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Dej, Pane, ať nepožaduji to, co nepotřebuji.
Odměnou mi bude mír v duši.
++++++++++
Osvícení i oslnění mocně působí
a těžko se rozpoznává.
++++++++++
Mládí touží po poznání,
stáří zase po pochopení.
Mládí má mnoho zájmů,
stáří má mnoho zkušeností.
++++++++++
Věřící Češi víru více promýšlejí.
Mají více pochybností.
Moravané víru více oslavují.
Mají více povrchností.
++++++++++
Chceš-li se podívat po krajině,
vystup na rozhlednu.
Chceš-li se podívat do vnitřní krajiny
ve svém srdci, najdi si poustevnu.
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Liturgický kalendář
Ne
11. 1.	Svátek Křtu Páně
So
17. 1. Památka sv. Antonína, opata
Ne
18. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (Den modliteb za jednotu křesťanů)
18. 1. – 25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
Čt
21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
So
24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Ne
25. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po
26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
St
28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
So
31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze
Ne
1. 2. 4. neděle v mezidobí
		
(lze přesunout Svátek Uvedení Páně do chrámu)
Po
2. 2.	Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sv. Anežka Římská
V době vlády císaře Diokleciána na přelomu 3. – 4. století, pár let před
Ediktem milánským, jímž bylo křesťanství zrovnoprávněno s ostatními
vyznáními v Římské říši, stále ještě probíhala poslední fáze brutálního
honu na křesťany obviňované ze špatné sudby pro Řím. Císař proti nim
vydal čtyři edikty, podle nichž byli povinni obětovat římským bohům. Kdo tak neučinil,
čekala ho smrt na mučidlech nebo v plamenech. V tomto Římě žije i třináctiletá Anežka,
dívka z bohaté patricijské rodiny tajně vyznávající Ježíše Krista. Již v tomto velmi mladistvém věku byla na takové duchovní úrovni, že se zřekla pozemských lákadel a dober
a učinila slib ustavičné čistoty.
Musela však čelit mnoha problémům – jednak byla nesmírně pohledná, jednak měla její
rodina významné postavení ve státní správě, takže se Anežka jevila jako výhodná partie pro
ambiciózní jedince té doby. Přinejmenším pro syna římského prefekta Symfronia. Ten se
do ní zamiloval a snažil se ji přesvědčit nabízeným bohatstvím a luxusem. Anežka mu však
sdělila, že už zasnoubena je. Když se jí zeptal, o koho jde, odpověděla: „On je krásnější, než
všichni muži na zemi. Jeho Matkou je Panna a Jeho Otec nezná žádnou ženu. Před Ním
se třesou králové, Jemu slouží andělé, Jeho trůnem je nebe a Jeho krásu obdivuje slunce
a měsíc. Jeho když miluji, jsem čistá, když se Ho dotknu, jsem cudná, když si Ho vezmu,
jsem panna. Nikdo mě nemůže milovat víc než On, protože On dal za svou snoubenku vše.“
To, že dostal košem, ho vzalo tak, že se psychicky zhroutil. Když se to jeho otec dozvěděl,
poslal své lidi k Anežce, aby se ji nějak pokusili přemluvit. Když se však vrátili s nepořízenou, a navíc se zprávou, že je křesťanka, vzal celou věc do svých rukou. Předvolal si ji, nejprve se jí snažil lichotit a přemlouvat, ale když viděl, že tudy cesta nevede, začal jí vyhrožovat,
že pokud nebude obětovat římským bohům, dá ji krutě mučit. Anežka se však nenechala
přemluvit a dodala: „Jsou-li tví bohové živí, ať mě přinutí, abych jim obětovala!“ Symfronia
to tak vytočilo, že začal nepříčetný vzteky ječet: „Vezmeš si mého syna. A jestli chceš zůstat
pannou, tak půjdeš mezi vestálky (Kněžky bohyně Vesty střežící posvátný oheň, do jejich
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chrámu nesměl vstoupit žádný muž). Vyber si, jinak z tebe udělám děvku, to ti přísahám!“
Ta mu však v jakémsi vytržení řekla: „Já jsem zasnoubena Kristu. Rozumíš? Kristu! Vůbec
se těch tvých výhružek nebojím. On ti nedovolí mě pošpinit! Pošle svého anděla, a ten mě
ochrání! Můj Bůh je Bůh čistoty, nepřipustí, aby má čistota byla poskvrněna!“
Zlostí bez sebe ji Symfronius dovlekl do chrámu bohyně Vesty (Římská bohyně rodinného krbu), kde jí násilím vtiskl do ruky kadidlo, sevřel jí dlaň a táhnul ji k oltáři bohyně
Vesty. Anežce se však podařilo vysmeknout, mrštila kadidlem o zem a přežehnala se. To už
bylo na prefekta moc. Doběla rozpálený ji drapl a násilím dovlekl do nevěstince, kde právě
kumpáni jeho syna pořádali velkou pitku. Strhal z ní šaty a surově jí smýkl doprostřed
rozjívené společnosti.
