 
(na koni) z Jeruzaléma do Betléma v roce 1888 P. Václav Macek, farář v Husinci. I dnes je 
zahrada krásně upravena. Na místě tehdejší zříceniny stojí kostelík, postavený v roce 1954 
podle návrhů nám už dobře známého architekta Antonia Barluzziho. Rozměrná kupole 
připomíná svým obrysem nomádský stan. Desítkami drobných kruhových otvorů je vidět 
oblohu – a v noci hvězdy. Fresky znázorňují narození Pána Ježíše, andělské zvěstování 
a pastýře na cestě k Betlému. V jeskyni je výstava betlémů z různých koutů světa. 

Zastavujeme se a zpíváme chvalozpěv „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle.“ (Lk 2, 14). Tady zazněl poprvé! Připomínáme si, co tu řekl Svatý otec Pavel 
VI. při své památné návštěvě 6. ledna 1964: „Chtěl bych v této chvíli a na tomto posvátném 
místě – celou svou autoritou náměstka Ježíše Krista – vyzvat všechny státníky světa, kteří řídí 
nynější osudy lidstva, aby vážně uvažovali o slovech toho zpěvu, který tu zazněl. To není ná-

hodné, ale podstatné spojení: sláva 
Boží a pokoj lidí na této zemi! Není 
možný pokoj člověka s člověkem bez 
pokoje s Bohem a bez přiznání slávy 
Bohu!“ Uprostřed 60. let panovala 
ve společnosti atmosféra optimis-
mu a velkých očekávání. Tím víc je 
třeba si to připomínat dnes. 

„Pole, po jehož okraji jedeme, na-
zývá se pole Boazovo, kde týž boha-
tý muž šlechetnou Ruth sobě oblíbil. 
Zde bezpochyby také David, poto-
mek Boazův, pásal stáda otce svého.“ 

Pouť do Svaté země

Kostel na Pastýřských polích
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Tady nám P. Macek připomíná jiný biblický příběh, který se pojí s Betlémem. Vypráví ho 
kniha Rút. Je kratičký a rozhodně stojí za to si ho přečíst. Pojednává o přátelství a věrnosti 
cizinky z opovrhovaného národa – Moabky – Rút, která po smrti manžela zůstává se svou 
tchyní Noemi, připojuje se k vyvolenému národu, dostává podíl na Božích zaslíbeních a do-
konce se stává pramátí krále Davida (a tím i Pána Ježíše). Bohu není nikdo cizí. 

„Skrze zahrady vjíždíme do místa, o němž myslel jsem, že to jest již Betlehem. Vůdce náš jede 
ale bez zastavení ven druhou stranou. Tu teprve k malé své radosti poznal jsem, že jest to ještě 
jiná vesnice. Jmenuje se Beth-Sahur = ves pastýřů, že odtud pocházeli pastýři, jimž narození Páně 
bylo andělem zvěstováno. Však již asi po čtvrthodinné jízdě do vršku mezi zahradami stanuli 
jsme na výšině před velikou stavbou chrámu Panny Marie a klášterů jej obkličujících. Jsme díky 
Bohu v Betlemě!“ Dnes už je Bejt Sáhur součástí Betléma. Je tu plno obchůdků a dílniček, 
ve kterých se vyrábějí upomínkové předměty z olivového dřeva. 

A ještě jedno pamětihodné místo navštívíme, dříve než doputujeme do baziliky Naro-
zení Páně – je to hrobka ráchel, milované ženy patriarchy Jákoba, maminky Josefa a Be-
njamína. 1. kniha Mojžíšova vypráví: „Ráchel (při porodu) zemřela a byla pohřbena na cestě 
do Efraty, tedy Betléma. Nad jejím hrobem postavil Jákob pamětní sloup a ten je tam až dodnes.“ 
(srv. Gn 35, 16-20). Přicházejí se sem modlit hlavně ženy, které mají potíže v těhotenství 
a obávají se komplikací při porodu. (Jiná tradice spojuje Ráchel s Rámou severně od Je-
ruzaléma: srv. Jer 31, 15 a Mt 2, 18. Zdá se, že Jeremiáš symbolicky spojil tragický osud 
Ráchel s nářkem matek, kterým v roce 587 před Kristem Nabuchodonosorovi pochopové 
odváděli syny do babylónského zajetí; loučení se událo právě v Rámě. Matouš pak svou 
citací vrací tento předobraz zpět do Betléma a dává ho do souvislosti s povražděním bet-
lémských neviňátek).

P. Macek navštívil toto místo při zpáteční cestě do Jeruzaléma. Nechme ho ještě jednou 
vyprávět: „ Jedeme krajinou velmi památnou, plnou biblických upomínek. Po cestě té chodívali 
již patriarchové. Tudy ubíral se Abraham do Hebronu a opět šel tudy se synem svým Isakem, 
když měl jej obětovati na hoře Moria. Jakub vracel se tou cestou do vlasti a pochoval zde nedaleko 
Betlema manželku svoji Rachel na místě, kde zemřela, porodivši Benjamina. David vedl tudy voje 
svoje od Hebronu ku dobytí tvrze Jebusitů na hoře Sion. Šalomoun jezdíval tudy do zahrad svých, 
které měl jižně od Betlema. Panna Maria zemdlena kráčí cestou tou ku Betlemu, aby zde dala 
světu Vykupitele a opětně s dítkem narozeným spěchá tudy do Jerusalema, by je tam Bohu 
obětovala ve chrámě a přinesla předepsanou oběť.

Několik set kroků za městem přijíždíme ku zmíněnému hrobu Rachelinu. Jest to novější bu-
dova (postavili ji v roce 1620 osmanští Turci a upravil v roce 1860 sir Moses Montefiore) 
jakési kapli (moderní autoři mluví spíš o tvrzi) podobna. Dříve stávala tu z kamene pyramida. 

Blíže Jerusalema ukazuje se u cesty studně tří mudrců, kde prý se jim opět objevila hvězda, 
když z Jerusalema ubírali se k Betlemu. Blízko ní zříceniny domu Simeonova se spatřují.“

Mnohá z těchto míst dnes prakticky nelze navštívit. Jeruzalém je od Betléma oddělen 
zdí, podobnou té nedávno zbourané berlínské a snad ještě přísněji střeženou. Autobusy 
s poutníky smějí přejíždět jen na několika přesně určených přechodech a většinou pak není 
čas vracet se k něčemu, o čem i P. Macek říká: „Mnohá ta podání povstala teprve v dobách 
pozdějších a  jsou pouhými domněnkami, jimiž se aspoň srdce naše potěší. Kdo by jim pravdy 
nepřikládal, ovšem neprohřešuje se.“ P. Pavel LiškaKostel na Pastýřských polích
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Na návštěvě u

pavla nachlingerová
narozena: v roce 1923 v Žernovicích
Bydliště: t. č. v Prachaticích
sourozenci: šest sourozenců
Záliby:  četba románů z venkova, dříve i knihy o historii, ruční práce – pletení, 
 háčkování, šití

