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

Duch Svatý je v nás od křtu, 
ale nemůže působit, 
dokud neuvěříme Bohu.

+ + + + + + + + + + 

Křest – jsem majetkem Krista.
Víra – Kristus je můj poklad.

+ + + + + + + + + + 

Vzájemná láska je důkazem, 
že Duch Svatý je přítomen 
a může působit.

+ + + + + + + + + + 

Rozjímat znamená vzpomínat na Toho, 
koho miluje duše má.

+ + + + + + + + + + 

To, že se nemodlíš, mne děsí víc 
než to, že se dopouštíš různých poklesků.

+ + + + + + + + + + 

Lidská láska je nedokonalá, 
božská láska je neskonalá.
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St  1. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
so  6. 12. slavnost sv. mikuláše, biskupa, hlavního patrona čb. diecéze
ne  7. 12. 2. neděle adventní
po  8. 12. slavnost pAnnY MArie, poČATÉ BeZ prVoTníHo HŘíCHu
So 13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
ne 14. 12. 3. neděle adventní
ne 21. 12.  4. neděle adventní
po 22. 12. svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
st 24. 12. Štědrý den
čt 25. 12. slavnost nAroZení pÁnĚ – zasvěcený svátek
pá 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
so 27. 12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
ne 28. 12. svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
St 31. 12. Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku (Sv. Silvestra I., papeže)
Čt  1. 1. slavnost MATKY BoŽí pAnnY MArie – zasvěcený svátek
ne     4. 1. 2. neDĚle po nAroZení pÁnĚ 
  (lze přesunout slavnost Zjevení páně)
Út     6. 1. slAVnosT ZJeVení pÁnĚ 
ne  11. 1. svátek Křtu páně

Poslední den v roce slaví většina lidí Silvestr. Mnoho lidí se loučí se starým rokem a vítá 
rok nový. Bohužel mnozí pouze alkoholem. Křesťané se poslední den v roce většinou schá-
zejí v kostelích, kde děkují za uplynulý rok a prosí o Boží pomoc do roku nového. Odkud 
ale poslední den v roce přišel k označení Silvestr? Od sv. Silvestra I., jehož nezávaznou 
památku v ten den církev slaví.

svatý silvestr i.  
Byl 33. papežem katolické církve. Datum narození není známo. Narodil se v Římě. Přijal 

křest jako mladík a v době pronásledování křesťanů za císaře Diocletiana se ukrýval v lesích 
na Monte Soracte nedaleko Říma. Odtud podle legendy pochází i  jméno, které si zvolil 
po svém zvolením římským biskupem. Silvestr pochází z latinského slova silva, znamena-
jícího les a které označuje i obyvatele lesa. Podle legendy měl římského císaře Konstantina 
Velikého vyléčit z lepry a pokřtít. Od něj pak získal darem pozemek, na kterém později 
vznikl Vatikán.

Po smrti papeže Miltiada byl 31. ledna 314 (přesný den v lednu není jistý) zvolen bisku-
pem římským. Byl papežem za vlády císaře Konstantina Velikého, který byl sám křesťanem 
a který v roce 313 povolil Milánským ediktem křesťanství. Postavení církve se v době jeho 
vlády výrazně zlepšilo. Tím spíše lze litovat, že se z této doby dochovalo málo hodnověr-
ných historických pramenů. Informace jsou vesměs čerpány z pozdějších legend.

Papeži Silvestrovi se nevyhnuly spory, které již několik desetiletí ohrožovaly jedno-
tu církve. Šlo zejména o  ariánství. Ariánci  byli stoupenci alexandrijského kněze Areia 

Liturgický kalendář
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(260 – 336), který někdy kolem roku 318 začal popírat božství Je-
žíše Krista. Tvrdil, že Ježíš není stejné podstaty jako Bůh Otec, ale 
pouze vznešeným tvorem, později Bohem přijatým za Syna. I když 
alexandrijský biskup odsoudil názory svého podřízeného, popu-
larita Areia, který byl vynikajícím kazatelem, přispěla k rozšíření 
tohoto názoru. Císař, který se obával, že spory povedou k rozdělení 
říše, svolal v roce 325 do Niceji v malé Asii první koncil. Na něm se 
tzv. Nicejským vyznáním víry rozhodlo, že Ježíš je jedné podstaty 
s Bohem Otcem. Papež se nicejského koncilu sám nezúčastnil, ale 
poslal na ně pouze své dva presbytery a dva diákony. Nicejský kon-
cil definoval víru a dogmata a odsoudil vše, co se odlišuje. Koncil 
formuloval a vyhlásil již zmíněné Vyznání víry, které používá církev 
dodnes. Koncil rozhodl i otázku, kdy mají být slaveny Velikonoce. 
Za termín Zmrtvýchvstání byla stanovena první neděle po prvním 
jarním úplňku.

Papež Silvestr provedl úpravu bohoslužeb a vydal řadu liturgických nařízení. Kromě ji-
ného přikázal, aby napříště oltáře byly místo ze dřeva stavěny z kamene. Oltáře neměly být 
pokryty hedvábím, ale pouze plátnem. Stanovil přesné stupně svěcení kněží. Je spojován 
i se vznikem římské pěvecké školy a také nechal sestavit první římskou martyrologii (se-
znam křesťanských mučedníků). Podle další tradice tento papež zavedl slavení neděle jako 
„dies Dominica“ – den Páně.

Za Silvestrova pontifikátu došlo k definitivní proměně pohanského Říma na křesťanský. 
S pomocí císaře byly v Římě postaveny čtyři slavné baziliky: sv. Jana v Lateráně, sv. Petra 
ve Vatikánu, sv. Pavla za hradbami a sv. Vavřince za hradbami. Nad katakombami svaté 
Priscilly nechal zbudovat kostel, v němž byl později sám pohřben. Papež se nastěhoval 
do Lateránského paláce.

Silvestr zemřel 31. prosince 335 po dlouhém pontifikátu, který trval 21 let a 11 měsí-
ců. Jako první papež byl pohřben v chrámě, v bazilice sv. Priscilly na Via Salaria, kde byli 
pochováni i někteří další papežové. Papež Silvestr I. je jedním z prvních uctívaných světců 
a jeho kult se rozšířil do celé Evropy, jeho svátek se slaví od 5. století. Je zobrazován větši-
nou v papežském rouchu, s knihou a mušlí nebo býkem.

Nejranější uctívání v Německu je prokázáno v 11. století v Bambergu. V Schiltachu se 
drží silvestrovský zvyk dodnes zvláště výrazně, zachoval se 
zde stále ještě silvestrovský průvod. Po bohoslužbě na za-
končení roku o silvestrovské noci jdou věřící s velkými i ma-
lými lucernami k místnímu tržišti a zpívají tam chorál „Dě-
kujte všichni Bohu“. Pak jde průvod k faře, kde se zpívá píseň 
„Buď Bohu čest, jděme s radostí“ a farář pronese několik slov. 
Pak se totéž opakuje před radnicí, z níž promluví starosta 
k  ukončení roku. Také v  alpské obci Westhausen existuje 
vlastní silvestrovský zvyk: setkává se každoročně několik 
set jezdců na koních k nádherné silvestrovské jízdě.

(Zdroj: www. wikipedia.cz)
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co je u sester boromejek nového?
 V polovině října ukončila svou služ-

bu ve funkci představené naší komunity 
sestra Antonie a odstěhovala se do jed-
né z našich komunit v Praze. Upřímně 
jsme jí poděkovaly, zvlášť za  její velké 
nasazení při loňském stěhování našeho 
Neumannea do  dvou náhradních bytů. 
Pro čtenáře JP napsala:

„Milí prachatičtí farníci, zdravím vás 
z Prahy, a protože jsem se nemohla se všemi 
rozloučit a poděkovat, volím tento způsob. 
Prožila jsem mezi vámi téměř čtyři roky. 
Když jsem se přistěhovala, neznala jsem 
kromě sester nikoho. Po  období prožitém 
v  Prachaticích jsem si město i  okolí velmi 
oblíbila a Šumavou jsem okouzlena. A co je 
nejdůležitější, poznala jsem mnoho krás-
ných a  dobrých lidí, kteří mě obdarovali. 
Ať už v  hospici, kde jsem pracovala, nebo 
v  kostele mezi farníky i  ve  městě a  okolí. 
Nechci jmenovat jednotlivě, protože bych 

na  někoho zapomněla. Děkuji všem, kdo mi jakkoliv pomohli, poradili, i  těm se kterými jsem 
prožila krásné chvíle a kdo zůstali mými přáteli. Ponesu vás v srdci, budu se za vás modlit a těšit 
se někdy na shledání. Pán ať vám odplatí! Sestra Antonie.“

Za sestru Antonii službu představené naší komunity přijala sestra Alena Bártová, se 
kterou se čtenáři seznámí v rozhovoru, který mi poskytla.

Také bych ráda informovala, jak je to s přestavbou našeho neumannea.
Rozpočet na rozsáhlou rekonstrukci světcova rodného domu a zároveň kláštera přesa-

huje mnohonásobně finanční možnosti naší kongregace. Proto je celá přestavba rozdělena 
do 5 etap, které se budou realizovat v závislosti na získaných prostředcích.

Od  května 2014 probíhala I. etapa rekonstrukce – stavební a  statická část – statika 
a hrubá stavba krovu, včetně definitivní krytiny, vikýřů a zateplení střechy. Současně bylo 
nutné opravit vadnou kanalizaci, která způsobovala zatopení sklepu. V polovině listopadu 
práce na klášteře skončily pro nedostatek financí. Stavba byla uzavřena. Na žádost města 
byl umožněn průchod hospicem vedle staveniště. Podle finančních darů bychom rády za-
čaly s II. etapou začátkem roku 2015. Celkové náklady na rekonstrukci včetně DPH činí 
31.194.708 Kč.

Doposud jsme získaly finanční podporu z Německa od našich projektových partnerů – 
Ackermann–Gemeinde Würzburg, Ackermann–Gemeinde Passau, kteří Prachatice dlouho-

Boromejky
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době navštěvují. Dále 
od Česko–německého 
fondu budoucnosti, 
od Nadace Dobré dílo 
sester sv. Karla Bo-
romejského, Města 
Prachatice, Persa a.s., 
Kirche in Not, Re-
novabis, Biskupství 
českobudějovického 
a  od  mnoha soukro-
mých dárců. Jsme 
vděčné a  upřímně 
děkujeme za  každou 
pomoc našemu pro-
jektu. Všechny naše 
dobrodince provází-
me modlitbou. Věří-
me, že díky sv. Janu Neumannovi se dílo v jeho rodném domě podaří dokončit, abychom 
mohly prokazovat službu milosrdenství i v budoucnu v našich dvou domovech. Dovoluji si 
připojit číslo účtu: 028743011/0100,Vs: 1860Komerční banka, a.s. v praze 1.

S. M. Sebastiana

Taize
Každým rokem (od roku 1978) v čase mezi Vánocemi a Novým rokem pořádá komuni-

ta Taizé „evropské setkání“ v jednom z velkých měst Evropy. Účastní se jich mnoho tisíc 
mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů. Na konci minulého roku se toto setkání 
konalo ve Štrasburku, v roce 2012 se konalo v Římě a o rok dříve v Berlíně. Mezi dalšími 
městy, která evropská setkání hostila, jsou Londýn, Paříž, Brusel, Varšava, Vídeň, Buda-
pešť, Barcelona, Ženeva nebo Lisabon. V roce 1990 přijelo 80 tisíc mladých lidí do Prahy.

Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých lidí ze všech evropských zemí i z dal-
ších světadílů opět do Prahy. Komunita Taizé toto setkání připravuje na pozvání církví za-
stoupených v Praze a ve spolupráci s nejrůznějšími místními křesťanskými společenstvími 
i s dalšími obyvateli Prahy a jejího okolí.
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Kláštery

Český Krumlov – klášter minoritů
Na naší cestě za kláštery nacházejícími se v oblasti Šumavy a Pošumaví se zastavíme 

ještě na jejím východním okraji, v Českém Krumlově. Kláštery Vyšší Brod a Zlatá Koruna 
byly založeny ve 13. století a snaha zakládat nové konventy stále pokračovala i ve staletích 
následujících. 