Anežčiny dlouhatánské vlasy však vytvořily cosi na způsob pláště a zakryly její nahotu.
A nad Anežkou se náhle objevila postava krásného mladíka, z něhož na ni prýštilo jasné
světlo, které ji ukrylo do jakéhosi krunýře. Ježíš poslal své snoubence na pomoc svého anděla. Všichni rázem vystřízlivěli a vyděšeni se rozprchli. Všichni – až na prefektova syna.
Ten se ani teď nerozpakoval a začal se po ní sápat. V příštím okamžiku už ležel ochrnutý
a oslepený na podlaze.
Symfronius přiběhl a začal Anežku obviňovat z čarodějnictví, ale ta mu řekla, že na vině
je synova chlípnost. Symfronius náhle obrátil a úpěnlivě ji prosil, aby jeho syna uzdravila.
A co na to ona? Hodila za hlavu všechna ta příkoří a začala se za něj modlit. Ten ihned vstal,
což Symfronia natolik dojalo, že ji propustil na svobodu. Sice to vypadá jako laciná kýčovitá historka, jenže právě tento moment ji stál krk. A to doslova. Zpráva o zázraku se totiž
bleskově roznesla po městě. Bylo z toho obrovské pozdvižení a do chrámu se začaly sbíhat
davy lidí. Přikvačili i kněží bohyně Vesty, kteří Anežku nařkli z toho, že rozhněvala bohy.
Usmířit je prý může pouze její smrt. Zfanatizovaný dav si žádal její hlavu, Symfronius se
ji pokoušel bránit, ale když viděl, že proti luze nemá šanci, vymohl jí aspoň jiného soudce.
Ale Anežčina věc byla ztracená a ona to moc dobře věděla. Celá se pohroužila do modlitby. Rozsudek byl čistě jen otázkou formality. Ortel smrti vynesl soudce Aspasius. Anežka
šla na popraviště smířená s Bohem, připravená na setkání s Bohem. Dokonce popohnala
i kata, aby si pospíšil, protože „Ženich na mne čeká.“ A zvolala: „Přijmi, Pane, mou duši,
za níž jsi trpěl a umřel!“ Pak už zasvištěl meč (Jiná verze legendy hovoří o dýce vražené
do hrdla). Stalo se tak léta Páně 304.
Rodiče pochovali tělo dcerky na své zahradě. Chodili se modlit k jejímu hrobu a jedné
noci se jim zjevila skupina panen mučednic a mezi nimi i jejich Anežka s beránkem v náruči: „Neplačte, vždyť mi je tady tak dobře. Radujte se, protože Spasitel mi vložil na hlavu
korunu věčné slávy!“
Proto se Anežka zobrazuje s beránkem, pak také s korunou, palmou či knihou (atributy
panen mučednic), s prstenem nebo také s dýkou, mečem či hranicí (Podle legendy měla být
upálena, ale plameny se jí nedotkly). Jméno Anežka – Agnes – znamená latinsky ovečka
(Agnus – latinsky beránek).
Nad jejím hrobem vybudoval císař Konstantin chrám, kde jsou každoročně 21. ledna
obětováni při zvláštních obřadech dva beránci, z jejichž vlny se tkají tzv. pallia (bílé pásky
označené černými křížky, ty papež posílá nově jmenovaným arcibiskupům, kteří je nosí při
významných slavnostech na krku jako odznak důstojnosti).
Zdroj: www.katopedia.cz
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Boromejky
Z prvního zkoumání kauzy svatých Matka Vojtěcha vyšla jako „perla” mezi všemi
kauzami poslední doby. Tak to o ní prohlásil vedoucí teologické skupiny a dal za úkol
boromejkám seznámit s ní nejen ČR, nejen Itálii, ale celý svět…
Svatý Otec František 6. 12. 2014 uznal dekret o heroicitě ctností Matky Vojtěchy.
Je to radostná událost nejen nás boromejek na cestě zasvěceného života, je to radost
i pro celou církev…
21. ledna odešla z našeho společenství, aby se narodila pro věčnou radost. Boží
prozřetelností letošní rok vyhlásil svatý Otec František Rokem zasvěceného života
a svůj okružní list nazval: Radujte se…
Pro tolik krásných souvislostí jsem se rozhodla pokračovat ve vzpomínce na tuto
„perlu“ našeho společenství a dovoluji si začít osobními vzpomínkami.