Jste nejstarší rodačkou Žernovic, jak vzpomínáte na své dětství v této vísce?
Bylo nás sedm sourozenců. Rodiče pracovali na poli a na hospodářství. Tatínek měl navíc 

zahradnictví, aby si přivydělal na splácení dluhu za dům. Když jsme se ráno probudili, tatí-
nek už pracoval v zahradě, maminka krmila zvířata a nás vypravovala do školy. Na plotně 
byla snídaně, kterou pro nás připravila – kafe, některý den polévka „pucková“. Sami jsme se 
najedli, k obědu jsme si vzali krajíc chleba a šli do školy. Už od 1. třídy jsem chodila do Pra-
chatic, od 4. třídy do obecní školy v Žernovicích a na měšťanku opět do Prachatic. Chodilo 
se pěšky. Čtvrtý ročník měšťanky už nebyl povinný – já do něj chodila, ráda jsem se učila. 
V roce 1938 začala válka, proto jsem se svému řemeslu – krejčovině - učila ve vsi u krejčího 
Tomka. Doma jsme i my děti měly kus své práce. V neděli odpoledne jsme se děvčata ze vsi 
sama scházela, hrály jsme divadlo, třeba i se živou kozou. Učily jsme se tanečky, byly jsme 
zvyklé zpívat, když jsme pásly krávy. Držela se neděle, vyšívalo se… Nacvičily jsme předsta-
vení, udělaly jsme plakátky, lidé přišli. Tehdy byla ve vsi pospolitost. Když jsme třeba měli 
čtyři krávy březí a doma nebylo mléko, přinesl někdo ze sousedů mléko, jindy zase my a ti 
a ti… Vědělo se, co kdo potřebuje.

Ve škole byly tehdy třídy početné. Co řekl učitel, bylo „svaté“, byl autorita. Náboženství 
nás v Žernovicích učil v úterý a pátek odpoledne P. Jílek. Těšili jsme se na něj, vyhlíželi 
ho z okna. Přijížděl na motorce. Byl milý, k nám dětem zvlášť srdečný. V ZŠ Vodňanská 
v Prachaticích nás učil P. Zdražil a P. Doležal. Když zkoušel, hlásila jsem se, třeba když se 
ptal „Co je to purifikatorium?“.

Na Boží tělo v Prachaticích jsme šly my tři sestry v bílých punčochách přes zorané pole, 
moc čisté jsme nedošly. Oltáře byly po náměstí, šlo se Jánskou ulicí, pod hospodou Pasov 
byl také jeden oltář. Katolická mládež se scházela v Prachaticích, za války jsme my mladí 
z vesnic Žernovice, Hracholusky, Svojnice chodili do Vitějovic. 

Váš ročník 1923 musel ve 2. světové válce do Německa, byla jste tzv. „totálně na-
sazená“…

Svého tatínka jsem viděla jedinkrát plakat, a to když mě vedl 22. října 1942 na vlak. Bylo 
mi 19 a půl. Jako vyučená švadlena jsem měla spolu s dalšími děvčaty jít do textilní továrny 
v Lagenbielau, ale tam už jely týden před námi z Českých Budějovic. V Reichu jsme byly 
poslány do muniční továrny v Ludwigsdorfu ve Slezsku, okres Kladsko. Pamatuji na první 
Vánoce v Reichu. Bylo nás 14 na pokoji. V balíku jsme z domova dostaly brambory, čes-
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nek. Jedly jsme „oukrop“ 
a chleba. Rozsvítily jsme 
svíčky, zpívaly koledy 
a Kde domov můj - to už 
jsme nedozpívaly, zaleh-
ly jsme do postele a pla-
kaly. Hned druhý den 
jsme čtyři kamarádky 
utekly. Řekly jsme si, že 
tady nebudeme. Na  ná-
draží v  Kladsku nám to 
jeden český kluk, s  kte-
rým jsme se náhodou 
potkaly, rozmluvil, a tak 
jsme se vrátily. Bylo by to 
špatně dopadlo.

Dělala jsem v chemic-
ké továrně na minách. Práce těžká to nebyla, ale nezdravá a psychicky náročná. Bydlely jsme 
v lágru Češky, Němky, Polky, Rusky, Ukrajinky. Vedle ženského lágru byl mužský lágr. V to-
várně s námi pracovaly židovky. Míchaly jedovaté prášky pro miny. Měly přísnější režim. 
Do práce chodily ve čtyřstupech, vzadu jela kára. Když někdo padl, naložili ho. Za továrnou 
byly jámy, tam je házeli, někdy se ještě hýbaly. Zabalili je do papíru, šaty dali dalšímu. Já 
jsem to nikdy neviděla a ani nechtěla vidět. U našeho pásu byly židovky. Kdybyste viděli, 
co dostávaly k jídlu! Taková „zatuchlá“ voda to byla…

Já nemůžu říct, že bych měla někdy hlad. V poledne jsme měli oběd v lágru. Tam jsme 
dostali margarín v takové „bábovičce“ a půl bochníku chleba – to bylo na večeři a snídani. 
Ráno jsme k tomu dostali teplé černé kafe. Těšila jsem se na úterý a pátek, to byl „eintopf“- 
hustá polévka a po ní čtvereček pudingu (asi z krupičky) politý malinovou šťávou. To byla 
dobrota! V továrně jsme během směny dostávali hrnek mléka. Na české potravinové lístky 
jsme si mohli koupit jídlo v obchodě. Chodili jsme také do hospody před lágrem na černé 
pivo. To jsme si koupili za kapesné. (Ostatní vydělané peníze jsme dostali po návratu z Rei-
chu, ale byla měna a dostali jsme hotovost 1:50). Jednou týdně jsme fasovali čisté modračky 
a jednou za měsíc ložní prádlo. Rusky si z prostěradel ustřihly pruhy a šily podprsenky. Měly 
jen věci, se kterými první den do lágru přišly. V neděli bylo volno. Pamatuji se na návštěvy 
na poutního místa Albendorf (česky Vambeřice). Byla jsem tam pětkrát. Je podobné naší 
Svaté Hoře. Chodila tam kdysi i babička Boženy Němcové.

Po dvou letech se mi stal při práci v továrně úraz, a tak jsem se 8. listopadu 1944 vrátila 
na Šumavu a hned druhý den jsem musela nastoupit do Libějovic (u Lomce). Bylo tam pro 
Hitlerjugend gymnázium. Tam jsem, stále jako totálně nasazená, žehlila a zašívala prádlo 
až do konce války. 

Kolik nás asi ještě žije?!? Mělo by se o tom, co se dělo, psát… zemědělci do Reichu nešli, 
z naší vesnice byl ještě Franta Šenkýřů a Máňa Poulů, ročník 1924 – ti šli na rok, a ročník 
1923 to měl do konce války. 
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A jak šel život dál?
V roce 1947 jsem se vdala za Ludvíka v žer-

novické kapličce. Bylo to v  únoru a  „Štěpánů“ 
saně nás pak odvezly k fotografovi do Prachatic. 
Manžel se vyučil krejčím v Prachaticích a po zá-
boru města se doučil v  Husinci. Šest let jsme 
bydleli v Českých Budějovicích a pracovali v krej-
čovské dílně spolu. Já až po dvou letech mateř-
ské. Od ledna 1953 jsme bydleli v Prachaticích. 
S manželem jsme šili spolu až do mé druhé ma-
teřské. Pak jsem 19 let krejčovinu nemohla dělat, 
protože manželé nesměli být v práci spolu. Praco-
vala jsem 9 let v Jihokovu v Husinci, pak v Jitoně, 
pět let před důchodem opět u krejčoviny.