Do prostoru klášterního komplexu vstoupíme branou z Klášterní ulice na nádvoří zvané 
Tramín. Odsud je pak přístupná klášterní bazilika Božího těla a další prostory kláštera. 
Vraťme se spolu do 14. století, do doby, kdy Český Krumlov prožíval slávu rožmberské moci 
a kulturního i hospodářského rozmachu. Roku 1358 se bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan, 
synové Petra I. z Rožmberku, obrátili na papežskou kurii sídlící tehdy ve francouzském 
Avignonu se žádostí o výstavbu nového kláštera přímo v sídelním městě jejich rodu. Klášter 
měl být určen pro řád minoritů.

Řád menších bratří byl založen již na počátku 13. století v italském Assisi svatým Fran-
tiškem (1181 – 1226), vlastním jménem Giovanni Bernardone, pocházejícím z bohaté ob-
chodnické rodiny. Významnou událostí v jeho životě bylo zajetí a uvěznění v Perugii během 
války, kterou vedla s Assisi. V roce 1205 během jeho modlitby v kostelíku sv. Damiána jej 
oslovil Ježíš z kříže: „Františku, dej zase do pořádku můj rozpadlý dům!“

František poslechl tuto výzvu a shromáždil kolem sebe bratrstvo. Společenství menších 
bratří se věnovalo hlavně kazatelské činnosti a kromě té naplňovalo také ideu chudoby 
a prostoty. Živili se vlastní prací na malém hospodářství, ale také žebráním a milodary, 
nikoliv však peněžitými. Jejich působení našlo rychle odezvu ve středověké společnosti 
a vznik nových bratrstev na sebe nedal dlouho čekat. Také ženy měly svůj podíl na činnosti 
řádu. Zakladatelkou ženské větve se stala svatá Klára a její sestry se věnovaly hlavně dob-
ročinnosti a péči o chudé a nemocné. 

Později řád minoritů procházel reformami a dělil se na další větve – např. františkány 
nebo kapucíny. V Čechách vznikaly minoritské kláštery ve větších městech: Praha – kon-
vent u sv. Jakuba (1232), v Hradci Králové, Plzni nebo Chebu.

Vraťme se však do Českého Krumlova. V době, kdy rožmberští bratři žádali o papežské 
svolení, patrně již některé stavby kláštera byly ve výstavbě a snad i mniši je již obývali. Je 
možné, že se tak stalo z iniciativy Petra I., známého svojí zbožností, která mu vysloužila 
přízvisko Kajícník. Nasvědčovalo by tomu i vysvěcení klášterní baziliky již v následujícím 
roce, tedy r. 1359 biskupem Albertem. Současně s mužským klášterem byl založen také 
klášter klarisek, o nějž se zasloužily ženy rožmberské rodiny. Zvláštností byla část kláštera, 
kterou obývaly tzv. bekyně, laické sestry, které žily po způsobu řádových sester, neprodělaly 
však noviciát a dobrovolně se podřizovaly klášterní řeholi.

Řád menších bratří prodělal doby úpadku i opětovného rozkvětu. První velkou ranou 
bylo napadení kláštera husity, kteří poškodili budovy konventu včetně kostela a křížové 
chodby. V průběhu 15. století přichází doba nové intenzivní výstavby, je opraven kostel 
a zejména křížová chodba. Velkým ochráncem kláštera se během své vlády stal poslední 
mužský člen rožmberského rodu Petr Vok, který i ve své závěti pamatoval na klášter založe-
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ný jeho předky. Výstavba 
budov jak mužské tak 
ženské části mohla pokra-
čovat. Také Eggenberkové 
a  následně Schwarzen-
berkové pečovali o  opra-
vy a  dostavby. Doba 19. 
století byla dobou úpad-
ku, takže na  jeho konci 
obývalo klášter pět kněží, 
jeden novic a  jeden bratr 
laik. V současnosti náleží 
klášter Rytířskému řádu 
Křižovníků s  červenou 
hvězdou.

Jádrem konventu je 
bazilika zasvěcená Bo-
žímu tělu. Stavba nese známky své raně gotické dispozice, tu naznačuje pětiboký chór 
a pozůstatky gotického ambitu, z něhož vznikla jižní boční loď. Prostor je zaklenut poz-
dější barokní valenou klenbou s výsečemi. Dominantou interiéru je barokní oltář věnovaný 
knížetem Johannem Christiánem z Eggenberku. Zvláštností kostela je tzv. panská kruchta 
v západní části, která byla přístupná zvnějšku schodištěm. K půdorysu dále přiléhá sakris-
tie a  kaple zasvěcená sv. Wolfgangu. Pozoruhodně zachovalá je pozdně gotická křížová 
chodba zaklenutá síťovou klenbou, jejíž jedna strana je tvořena dvěma loděmi.

Budova konventu byla dostavěna hlavně ve století 17., je patrová a jsou v ní umístěny 
základní prostory kláštera. Velká vstupní síň slouží jako hlavní komunikace a také jako 
přijímací prostor. Souvisí s jídelnou – refektářem a kuchyní. V patře pak všechny místnosti 
spojuje rozměrná klenutá chodba, vedoucí k celám mnichů. 

Architekty, kteří hlavně v 17. století pracovali na úpravách a dostavbách kláštera, byli 
především členové italské stavitelské rodiny Pertiů – Giovanni Batista a Giovanni Antonio, 
autoři barokního zaklenutí kostela a dlažby v křížové chodbě. Po nich roku 1675 převzal 
svůj úkol další eggenberský stavitel Giacomo Antonio de Maggi. Jeho zásluhou byla vysta-
věna kaple Panny Marie Einsiedelnské. V následujícím století již za panování Schwarzen-
berků se ujímá stavitelské činnosti jejich dvorní architekt František Fortin, který r. 1726 
připojuje ke klášterním budovám prostor knihovny a další křídlo konventu.

Sedmnácté století přálo nejen obnově a dostavbě kláštera, ale je také dobou vzniku cyklu 
obrazů s námětem života svatého Františka z Assisi. Jedná se o olejomalby na plátně, které 
nám vyprávějí příběhy založení řádu i  jeho dalších větví, různé epizody světcova života 
i vykonaných zázraků. Barokní malby nebyly signovány, neznáme tedy autora, zato jsou 
známa jména dárců, objednatelů jednotlivých obrazů.

Klášter minoritů je další památkou na kulturní, hospodářský i duchovní rozvoj v našich 
krajích, přestože byly vzdáleny centru naší země i zemí sousedních.

MFK 
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Homilie

Tradice
Slovo, které má pro různé 

lidi různý význam. Pro jedny 
je to téměř hanlivé slovo, bu-
dící pocit zkostnatělosti ba až 
zpátečnictví, pro jiné vyvolá-
vá pocit posvátnosti, skvostu 
a  krásy, a  pro další až bázně, 
hrůzy a nedotknutelnosti. Tra-
dice mohou být různé a mohou 
být i  různě prožívané. Tradice 
může nést krásné a velké, pro 
život důležité hodnoty, může být však i tradice, která nese obsah pochybný, život a svobodu 
ničící. 

Latinské sloveso trado (trans a  do), které zaznívá ve  slovu tradice, se překládá jako 
odevzdávat, předávat, podávat, doručovat. Správně pojatá tradice může být jako hluboký, 
zralý kořen, který dodává sílu a vitalitu živému stromu naší přítomnosti. Který vyživuje 
z hloubky věků tím velkým a krásným, k čemu dospěly a dopracovaly se generace před 
námi. Propojuje nás s tím nejkrásnějším a nejdražším ze života našich předků. Předává 
a doručuje nám to nejcennější přes horizont věků. Tradice nám dává možnost nezapomínat 
to nejdůležitější pro rozvoj našeho života. 

Skutečnost, že prožíváme týden v sedmi dnech, je již jistou tradicí. Neděle, jako posvát-
ný den v běhu těch všedních, nám frázuje běh našeho života. Posvátnost neděle nás vede 
k tomu, abychom nezapomněli na to, že náš život je víc než „jídlo a pití“, že jsme pozváni 
k bohatosti života věčného, který přesahuje ten náš časný. Narozeniny, které jsme zvyklí 
slavit rok co rok, jsou tradicí, která nás upomíná na dar života, který jsme dostali, na naše 
rodiče, na jejich oběť, na jejich lásku. Jmeniny, křty, výročí svatby či svěcení – to vše je 
tradicí.

V životě církve je nepřeberné množství tradičního. Církev je hluboce spojena s tradicí. 
Je přímo jejím povoláním tradovat – předávat tajemství Kristova života přes hloubku dějin 
i v šíři přítomnosti. Tak i Vánoce jsou krásnou a ušlechtilou tradicí. 

Ale i tradice může být prožívána ploše a stát se vyprázdněnou. Toho je si vědomo i Písmo 
svaté, když se obrací na věřící lid slovy: „Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení 
pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak zaslíbil, zachovávejte 
tento obřad. Až se vás vaši synové zeptají: ,Co pro vás tento obřad znamená?‘ odpovíte: ,Pesach je 
oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě minul domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny 
zachránil.‘“ Ano, je nutné učit své děti i sebe sama plnohodnotně, účelně, správně, bohatě 
prožívat tradici. 

Jak prožíváš, milý čtenáři, tradici Vánoc ty? Čím jsou pro tebe Vánoce?
P. Josef Sláčík, vikář
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Jobův boj
 V knize Job se píše o člověku bez úhony, jenž byl bohabojný a prostý všeho zla. Přichází 

však den, kdy jeho dosavadní šťastný život končí. Tento muž je od jistého okamžiku zkou-
šen takovým způsobem, nad nímž zůstává jen rozum stát. Nejenže Jobovi umírají před oči-
ma jeho děti, později je navíc raněn mnohými vředy po celém těle, jeho manželka propadá 
zoufalství a zavrhuje ho. Doposud snášel kruté rány osudu, vyrovnaný a neochvějný, pevně 
zakořeněný svou vírou v Hospodinu. Situace ale s postupem času nabírá na síle, překračuje 
hranici lidských možností a pohár trpělivosti nakonec přeci jen přetéká, neboť Job začíná 
proklínat den svého narození a pouští se do nespoutaného sporu s Bohem. Najednou se 
zdá, jako by všechna naděje pohasla, středobod Jobova života se kamsi vytratil a namísto 
něj nastoupila bezvýchodnost černější než samotná tma. 

 Kdo vlastně přichází s myšlenkou celé této trýzně? Někomu se to snad může zdát neu-
věřitelné, ale přitom je odpověď na tuto otázku zcela jasná. Jasná, jako býval kdysi on sám. 
Světlonoš. Ten dávný had zvaný ďábel. 

Musel Bůh přistoupit na  jeho plán? Říká se přeci, že je Všemohoucí, nebo snad ne? 
Proč se zničehonic Jobův život propadá kamsi ke dnu, třebaže se proti Bohu nikdy nepro-
hřešil a Hospodin mu do tohoto okamžiku žehnal a měl v něm zalíbení? Zde nejde pouze 
o pohled na jakýsi příběh z Bible, ale o otázku celého lidského utrpení. Zvláště když jsou 
jím postiženi lidé, kteří si to vůbec nezaslouží. Naopak bezbožníci a zlosynové jen kvetou 
ve svém hříchu a raší jako tráva. Pokud je Bůh dobrý, proč na světě existuje zlo a utrpení? 
Nepřipomíná občas svět a bytí v něm svým způsobem peklo? 

 Leží přede mnou velice tvrdý oříšek. K jeho rozlousknutí mi přichází na mysl vědomí 
toho, že stejně jako život, i utrpení má svůj smysl, obzvláště však tehdy, když si uvědomí-
me, proč vlastně trpíme. I ono jednou skončí. Mnohým z utrpení momentálně nerozumí-
me, nechápeme je, nebo snad nechceme chápat. Jsem přesvědčen, že již teď zraje čas, kdy 
k těmto záležitostem pronikneme a porozumíme jim. Dojdeme k poznání. Boží záměr je 
bezesporu nad lidské chápání, a nejen proto se domnívám, že se v jedné úvaze nedokážu do-
brat k názoru, který by v okamžiku 
strhl veškeré pochybnosti a otázky 
k zemi. Bůh by ale přece nedopustil 
zlo, kdyby z něj nemohl vytěžit ješ-
tě větší dobro. Vždyť i Jobovi poté, 
co si prošel onou nepředstavitelnou 
trýzní a  vnitřním bojem, Bůh žeh-
nal mnohokrát více než na počátku. 
Job si onu zkoušku musel projít ne 
z toho důvodu, že by zhřešil on nebo 
dokonce jeho synové či předci, ný-
brž proto, aby se na něm zjevila Boží 
vůle.   Jan Kaňka

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.