Setkala jsem se nedávno s řeholnicí jiného společenství, a když jsme mluvily o Matce
Vojtěše, řekla, že už si přečetla všechno, co bylo o ní vydáno, a že jí chybí svědectví sester,
jak se vyrovnávala ona s těžkostmi života i ve společenství. O tom prý my boromejky nepíšeme a bylo by to významné pro mnohá dnešní společenství. Napadlo mě, co bych k tomu
mohla říct já osobně.
Když přijala funkci generální představené, pod její vedení patřilo téměř 700 sester ve 30
komunitách. Byla doba tvrdé totality a nikdo si už dnes nedovede představit, co to pro
ni muselo být sebeobětí v objíždění komunit, ostražitosti a statečnosti. Jiné kongregace
neměly žádné mladé sestry, ona přijala tajně kolem 50 dívek, které se většinou staly řeholnicemi. Jednou se k tomu vyjádřila příkladem, že se dá jet i na červenou, když nikoho neohrozíte, ale že to nesmí nikdo vidět. A také byla připravená nechat se opět zavřít do vězení.
S úsměvem říkala, že vězení zná, ale bude mít blažený pocit, protože ví, za co to bude…
Někdy si říkám, jak by pojala ona dar svobody a jak by řešila dané možnosti v řeholním
společenství a jak by řešila generační problémy ve společenství? Určitě by trávila mnoho
času na modlitbách, klečíc večer co večer u svatostánku s rozpjatými pažemi. To se o ní ví
a tak si ji ještě mnohé pamatujeme.
Když jsem se s ní poprvé setkala, fascinoval mě její upřímný a radostný úsměv. Smály se
i jiné sestry, protože můj otec tehdy vyprávěl nějaké vtipy. Já jsem si myslela, že se řádové
sestry nesmí smát a chtěla jsem vzít na sebe i to, že budu už jen vážná… Ještě že Bůh tuto
oběť po mě nechtěl. Pak přišlo osobní setkání v jejím pokoji, kdy mě přijímala za kandidátku, a já si dodnes dovedu vybavit vůni a jednoduchost toho prostoru, kde jsem se s ní pak
setkávala mnoho let… Vždy s úctou a ostychem jsem klepala na její dveře a ona vždy velmi
mile a radostně vstala a objala mě. Potom mi dala tolik času, kolik jsem potřebovala, nikdy
se nedívala na hodinky, jen když se blížila společná modlitba oficia, navrhla, že se ještě
můžeme potom sejít. Při rozmluvě jí hodně záleželo na tom, jak se snažím o dokonalost
ve svém duchovním i osobním životě, jak se cítím ve společenství sester, ptávala se i na příbuzné, jak oni žijí. Všechno ji zajímalo a dovedla poradit a povzbudit. Tak to zažívaly všechny sestry. Dávala čas a prostor a loučila se zase s vřelým objetím a požehnáním na čelo.
Vzácná Matka… předobrého srdce.
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Když jsme někdy přijely
do Znojma – Hradiště, kde byl
tehdy generalát, a Matka Vojtěcha
nebyla přítomná, něco tam scházelo. Ona scházela. Její přivítání,
radostnost, nadšení a elán. Ona
dovedla svou přítomností rozzářit
celý klášter. Komunita měla svou
představenou, jenže se stávalo, že
když byla přítomná, chodívaly sestry řešit své problémy právě k ní.
Měla své povinnosti, ale nikdy
žádnou sestru neodmítla, říkala,
že přece ona je matkou pro všechny. Od sester, které s ní byly denně, vím, že žila velmi asketicky a statečně zvládala i svou
cholerickou povahu. Také to často vyznávala v rozhovoru nebo promluvách, které dávala
sestrám po exerciciích. Nezapřela svou profesorskou povahu. S takovým nadšením nám vlévala do duší naši boromejkou spiritualitu a tolikrát to opakovala, abychom si to pamatovaly.
Byla při tom tak důstojná a vznešená. Poslouchávaly jsme ji s nadšením. Navrhovala jsem
jí, že by nám mohla ona dávat přednášky při exerciciích, že by ani nemusel být kněz, ale to
ona by pro svou pokoru nedopustila. Aby se sestry nebály dotazovat, stávala před ní malá
kasička, kam jsme mohly vhazovat své písemné dotazy. A že jich někdy bývalo a různých…
Jedna sestra napsala, že se cítí ve své komunitě jako „páté kolo u vozu“. Pamatuji si, jak to
Matku Vojtěchu svatě rozohnilo a byla dlouhá přednáška na téma, co by se stalo, kdybychom někde jely autem, píchly a neměly s sebou rezervu – páté kolo, jak velmi je důležité
pro naši jízdu. A jak velmi je důležitá každá sestra ve společenství i každé komunitě. Škoda,
že v té době se nezaznamenávalo všechno jako dnes.