V  neděli jsme chodívali pomáhat rodičům 
do Žernovic.

Povídáme si o 2. světové válce, v Žernovcích je na návsi pomníček padlých vojáků 
už z 1. světové války…

Ten byl svěcen 1. června 1930. O pouti v květnu jsme každý rok všechny školní děti 
chodily s P. Jílkem v průvodu s hudbou do kapličky, kde byla mše svatá a po ní právě u po-
mníčku zahráli hudebníci na památku padlým vojákům z naší vesnice. Na pouť jsme měli 
nové šaty a boty, byla to radost, zvláště kde v rodině bylo více dětí a častěji si to nemohli 
dovolit. Na návsi bývaly pouťové krámky.

Máte nějaké životní motto?
Naše krátká známost s Ludvíkem před rozloučením a odjezdem do Reichu byla založena 

na důvěře jednoho k druhému. Mé motto k manželství bylo: mít se stále rádi jako v den 
svatební, mít jeden k druhému úctu, být k sobě upřímní a věrní! To byl pro mě základ šťast-
ného manželství. Měla jsem manželství pěkné, vychovali jsme dvě děti. Bohužel manžel 
zemřel po 52. letém manželství. Nebylo všechno v životě „růžové“, potkaly nás i tragédie, 
spolu jsme vše zvládli.

Máte recept na „dlouhověkost“? 
Žiji skromně, přepych nemám, ale jsem šťastná. Vše co mám, to jsme s manželem pocti-

vě vydělali. Děti mě ve všem pomáhají, i když bydlím v bytě sama – nejsem sama. Teď jen 
prosím Pána Boha o zdraví, jeho ochranu, jeho požehnání a dar osvícení Duchem svatým. 
Nic víc nepotřebuji.

Starším lidem radím, nezůstávejte sami uzavření do sebe, choďte mezi lidi, vždyť ten 
svět je tak krásný, život tak krátký. V lidech ať vidíte to lepší a hned vás to u srdéčka zahřeje, 
nepociťovat k nikomu hněv a umět odpouštět. Zkuste to a hned vám bude blaze. 

Děkuji, že jste se s námi podělila o svůj životní příběh.
připravila Lenka Hanžlová
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Špitální řády
Jsou to řeholní řády existující už od dob křižáckých výprav. Jejich členové se zavazovali 

k dodržování slibu péče o poutníky a nemocné. Výraz „špitál“ pochází z latinského slova 
hospitale, kterým se označoval útulek pro nemocné a  chudé, později nemocnice, špitál. 
K nejznámějším špitálním řádům patří Řád sv. Jana z Boha a kamiliáni. Ženské ošetřo-
vatelské řády zahrnují všechny sestry, které pečují o  nemocné a  chudobné (alžbětinky, 
františkánky, šedé sestry, milosrdné sestry a další).

Švýcarská garda
Nazývá se tak sbor švýcarských vojáků ve službě městského státu Vatikán. Jejich úkolem 

je chránit osobu papeže a dohlížet na Apoštolský palác a vchody do Vatikánu. Četní Švýcaři 
byli ve službě Svatého stolce už od 14. století, ale s myšlenkou vytvořit stálý ochranný sbor 
přišel až Julius II. Dne 21. ledna 1506 požehnal prvních 150 švýcarských vojáků, kteří 
vstoupili do služeb Vatikánu. Papež Pavel VI. stanovil v roce 1976 početní stav švýcarské 
gardy na  90 členů. Tvořili ji 4 důstojníci, 1 kaplan, 23 poddůstojníků, 60 halapartníků 
a 2 bubeníci. Papež Jan Pavel II. zvýšil v roce 1979 počet halapartníků na 70, a tím ustálil 
počet na sto mužů. Švýcarská garda dodnes obléká charakteristický kroj, jehož autorství 
se připisuje Michelangelovi.

Malý slovníček církevních pojmů 
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stachy
válka světová. rok 1914.
Příčinu, podnět a průběh této války v době přítomné zvané „Evropské“ neb i „světo-

vé“ vylíčí zajisté nesčetní dějepisci. Zde podrobněji vypíši události, týkající se hlavně naší 
osady, průběhem této války se zběhlé: Několik dní před vypuknutím války psalo i mluvilo 
se sice o napjatém poměru mezi Rakouskem a Srbskem, ale poněvadž v posledních letech 
mnohokráte o možném vypuknutí války mezi naší monarchií a Srbskem se mluvilo a válka 
se nedostavovala, nepřikládal ani tentokráte nikdo víry pověstem podobným. Proto ještě 
v sobotu večer dne 25. července, kdy do šesti hodin chtěla naše vláda míti uspokojivou 
nevyhýbavou odpověď od srbské vlády na své požadavky, klidně seděla vybraná společ-
nost z našeho místa majíc uprostřed znamenitého spisovatele a opěvovatele krás Šumavy 
Klostermanna s paní a umlouvala se o podrobnostech k zítřejší schůzi na Javorníku, kde 
měl spisovatel Klostermann promluviti o významu a potřebě rozhledny na jediném českém 
vrchu významnějším v Šumavě – na Javorníku. Den na to 26. července 1914 na svátek sv. 
Anny, který padl na neděli, slavila naše osada při ranní mši sv. řídkou slavnost – jubileum 
50letého trvání manželského spojení manželů Kortusových řečených Šíma z  Jirkalova. 
Za hřmění hmoždířů blížil se k 8. hodině ranní velký průvod přátel a známých s jubilanty 
do našeho, toho dne lidmi přeplněného, kostela. V kostele za velikého pohnutí obnovo-
vali slib před padesáti lety daný. Po mši sv., když jubilanti, příbuzní i lid vycházeli a živě 
o této – od mnohých desítiletí zde neodbývané slavnosti – hovořili, prošla jako blesk celým 
shromážděním zpráva, že válka je vypovězena Srbsku a že od c.k. okresního hejtmanství 
v Sušici právě ve ¼ 10 hodině kočárem přijel posel a přibíjí vyhlášky, kterými oznámena 
mobilisace celého armádního sboru Pražského, k němuž patřily i veškeré pluky doplňova-
né mužstvem z našeho kraje. Za krátko obstoupilo veškeré množství vyvěšené vyhlášky 
a četlo, že veškeré mužstvo aktivní – odvedení domobranci do 39 let povinno do 24 hodin 
dostaviti se k doplňovacím velitelstvím svých pluků. Nemožno vylíčiti, jak působila tato 
zpráva na shromážděné. Pláč se ozýval nejen u mužů starých a u žen, ale i u mobilizova-
ných. Zprvu stál každý bezradně, ale po chvíli spěchali jedni na obecní úřad, aby zvěděli 
podrobnosti, druzí na zdejší poštovní úřad, aby volali příbuzné z ciziny domů, by se ujali 
hospodářství za jejich nepřítomnosti, jiní opět dělali poslední vůli, navštěvovali příbuzné 
a známé a prosili, by se za jejich nepřítomnosti ujali hospodářství a dětí a v pádu potřeby 
vypomohli, což všemi ochotně slibováno. V noci z 26. července na 27. červenec jistě málo 
kdo z naší osady spal. Již v ranních hodinách 27/7 možno bylo spatřiti loučící se mobili-
sované, kteří sráželi se k osmé hodině ráno ve větší houfce a provázeni rodiči, plačícími 
ženami a dětmi, vydali se k poslednímu vlaku do Vimperka. Ten den a mnoho následujících 
dnů nikdo nic tu nepracoval. Jeden druhého na potkání pln starostí se ptal jak bude dále. 
K příjezdu pošty ke druhé hodině odpolední a k hodině osmé večerní shromáždila se vždy 
v prvních dnech mobilisace celá osada kol naší pošty. Noviny nahlas shromážděným se 
předčítaly a vzájemně sděloval jeden druhému co píší mobilisovaní. Válka sblížila všecky, 
takže byli jakoby jedna těžce trpící rodina. Ve středu 29 července o půl noci přestaly vlaky 