František ludačka
Narozen 9. 12. 1977
Ošetřovatel v Hospici sv. Jana Neumanna
Ženatý, děti: František 13, Helenka 12, Anežka 10, Jeníček 4, Štěpánek 2.

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

Před lety mě otec Josef Sláčík oslovil, 
zda bych nechtěl vykonávat službu akolyty. 
V  té době chystal přípravu na  tuto službu 
pro náš vikariát. Po vzájemném rozhodnutí 
s manželkou jsem dal Josefovi kladnou od-
pověď. Tak pro mne začala, ještě i s mnoha 
jinými z vikariátu, příprava na akolytát. Ta 
se skládala ze společných setkávání, při kte-
rých nám přednášeli různí kněží. Příprava 
byla ukončena rekolekcemi v Pěkné. 20. 3. 
2011 jsme přijali pověření ke službě akolyty 
od otce biskupa.

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

Služba akolyty je pro mne velkým přínosem. Již přípravy spočívající ve čtení Písma, čtení 
různých autorů, kteří Bibli vykládají, v modlitbě a rozjímání jsou samy o sobě obohacující.

Každou přípravu vnímám jako příležitost prohloubit svůj vztah s Bohem, takové po-
zvání na „horu“.

Ve farnostech se při bohoslužbách setkávám s různým pojetím víry, ale vždy mě to vede 
k zamyšlení nad mým vlastním vztahem k Bohu.

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

V nynější době je má služba zaměřena na vožení P. Petra Antoše na mše sv., zvláště 
v neděli, nebo vedu bohoslužbu slova sám. Nevím, zda je to jménem, ale nejčastěji na mě 
vycházejí bohoslužby ve Frantolech.

Akolyté vikariátu
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Sloužil jsem i bohoslužbu slova s podáváním sv. přijímání u nemocného člověka. Tento 
zážitek byl pro mne velice obohacující, když jsem viděl jeho touhu po Kristu.

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

Mám malé hospodářství a  to mě naučilo, že moc plánovat do budoucna nemá cenu. 
Mnohdy si člověk věci pěkně naplánuje…, a pak ouha, vše je jinak. Snažím se žít hlavně 
přítomnost a daný okamžik (to mě zas naučily děti). Budoucnost raději odevzdávám Bohu.

Současná vytíženost službou akolyty je pro mě s ohledem na rodinu přiměřená.
K přijetí jáhenského svěcení se necítím být povolán. Nyní jsem povolán být otcem ro-

diny.
Jáhenství je složitější záležitost. Vyžaduje vyšší vzdělání a souhlas manželky. 

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

Velkou oporou je mi rodina, zvláště pak manželka, a za ni Bohu moc děkuji. Za trpěli-
vost, ochotu sdílet se mnou přípravy a cesty na bohoslužby. 

Největší pomocí jsou vždy modlitby a čtení Písma.

Tříkrálová sbírka 2015
Prožíváme krásný adventní čas, který vyvrcholí oslavou 

narození Ježíše Krista. Většina lidí vnímá předvánoční ob-
dobí jako čas plný shonu a shánění vánočních dárků. I my 
zaměstnanci Farní charity Prachatice máme plné ruce práce, abychom vše dobře 
připravili na Tříkrálovou sbírku roku 2015.

Tříkrálová sbírka proběhne v Prachaticích a přilehlých obcích v období od   
4. do 11. ledna 2015. V tento čas opět zavítají do ulic kolednické skupinky, které 
se budou snažit přinést do Vašich domovů poselství svátku Tří králů. Zveme vás 
dne 4. ledna 2015 od 9,30 hod. do kostela sv. Jakuba v prachaticích, kde 
proběhne žehnání tříkrálovým koledníkům.

Výtěžek sbírky bude věnován na podporu zkvalitnění materiálně-technické-
ho zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Pracha-
ticích, Domu sv. Petra pro muže v Záblatí a podporu provozu služby terénní-
ho programu Most Naděje. Část výtěžku bude opět věnována Hospici sv. Jana 
N. Neumanna v Prachaticích.

Přeji Vám krásný adventní čas. Užijte si ho v klidu, radosti a beze shonu. Dě-
kujeme předem všem dárcům, kteří přispějí finančním darem do kasičky.

Eva Jankulárová, DiS., koordinátorka TKS 2015
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Zaniklé kostely Šumavy

nýrsko – kostel Čtrnácti sv. pomocníků
Nýrsko bylo již od  předhusitských dob rozděleno 

na dvě samostatná městečka, spojená pod jednoho ma-
jitele až v  roce 1554. Zatímco to Horní je soustředěno 
kolem kostela sv. Václava, o němž je první zmínka z roku 
1352 (věž je asi o 100 let starší), Dolnímu kraloval kostel 
Čtrnácti sv. pomocníků – obdélníková stavba s obdélníko-
vým presbytářem na obdélníkovém náměstí.

Patronátní právo ke kostelu měla bystřická vrchnost, 
v té době reprezentovaná tehdy posledním členem rodu 
rodiny, jenž zdejší panství vlastnil, a to Divišem Kocem 
z Dobrše, který zemřel pouhých pět let po vysvěcení kostela.

Náklady stavby nesli nýrští měšťané a předcházela ji sbírka jak v městečku samotném, 
tak v blízkém i vzdáleném okolí. Traduje se, že dva z těch, kteří se vypravili shánět finance, 
se ze své mise, snad z důvodu přepadení, nevrátili.

Kostel byl vysvěcen 9. října 1712 a výběr zasvěcení rozhodně nebyl náhodný. Čtrnáct 
pomocníků uctívaných především v Bavorsku totiž bylo vzýváno na ochranu proti moru 
a aktuální epidemie skončila teprve v roce 1711.
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Vypracování projektu bylo svěřeno 
staviteli italského původu Markusovi 
Antoniu Gilmetimu, který se narodil 
v roce 1662 v severoitalském městě Como 
a  roku 1686 uzavřel sňatek s  Barbarou, 
dcerou poběžovického měšťana a řezníka 
Jana Spinnerla. V roce 1709 se měl usadit 
v Nýrsku, kde vlastnil dva dvory. V letech 
1694 – 1709 stavěl dominikánský kostel 
svatého Vavřince v  Klatovech a  r. 1692 
upravil průčelí klatovského kostela Na-
rození P. Marie. Navrhl poutní kostel sv. 
Anny na  Tannabergu u  Všerub, stavěný 
ve stejné době jako nýrský kostel. Zřejmě 
je i  autorem cenných architektonických 
plánů zámku v Chudenicích z roku 1684 
a podílel se na dalších stavbách, například 
v  Poběžovicích či v  Čachrově, kde také 
3. 9. 1730 zemřel. 

V případě Dolního Nýrska se jednalo o omítnutou stavbu z lámaného kamene se sank-
tusníkem na střeše, s jednoduchým dvojpatrovým štítem, který měl uprostřed polokruhové 
okno a po stranách po výklenku. Podélné stěny měly každá po čtyřech nahoře polokruhem 
zakončených oknech. Kostel měl nižší, k západu obrácený presbytář a dvoupatrový štít 

v hlavním průčelí. Loď s mělkými boční-
mi kaplemi byla sklenuta valenou klen-
bou s lunetami a pásy. Zařízení pocházelo 
z doby stavby kostela. Hlavní oltář se so-
chami Panny Marie a Čtrnácti sv. pomoc-
níků byl barokní dřevěný z  roku 1712. 
V kostele se nacházel i obraz Klanění pas-
týřů z 18. století, snad od nizozemského 
mistra. Inspirací byl Gilmetimu klatovský 
dominikánský kostel sv. Vavřince, jehož 
interiér sloužil jako předloha interiéru 
kostela Čtrnácti sv. pomocníků a byl jeho 
zmenšenou kopií. Ke  zdejším varhanám 
byl roku 1759 přistavěn pedál. Nový 
pneumatický nástroj (při zboření kostela 
v roku 1973 přenesený do Strašína) snad 
postavil roku 1907 českobudějovický var-
haník František Šurát. Podle jiných infor-
mací měl být autorem varhan Jan Fišpera 
a měly pocházet z roku 1880.



16

V  roce 1867 vypukl v  Dolním Nýrsku požár 
a shořela i střecha kostela. Přestože zvony byly 
narychlo pomocí lan spuštěny, došlo k jejich po-
škození a  zničeny byly i  věžní hodiny. Střecha 
byla provizorně zakryta prkny a  tak zůstala až 
do  roku 1872, kdy si 20. února obec stěžovala 
na patronátním úřadu v Bystřici na liknavý pří-
stup s tím „že žádný důvod neospravedlňuje ta-
kovýto postup úřadu, když křesťané nemohou 
být zvonem svoláváni k  modlitbě a  zvony ne-
mohou zaznít ani v případě požáru...“ Do věci se 
vložil i  tehdejší okresní hejtman, a tak na pod-
zim roku 1872 byla opravena věž kostela a do ní 
vsazeny zvony nové, na  jejichž odlití se použil 
materiál ze zvonů původních, zničených požá-
rem. Slavnostně posvěceny byly 20. října jmény 
Barbara a Walburga. 

V roce 1931 se kostel dočkal větší opravy, při 
které došlo i k novému poplechování věžičky. Při 
té příležitosti byla vyjmuta schránka s pamětní-
mi zápisy z roku 1872, ty byly přepsány na stroji 
a do měděné schránky vložen nový pamětní list 
s dalšími přílohami.

A pak přišel 11. duben 1962. Městský národní 
výbor Nýrsko se obrátil na odbor školství a kultury Okresního národního výboru v Klato-
vech ve věci demolice kostela a ten vydal své kladné stanovisko. V červenci téhož roku věc 
posoudilo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, které ve svém 
posudku uvedlo: „Kostel 14 sv. pomocníků v Nýrsku na náměstí je barokní objekt z počátku 
18. století, vysvěcený roku 1712. Je památkou dle zákona 22/1958 Sb. a v poměrně dobrém 
stavebním stavu. Pokud bude mít MěstNV závažné důvody k jeho zbourání, musí požádat 
Ministerstvo školství a kultury o  sejmutí památkové ochrany. V  tomto smyslu jsme již 
MěstNV při své návštěvě uvědomili. V případě demolice bylo by nutno rozhodnout o pře-
vezení mobiliáře, mezi kterým je gotická Pieta, barokní oltáře z počátku 18. stol. a lustr.“ 
V květnu následujícího roku bylo do Nýrska oznámeno, že demolice kostela bude povolena 
po opravě druhého nýrského kostela.

V srpnu byla MěNV v Nýrsku odeslána žádost na ministerstvo kultury, která byla jen 
opisem předlohy poslané z „kraje“ a v níž se mimo jiné psalo: „Nutí nás k tomu důvody 
veřejného zájmu, neboť kostel je v desolátním stavu, ohrožuje bezpečnost občanů, narušuje 
dopravu a ruší estetický vzhled náměstí. Městský národní výbor plánuje na tomto místě 
zřízení parku. Kostel se nepoužívá k bohoslužebným účelům již od roku 1945. Duchovní 
správa řím. katol. církve neprojevuje o  něj zájem, využívá zachovalého farního kostela 
v místě, který bude v nejbližší době opravován. Náklady na opravu kostela 14. sv. pomoc-
níků, jehož demolici navrhujeme, by byly neúměrně vysoké a perspektivně nehospodárné. 
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Podle vyjádření odboru školství a kultury KNV se s opravou uvedeného kostela ani perspek-
tivně nepočítá...“ Výsledkem bylo sejmutí památkové ochrany dne 20. září 1966.