Jako mladé sestry ve formaci jsme se jednou sešly na duchovní obnovu. Zase po roce
spolu, velmi jsme se radovaly a zašly jsme za naší bývalou magistrou. Zapovídaly jsme se
a na společné zahájení jsme přišly později. Matka Vojtěcha nás velmi přísně pokárala před
všemi sestrami, že máme být tam, kde je naše povinnost, a ne povídat někde jinde. Asi jsme
vypadaly velmi vyděšeně, protože když skončilo zahájení, Matka Vojtěcha za námi přišla,
omluvila se a velmi mile s námi povídala, aby nás uklidnila.
Jednou večer přijela na návštěvu do mé tehdejší komunity i se svými asistentkami.
Nabízely jsme jim večeři, ale Matka Vojtěcha řekla, že jíst už nebudou, že je pozdě, a začala
vyprávět nějaké zážitky. Její asistentky jen povzdechly, a když se společenství rozešlo, řekly,
že by se rády najedly, protože mají velký hlad. Matka už nejedla.
Učila nás asketickému životu a sebezapírání a sama toho byla velkým příkladem. Přiznala se ke každému selhání. Pamatuji si, jak vyprávěla, že z mlsnosti ochutnala v kuchyni
zeleninovou karbenátku (jedlo se jen v refektáři a v době jídla) a pak jí bylo velmi špatně.
Přičítala to své neukázněnosti. Také nás nabádala k tomu, abychom se zapřely a nejedly
ovoce přímo ze stromů, i když to je velmi lákavé a chutné, ať vždycky počkáme, až co se dá
na společný stůl a nevybíraly si to nejlepší.
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Na začátku svého řeholního života jsem od ní byla
někdy pokárána za své příliš
hlasité projevy a smích. Říkala mi, že bych si měla dávat
pozor a učit se ukázněnosti,
že nemusí být slyšet jen mě.
Když ale přišla později i vážná obvinění, zcela nepravdivá, a Matka Vojtěcha to
se mnou musela řešit, byla
velmi laskavá a vážila jsem si
toho, že mi vždy uvěřila. Asi
pochopila, že bych jí nelhala. Nevím, jak to pak vysvětlila těm, skrze něž to vzniklo, ale nikdo už to se mnou neprobíral. Napsala mi tehdy na obrázek: Boží požadavek je vždy láska…
Jednou jsem seděla v jejím pokoji u rozmluvy a zaklepala sestra, se kterou jsme se
nesměly stýkat pro její určité provinění, které se později prokázalo jako nepravdivé. Když
Matka Vojtěcha viděla, jak radostně jsme se objaly, řekla, že musí něco vyřídit, a nechala
nás o samotě. Rozplakaly jsme se obě a myslím, že jsme toho mnoho nenamluvily. Když se
Matka vrátila, omlouvala se nám, že už nás nesmí nechat spolu. Bylo to od ní tak šlechetné
v tom okamžiku, že na to i po létech při setkání vzpomínáme. Vzpomínám si, že jsem se
této sestry zastala také dopisem a příjemce jej donesl osobně Matce Vojtěše. Má tehdejší
představená se na mě zlobila a zase jsem se musela jet obhajovat. Tehdy jsem Matce řekla,
že si stojím za každým slovem, které jsem napsala. Myslela jsem si, že budu hodně pokárána, ale Matka mi řekla, že i ona jednou napsala podobný dopis a že mi rozumí. Šlechtictví
jejího srdce neznalo mezí…
Byla osmdesátá léta, první náznaky charismatické obnovy v naší republice. Přijelo pár
nadšených bohoslovců do mé tehdejší komunity a nabízeli dar této obnovy. Muselo to být
s dovolením generální představené. Tak tito nadšenci jeli do Znojma promluvit s Matkou.
Ona celý život uctívala Ducha svatého a s velkou pokorou přijala tuto modlitbu za vkládání rukou. Přijala velké obdarování, také všechna rizika s tím spojená – neporozumění
od některých sester a útoky Zlého. Když jsme se pak setkávaly, vždy mě pokorně prosila,
zda bychom naše povídání mohly začít modlitbou chval… Myslím, že to byly nejkrásnější
chvíle, které jsem s ní prožívala. Byla tak vznešená a cítila jsem vždy blízkost Panny Marie.
SM. Sebastiana
Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem
k náročnosti tohoto financování přes naprostou nezištnost a dobrovolnou práci celého
redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.
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Life update
Pohádky
O Vánocích jsme si mohli užít v televizi jako
každý rok spoustu pohádek. Někdo možná nadával, že zase dávají samé pohádky, ale já mám
pohádky rád. Nejen že jsem je sledoval v dětství, ale podívám se na ně rád i v dospělosti.