Ze starých kronik
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voziti civilní osoby a v sobotu 1 srpna byla vyhlášená všeobecná mobilisace veškeré naší ar-
mády vojínů všech do 39 roku věku svého. Ten den musil nastoupiti činné vojenské službě 
co polní kurát též místní kaplan František Čech a sice k pěšímu pluku č. 75 Jindřichohra-
deckému. Mezitím dnem i nocí na náš telegrafní úřad dostavovali se příbuzní těch, kteří 
byli povinni službou vojenskou a dleli tu dobu v cizině a volali je telegraficky k nastoupení 
činné služby. Z Německa přijeli v nejbližších dnech mobilisace všichni. Z Francie a Ruska 
přijeti z valné části již nemohli. Jen několik zedníků, kteří pracovali ve Varšavě přijelo a vy-
pravovalo, kterak přišli již do bitevní čáry u Čenstochova a jak s největšími svízeli dostali 
se do svého domova. Ostatní ze zemí, s nimiž Rakousko válčilo, byli zadrženi (internováni) 
a dle zpráv docházejících bylo s nimi co Čechy dobře zacházeno. Přemnozí z nich pracovali 
jako v době míru za plat. Zprvu byla ta všeobecná obava, jaký as osud je stihl. Po několika 
nedělích však pomocí zahraničního ministerstva dopsali jsme jim a oni pak prostřednic-
tvím Červeného Kříže dopisovali do svých domovů a tím uklidnili aspoň poněkud mysl 
svých příbuzných. Mobilisovaní vojáci z naší osady zdrželi se delší dobu v městech v nichž 
byla příslušná jejich doplňovací velitelstva a sice hlavně v Písku a Čes. Budějovicích a v Pra-
ze a  nám horlivě dopisovali. Vydány byly zvláštní válečné dopisnice a  vojáci dopisovali 
nám i naopak na Dopisnicích těchto bez připojení známek. Dopisy musily býti zasílány 
k censuře do Prahy a závadné nebyly dále odesílány. Vše dychtilo zprvu zvěděti, kam který 
regiment a tím kam jejich příbuzní odesláni budou; zda proti Rusku neb proti Srbsku. Již 
dle různých poznámek na dopisnicích zasílaných z transportů seznali jsme, že regiment 
11. Písecký jede proti Srbsku a rovněž tak i reg. 28 zeměbranecký a 28 a 29 domobranecký 
a 29 zeměbranecký proti Rusku. Zatím následovala v krátkém čase za sebou jedna událost 
za druhou, která v napětí udržovala celou osadu naši. Mobilisováni byli rychle za sebou 
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v měsíci září i 40 letí, pak 41 a 42 letí; na to povoláni byli ti kteří po jaru 1914 odvedeni byli. 
V říjnu byl nový odvod 23, 22, 21, 20 letých a když ti nastoupili činnou službu vojenskou, 
nastal odvod 24 listopadu všech těch 24letých až 36letých, kteří při pravidelných odvodech 
odvedeni nebyli. Tito pak jichž bylo z obce naší politické odvedeno na 50 a z Oubyslavi 
na 17, nastoupiti musili dle stáří nejmladší 4 ročníky 16 ledna, další tři ročníky 1 února 
a ostatní 16 února. Mělo pak do této doby k činné službě z naší pol. obce Stach povoláno 
býti přes 700 (mnozí z nich přirozeně se nedostavili. Byli zadrženi v Rusku, vystěhovali se 
do Ameriky atd.). Z Oubyslavi 78. Ježto pak naše regimenty byly stále v ohni, přicházely 
již krátce po vypuknutí války zprávy o raněných, mrtvých, zajatých našich osadnících…

V hospodářském ohledu přirozeně válka učinila velikou změnu na naší osadě. Byltě zde 
po léta zahnízděn zvyk, že většina našich osadníků pracujících za hranicemi žila značně 
lehkomyslně. Byl tu všeobecně zakořeněn zvyk, že lid když na zimu přijel z ciziny do svých 
domovů „žil“ tak, že po jaru když chtěl odejeti „do světa“, téměř do jednoho rok co rok dlužil 
se na cestu. Po celé jaro a léto rodina brala živobytí u kupců na dluh. Dluh většinou splatili 
naši „světáci“ až na podzim, když přijeli a mnozí sotva že zaplatili dluh starý, hned začali 
dělati dluh nový. Vypuknutím války naráz vše se změnilo. Přestal rázem osobní uvěr. Vše 
platiti musilo se hotově. Kupcům zdejším na dluh velkokupci ničeho nedali a proto i kupci 
nemohli dávati svým odběratelům na dluh. Štěstí pro naší osadu, že stát dával podpory 
příbuzným domobranců, kteří k činné službě byli povoláni. Komu má se podpora dávati 
a v jaké míře, určovala okresní vyživovací komise v Sušici. Největší obnos byl tu určen za 2 
koruny 20 haléřů. Že tu bylo mnoho nespokojenosti od těch, kteří si tu na podporu dělali 
nároky a podporu nedostali, že mnoho svízelů v této věci měl zdejší obecní úřad, který ar-
chy přihlašovací k přiznání příspěvku na výživu vyplňoval nebo aspoň podpisoval a okresní 
vyživovací komis v Sušici netřeba šířeji líčiti a dokazovati. Drahota všech věcí hlavně po-
travin stoupala po vypuknutí války skorem den ode dne každým dnem. Tak v sobotu před 
vypuknutím války stál pytel bílé mouky (75 kil) 36 korun, v neděli 26 července 40 korun, 
v pondělí 27 července 48 korun a ku konci roku 1914 již 80 korun a ještě nebyla k dostání.