Jenže kostel i  nadále stojí a  9. ledna roku 1969 píše zdejší duchovní správce dopis 
na MěNV se souhlasem s provedením oprav kostela. Po půldruhém měsíci přichází od-
pověď. „Vzhledem k  tomu, že v  současné době projednávají otázku opravy uvedeného 
kostela nadřízené orgány, žádáme o  laskavé posečkání do  doby, nežli bude tato záleži-
tost vyřešena.“ Na to farář odpověděl obratem 
27. února: „Váš přípis mne překvapil tak, že ne-
vím, jak si mám vysvětlit Vaše jednání. Jestliže 
bylo mezi jinými s  Vámi dohodnuto, že dolní 
kostel na náměstí bude letos opraven a  již byl 
přislíben státní příspěvek na tuto opravu a ně-
jaký materiál je už připraven, jiný objednán, 
i  pracovní síly zjednány, pak žádané povolení 
bylo pouhou formalitou... Biskupská konsistoř 
v  Českých Budějovicích k  opravě vybízí. Proto 
znovu žádám o laskavý souhlas k této opravě.“ 
Odpověď MěNV se nezachovala, avšak 19. břez-
na 1969 adresovali jeho představitelé další dopis 
na Ministerstvo kultury, z něhož je zřejmé, že 
bylo již připravováno nové architektonické řeše-
ní náměstí, změna územního plánu a s kostelem 
se zřejmě z „estetických“ důvodů nepočítalo.
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Kostel vydržel na náměstí ještě čtyři roky do vlastní demolice 26. ledna 1973. Nýrsko 
tak přišlo o jednu ze svých nečetných architektonických památek, jejíž podobu dnes známe 
jen ze starých fotografií.  Jaroslav Pulkrábek

Literatura:
Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, politický okres Klatovský, 
Praha 1899
http://www.farnostnyrsko.estranky.cz/
E. Poche a kol.; Umělecké památky Čech 2 (díl druhý K/O); vyd. Academia, r. 1978
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Stalo se

Misijní neděli 
letos v  Prachaticích obo-

hatila tzv. Misijní růže – spo-
lečenství dětí i  celých rodin, 
které pamatují na  misie kaž-
dodenní modlitbou desátku 
růžence. Následoval již tradič-
ní misijní trh. Díky všem štěd-
rým dárcům. Při „dušičkové“ 
mši jsme se zamýšleli nad dů-
ležitostí smíření a  modlili se 
společně za duše v očistci. 

Pravidelné dětské boho-
služby v  Prachaticích dopro-
vází skupina Elaion a  dětská 
schola. Chceš se připojit zpěvem? Více na www.farnostprachatice.cz – Schola  

katechetka Lenka

Večer chval
s  mottem sv. Augustina „Dvakrát se 

modlí, kdo ze srdce zpívá“ prožili pracha-
tičtí farníci i  křesťané odjinud v  pátek 
7. listopadu v  kostele sv. Jakuba. Mlu-
veným slovem provázel P. Jenda Mikeš, 
zpíval a hrál rytmický sbor Bedrs z jeho 
předchozích farností. Zazněly písně 
chvály, prosby, díky a prostor byl i na zti-
šení a  osobní modlitbu. Doufejme, že 
toto setkání nebylo výjimkou, která by 
se nemohla opakovat.



svátek svaté cecilie 
oslavily sbory naší farnosti hned na 

dvou místech. Mládežnická skupina 
Elaion doprovodila odpolední pobož-
nost, kterou vedl otec vikář Josef Sláčík 
u domu p. Vlasty Kroupové, v jejíž za-
hradě stojí malá kaplička sv. Cecilie. 
Chrámový sbor a sbor Radostné přátel-
ství slavil večer ve farním sále. Radostný 
zpěv obou sborů doprovázel harmonikář. 
Chrámový sbor zazpíval v den svátku 
sv. Cecilie při večerní mši svaté. Říká se, že kdo zpívá, dvakrát se modlí, tak kéž našim 
zpěvákům dává Bůh hlas i radost do srdce. sms

V uplynulých dnech oslavily své životní ju-
bileum významné prachatické farnice MUDr. 
Adéeová a MUDr. Diepoldová. Mohly by si uží-
vat zaslouženého odpočinku v důchodu, přesto 
obě obětavě a s láskou pracují v hospici. Všichni 
zaměstnanci hospice jim s radostí popřáli u přá-
telského posezení a pan ředitel Huneš připo-
mněl, že obě pracovaly dva roky bez nároku na 
plat, protože na začátku provozu nebyly peníze. 
Také naši farníci jim přejí Boží požehnání, hod-
ně zdraví a lásku jejich drahých.   sms

svatba
Že se u nás v hospici umírá, ví 

každý. Ale dochází i k mnohým ra-
dostným událostem a jednou z nich 
byla svatba. Paní, velmi těžce ne-
mocná, si vzala svého životního 
druha, který ji věrně doprovází ne-
jen v životě, ale i ve dnech utrpení. 
Svatba se konala v  kapli hospice 
pod vedením našeho pana kaplana 
Jana Mikeše, za účasti několika za-
městnanců. Byla to pro nás všechny 
velmi radostná chvíle a největší pro 
novomanžele. Na svatební cestu si 
vyjeli na terasu hospice.



22

Betlém – bazilika narození páně
Stojíme na náměstí s poetickým názvem Jesličkové (Manger Square). Před námi se skrý-

vá bazilika Narození Páně. Obklopena mohutnými zdmi tří klášterů – od severu přiléhá 
klášter františkánů s kostelem sv. Kateřiny Alexandrijské, od  jihovýchodu klášter řecké 
pravoslavné církve a od jihozápadu arménský – vypadá spíš jako pevnost. Žádné ohromu-
jící průčelí, žádný vzletný portál, jen malá dvířka v úzkém výklenku v rohu nádvoří – to je 
hlavní vchod do jedné z nejstarších a nejpamátnějších svatyní křesťanského světa. Každý, 
kdo chce vejít, se musí hluboce sklonit. Říká se jim proto „Dveře pokory“. Do výšky asi 
120 centimetrů byly sníženy ve středověku, aby se zabránilo muslimům vjíždět do chrámu 
na koních. Sama bazilika je však rozlehlá – téměř 54 metrů dlouhá a přes 26 metrů široká. 
Vnitřní prostor je rozdělen čtyřmi řadami sloupů na pět lodí: širokou (a vysokou) střední 
a dvě nižší boční po každé straně. Dal ji postavit císař Konstantin z popudu své matky sv. 
Heleny v letech 322-339. S určením místa narození Páně neměli problém. Označil ho (ne-
chtěně) císař Hadrián, když po potlačení židovského povstání v roce 135 likvidoval místa ži-
dovského kultu. Betlémskou jeskyni, známou už prvním křesťanům, dal zasypat a postavil 
nad ní chrám Adonisovi. Stačilo ho jen strhnout, odstranit navážku a mohlo se začít stavět. 

V celé své historii byla vážně poškozena jen jednou – v roce 529 se Samařané vzbouřili 
proti byzantské nadvládě, vtrhli do Betléma a téměř ho srovnali se zemí. Císař Justinián 

ji v roce 531 nechal obnovit a v té podobě sto-
jí dodnes. Nezničili ji ani Peršané, kteří v roce 
614 vtrhli do Palestiny a nenechali v ní kámen 
na kameni. Zastavil je obraz mudrců od výcho-
du, oblečených do oděvů, připomínajících rou-
cha perských panovníků, umístěný na průčelí. 
Svědčí o tom list jeruzalémské synody z roku 
836: „Když Peršané rozbořili všechna syrská měs-
ta a  přišli do  Betléma, spatřili s  úžasem obrazy 
mágů z Persie … Z hluboké vážnosti a milující úcty 
ke svým předkům uctili mágy a chrám ušetřili.“ 

Ani křižáci mnoho nezměnili – nebylo tře-
ba. Provedli generální opravu a vyzdobili sva-
tyni freskami a mozaikami. Z nich se dodnes 
zachovalo jen několik zbytků, které lze roze-
znat podle velkých ztmavlých ploch nad sloupy 
na vnitřních stěnách střední lodi. 

V  roce 1347 se ujali baziliky františkáni 
a spravovali ji několik století. Po nastolení moci 
osmanských Turků (1517-1918) však upadli 

Pouť do Svaté země

Jeskyně Narození Páně
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v nemilost a museli správu odevzdat řecké pravoslavné církvi. Prý k tomu došlo podvodem, 
korupcí. Jisté je, že od té doby se vztahy mezi katolickou, řeckou pravoslavnou a arménskou 
církví přiostřily. Je to tu cítit ještě víc než v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Došlo 
i k několika krvavým konfliktům. Velmi kriticky o tom píše účastník II. moravské lidové 
pouti v roce 1910, P. Emil Procházka, kterého pohoršila přítomnost tureckého vojáka s os-
tře nabitou puškou a nasazeným bajonetem na místě, kde se narodil ,Kníže pokoje‘: „Ten 
voják mohamedán je zde, aby chránil křesťany proti – křesťanům! Bez něj a jeho bajonetu tekla 
by na svatých těchto místech zase krev, jako tekla v roce 1873. Tehdy, právě o vánocích, Řekové 
nesjednocení, kteří františkánům už dříve uloupili oltář narození Páně, přepadli zase františkány 
a oltáře jim rozbili, a když tito majetek svůj bránili, do krve je stloukli. Že oltář narození Páně 
byl původním majetkem františkánským, svědčí kromě úředních listin i nápis pod oltářem nikoliv 
v řečtině, nýbrž v latině: ,Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est – Zde se z Panny Marie 
narodil Ježíš Kristus.‘ Tento Řekům nemilý nápis jako kdysi Židům nápis Pilátův pro kříž, jedné 
krásné noci zmizel. Na  zakročení jerusalemského gouvernera musili jej Řekové znovu na  jeho 
původní místo přidělati. A teď nesmí bez svolení gouvernera ani prach ani čmoud s obrazů býti 
setřen.“ 

I já to mohu potvrdit: když jsem při své poslední návštěvě (koncem roku 2013) omylem 
vystoupil při podávání svatého přijímání mimo vymezený prostor, už už se na mě řítil pra-
voslavný mnich, aby zjednal pořádek. Naštěstí včas zasáhl františkánský kostelník a zatlačil 
mě na patřičné místo. V jeskyni narození Páně totiž smí být sloužena katolická mše svatá 
jen ráno od pěti hodin do půl šesté, nesmí se přetáhnout ani o minutu a celebrující kněží 
nesmí ani na krok opustit výklenek před oltářem Klanění tří králů, který jediný je katolí-
kům vyhrazen. Naopak, věřící musí při svatém přijímání sestupovat za nimi. Je tam místo 
tak pro tři osoby. Přesto nás tam jednou koncelebrovalo osm, včetně nějakého italského 
biskupa, a vše proběhlo v bratrské lásce a ohleduplnosti!

Už jsem se zmiňoval, že náš hotel byl vzdálen jen asi 10 minut chůze od baziliky. I když 
to bylo do prudkého kopce a hned po ránu jsme se pořádně zapotili, využívali jsme té vzácné 
příležitosti, denně brzy vstávali a na tuto mši svatou chodili. Jindy během roku by to pro 
nedostatek místa v jeskyni asi nebylo možné, ale v polovině listopadu takový nával nebyl 
a my tak mohli celých pět dní prožívat vánoce v jejich nejryzejší podobě – bez cingrlátek, 
bez povrchních emocí, zato ponořeni do Mariiny a Josefovy zkušenosti – včetně těch ne-
příliš přátelských pohledů. Po mši svaté jsme zacházeli ke svatostánku v sousedním kostele 
sv. Kateřiny, vědomi si toho, že Ježíš je „ten chléb živý, který sestoupil z nebe“ (srv. Jan 6, 
51) a Betlém je (česky) „dům chleba“. 

Kostel sv. Kateřiny přiléhá bezprostředně k bazilice Narození Páně. Františkáni ho po-
stavili v roce 1672, kdy jim byla odňata, na místě, kde se Pán podle staré tradice světici při 
její pouti do Betléma zjevil a předpověděl jí mučednickou smrt. Předtím tu byla kaple z dob 
první křížové výpravy. Současný prostranný chrám byl dokončen a posvěcen v roce 1882. 