Proč se tak rád dívám na pohádky? Protože
v nich vidím ideál, jak by měl svět skutečně vypadat. Samozřejmě mám teď na mysli pohádky
kvalitní, klasické, ze kterých plyne pro diváka
poučení. Možná vypadám jako naprostý idealista, ale já si myslím, že mnoho pohádek má
co říct i dospělým.
V klasických pohádkových příbězích jde
o souboj dobra se zlem, kde dobro vždy vyhraje. V pohádce jsou často nějak vyzdviženy záporné a kladné vlastnosti jejích hrdinů, které
jsou vzájemně konfrontovány. Na závěr vidíme, že hlavní hrdina (nebo hrdinka) právě díky
těmto vlastnostem, citům či díky pravé lásce zlo poráží.
Proč spousta lidí právě tuto idealizaci pohádek, jejich určitou naivitu či nereálnost kritizuje? Protože říkají, že realita je naprosto odlišná, že v reálném světě to takto nikdy
nefunguje. Já nesouhlasím. Ono dobro nevyhrává vždy jen v pohádkách. Dobro vyhrává
i v reálném životě, i když o tom mnohdy pochybujeme. Ačkoli tomu někdy třeba nevěříme,
je to naprostý fakt. Je zcela jisté a nepopiratelné, že zlo definitivně prohrálo. Kristus vstal
z mrtvých, definitivně zlo přemohl, porazil smrt. Jakékoliv zlo v našem světě již nemůže
zvrátit skutečnost, že Kristus přijde znovu na tento svět a to zlo, které ještě v tomto světě
působí, zcela odstraní. Dobro tedy vyhraje. To není pohádka, to je realita.
Petr Šrámek

Pozvánka
V rámci již tradičního Aliančního týdne modliteb 2015, který pořádá Česká evangelikální aliance, zveme na ekumenické modlitební setkání ve středu 14. ledna 2015
v prachatickém kostele sv. Jakuba, které začne v 18 hod. v kapli JNN. Po společné
modlitbě s promluvou na letošní téma „Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“ s biblickým motivem AŤ SE VALÍ PRÁVO JAKO VODA A SPRAVEDLNOST JAKO STÁLE
PROUDÍCÍ POTOK (Am 5,24) budou přítomní pozváni na společné posezení na faře
s malým pohoštěním.
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Kláštery
Kuklov
Kuklvajt, jak říkají místní obyvatelé, Kuglvajt, Kugelweid, kolik jmen neslo toto místo,
které se nachází v blízkosti obce Brloh na Českokrumlovsku. Vstoupíte-li dnes do polozřícených zdí kláštera a gotické baziliky, ocitnete se ve světě ticha a časů dávno minulých.
Vraťme se však do těchto minulých časů, do dob pánů z Růže, kteří byli někdy oddanými
svému králi, jindy jeho zarytými protivníky. Místo nebylo zcela pusté, nedaleko pozdějšího kláštera stával hrad Kugelweid, o němž se zachovala zpráva z roku 1311, kdy Bušek ze
Slavkova byl jmenován purkrabím na královském hradu, pod jehož patronací byl také farní
kostel sv. Ondřeje. Jindřich z Rožmberku však během sporů krále s Panskou jednotou hrad
roku 1395 pobořil a ten zůstal již natrvalo pustým. Kupodivu panovník roku 1405 věnoval
panu Jindřichovi dvůr a statek za „věrné služby“. Jméno hradu pochází patrně z latinského
cuculla – kukla, kapuce a německého slova Weid – pastvina.
Psal se rok 1495 a dne 5. dubna byla sepsána zakládací listina budoucího konventu
bratry Petrem a Oldřichem z rodu Rožmberků. Místo bylo pečlivě vybráno vzhledem k jeho
odlehlosti od Českého Krumlova, téměř na pomezí rožmberského dominia, v těsné blízkosti území zlatokorunského kláštera. Do kláštera byli nato pozváni bratří z hornorakouského Thalheimu, kde se nacházel mateřský klášter poustevnického a mendikantského, tedy
žebravého řádu pavlánů. Stavby baziliky a konventu vznikaly až časem, jisto však je, že
farní kostel svatého Ondřeje sloužil jako prozatímní klášterní bazilika a pavláni bydleli
v provizorních, nejspíše dřevěných staveních. Nově založený klášter měl podporu jak obou
Rožmberků, kteří mu věnovali pole a lesy v okolí, ale také krumlovských měšťanů nešetřících peněžitými dary.