V náboženském ohledu po vypuknutí války jevila se větší horlivost v návštěvě služeb 
Božích než dosavád. Nejenom v nedělích možno bylo pozorovati větší horlivost v návště-
vě chrámu Páně, nýbrž i ve všední dny. Zvláště při mimořádných pobožnostech za brzké 
skončení války apod. býval chrám náš přeplněn osadníky. Též mobilisovaní zvlášť v pozdější 
době dostavovali se před svým nastoupením činné služby k sv. zpovědi a sv. přijímání. Zpr-
vu několik čtenářů tisku, jenž v posledních létech do únavy tvrdil, že válka býti nesmí a nyní 
v rozpacích činil pokusy odvrátiti pozornost svých stoupenců od sebe k těm nenáviděným 
klerikálům, ojediněle začínali výklady dělati že válku způsobil papež, biskupové a kněží ale 
hlasy tyto v brzku umlkly. V jiných letech po celý advent přijížděli sem agenti firem, které 
prodávaly zboží našim podomním obchodníkům. Kvůli těmto většinou židovského vyznání 
agentům pořádány byly tu v adventu taneční zábavy. A když lid přijel ze světa tancovalo se 
celé týdny den ode dne ani pátek nevyjímaje. Od vypuknutí války i po celý masopust 1915 
nebylo tu ani jedné taneční zábavy.

JP
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Pozvánky

V Setkání č. 10 byla zveřejněna pozvánka na setkání pomocníků v pastoraci na sobotu 
15. 11. 2014.  Toto setkání se letos konat nebude a namísto toho jsou všichni zváni na 
pouť do Prahy: 
Kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český,  
jako zástupce ČBK srdečně zve k oslavě 

25. výročí kanonizace sv. anežky České  
a listopadových dnů 1989
Slavnou mši sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze bude dne 15. listopadu 2014 
od 10.30 hod. celebrovat J. Em. kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. 
(Bohoslužbu i předprogram bude přenášet Česká televize.)
9.30 – otevření katedrály pro poutníky,
10.00 – program písní a slova o sv. Anežce České,
10.30 – pontifikální mše sv. ke cti sv. Anežky České,
12.00 – program na Hradčanském náměstí 
Poutníci mohou zaujímat místa v katedrále od 9.30 hod. Pro případ velkého počtu pout-
níků bude před katedrálou umístěna velkoplošná obrazovka. Místa v katedrále je potřeba 
- vzhledem k TV přenosu -  zaujmout do 9.50 hod. 

Fara Mirovice (u Březnice), kterou spravuje bývalý prachatický kaplan P. Petr Hovorka, 
nabízí pro duchovní i turistické pobyty jednotlivců, rodin i skupin své prostory: 

V přízemí kaple, relaxační a společenská místnost, k dispozici také zahrada, v patře 
velký a malý sál a ložnice větší (5 postelí) a menší (3 postele). Cena za noc: dospělí 150 Kč, 
děti do 15 let 100 Kč, rodiny s dětmi 400 Kč. Více na http://farnost-mirovice.webnode.cz. 

poZvÁnKY pro Mladé
sam
7. - 9. 11. 2014 - Setkání aktivní mládeže na Ktiši - tentokrát s Jaroslavem Trávníčkem. 
Téma: zážitkové hry a jejich reflexe - což zažijí mladí i na vlastní kůži.

víkend na Ktiši pro děti 
28. – 30. 11. 2014 
(přihlášky u katechetky Lenky Hanžlové, mob.603 859 190)

setkání s Mikulášem na faře v prachaticích ve čtvrtek 4. 12.
16:00h. pohádka pro předškolní děti + 1. - 5. třída
17:00h. Mikulášský večer pro „náctileté“
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Mše svatá

příprava na evangelium
Evangelium má v mešní liturgii ústřední místo, srovnatelné s proměňováním a svatým 

přijímáním. Myslím, že si to stále dostatečně neuvědomujeme. Přitom to není nic nového, 
žádný objev pokoncilní obnovy. Tak to křesťané chápali od počátku! Dovolím si připome-
nout úryvek z Origenova Komentáře ke knize Exodus (z 1. pol. 3. stol.), který jsem citoval 
už v předminulém čísle. Starokřesťanský myslitel v něm povzbuzuje své žáky, aby se dívali 
na Kristovu přítomnost v evangeliu stejně jako na jeho přítomnost v hostii: „Jak to, že vy, 
kteří při přijímání těla Páně tak pozorně chráníte a uctíváte každou částečku, aby ani kousek 
z posvěcených darů nepřišel nazmar – a to je správné! – si myslíte, že nedbalost k Božímu slovu 
je méně vážným proviněním?“ 

Sám Ježíš přece řekl: „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, 
bude žít navěky.“ (Jan 6, 51). Živý – to předpokládá nejen hmotu (tělo), ale i ducha (myšlení, 
chtění, slova). Kristus je nedělitelný; přijmout ho znamená nejen přistupovat ke svatému 
přijímání, ale i naslouchat jeho slovům v evangeliu. Jinými slovy to naznačujeme, když se 
modlíme Korunku Božího milosrdenství: „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství 
Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista …“).

Druhý vatikánský koncil v  konstituci o  posvátné liturgii Sacrosanctum concilium učí: 
„Aby uskutečňoval tak veliké dílo (spásy), je Kristus stále přítomen ve své církvi, především v li-
turgických úkonech … Je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo 
svaté.“ (SC 7).

Před několika dny skončil mimořádný biskupský synod o rodině. Mluvilo se i o těch, 
kteří po rozvodu prvního manželství uzavřeli nový sňatek a nemohou přijímat eucharistii. 
Pro mnohé z nich je to těžká újma. Církev stále hledá, jak jim pomoci. Využívají dostatečně 
možnost setkat se s Kristem přítomným v evangeliu? A vědí o ostatních způsobech jeho 
přítomnosti, jak je uvádí konstituce Sacrosanctum concilium v článku 7.? 

O tom, že si křesťané vždycky uvědomovali skutečnou přítomnost Krista v evangeliu, 
svědčí i  úcta, kterou v  mešní liturgii prokazovali evangeliáři – knize, obsahující úryvky 
evangelií, určené k předčítání při mši sv., odlišné od  lekcionáře, ve kterém jsou i ostatní 
čtení. V průběhu staletí rostla a byla vyjadřována různými drobnými symbolickými úkony. 
Část se jich koná jen při slavnostních příležitostech, ale několik jich našlo místo v každé 
mši svaté. Přibližme si alespoň některé:

přinesení evangeliáře (obvykle krásně ozdobené-
ho) jáhnem ve vstupním průvodu a jeho položení na ol-
tář. Mezi svůj lid přichází vzkříšený Pán, aby promlouval 
o věčném životě a o pokoji. V něm se naplňují všechna 
zaslíbení Písma, v něm Bůh poskytuje všechny dary své-
mu lidu. Církev nás učí ho rozpoznat a vzdát mu úctu. 
Položením evangeliáře na oltář je podtržena úzká jedno-
ta mezi bohoslužbou slova a bohoslužbou oběti – je to 
jeden a týž Kristus, který ve svém lidu působí. 
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Zpěv před evangeliem. 
Začíná (kromě postní doby) 
zpěvem Aleluja. Toto hebrej-
ské slovo, jedno z  mála těch, 
která se zachovala i v  římské 
liturgii, znamená „chvalte 
Hospodina!“ V Písmu se s ním 
setkáváme hlavně v  žalmech 
a v knize Zjevení svatého apo-
štola Jana. Židé o  největších 
svátcích zpívali a dosud zpíva-
jí tzv. hallel – žalmy 113-118. 
Chvalozpěvem, který Ježíš 
s apoštoly zazpíval po posled-
ní večeři než vyšli na Olivovou 
horu (srv. např. Mt 26, 30), byl patrně právě tento hallel. Při mši svaté se zvolání Aleluja 
obrací k Pánu, přítomnému ve slovech evangelia. Nejedná se o obyčejnou píseň, ale o vítání 
Pána, pozdrav Pánu a vyznání víry v Pána (srv. Všeobecné pokyny k mešnímu lekcionáři, čl. 
23). Všichni při něm stojí – zdraví vzkříšeného Krista a vyznávají svou víru. Středověcí 
autoři mluví o Aleluja vždy jako o tryskání radosti a chápou ho jako zpěv, který spojuje ty, 
kdo jsou na zemi, s anděly a svatými v nebi (podobně jako předtím Gloria a v další části mše 
svaté Sanctus). Pomáhá nám uvědomit si, že to nejsme na prvním místě my, kdo zpívá, ale 
je to nebeská, andělská hudba, která k nám skrze otevřená nebesa doléhá a my se s celou 
církví k ní smíme připojit ke chvále svého Pána. 