Pod bazilikou je kromě jeskyně Narození ještě několik dalších – v jedné z nich prý sv. Jo-
sef čekal, než Panna Maria porodí, jiná je zasvěcena Mláďátkům, která dal Herodes povraž-
dit. V největší žil sv. Jeroným od roku 385 až do své smrti v roce 420, modlil se a pracoval 
na překladu knih Písma svatého z původních jazyků do latiny. Tento překlad zdomácněl 
v církvi pod názvem Vulgáta. P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

sestry Aleny Bártové
Narozena: 1. 2. 1962 ve Svratouchu, okr. Chrudim
Vzdělání: střední zdravotní škola, bakalářské studium na TF v Olomouci
Žijící rodiče: (86 a 82 let) 
Sourozenci:  starší sestra a bratr
Působiště v komunitách: DD Kůsov, DD Moravské Budějovice, Brno, Praha
Představenou prachatické komunity boromejek se stala 18. října t. r.

Narodila ses na Vysočině, jako třetí a poslední dítě, byla jsi jistě milována rodiči 
i sourozenci. Jaké máš vzpomínky na své dětství a dospívání?

Své dětství jsem prožila na vesnici se všemi radostmi, které se dětem tehdy nabízely. 
Moji starší sourozenci se o mě museli starat a někdy nebyli moc nadšeni. S bráchou jsem 
chodívala na hřiště a hrávala s kluky fotbal. Brávali mě do party, i když jsem bývala velmi 
drobné postavy. Moje starší sestra mě vyzvedávala ze školky a chodívala jsem s ní na hodi-
ny náboženství, protože pocházím z křesťanské rodiny. Do kostela jsme v neděli chodívali 
s tatínkem asi 3 km pěšky a vzpomínám si, jak vždy tatínek vyprávěl různé příběhy ze života 
a o Pánu Bohu. Tak jsem brzy začala rozlišovat i svátosti a na první svaté přijímání mě ještě 
před školní docházkou připravil kněz, rodinný přítel, který k nám chodíval tajně sloužit mši 
svatou. Po ukončení základní školy jsem začala studovat střední zdravotní školu. 

Do tohoto období zapadá také tvá touha stát se řeholní sestrou. Jak se toto volání 
ozvalo ve tvém srdci?

Když se vracím ve  svých vzpomínkách, možná prvním impulzem byla návštěva naší 
rodiny u sester dominikánek. Ujala se mě tehdy sestra Stanislava, upoutalo mě, že se jme-
novala jako já, a také její laskavý přístup ke mně jako k dítěti. Po prvním ročníku zdravotní 
školy mě pozvala kamarádka na návštěvu do kláštera sester boromejek v Městě Albrechti-
cích. Působila tam tehdy provinciální představená Matka Alena. Vnímala jsem krásu jejího 
předobrého srdce a z úcty k ní jsem si po její smrti vzala její řeholní jméno. Tam jsem se 
také poprvé setkala s Matkou Vojtěchou a tam vznikla má touha po zasvěceném životě. 
Doma jsem to řekla jen tatínkovi, maminka by to tehdy nepochopila. Když jsem končila 
zdravotní školu, dohodla jsem se s  Matkou Vojtěchou, že odjedu pracovat do  dětského 
domova v Praze, abych zahladila všechny podezřelé stopy řeholního povolání. Vždyť byla 
doba tvrdého totalitního režimu. Asi po  měsíci jsem byla přijata do  domova důchodců 
v Kůsově na Šumavě. Žila tam tehdy komunita sester boromejek a pan vedoucí byl ochoten 
přijmout i šest tajných čekatelek. Prožila jsem zde svou řeholní formaci a 8 let krásného 
života. Bydlely jsme odděleně od sester, ale modlívaly jsme se s nimi v kapli a večery pro-
žívaly v jejich společenství. Vždyť jsi tam byla také a máme mnoho společných radostných 
vzpomínek na tu dobu. 
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Až do doby, kdy vás všechny 
tajné sestry odvezla k  výsle-
chu státní bezpečnost na udá-
ní jednoho obyvatele. Byl to 
tehdy pro vás i  pro nás velmi 
těžký den. Já jsem rychle za-
hlazovala stopy po  řeholním 
životě ve vašich pokojích a pá-
lila možné důkazy. Velmi jsme 
se za  vás modlily, netušily 
jsme co se děje a kdy se vrátí-
te…

Odvezli nás po  ránu v  au-
tech, mezi námi seděl vždy jeden 
muž, abychom se nemohly do-
mlouvat. Celý den nás vyslýcha-
li pracovníci StB, každou zvlášť. 
Nepřijali jsme od nich jídlo, ani 

pití, bály jsme se, že by nám do toho mohli něco namíchat. Od Matky Vojtěchy jsme byly 
informované, že kdyby se něco takového stalo, nesmíme přiznávat řeholní formaci, ale 
víru bychom zapírat neměly. A oni chtěli po nás přiznání, že jsme tajné řeholnice, a chtěli 
vědět, kdo je naší představenou. Byly jsme přece jen nápadné svému okolí tím, že jsme žily 
skromně, nechodily na žádné zábavy. Žádná z nás nezradila a já jsem se tehdy radovala 
z toho, že jsem nezapřela víru v Boha a nevyzradila, že jsem řeholnicí. Večer nás vyčerpané 
dovezli nazpět. Druhý den odvezli k výslechu sestru představenou Martu, která byla naší 
představenou i  magistrou. Také ona nic nepřiznala. Potom jsme musely být nějaký čas 
velmi opatrné, ale díky tehdejšímu vedoucímu panu Kortusovi jsme mohly nadále praco-
vat a žít se sestrami. Jen sestra Marta byla potrestána tím, že jí končila pracovní smlouva 
a nesměla ji obnovit. Z Kůsova musela do dvou měsíců odejít. Vyprávěla jsi mi, že i tebe 
později vyslýchala StB kvůli nám. Mrzí mě, že jsme tehdy musely popálit mnoho hezkých 
zápisků, dopisů a fotek. 

Matka Vojtěcha několikrát žádala tehdejší vládu, aby umožnila aspoň některým 
dívkám obléci řeholní roucho, aby mohly pečovat o naše nemocné sestry v charitních 
domovech. Na tyto písemné výzvy byly v Kůsově dvě z vás oblečené do řeholních šatů. 
Já jsem tehdy všechen svůj volný čas věnovala šití, abyste měly co nosit. Ty ses při 
každé zkoušce tolik radovala, kdy ses zviditelnila v řeholním oděvu?

V červnu 1989 jsem se přestěhovala z Kůsova do komunity v Moravských Budějovicích, 
nikdo netušil, co přijde v listopadu. Navštívili mě rodiče a já jsem s nimi odjela do neda-
lekého Znojma – Hradiště, tehdejšího sídla generální představené a  našeho charitního 
domova pro sestry. Tatínek věděl, že jsem řeholnice, byl na mých tajných věčných slibech. 
Na Hradišti jsme měly každá svoje řeholní šaty. Já jsem se šla obléknout a poprvé jsem se 
ukázala i mamince. Ona nic netušila a velmi plakala. Přišly se ukázat i další mladé sestry, 
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a tak se nakonec uklidnila. Pak přišel listopad – sametová revoluce, i já začala veřejně chodit 
v řeholním oblečení a stala se ze mě sestra Alena. 

Mnoho mladých sester se objevilo v řádovém oblečení a mohly být konečně zařazené 
do života našich komunit. Sestry důchodového věku mohly být ve svých zodpovědných 
službách nahrazeny. Přišla volba nové a mladé generální představené. Ty jsi byla také 
zvolena do generální rady a také velmi mladá, zaskočilo tě to?

Bylo to pro mě velmi těžké, byla jsem nepřipravená na tak zodpovědnou službu, nedo-
vedla jsem si představit, co mě čeká. Dostala jsem na starost mládež a pořádala jsem pro 
ně různá duchovní setkání. Musím říct, že důvěra v Boží pomoc mi dodávala sílu a odvahu. 
Velmi mě tehdy nesla slova žalmu: „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu 
ti radit, spočine na tobě mé oko.“ (Ž 32, 8) 

Jsi velmi skromná a obětavá sestra. Také nynější Matce Bohuslavě jsi byla vikářkou 
a pak asistentkou dvě volební období. Byla to pro tebe jistě náročná a vyčerpávající 
služba, ale pak jsi byla uvolněna a začala ses věnovat naší Matce Vojtěše, vozila jsi pu-
tovní výstavu o ní a věřím, že s radostí. Vím o tvé velké úctě k ní, už jsem v jednom čísle 
JP popisovala, jak ti uzdravila ruce. Obě můžeme být hrdé, že jsme žily v její době. 

Matka Vojtěcha je pro mě velkým vzorem. Zdůrazňovala nám, že se nemáme bát usilovat 
o svatost, každý se může stát svatým… Když si v loni naše kongregace připomínala 25 let 
od její smrti a letos 100 let od jejího narození, vznikla putovní výstava, kterou jsem vozila 
do různých farností a míst, bylo jich víc jak padesát. Na všech těch místech jsem také svěd-
čila o jejím životě. Dělala jsem to velmi ráda dva roky. V září jsem odvezla výstavu z kostela 
sv. Jakuba tady v Prachaticích. Stále je o ni velký zájem. Příští rok zde bude opět výstava 
v zimní zahradě Městského úřadu v době koncertů k pouti sv. Jana Nep. Neumanna. 

Přijala jsi službu představené naší malé komunity v Prachaticích. Co ty a Pracha-
tice?

Mně nejsou Prachatice neznámé, přišlo mi, že se vracím domů. V rámci Desetiletí du-
chovní obnovy jsem ve zdejším chrámu hrála Johanku v divadelním příběhu o životě sv. 
Jana Neumanna. Z Kůsova jsme velmi rády jezdívaly pomáhat do Žernovic na statek k Fat-
kům. Mám na tu dobu krásné vzpomínky. Také jsem byla pověřena pracovat na projektu 
přestavby rodného domu Jana Neumanna. Dojížděla jsem každých 14 dnů na kontrolní 
dny. Snažím se shánět peníze na dokončení rekonstrukce. Všechno svěřuji do rukou Božích 
a do přímluvy svatého Jana Neumanna a Matky Vojtěchy, která z tohoto domu byla zatčena 
a osm let vězněna.

Mám ještě staré a nemocné rodiče, jsem vděčná, že mi Matka Bohuslava dovolila častěji 
za nimi jet a pomáhat jim.

Čeká tě i tady kus práce a starostí. Myslím, že ti čtenáři JP popřejí, aby se ti v Pra-
chaticích dařilo a podařilo se dovést dobré dílo ke zdárnému konci. Bůh ať Ti žehná. 
Budeme Ti i my pomáhat. 

Rozhovor připravila S. M. Sebastiana
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Talár
Slovo pochází z latiny a označuje splývavý kněžský hábit, dlouhý až ke kotníkům (la-

tinsky kotník „talus“) a vpředu sepnutý knoflíky. Kněží nosí talár černý, biskupové fialový, 
kardinálové červený a papež bílý. Toto původně kněžské roucho výnosem Ministerstva práv 
ze srpna 1897 bylo určeno i jako úřední stejnokroj pro soudce a úředníky státního zastu-
pitelstva. Byl navíc doplněn černým baretem. V současné době je pro soudce povinný talár 
s fialovým lemováním, pro státní zástupce s lemováním tmavě červeným. Advokáti nosí 
talár se světle modrým lemováním, není však pro ně povinný při všech soudních jednáních, 
nýbrž jen v trestních věcech a u Nejvyššího a Ústavního soudu.