Řád nejmenších bratří, kajících poustevníků pavlánů byl založen svatým Františkem
z Pauly (1436 – 1507), jenž v kalábrijské Cosenzi založil první řeholní společenství. Pravidla řádu byla přísná, přísnější než u minoritů a františkánů. Přesto se řád rozšířil nejprve
po jižní Itálii. V roce 1482 povolal Františka král Ludvík XI. do Francie, aby František,
známý svými léčitelskými a věšteckými schopnostmi, zachránil jeho život. Pobyt na francouzském královském dvoře jej neodradil od poustevnického způsobu života, přestože
zde zůstal až do konce svých dnů. Několik let po smrti byl papežem Lvem X. roku 1513
blahořečen a čtyři roky nato svatořečen. Nové pavlánské maisons – domy- vznikaly po celé
Francii i v sousedních zemích, například pavlánský konvent ve Vídni. Kuklov byl prvním
pavlánským bratrstvem v naší zemi, na jiných místech – Nová Paka, Světce u Tachova nebo
Staré Město pražské – vznikaly pavlánské „domy“ později. V čele řádu stál generál a po jeho
boku prokurátor. Řád měl také svoji kapitulu, jednotlivé domy řídil korektor.
Dobou největšího stavebního ruchu byla patrně první desetiletí 16. století. V letech
1512 – 1518 byl založen kostel, kde bylo možno sloužit mše svaté, dále k němu přilehlá křížová chodba a dvě křídla klášterních budov. V roce 1528 vznikl také pivovar, kde se do roku
1556 vařilo pivo. V této době však již dochází k zániku nedokončeného kláštera, což dokládá zpráva o přenesení zvonu z Kuklova do kostelíku v nedaleké Křemži. Další zmínka pochází až z doby pobělohorské z roku 1639, kdy vyhořel dvůr, jenž byl poté opraven. Krušné
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doby nastaly na konci válečné
doby, kdy v roce 1648 pronikl
se svými vojsky do Čech generál
Kőnigsmark, obsadil Prahu a jeho
oddíly počaly plenit jižní Čechy.
Za oběť jim 20. září padl Český
Krumlov, Zlatá Koruna i Kuklov.
Pavláni několikrát vznesli
restituční nároky na své někdejší zboží. Na ty však nové pobělohorské eggenberské a později
schwarzenberské panstvo zůstávalo hluché.
Z první poloviny 18. století se
nám zachoval popis od P. Pantaleona Stőhra, z pavlánského Kláštera u Nové Bystřice, který
vypovídá o tehdejším stavu zanikajícího konventu. Do jeho dvora vstoupil branou, v jejímž
portálu byl umístěn letopočet 1514. Kostel neměl klenbu ani střechu, zato budovy byly obydleny a měly zachováno osmnáct oken. Sakristie, přiléhající z jižní strany, přesněji řečeno
její první patro – repositář, byla změněna na obydlí panského myslivce.
Záměr někdejšího stavitele byl patně velkorysý. Klášterní bazilika měla být trojlodní
stavbou s poměrně velkým presbytářem. Stavba však zůstala nedokončena a do naší doby
se zachoval pouze presbytář o dvou předpokládaných klenebních polích s pětibokým závěrem. O počtu polí vypovídají vnější opěrné pilíře. V místě vítězného oblouku, který odděloval presbytář od trojlodí, byla stavba přerušena. Prostor nebyl nikdy zaklenut plánovanou
křížovou nebo možná pozdně gotickou sklípkovou klenbou. Pilíře nikdy nenesly její váhu
a zachovaly si svoji vertikalitu. Ani hrotitá okna nebyla dokončena a zůstala bez kružby.
Mezi chórem a křížovou chodbou je ve stěně patrný malý sedlový portálek, později zazděný.
Klenební náběhy v křížové chodbě jsou patrně pozůstatkem zaklenutí jednoduchou hvězdicovou sklípkovou klenbou. Z jižní strany přiléhá k půdorysu baziliky sakristie, v jejíchž
základech se zřejmě skrývají základy někdejšího středověkého kostela svatého Ondřeje.
Kuklov, podobně jako řada jiných míst, byl také poutním místem. Byl cílem slavných
poutí z Jablonce – Ogfolderheidu, zejména
v době po časech velkého moru v roce 1610
i později. V nedalekém Brlohu byl v době
poutí uctíván zázračný obraz Matky Boží.
Řád nejmenších bratří pavlánů, nazývaných také barnabité, byl v našich zemích
zrušen během josefínských reforem. Jejich
odkazem je však jejich znak, kde je ve zlatě planoucí kartuši umístěno Františkovo
heslo, jež doprovázelo jej i jeho bratrstvo
– CHARITAS – Láska.
MFK
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Homilie
„Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho
vzkřísím v poslední den (srov. J 6,54),“ říká Kristus svým
učedníkům. Tohoto nejsvětějšího pokrmu a podílu
na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. I po ní
Kristus zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích
kostelů na celém světě, aby přebýval uprostřed svého
lidu a aby se každý z nás z tohoto daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie
středobod svého života. Abychom si tuto skutečnost
připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští a moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres.