K tomu je třeba dodat: v životě jsou často období, kdy nám „není do zpěvu“. Základem 
naší naděje je však skutečnost, že pro Krista nebyl Velký pátek koncem. Dávný název Veli-
konoc, Pascha, znamená přechod. A protože víme, že celý náš život je přechodem do onoho 
Božího města, jehož „brány se budou ozývat radostnými zpěvy“ (Tob 13, 17), můžeme i my 
zpívat Aleluja. Toto slovo si zvolili jako výraz velikonoční radosti už první křesťané. 

Následuje verš, vybraný někdy z následujícího úryvku, jindy z jiného biblického textu, 
nebo i z jiných pramenů (např. ve druhé části adventní doby). Upíná naši pozornost k hlav-
ní myšlence evangelia, pomáhá nám soustředit se na podstatné. Obvykle ho zpívá kantor 
nebo schola a všichni znovu odpovídají Aleluja. 

V našich podmínkách je tento zpěv téměř vždy nahrazován slokou nějaké písně. Nic pro-
ti tomu, je-li vhodná. Podle mých zkušeností ale většina písní (jinak úctyhodných – nepohr-
dám jimi!) naši pozornost spíše odvádí jiným směrem. Celé shromáždění samozřejmě sedí. 
Řada kněží (snad pro urychlení bohoslužebného dění) však už během zpěvu vstane, přejde 
k ambonu a začne číst, sotva dozní poslední tón. Úvod k evangeliu pak není slavnostní, ale 
zaniká v hluku a skřípění lavic. Zdá se mi lepší počkat až se dozpívá a pak teprve (všichni 
společně) povstat. Ta chvilka ticha nikoho nezabije, naopak, i v nejobyčejnější všední den 
se naznačí průvod k evangeliu, dá se najevo slavnostní očekávání a vzdá se hold Kristu, 
přítomnému v jeho slovech. 

(pokračování příště)
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Čtení na pokračování

František Hobizal 
Humor v církvi dovolen

první hodina katecheze
To jsem zažil jako bohoslovec v Lišově, u pana děkana 

Strabergera, výborného kněze - pastoralisty, který mne 
šikovně uváděl do praxe kněžského života. I stalo se, při 
jednom pobytu, že mi řekl, že ho zastoupím v  obecné 
škole, tuším ve 3. třídě v náboženství. Škola byla naproti 
děkanství a pan řídící byl vážný a prý i přísný pán. Já se 
na první katechezi oblékl do kleriky a s bušícím srdcem, 
ale i s velkým nadšením jsem se vhrnul do školy a do tří-
dy.

Některé děti mne znaly, ale všechny strašně hlučely 
a křičely (nejraději bych uvedl, že řvaly). Na nic nedbaly, ať jsem říkal, co chtěl. Já, s hlavou 
v oblacích, jsem měl leccos připraveno, ale to bylo teď obráceno vniveč. Jakžtakž jsme se 
pomodlili a už to začalo zase. A tak jsem zadupal a zařval. Mám dost silný hlas a tehdy jsem 
byl ještě dost hubený, no ale sám jsem se podivil síle svého hlasu. To byla trouba poslední-
ho soudu. A dupnutí? Mimořádné síly: vyvalil se prach a – ve třídě bylo rázem ticho. Děti 
seděly ani nedutaly. Mohl jsem v klidu svou katechezi dokončit. 

Po vyučování na mne čekal v dolní chodbě pan řídící: „Tak jsem se bál, že je nezvládnete, 
ale… kupodivu zjednal jste úplné ticho. Musím to říci panu děkanovi.“ Mlčel jsem a věděl 
jsem: já ty děti nezvládnul, já je na výsost postrašil!

svatý pepík
V roce 1958 – 59 jsem převzal několik hodin náboženství v Třeboni a ve Staré Hlíně, 

abych vypomohl panu děkanu Šlechtovi. To jsem mohl, protože v mé rezidenci Stráži nad 
Nežárkou byla stará paní katechetka, která si dodělávala roky do důchodu. Ve Staré Hlíně 
byla pohoda. Starší už pan řídící dal vždy na tabuli kříž a děti byly pozorné a hodné. Mezi 
nimi bystrý Vašík, který byl vzdálený příbuzný mé dlouholeté „zástupné mámy“ tetičky 
Růženky, která o mne pečovala.

Vykládám v adventu o sv. Josefovi, kdo byl a kým byl malému Ježíškovi. Chtěl jsem, 
aby si zapamatovali jméno. Tedy příští hodinu zkouším: jak se jmenoval pěstoun Pána 
Ježíše? Bleskurychle se zvedla Vašíkova ruka: „Sím… svatý Pepík.“ „Noóó, dobrá, ale to 
jméno vyslovujeme jinak.“ Nedal si říci a opakoval svatého Pepíka znovu. Vysvětluji, že je 
to česká zdrobnělina jména Josef a tu v souvislosti se sv. Josefem nepoužíváme. Ale Vašík 
se nedal: „My máme doma malého bratříčka. On je Josef, ale protože ho máme rádi, tak 
mu říkáme Pepík. A svatého Josefa mám taky rád, protože se staral o Ježíška – a tak je to 
svatý Pepík!“ A bylo hotovo.
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svátost maršálství
Malá Mařenka v Bavorově si zase špatně opsala do sešitku sedm svátostí. Všechny dob-

ře, ale sedmou napsala jako stav maršálský. Škublo mi ve rtech, když jsem to další hodinu 
zkoušel a když ona, věrně podle špatně napsaného sešitku tvrdila, že sedmou svátostí je 
stav maršálský. Vysvětloval jsem, že maršálové jsou veliká hodnost, ale na svátost že to 
přeci jen nedotáhli. Všecko však marné. Příště byla opět maršálská svátost a už jí zůstala. 
No teď už to Mařenka ví, protože ji poučil sám Pán, ke kterému odešla.

soudruh Jakub
Jenda v Bílsku byl kluk vysloveně bujné fantazie. Bylo mi rozkoší číst jeho napsané úko-

ly. Probírali jsme patriarchu Jakuba, jeho syny, Josefa v Egyptě. On dostal za úkol popsat 
to, jak se Josef dal bratřím poznati. I psal: Soudruh patriarcha Jakub seděl jednou v kuchyni 
a četl Rudé právo. Najednou volá do obejváku na syny: „Pojďte sem, moji pionýři! Já vám 
tady hynu hladem a novin se nenajím a vám jdou ručičky šejdrem. Tak, nemakačenkové, 
pozor. Pojedete s traktorama do Egypta, tam prý soudruh ministr zemědělství Josef na-
bízí zdarma obilí. Jistě je dá i vám. Jen buďte chytří, vezměte si koruny i ruble a budete 
vidět, protože žebrat se my, lidé nové doby, musíme stydět….“ A tak jeli… Soudruh Josef, 
ministr zemědělství a náměstek prvního tajemníka ÚV Egypta, je přijal v kuchyni, protože 
v obejváku by mu pošpinili koberce, jako tuhle strejda ze Skal kvůli tomu rozzlobil naši 
maminku... Atd.