Te Deum
Slavnostní latinský liturgický hymnus. Obsahuje rozsáhlou oslavu Nejsvětější Trojice 

a prosby. Název nese podle prvních slov (Tebe Bože chválíme). Hymnus je známý také jako 
ambroziánský chvalozpěv. Autorství se nejčastěji připisuje svatému Ambrožovi a svatému 
Augustinovi. Podle tradice hymnus vznikl u příležitosti Augustinova křtu, jehož svátost 
mu v roce 387 udělil Ambrož, biskup v Miláně. Někteří badatelé to však zpochybňují a uvá-
dějí jiné autory nebo se domnívají, že chvalozpěv vznikl sloučením dvou starších hymnů. 
Hymnus se recituje nebo zpívá při slavnostních obřadech a svátcích a také na závěr děkov-
ných obřadů. Slavnostní mše Te Deum se při příležitosti svého zvolení zúčastnili prezident 
E. Hácha v r. 1938, K. Gottwald (!) v r. 1948 a V. Havel v r. 1989. Naopak naši první prezi-
denti T. G. Masaryk a E. Beneš se snažili oddělit církevní obřady od státních a slavnostní 
mše v chrámu sv. Víta se tehdy nekonala, rovněž tak při zvolení našich dvou posledních 
prezidentů. Hymnus Te Deum po staletí zhudebnila řada skladatelů (Händel, Haydn, Sali-
eri, Mozart, z našich A. Dvořák).

Originální latinský text (začátek):
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi caeli et universae Potestates,
tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra maiestatis tuae.

V českém překladu:
Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země.
Všichni andělé, cherubové a serafové, 
všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů,
plna jsou nebesa i země tvé slávy.

Malý slovníček církevních pojmů 



28

Šumavské Hoštice 1914
Letošní rok zdál se býti rokem požehnaným. Úroda na  polích byla krásná. Krmení 

na polích bylo mnoho, na lukách dostali jsme mnoho sen, také otav bylo mnoho. Vše bylo 
sklizeno v nejlepším pořádku a nezkazilo se téměř nic. Bramborů, zelí i tuřínu uvedlo se 
více nežli prostředně, nehnily a byly velikosti i jakosti dobré. Dobytek stále v ceně stoupal. 
Lid dělný, který po jaru měl výdělky jen prostřední, dostal v letě i na podzim hojně práce, 
takže se zdálo, že se mu vše vynahradí a že bude moci v zimě býti slušně živ a uspoří hodně 
pro léta budoucí. Ale v měsíci červenci vypověděna byla válka Srbsku, následovaly potom 
války Německo – Ruská, Německo Francouzská, Anglická, Rakouská, Černohorská, Bel-
gická, Japonská, konečně i Turecko vypovědělo válku Rusku, Anglii a ostatním, můžeme 
říci, že vypukla válka světová. Jenom Italie, ač byla členem Trojspolku, zůstala neutrální, 
tj. opustila Rakousko a Německo v době nejhorší. Z celé farnosti naší narukovalo na sto 
reservistů, domobranců, při prvním odvodu odvedeno 9 nebo 10 vojínů, mezi nimi Václav 
Lácha z Kosma, úředník sekretariátu str. křesť. sociální a horlivý náš pracovník, odveden 
byl k 29. puku zemské obrany. Z Venkovské mládeže povoláni byli František Fidler, její 
předseda a Tomáš Gabauer z Kosma její jednatel, na podzim konal se druhý dodatečný 
odvod, k němuž přibrány byly dva ročníky I. a II. z roku 1914 a nováčkové, kterým se bylo 
stavěti v r. 1915. Odvedeno jich bylo 9. Při první prohlídce domobranecké uznáno bylo 
za schopné z 87 domobranců 19, mezi nimi tři bratři Josef, Václav a Jan Kolafa, z nich první 
dva zařaděni byli do c.k. pěš. pluku 91., Jan do 29. pluku c.k. zeměbrany. Domobranci ti 
rukovali ve třech lhůtách 16. ledna, 1. února a 15. téhož měsíce. Že mnoho našich vojínů 
bylo raněno jest samozřejmo, mezi padlými jsou mnozí dobří hoši.

L. B. padl 18. srpna 1914 u Valjeva. Střelen byl několikrát do hlavy. Byl vyučen malířem 
a měl děditi Sýkorů statek v Buku. V. T. ze Škareze prostřelen byl u Lublína, žil ještě delší 
dobu a dlouho nebylo možno zjistiti, zda padl. V. P. z Kosma zabit byl šrapnelem v bitvě 
u Lublína, byl ihned mrtev. Ostatní nezvěstní budou ještě připsáni, až bude známo, zda 
snad neupadli do zajetí. Z raněných uvádím F. F. ze Škareze „u Půbalů“ prostřelená lýtková 
kost levě nohy; V. L., ustřelen malík levé ruky v Ruském Polsku; F. Š. ze Včelné u Rávy 

Ruské prostřelená levá lopatka; J. P. stře-
len do  břicha, poraněné ledviny; T. G. 
prostřelená obě lýtka na srbském bojišti; 
J. T. poraněn na rameni a v kyčli dostal se 
do zajetí srbského; V. P. dělostřelci raněn 
v srpnu 1914 u Valjeva koulí na srbském 
bojišti do prsou; V. R. od Kvítků z Kosma 
onemocněl těžce na  bojišti a  ležel delší 
dobu v Těšíně ve Slezsku, převezen jako 
rekonvalescent do Budějovic. Na srbském 
bojišti poraněni byli ještě J. P., J. S., A. M. 
a T…, měli prostřelena ramena, po uzdra-

Ze starých kronik
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vení zařaděni byli opětně do pochodových setin 
a odešli zase na bojiště. Z Vojslavic poraněn byl 
těžce do levého palce šrapnelem V. K., … tamtéž 
zraněn byl V. F. od „Šánů“ do kyčle a ruky. Týž 
zeměbranec byl později prohlášen za neschop-
ného a superarbitrován. V těžkých bojích v Rus-
kém Polsku a v Haliči od Krakova až po Tarnov 
bojoval asi ve 14 bitvách V. J. z Chrástova, J. K. 
ze Včelné, F. H. z Hoštic, J. K. z Buku. Poslední 
tři dostali se až do  Bukoviny a  prodělali tam 
velikou bitvu u Jakobeny, po které byli Ruso-
vé podruhé z Bukoviny vytlačeni. Pokud jsem 
mohl zjistiti, zajati byli od nás T. K. z Kosma 
a zavezen n a Sibiř, J. J. z Hoštic na srbském 
bojišti, který měl býti odvezen na ostrov Mal-
tu. J. T., závodčí 23 pl. c.k. zeměbrany poraněn 
na srbském bojišti a zajat v bitvě u Bělehradu. 
J. P. z Kosma od Harantů zraněn byl na ruském 
bojišti a zemřel v polní nemocnici ve Slezsku u Těšína. V nemocnici zemřel na tyfus P. J., 
zedník na jižním bojišti se nacházející.

Spolek Nejsv. Sv. Oltářní obdržel darem červenou kasuli. Skupina Venkov. mládeže 
pořídila nové bílé korouhve … stály 135 korun a  jsou velmi levné. Kmotrou při svěcení 
byla pí. revírníková Marie Zvěřinová ze Včelné… O slavnosti, která se po svěcení konala 
v Kosmě, mluvil Václ. Lácha slavnostní přednášku „O úkolech venk. mládeže“. Slavnost 
se pěkně vydařila a čistý výnos věnován byl na opravu oltářů v far. chrámu Páně, obnášel 
20 korun.

V listopadu zemřel mi starý, poctivý kostelník Jan Kolafa, vozka v Hošticích č. 29. Byl 
churav delší dobu, 14/II ranila jej mrtvice a v neděli dopoledne zemřel. Byl to poctivec, 
který z malého domku domohl se značného blahobytu. Učinil mnoho pro kostel, věčnou 
lampu, svícny u sv. Jana a jiné potřeby kostelu ze svého daroval. Měl krásný pohřeb, kterého 
se zůčastnil také vldp. Kašpar Šimek, bisk. vikář v. v. ve Lštění…

V měsíci listopadu 28/11 začala pro naší osadu sv. misije, kterou konali dp. misionáři 
Redempt. Bernardin Čáka a Jan Kučera z Plzně. Na celé osadě není pamětníka, že by se 
zde posv. misije konala. Účast byla obrovská, 1003 poenitentů, sv. přijímání 1320, kostel 
byl stále naplněn, často přeplněn. Slavnosti posv. misijon. kříže zůčastnila se celá osa-
da, spolky, obec. zastupitelstvo, kříž postaven v síni u vchodu do kostela. Sv. misiji řídil 
dp. Bernardin Čáka, který již konal více než 100 posv. Misijí.

Z našich rodáků vojínů, kteří později jako domobranci nevycvičení na bojiště se odebrali, 
byli raněni V. M. v Karpatech, F. T. v Karpatech, oba z Hoštic Šumavských. Válka protáhla 
se přes celý rok 1915. Konaly se nové přehlídky domobranci do 50 let starých. Odvedena 
celá řada rolníků, řemeslníků a otců rodin. V Hošticích odvedeni byli J. Z., 5 jeho bratří je 
již na bojišti, jeden z nich je mrtev, on jest v řadě šestý syn J. Z. chalupníka ve Včelné, J. G., 
nádeník v Hošticích Š., O. V. z Buku.
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Adopce na dálku
V roce 1993 založila Arcidiecézní charita Praha projekt na pomoc nejchudším dětem 

v rozvojových zemích pod názvem Adopce na dálku. Cílem projektu je poskytnout vybra-
ným dětem prostředky, které jim umožní vzdělání v jejich přirozeném prostředí. Pomoc 
se rozšiřuje i na komunitu, ve které dítě žije, jsou organizovány osvětové přednášky pro 
rodiče, matky se vzdělávají v základní zdravovědě a hygieně. Děti do programu Adopce 
na dálku vybírají místní lidé ve spolupráci se sociálními pracovníky. Základní podmínkou 
zařazení dítěte do projektu je nejen velmi špatná ekonomická situace rodiny, ale také zájem 
konkrétního dítěte o vzdělání.

Zapojení prachatické farnosti do  tohoto 
projektu inicioval P.  Pavel Šimák v  letech 
svého působení v  Prachaticích. Od  té doby 
ještě stále podporujeme dnes již 19letou 
studentku, indickou dívku jménem Melita 
Lobo, která si plní přání stát se učitelkou.

Agendu Adopce na  dálku jsem převzala 
od  P.  Šimáka po  jeho odchodu do  farnosti 
Kaplice. V roce 2008 jsme rozšířili naši ado-
ptivní rodinu o ugandského chlapce Rolan-
da Walakilu, který úspěšně studuje a  chce 
se vyučit truhlářem. Do loňského roku mělo 
svoje „adoptivní“ dítě i společenství v Žárov-
né, nyní bylo rozhodnuto finančně přispívat 
„prachatické adoptivní rodině“.

V Nebahovech pokračuje adopce 15letého indického chlapce.
V roce 2009 se díky vám, štědrým dárcům, podařilo ze sbírky podpořit 

ještě další dva projekty. Částku 5 000 Kč jsme zaslali na účet Misijní banky 
ubožáků a stejnou částku jsme věnovali na stavbu česko-ugandské nemoc-
nice, která je již plně v provozu a zajišťuje zdravotní péči pro širokou oblast.

Pro dvě prachatické adoptivní děti je potřeba sdružit celkem 13 000 Kč 
za rok. Tento finanční dar konkrétním dětem, Melitě a Rolandovi, zcela 
mění život. Získávají vzdělání, posléze zaměstnání, ekonomickou samo-
statnost a v neposlední řadě i určité společenské postavení. V dopisech, kte-
ré od dětí dostáváme, vždy vyjadřují velké díky a vděčnost za naši pomoc.

Na základě své několikaleté zkušenosti s Adopcí na dálku jsem přesvěd-
čena, že investice do tohoto projektu vzdělávání dětí je smysluplná, velmi 
potřebná a že se jistě mnohonásobně zúročí. Proto budu pokračovat v zís-
kávání finančních prostředků pro adoptivní dítě v Nebahovech. Vzhledem 
ke svému současnému vytížení předávám agendu a péči o prachatické ado-
ptivní děti paní Lence Hanžlové.  MUDr. L. Šímová 

Adopce na dálku
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Pozvánky

Zveme všechny maminky či 
tatínky s dětmi od 0 do šesti 
let na  pravidelná setkávání 
na faře. 

Scházíme se 1x za 14 dní vždy 
ve  středu od  15.30 do  16.30 
hod. Tento čas vyplňujeme jed-
noduchým tvořením, zpíváním, 
vyprávěním atd. První setkání 
v novém roce bude 7. 1. 2015.