Tato slova stojí v úvodu brožury, kterou vydala
Česká biskupská konference jako podnětný materiál
k duchovnímu prožívání letošního roku v rámci naší
národní církve s tématem – EUCHARISTIE. Je to jedinečná a krásná příležitost, abychom prohloubili svůj
vztah k tomuto daru Pánovy přítomnosti mezi námi.
Ať už jako jedinci, jako rodiny, jako malá společenství,
jako farnosti, jako vikariát i jako jednotlivé diecéze.
Od ledna do června jsou nabídnuta jednotlivá témata
pro naše farnosti. Kněží, katecheté, akolyté a moderátoři malých společenství se snaží již
nyní promýšlet a připravovat různé akce k nabídnutí nám všem, abychom svůj vztah a život z eucharistie mohli prohloubit. Rádi bychom, aby mohly děti společně a na své úrovni
něco hezkého prožít, podobně mládež mezi sebou a stejně tak i dospělí. Je jistě vhodné,
ba potřebné, aby byla připravena nabídka. Avšak důležitější je, aby byla z naší strany též
a především poptávka. Abychom byli ochotni vynaložit určité úsilí a čas pro plodné prožití
eucharistického roku. Kéž by se dotkl Duch svatý našeho rozumu, abychom pochopili tuto
velkou příležitost, kéž by roznítil naše srdce, abychom prohloubili lásku k našemu Pánu, kéž
by pohnul naší vůlí, abychom byli ochotni věnovat více svého času pro život z eucharistie.
Je to sám Ježíš, který se nám v eucharistii dává a k nám promlouvá. Je to projev Kristovy
lásky, že můžeme ve mši svaté vložit celý svůj život, životy svých drahých živých i zemřelých, život celého světa do moci Jeho oběti. Je darem, že jej smíme v této obdivuhodné
svátosti přijímat. Je ohromující milostí, že k němu můžeme v tichu adorace přistupovat, otvírat mu svá srdce, své radosti, bolesti, odevzdávat svá trápení, vystavit se proudu jeho záře
a naslouchat mu. Eucharistie, jak nás ubezpečuje dokument II. Vatikánského koncilu, je
pramenem i vrcholem našeho křesťanského života. Proto jistě stojí za námahu a úsilí nově
tuto svátost promýšlet, opravdověji z ní žít, snažit se učinit ji středobodem svého života.
Kdo má přístup k internetu, najde mnohé na tematických stránkách k eucharistickému
roku otevřených. Adresa – www.nek2015.cz.
P. Josef Sláčík, vikář
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Pozvánka

Pozvánka pro děti a mládež
Prodloužený víkend na Ktiši pro „náctileté“
od pátku 6. února do pondělí 9. února (jarní prázdniny)
Přihlásit se můžete u katechetky Lenky Hanžlové nebo u P. Jana Mikeše

Vyznání duše
Úzkost plní srdce mé,
nitro mé se bolestí otřásá,
radosti jsou mi neznámé,
pryč je soulad, všechna krása.
Kde je klid, kam mám jít,
vždyť chci jen pokoj v srdci mít.
Však kde jej najít, kde hledat mám,
jsem tak prázdný, tak sám.

O jednom místě přece vím,
je tam láska, radost, pokoj, vše,
na co si jen mé srdce vzpomene.
U Boha toto místo hledat smím,
je to tam, kde mohu být jen s ním.
Ústa má plní slovy vděčnosti a chvály,
pohne se všemi horami, národy i králi.
Nikoho na pospas nenechá,
On je Alfa i Omega.
Patrik Dragoun
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Akolyté vikariátu
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 představujeme v této rubrice.

Jiří Podlešák
nar. 20. 6. 1965
akolyta od 20. 3. 2011
stavbyvedoucí, Strunkovice nad Blanicí, 4 dcery
Jak jste se k této službě dostal, proč jste se pro ni rozhodl, jak jste prožíval přípravy
a pověření?
Akolytou jsem se stal díky P. Josefu Sláčíkovi, který pořádal formaci pro zájemce o tuto
službu v našem vikariátu. Spolu s nimi jsem přijal toto pověření z rukou biskupa Pavla
Posáda v březnu roku 2011. Jako dítě školou povinné jsem ministroval ve Vlachově Březí,
což bylo pro mne určitou pozitivní zkušeností, poté jsem v dobách studia a práce příliš
ke kostelu netíhnul, teprve po třicítce jsem snad díky modlitbám maminky se znovu vrátil
k pravidelnému slavení nedělní mše. Pro tuto službu jsem se rozhodl, abych mohl alespoň
trochu napomoci kněžím, aby se alespoň mohla slavit nedělní bohoslužba slova v naší farnosti, když není možné každou neděli mít mši svatou, nebo pomáhat s podáváním svatého
přijímání. Dobu přípravy jsem prožíval jako nezaslouženou milost, velice mě obohatily
všechny přednášky a setkání, které pro nás P. Josef připravil. Sice to bylo jen minimum
a asi by bylo dobře projít nějakou hlubší formací a studiem na teologické fakultě. O to víc
si toho vážím, že je mi tato služba dovolena.