Jak jsem nabil učiteli
To se stalo v Bílsku. Tam tehdy řediteloval můj přítel Ondřej a  jeho paní také učila, 

byla to dvojtřídka. Chodil jsem tam rád. Po příjezdu autobusu jsem šel ke starému panu 
děkanovi na oběd a odtud do školy. Po vyučování pak k ředitelovům na kafe či čaj. Když 
to bylo v zimě, otevřel jsem domovní dveře, zadupal, holí zabouchal a děti s křikem mi 
běžely naproti, vzaly aktovku, hůl, čepici a po schodech mi to vynášely vzhůru. Ředitelů 
zároveň věděli, že už jsem ve škole. Když potom se paní řídící měl narodit synáček, nyněj-
ší MUDr. Péťa, zůstala už doma a nějaký čas tam za ni učil mladičký učitel, teprve vyšlý 
z fakulty. Děti si z něj nic moc nedělaly, dokonce s ním smlouvaly i známky. A tak jsem 
zase přišel, zabouchal, zaklepal, všechno jak má jít a já hnal děti po schodech přede mnou. 
Na horní chodbě kolem mě proletěl větší kluk, tak jsem ho chytil za límec a legračně plácnul 
s výkřikem: „Už ať jsi ve třídě!“ No nebyl, vyskočil a rovnou do kabinetu a tam se zamknul. 
Děti spustily přímo hrozný řev. Teprve po chvíli jsem se dozvěděl, že jsem „nabil“ učiteli! 
Potom mi pan ředitel Ondřej povídal, že to s kolegáčkem spraví, že mu to vysvětlí. Což to 
asi ano, ale výsledek? Pan učitel, když mělo být náboženství, raději odešel do přírody. Což 
kdybych se prý ještě zase spletl.

Jak jsem odnaučil děti klení
To jsem právě v Bílsku vysvětloval, jak ošklivá jsou slova klení a jak urážejí Pána Boha. 

Povídám: „Víte co? Vy mi řeknete nějaké takové slovo, já je velkým písmem napíši na tabuli 
a pak to vysvětlím…“ Dobrá. První slovo, které se objevilo, bylo „ vůl“. Povídám, to že ani 
psát nebudu, to je zvíře a vy si je říkáte jako nadávku, a to hloupou nadávku. Pak už to šlo: 
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„sakra“, přepsal jsem to i latinsky „sacra“, a že to značí Nejsv. svátost. Pak „krucifix“, tedy 
kříž a ukřižovaný, to že je zase proti Pánu Ježíši. Jméno Boží nadarmo se dalo vysvětlit i bez 
psaní, ale pak přišlo „mordyje“. Napsal jsem to ve francouzském originále: „Mort Dieu“, 
což znamená „Smrt Bohu“. To že sem přinesli francouzští vojáci za napoleonských válek, 
a tedy po francouzské revoluci, která zavrhla Boha. I děti uznaly, že to je hrozné rouhání 
a že prý to vysvětlí i doma. Pak se někdo hlásí. Beru křídu, a tu se ozve „kurva“. Hoj, rázem 
třída zbystřela a já trochu zaváhal. Nenapíšu-li to slovo, hned budou děti vědět, že se těmto 
choulostivým věcem vyhýbám. Napíšu-li je – Bůh mi pomoz! Tak jsem napsal velkým pís-
mem „kurva“ a v duchu se modlím, aby nikdo nevešel. Což pan ředitel, tomu bych to snadno 
vysvětlil, ale co kdyby pan inspektor? To se sice stávalo vzácně, ale stávalo. I tam bych to 
vysvětlil, že musím demonstrovat nauku atd. Rychle jsem napsal latinské slovo „curva = 
křivka“ a vysvětlil, že se to užívá na lidi zakřiveného či špatného charakteru. Smazal jsem 
tabuli a oddechl si zhluboka.

tři esa
V roce 1968 do konce školního roku jsem měl 17 dětí na náboženství, od prázdnin po-

tom rázem 120. Něco měla učit stará paní katechetka, ale ta se z nich v listopadu málem 
zhroutila (a to učila ty malé!). Že už to nejsou takové děti, jaké učila dříve. Všechno to 
tedy zbylo na mne. Učil jsem každý den, v pátek v Bílsku a jednou za 14 dní i v Čichticích. 
Po prázdninách jsem učil i osmičky a devítky. Přespolní od 14,00 do 14,45 (aby stihly děti 
autobus) a od 15,00 do 16,00 bavorovské velké děti. Některé dívky byly tak velké, že když 
vešly některá později do třídy, vstával jsem, mysle, že je to učitelka. Co s nimi všemi probí-
rat? Většina se přihlásila až tenhle poslední rok… tak se mi hodily katecheze P. Františka 
Mikuláška SJ a hovořil jsem o různých otázkách života.

Ten rok se přihlásila také tři esa klukovská, totiž: přihlásili je jejich rodiče. Ti dva přišli 
hned na první hodinu. Napřed pohrdavě zlobili, ale brzy je to začalo zajímat a už byli moji. 
Ale třetího jsem neviděl ani na druhém a třetím vyučování. Všichni tři byli Janové, a tak 
když soused rodičů toho třetího se ptal, jak se chová Jenda X, mohl jsem jen odpovědět, že 
ho neznám, že nechodí. „ Jéje, to asi rodiče nevědí. No to já je musím upozornit!“ Upozornil 
a třetí eso se příště objevilo: zamračené, nevlídné, nemluvné. Usedl a ani jednou se na mne 
nepodíval. Já ho nechal v klidu „uležet“. Další hodinu už mne „objevil“, sledoval, bylo vidět, 
že má zájem. Další hodinu už byl také můj.

Školní rok v létě roku 1969 končil snad přímo 30. června. Den předtím jsem měl napo-
sledy hodinu a měl jsem se loučit. Vidím ale, že všechna tři esa schází. Ptám se, kde asi jsou? 
„Jo ty už tady neuvidíte,“ křičí ostatní, „ti jsou v Záklí, maj tam holky, pití a magič a loučí 
se se školou…“ Neřekl jsem nic, je to prostě realita. Jsou tři hodiny a já začínám modlitbou: 
ve jménu Otce… a najednou vidím, jak tři opálení naháči v plavkách, tři esa rychle jedou na 
poslední hodinu náboženství. V té chvíli jsem poděkoval Pánu! A i teď ještě jsem srdečně 
dojatý a beru to jako jedno z největších uznání Pána mé kněžské službě.