Pro bližší informace můžete 
kontaktovat Anežku Vlkovou, 
tel. 775 070 911, či Lucii Ludač-
kovou, tel. 732 408 184.

Těšíme se!!!

Adventní večer pro „náctileté“ s P. Cyrilem Havlem – pondělí 15. 12. od 17:00, farní 
sál Prachatice.

V kostele sv. Jakuba pro děti:
4. neděle adventní od 9:30 hod. – mše s překvapením. 
Úterý 23. 12. od 9.00 hod. –svátost smíření + 9:15 hod. zdobení stromečku. 
Středa 24. 12. od 16:00 hod. – dětská „půlnoční“ mše (svíčku na betlémské světlo s se-
bou). 
Neděle 4. 1. od 9:30 hod. – žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 
Vánoční bohoslužby na www.farnostprachatice.cz

Koncerty v kostele sv. Anny na libínském sedle:
Vánoční 26. 12. 2014 od 16 hod. – pěvecký sbor Česká píseň 
novoroční 1. 1. 2015 od 16 hod. – ženské vokální trio

Kostel Zvěstování panny Marie ve Vlachově Březí
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v sobotu 27. prosince 2014 v 15 hod.
Hlavní celebrant: P. Jan Mikeš. Zpívají: Mirovický chrámový sbor.
Hrají: Adolf Vondrášek – varhany, složený komorní orchestr řídí Marie Filipová.
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Mše svatá

prosba o očištění rtů
Dnes bych chtěl vzdát hold knězi, který na našem vikariátu strávil víc než 35 let svého 

života: P. Květoslavu Bukovskému z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů. 
Málokdo už si na něj vzpomene – žil a pracoval tiše a skromně, skryt (donucen totalitním 
režimem) zrakům široké veřejnosti. Pocházel z Prahy, narodil se v březnu 1907. Kněžské 
svěcení přijal v roce 1933. V kongregaci mu byl svěřen životně důležitý úkol: být magistrem 
noviců – tzn. vychovávat mladé řeholníky v duchu sv. Alfonsa, učit je znát stanovy a způsob 
práce redemptoristů a uvádět je do každodenní praxe řeholního života. Po násilné likvidaci 
klášterů v dubnu 1950 se stal duchovním správcem sester, v první polovině padesátých let 
přišel s boromejkami do Ústavu sociální péče pro dospělé mentálně postižené v Hrabicích 
u Vimperka a byl tam až do jejich odchodu na konci osmdesátých let. Závěr života prožil 
ve Znojmě-Hradišti, zemřel v srpnu 1992 a je pohřben mezi řádovými spolubratry na hřbi-
tově v nedalekých Tasovicích. Na přelomu padesátých a šedesátých let byl dlouhou dobu 
zpovědníkem a duchovním vůdcem mladého redemptoristy Antonína Lišky, pozdějšího 
českobudějovického biskupa. Ten tehdy (po návratu z vojny u PTP) jako tajně vysvěcený 
kněz bez státního souhlasu bydlel v rodném domě v Bohumilicích a čas od času na celé od-
poledne zmizel – vlakem do Vimperka a pak pěšky vzhůru do Hrabic. Prý se mu občas stalo, 
že ho považovali za jednoho z chovanců … Tak měl Otec Bukovský zásadní vliv na duchovní 
i lidské zrání a formaci budoucího biskupa a tím i na budoucnost naší diecéze!

Mám před sebou jeho knihu „K Bohu, jenž radostí naplňuje …“, kterou vydal Exerciční 
dům ve Frýdku v roce 1947. Je to homiletický výklad Nejsvětější Oběti – mše svaté. I když 
byla napsána dlouho před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu, můžeme se z ní 
v mnohém poučit. Vždyť – jak opakovaně zdůrazňoval blahoslavený papež Pavel VI. – koncil 
nevytvořil liturgii novou, ale v duchu starobylé tradice svatých otců ji obnovil. Byla by ško-
da tím, co nám po důkladném studiu a hodinách rozjímání nabídli naši starší spolubratři, 
pohrdnout a nechat to ležet ladem. Dovolím si tu z jeho díla některé odstavce citovat. Ale 
nejprve dokončím pojednání o zpěvu před evangeliem.

Mluvili jsme o  Aleluja jako o  vítání Krista, pozdravu Krista a  vyznání víry v  Krista. 
Na konci starověku se tento zpěv radosti a jásotu, zejména jeho poslední slabika, při slav-
nostních příležitostech prodlužoval v dlouhou chválu – původně beze slov, ale od 9. století 
i s textem ve verších nebo v rytmické próze. Tak vznikly sekvence (z latinského sequentia 
= to, co následuje; pokračování). Ve vrcholném středověku jich bylo nepřeberné množství 
– pro každé tajemství Kristova života a téměř pro každého světce nějaká. Na některých 
místech se při jejich zpěvu dokonce nechávaly rozeznít zvony. Po  Tridentském koncilu 
(1545-1563) zůstaly v římském misálu jen čtyři: Victimae paschali laudes (Velikonoční oběti 
– pro velikonoční oktáv), Veni, Sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý – pro slavnost Se-
slání Ducha svatého), Lauda, Sion, Salvatorem (Sione, chval Spasitele – pro slavnost Božího 
Těla) a Dies irae (Den hněvu – pro bohoslužby za zemřelé). Později k nim přibyla ještě pátá: 
Stabat Mater dolorosa (Stála matka uplakaná – pro dobu postní a pro památku Panny Marie 
Bolestné). Dnes jsou povinné jen dvě – velikonoční a svatodušní – a i ty se mohou nahra-
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dit zpěvem příslušné lidové písně. Zásadní změnou je, že se 
zpívají hned po druhém čtení. Zpěv Aleluja tedy „nenásledují“, 
ale „předcházejí“. Přesto pořád patří do jeho rámce a oslavují 
Krista, který přichází. 

V době postní se Aleluja vynechává – nebo lépe: tento pů-
vodně velikonoční zpěv se rozšířil do celého liturgického roku, 
nepronikl jen do doby postu a pokání. Zůstává samotný verš 
před evangeliem a nazývá se tractus. 

Během alelujového zpěvu kněz vstane, skloní se před oltá-
řem a prosí Boha o požehnání: „Očisť mi srdce i ústa, Bože, abych 
dobře zvěstoval tvé svaté evangelium.“ Můžeme si při tom před-
stavit scénu z knihy proroka Izaiáše (Iz 6, 1-8): Hospodin sedí 
na svém vznešeném trůnu, serafové mu holdují „Svatý, svatý, 
svatý …“ a prorok je zděšen. Ví, že není hoden se toho účastnit: 
„Běda mně, jsem ztracen! Vždyť jsem člověk nečistých rtů …“ 
Jeden ze serafů přilétá, dotýká se jeho úst rozžhaveným uh-
líkem, který vzal kleštěmi z oltáře, a ujišťuje ho: „Hle, dotklo 
se to tvých rtů. Tvá vina je smazána, tvůj hřích je odpuštěn.“ 
A teprve nyní je připraven odpovědět – když se Hospodin ptá: 
„Koho mám poslat, kdo nám půjde“ – „Zde jsem, pošli mě!“

P. Bukovský k tomu dodává: „Všimli jste si, že se kněz neodva-
žuje čísti svaté evangelium dříve než poprosil Pána Boha za očištění 
srdce i rtů? Ale vždyť jsou posvěceny ke vznešenému poslání kněž-
skému! Denně se za vás tolik modlí a modlitbou se posvěcují! Denně 
jsou kněžské rty posvěcovány stykem se svatou Hostií a den co den 
perlí se na nich přesvatá krev Syna Božího! Jest to vše pravda. Ale 
pravda jest také, že rty kněžské nepřestaly být rty křehkého člově-
ka a svaté evangelium – to je přece řeč Boží!! Jsou to slova, která 
pronášel sám Ježíš Kristus. A my, hříšní lidé, nejsme ani hodni jeho 
slova opakovati po něm. Církev Boží vás přece však nechce zbaviti té 
velké milosti – slyšet vlastní slovo Krista Pána a proto káže knězi, 
aby se pokořil, za očištění srdce a rtů poprosil, než vám slovo Páně 
zvěstovati bude. Poznejte z toho, v jak veliké úctě má Církev svatá 
svaté evangelium a jeho slovo!“ 

Moderní autor (P. Radek Tichý v díle Liturgie evangeliáře) 
vyjadřuje totéž jinými slovy: „Když při mši svaté vidíme, že se 
kněz potichu modlí, můžeme si uvědomit, že oznamování dobré 
zvěsti není možné z vlastních sil, ale pouze díky očišťující přítom-
nosti Pána v životě jeho služebníka. A že se nikdo, kdo je hlásáním 
pověřen, neobejde bez pokory, bez modlitby a bez církve, která jej 
vysílá a Pánovu přítomnost mu vyprošuje.“

P. Pavel Liška
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Čtení na pokračování

František Hobizal 
Humor v církvi dovolen

noční zvíře
Moje kouzelné dětství a mládí, které jsem, obyčejně 

v  létě, mohl trávit v  údolí dolní Stropnice a  v  Římově 
na Malši – jsem popsal v „Mojim Doudlebsku“, vydaném 
nakladatelstvím Jelmo v roce 1998. Dávám sem ale his-
torku ze Stropnice, která se odehrála někdy, když nám 
bylo 13 let. Tehdy jsme se s kamarádem Bertou rozhodli, 
že když jsou teplé noci, nebudeme spát ve svých chatách, 
ale ve stanu, přímo u řeky. Babička souhlasila. A tak jsme 
se tam přestěhovali. Byl krásný večer. Chvíli jsme si vy-
právěli, chvíli mlčeli. Po desáté šel Berta spát a já si vzpo-
mněl, že tam nemám polštářek pod hlavou, a  tak jsem 
se proň vydal po stráni vzhůru do chaty. Věřil jsem, že 
babička ještě spát nebude. Zachoulil jsem se do deky a ne-
vím, co mne napadlo, ale lezl jsem do kopce po čtyřech. 
Měsíček svítil, bylo krásně a já si pod dekou něco zpíval, ale ono to bylo spíše huhlání… 
Vylezl jsem z křoví na cestu, která stráň protínala, a tam se to stalo. Najednou, jak jsem 
lezl, ozval se ze strany velký křik. Někdo strašně vykřikl a najednou to pádilo zpět, k pro-
střední lávce. Lekl jsem se také a upaloval do nedaleké chaty. Nevěděl jsem, co to je. Druhý 
den, když někdo z chat šel do vesnice pro mléko, říkalo se tam, že mladý N. ze Střížova prý 
šel za svou milou do vesnice a na naší cestě proti němu vylezlo strašlivé zvíře, které naň 
chrčelo a brumlalo jako medvěd a že prý to byl medvěd. Řekli to hajnému, ale ten řekl, že 
to je blbost a že to asi bylo divoké prase… Nuže – a to prase jsem byl tedy já a překazil jsem 
dostaveníčko.

Trampík a chlapi v lese
Jednou babička potřebovala pro něco skočit do krámu. „Fandy, prosím Tě, dojdi tam, 

ale rychle, pospěš.“ Pozor ale! Ve vsi tehdy ještě krámek nebyl, to jsme chodili do konzumu 
do Římova. Nu – já se těšil na cestu. Bylo ráno, mlha, slunce ještě nevykouklo a já mazal. 
Ne po naší římovské cestě, nýbrž vzal jsem to dolní cestou při Malši, a že v Hamru přejdu 
na druhou stranu a nadejdu si Olivetskou horou do městyse. Letěl jsem jako na perutích 
vichru. Přelítl jsem Hamr a za chviličku už les u Olivetu. 

A ztuhl jsem. V lese mlha ještě zhoustla, a – hu! – tam vpravo se krčí za kamenem po-
stava a o kus dál druhá, a třetí. Srdce se mi zastavilo! Ti chlapi tu na mě číhají. Propána, co 
budu dělat? Couvám, že budu utíkat zpátky, dokonce z krku se mi vydralo „pomóóc“. Už to 
obracím, ale najednou jsem si všiml, že chlapi nic, ani se nehnou! Můj Bože! Vždyť to jsou 
kamenné sochy apoštolů, které mám tak rád. Jen jsem je z téhle strany nečekal. Ti chlapi 
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tam na mne opravdu číhali, a nejen tenkrát. S radostí jsem vyběhl podél nich až ke Kristu, 
pohladil ho a upaloval do Římova.