Přetištěno s laskavým svolení
 Karmelitánského nakladatelství,

www.ikarmel.cz.
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Walter J. Ciszek SJ
s Bohem v rusku

Bylo, nebylo. Žil jednou jeden americký 
rytíř z řádu Beránkovy korouhve a ten se roz-
hodl, že půjde do země, kde vládne temnota, 
a přinese do té tmy trochu Světla. Ono totiž 
v  tom temném království lidé velice toužili 
po Světle, ale zlý král Rudovous jim ho od-
píral. A  tak se náš rytíř (od  této chvíle ho 
plným právem můžeme zvát hrdinou) do té 
země vydal, ale velice brzy ho přisluhovači 
zla odhalili, poté vyslýchali a mučili, chtěli, 
aby zradil svého Pána Světla a jeho věrné, ale 
náš hrdina nic neprozradil, neboť Světlo bylo 
s ním a dávalo mu sílu. A tak hrdinu zavře-
li na  velice dlouhou dobu do  temných slují 
plných dalších lidí, které tam dal Rudovous 
a jeho liga zla uvěznit. Prožil mnoho let strá-
dání a bídy, ale protože ve svém srdci stále 
nosil Světlo, tak tma ho nepohltila a mohl to 
Světlo šířit kolem sebe a dodávat lidem v té smutné a mrazivé zemi naději. Už přestal dou-
fat, že ještě někdy spatří svou rodnou zem, když ho nečekaně po 23 letech propustili, lépe 
řečeno vyměnili za zajatého přisluhovače zla a temnoty. A tak se náš hrdina vrátil domů a … 
Aha! Myslíte si, že je to vymyšlené, že je to jen pohádka? Ne, ne. Kdepak. Pravda pravdoucí 
je to! Tak děti, hajdy na kutě, já to teď ještě přeložím do dospěláčtiny.

Otec Walter (1904 – 1984), jezuita, od mládí toužil zasvětit svůj život kněžskému pů-
sobení v Rusku (v oněch časech zvaném Sovětský svaz). Jeho touha se vyplnila, ale zcela 
jinak, než si představoval. Když tam v roce 1940 odcházel, netušil, že se vrátí až v roce 
1963 po třiadvacetiletém pobytu v sovětských vězeních a pracovních táborech, a to vše 
díky absurdním obviněním. A právě o tomto období plném zkoušek jeho víry i fyzických sil 
vypráví tato skvělá kniha vzpomínek otce Waltera, jež je nejen poutavým příběhem, který 
se čte jedním dechem, ale také obdivuhodným svědectvím o neochvějné důvěře v Boha 
i v nelidských podmínkách země ovládané totalitním režimem.

A ten pohádkový úvod mi, prosím, odpusťte, ale ta kniha se prostě nám, blahobytem 
zpohodlnělým a moderními vymoženostmi obklopeným lidem Božím, může opravdu zdát 
jako z jiného světa. Je to téměř nepředstavitelné! Ale je to tak, a proto čtěte toto výjimečné 
svědectví a proste spolu se mnou našeho Pána, aby nám za každých okolností dával alespoň 
polovinu sil a nadějí, jakých se dostalo otci Waltrovi.

A pro mě je stejně otec Walter rytíř a hrdina!
Pavel Beran

Stojí za přečtení
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dětská diecézní pouť do Jindřichova Hradce
V sobotu 4. 10. 2014 jsme se z našeho vikariátu v počtu 59 dětí a 22 dospělých dvěma 

autobusy vydali na Dětskou diecézní pouť do Jindřichova Hradce. Tématem pouti byl sv. 
František z Assisi, jehož výroční den smrti, tedy jeho svátek, jsme ten den slavili.

Po mši sv., které předsedal českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád, nám 
středověcí rytíři přečetli rytířské desatero z doby sv. Františka a pak jsme přešli v jejich 
doprovodu a v doprovodu bratrů františkánů na jindřichohradecký zámek. Zde jsme shlédli 
loutkové divadlo Víti Marčíka. Poté jsme přešli na různá stanoviště ve městě. Na jednom 
stanovišti se děti pomocí kvízů, rébusů a doplňovaček seznámily s různým vodním hmy-
zem, který si také mohly prohlédnout, buď na obrázku, nebo ve skutečnosti. Toto stanovi-
ště bylo připraveno jako odkaz lásky sv. Františka ke všemu stvořenému. Na druhém sta-
novišti, dětském hřišti, si mohly děti užít různé hry. Další stanoviště bylo opět na zámku, 
kde jsme v černé kuchyni dostali od Bílé paní sladkou kaši. Seznámili jsme se s legendou, 
kdy Bílá paní na jindřichohradeckém hradě vařila sladkou kaši pro chudé.

Svatý František jako první na světě vyrobil vánoční betlém, jesličky. Proto bylo jako 
čtvrté stanoviště zvoleno městské muzeum, kde jsou instalovány Krýzovy jesličky. Na závěr 
dětské pouti bylo požehnání v kostele a všechny děti dostaly dárek. 

Podle ohlasů se nejvíce líbily jesličky v muzeu:
Krýzovy jesličky jsou dílo jindřichohradeckého měšťana a  punčochářského mistra Tomáše 

Krýzy a patří k nejnavštěvovanějším expozicím v Jindřichově Hradci. Od roku1998 jsou jesličky 
zapsány v Guinessově knize rekordů  jako největší mechanický lidový betlém na světě.

Punčochář Tomáš Krýza (1838 – 1918)  vyráběl toto dílo přes šedesát let. Velkolepý betlém 
vystavěl na ploše 60 metrů čtverečních. Z kašírovací hmoty (mouka, piliny, sádra a klíh) nebo ze 
dřeva vyrobil 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž je 133 pohyblivých. Původní mechanismus byl 
poháněn ručně, nyní je pohyb rozváděn z jediného elektromotoru, a to pomocí nekonečných pásů, 
ozubených kol, archimédových šroubů a mnoha dalších zařízení. Betlém má nyní 17 m na délku, 

šířka i výška jsou 2 m. V současnosti je sestaven s mechanic-
kým betlémem Emanuela Steinochera a statickým betlémem 
od Bohdana Steinochera v jeden celek. 

Nejstarší část betlému tvoří scéna narození Ježíše Krista, 
která se nachází v  jeho středu. Další části znázorňují poe-
tickou vesnickou krajinu a měšťanskou architekturu doklá-
dající život lidí 19. století. Kromě tradičních jihočeských ob-
rázků zde nalezneme i známé výjevy z evangelia. (Vraždění 
neviňátek, útěk Sv. Rodiny do  Egypta, obřezávání Ježíška 
atp.). V jesličkách nalezneme i rudný důl s horníky, či bránu 
s padacím mostem a strážnými hlídající město a Herodův pa-
lác, se stoly s miniaturním nádobím a jídlem.

 (zdroj: www.wikipedia.cz)
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