Krasobruslař na řece
To už jsme jako trampové jezdili na chatu Texas, k Bertovi, ostatně tato chata stála hned 

vedle tetino chaty Podstráně. Jezdívali jsme pravidelně na sv. Štěpána (26. 12.) odpoledne 
a vraceli se na Silvestra ráno. Bývalo nás i 15 a spali jsme všelijak – i na „tvrdým“. A tak jed-
nou kluci šli jezdit na Reflerovu stráň, kde byl báječný sníh a sjezd na lyžích. Já lyže neměl 
a ani jsem neuměl jezdit, a tak jsem vzal brusle, šel na druhou stranu, k řece, a nádherně 
jsem jezdil a bruslil až skoro ke mlýnu. Sice byl na řece, na ledu, sníh, ale nebylo ho mnoho. 
Kroužil jsem, to byla moje radost. Dokonce mne jednou někdo tajně vyfotil a dal do kro-
niky. Ten den ale tu nikdo nikde nebyl, a když jsem zajel blíž, do zátočiny u Poradní skály, 
najednou praskot, hup a už jsem byl po pás v ledové řece… Bylo tam mělko a vylezl jsem 
k Bonušů lesíku, ale čekala mne strastiplná cesta na Texas. Kalhoty totiž ztvrdly, zmrzly 
a já se musel pohybovat jako reklamní panák, jeden krok vpřed a zase druhý… I uviděl mne 
jeden z kamarádů a vykřikl: „Fanda má báječný oblek!“

podivný nůž
To už jsem byl bohoslovec a pár dní před Silvestrem jsem mohl opět prožít s mými drahý-

mi skauty -rovery a trampy. Tentokráte ale ne na Stropnici, protože Berta, majitel Texasu, 
se zasnuboval. A tak jiný kamarád vyjednal náš pobyt na papírenské chatě na Rechlích, 
na Malši mezi Plavem a Doudleby. Bylo to moc krásné, kamarádské. Jenomže: záhy jsme 
zjistili, že na chatě není nejnutnější kuchyňské nářadí: nože, lžíce, vidličky, sběračky atd. 
Byla tam lopatka na uhlí, ale uhlí žádné a dřevo, no to bylo také problematické. Jednou ve-
čer – byla mi vyhrazena spodní palanda – povídám: „Je mi zima na hlavu, takhle kdyby byl 
nějaký kožíšek!“ Usnul jsem, a když jsem se vzbudil, bylo mi u jedné poloviny hlavy docela 
teplo, byl tam kožíšek, ale vůně nestála za moc… Jeden z kamarádů našel u chaty chcíplou 
veverku, a tak mi ji obětavě dal k hlavě. A pak přišla chvíle, kdy se měly dělat obložené 
chlebíčky. Do té doby jsme jedli, jak se dalo. Ale krájejte chlebíčkovou veku, salám, okurky 
a ostatní. Povídám: „Skaut a tramp si má poradit se vším!“ a vzal jsem lopatku na uhlí 
a elegantně všechno nakrájel. Sice větší kousky, ale šlo to. Pak se jedlo a jeden z kamarádů 
povídá: „Ale přece jenom jsi měl tu lopatku od toho uhlí trochu otřít!“ Ztuhnul jsem. Nojo, 
vždyť já ji ani neomyl, ale jemu povídám na oko klidně: „Co, milánku, ti na tom vadí, co?“ 
Řekl s klidem: „Právě jsem rozchroupal kousek uhlí!“

Trampové – volové
Jedu ve vlaku z Budějovic. Do kupé za mnou přišlo asi pět trampíků, mladíci v přísluš-

ném oděvu. Hlučná zábava, smích a za každým druhým slovem – samosebou – vůl. Když 
mi bylo horko, vstal jsem a povídám: „Volové! Nebude vám vadit, když otevřu okénko?“ 
Ustrnuli. Povídám: „No jste volové, že. Vždyť slyším, že se tak nazýváte!“ Za chvíli slovo 
dalo slovo a hezky jsem se, po trampsku, s bratry voly potěšil. Řekli potom, že si přece jen 
budou ve vlaku trochu dávat pozor – na hubu!

Přetištěno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství, www.ikarmel.cz.
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Šárka Belšíková – Martin Gaži – Jarmila Hansová
opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy
Osvícenství zdola v okrsku světa

Hodnotný knižní dárek uchystalo českobudějovické 
pracoviště Národního památkového ústavu k 750. výro-
čí založení někdejšího cisterciáckého kláštera, jemuž se 
postupně dostalo pojmenování Svatá (Trnová) a  Zlatá 
Koruna (1263), který se od r. 2000 nachází v  jeho péči. 
V ediční řadě Miscellanea přibyl osmý svazek, věnovaný 
v  odborných kruzích nikoliv neznámému – poslednímu 
zlatokorunskému opatovi P. Bohumíru Bylanskému (po-
křtěn v Prachaticích 27. 3. 1724 jmény František Antonín 
– † 21. 7. 1788 v Chýnově; zvolen 1755), význačné sou-
části jeho díla, jíž byla tamní škola, a souboru výukových 
obrazů, který se po ní dochoval.

Úvodní třetina knihy ve dvou oddílech čtenáři předsta-
vuje vlastní dějiště, jehož těžiště spočívá ve Zlaté Koruně 
sedmdesátých a osmdesátých let 18. století. Desatero za-
stavení prvního oddílu z různých úhlů pohledu přibližuje 

osobnost opata Bylanského: jeho rodinné zázemí v Prachaticích (jeho otec Jan Karel By-
lanský se postaral o výstavbu kaple, chránící sochu sv. Antonína Paduánského za tehdejší 
Horní branou) včetně zhodnocení rodových vazeb na cisterciácký řád, s nímž spojil svoji 
životní pouť, prvopočátky řeholního života, ranou činnost pedagogickou i následující tři 
desetiletí, kdy jako pater familias vedl klášterní komunitu a kdy se, sám bytostně kněz-
-řeholník, zároveň ocital v roli hospodáře, který se o svěřené staral a hledal nové cesty 
ke  zvelebení řádového domu, dbal o  jeho vnitřní řád a  řádný chod, kdy byl též jedním 
z představitelů české řádové provincie, patronem určitých kostelů a far, kam na vinici Páně 
vysílal své řeholníky, i ztělesněním vrchnosti pro poddané kláštera. Jeho výstižný soubor 
otázek ve formě zpovědního zrcadla svědčí o tom, že si plně uvědomoval zodpovědnost 
svého postavení a z čeho všeho jednou bude muset vydat počet nebeskému Otci. Opomenut 
nezůstal ani epilog jeho života po zrušení kláštera (1785).

Druhý oddíl nahlíží v  souvislostech reforem nižšího školství habsburské monarchie 
sedmdesátých let 18. století i rozvoje jejich regionálního odrazu založení a činnost zlato-
korunské školy, která přímo ve zdech opatského domu poskytovala mládeži dobově i míst-
ně vysoce nadstandardní moderní vzdělání pro získání přehledu i navedení k praktickým 
dovednostem. Paradoxně odumřením svého klášterního zázemí spadla na úroveň výuky 
obyčejné venkovské triviální školy.

Stojí za přečtení
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Dětem
„O čem vypravuje hvězda?“ To se můžeš dozvědět v novém adventním kalendáři 

časopisu duHa. „Kde najdeme to dítě?“ ptali se tehdy mudrci v Jeruzalémě krále 
Heroda. „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme za ním!“ 

Je hezké vydat se na cestu. Zveme tě po takové cestě letošním Adventem. DUHA 
ti chce být průvodkyní a má pro tebe každý den hvězdu a příběh… mnoho zajíma-
vého pro putování najdeš i na www.mojeduha.cz.

Duha je katolický časo-
pis pro děvčata a chlapce, 
který už více než dvacet 
let nabízí každých čtr-
náct dní ve  školním roce 
témata ke společné práci, 
rozhovoru o  víře a  křes-
ťanských hodnotách. 
Předplatné na celý školní 
rok je v  našem vikariátu 
pouhých 230 Kč a je mož-
né ho zaplatit katechetům 
nebo v  kanceláři na  faře 
v Prachaticích. 

-lh-

Počtem stran nejmocnější oddíl třetí, spolu s navazující přílohou, zaujímá pojednání 
o názorných obrazových pomůckách, které pro potřeby školy vytvořil laický řádový bratr 
Tadeáš Schuegger (1731 – 1800). Již v době svého vzniku pro svůj účel ceněný – a v naší 
současnosti v některých složkách coby obrazový historický pramen (např. zachycení školní 
třídy, řemesel aj.) neocenitelný – jedinečný a patrně ve své většině opět jedinečně docho-
vaný soubor, čítající více než tři stovky zobrazení, zahrnuje kromě oblíbených antických 
také náměty z Komenského díla Orbis pictus, ilustrace ke katechismu, vypodobnění učenců 
a významných osobností převážně s vazbami na české země, mezi nimiž nechybí ani M. Jan 
Hus, historickou mapu Čech i univerzální „starého“ světa kolem ústředního Středomoří 
i filozoficko-teologické úvahy, jimiž přispěl pan opat. Mezi učenci se nachází též podobenka 
matematika P. Bernarda Grubera (1683 – 1737), vyšebrodského cisterciáka, jehož rodný 
bratr P. Václav Gruber (1668 – 1722) od r. 1703 farářoval v Netolicích, kde ho doposud 
coby zakladatele kaplanství připomíná portrét na tamním děkanství. Oddíl zakončuje pá-
trání po osudech těchto děl po dokonání existence kláštera až do jejich nynější instalace 
ve Velkém konventu jejich původní domoviny. Publikaci uzavírá široce pojatá úvaha nad 
Bylanského „osvícenstvím zdola“. Sp.
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Horský hřbitůvek v Horní Vltavici je místem odpočinku hned několika osobností a bez-
počtu zajímavých postav. Avšak jsou zde uloženy ostatky dvou bezejmenných lidí v ne- 
označených hrobech a osud jednoho z nich je svázán právě se začátkem prosince, navíc se 
dnem, kdy naše diecéze slaví svátek svého hlavního patrona.

Na sklonku druhé světové války obcí 
procházel hrůzný pochod smrti sestáva-
jící ze zástupu židovských žen a  dívek. 
Jednu z nich na okraji lesa odvedl dozor-
ce do  lesa a zastřelil. Zde ležela tři dny, 
než ji vesničané zahrabali do  mělkého 
hrobu na onom místě. Však nebudou Ži-
dovku pohřbívat na katolickém hřbitově. 
Když pár dní nato sváželi Američani těla 
zavražděných Židovek rozeseté po trase 
pochodu na hřbitov do Volar, na tuto se 
zapomnělo.

A  právě na  svátek svatého Mikuláše 
roku 1945 ji opět vyzvedli, doktor Krej-
sa provedl exhumaci a pitvu, sepsal pro-

tokol a pochovali ji na hřbitově. V knize zemřelých se pak objevil zápis beze jména, jen 
s poznámkou o věku dvaceti šesti let a příčině a místě smrti – zastřelena na Paulikbergu.

O tom, kde se hrob nachází, se jen vypráví, prý v pravém horním rohu.
Druhým bezejmenným byl ně-

mecký voják, pohřbený na  kon-
ci války. V  uniformě, s  municí 
a  snad i  granáty. A  tak úřady 
později přikázali hrob označit 
jako nebezpečný. Dnes již nikdo 
neví, kde je ona druhá oběť války, 
i když „z druhé strany barikády“, 
pohřbena. Přes to vše si oba dva 
zaslouží, abychom na  ně neza-
pomněli, neboť oni si své neleh-
ké role ani národnost nevybrali. 
A  když se na  ten vltavický hřbi-
tůvek, který inspiroval i básníka 
Jaroslava Seiferta, vypravíte, za-
palte alespoň, třeba u kříže, za ty 
dva svíčku. A když přidáte modlit-
bu, tím lépe.

Jaroslav Pulkrábek

Vypravili jsme se
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Jen z málokterého hřbitova je tak poetický pohled do krajiny.
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