Co vám tato služba v praxi přináší v pozitivním i negativním pohledu, jaký dopad
má na váš osobní a rodinný život?
Je obohacující a zavazující k reflektování svého chování, vzdělávání se v Písmu svatém,
dobře se na každou bohoslužbu připravit, nenechat se zastrašit trémou, kterou zezačátku
se mnou musela prožívat celá rodina, bojovat úspěšně i neúspěšně s nejrůznějšími duševními a fyzickými pokušeními, zkouškami, nutnost se intenzivněji modlit a adorovat. Jelikož
máme ještě malé děti a žena je varhanicí, je někdy problém s hlídáním dětí, je nutno se vždy
domlouvat společně dopředu a vše si pozařizovat.
Ve které oblasti jste nejvíce využíván, jak konkrétně sloužíte, jste v této službě
vytížen málo či příliš?
Působím ve svém bydlišti ve Strunkovicích, kde ministruji, podávám svaté přijímání
a asi jednou měsíčně nebo i méně vedu bohoslužbu slova, když tu není mše svatá. Také zde
máme jednou za čtrnáct dní adoraci, kde se střídáme s ostatními místními akolyty.
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Jak vidíte své působení do budoucna, chtěl byste v církvi sloužit víc či jinak, uvažujete o jáhenství?
V současné situaci mi množství služeb stačí z časového hlediska a z rodinných důvodů. Rád bych se víc angažoval, ale tělo je slabé, děti chtějí své a pracovní povinnosti mne
také pohlcují. O jáhenství uvažuji jen v oblasti vzdušných zámků, prakticky to pro mne
momentálně nevidím jako reálné, musel bych na sobě ještě hodně zapracovat, aby církev
měla důstojné představitele.
Co vám pomáhá ve vašem duchovním životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro vaši
službu?
Bůh a víra v něho, všichni, kdo se za mne modlí, protože bez nich bych byl někde na opačném konci, trpělivost, kterou se mnou Bůh a moje rodina má, že to se mnou nevzdali
ve všech mých zaviněných i nezaviněných problémech a situacích, které se mnou prožili
a prožívají. Víra v to, že tu svoji malou hřivničku, kterou mám, objevím a rozmnožím, víra
v to, že Bůh dokáže psát i po křivých řádcích a že to, co bude jednou napsáno, bude ke čtení.
Vzorem je pro mne P. Josef Sláčík a všichni kněží, jáhni a lidé, kteří nezištně a přes veškeré
svoje duševní a fyzické bolesti pomáhají církvi a ostatním lidem nést naději, radost a pokoj.
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Zaniklé kostely Šumavy
Svatá Kateřina
Na samé zemské hranici, na nejnižším místě cesty vedoucí z Bavor do Klatov, které se říkalo „Německá“, vyrostla někdy na přelomu 13. a 14. století poustevna. Kdy,
přesně nevíme, nicméně její „dvojče“, kaple svaté Kunhuty na Prenetu, jež se nacházela na tzv. Výšinné stezce,
spojující Klatovy a Zwiesel, byla vybudována zástavními
držiteli Královského Hvozdu Rackem a Bohuslavem z Janovic roku 1408. Ovšem vzhledem k tomu, že Karel IV. byl
zastáncem svatokateřinského kultu, není vyloučeno, že ta
naše byla ještě starší.
Navíc na základě prvních zmínek o celnicích na obou stranách hranice, tedy v Atzlernu
po roce 1300 a v Nýrsku v roce 1327, musel přechod v těchto místech vzniknout někdy
v závěru 13. století.
Jestliže o době vzniku těchto dvou pousteven přesné zprávy nemáme, o jejich zániku
ano. Ještě v roce 1420 našli na obou zmíněných místech útočiště z Prahy vyhnaní kartusiáni, avšak již o rok později husité obě poustevny vypálili. Další zmínka o gotické kapli svaté
Kateřiny pochází z roku 1565, kdy je zmíněna v protokolu z objížďky Královského hvozdu.
Nový Kateřinský kostel byl vystavěn na místě kaple v 16. století (farní kronika uvádí bez
záruky rok 1604) při kolonizaci regionu osadníky z Bavor a dal jméno nejen samotné vsi,
ale i celé královácké rychtě. V onom roce 1604 zde již mělo stát sedmnáct stavení.
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Úprav se kostel dočkal v letech 1740, kdy
byla vystavěna věž, a o patnáct let později
presbytář.
Barokní jednolodní kostel měl plochostropou loď s vnitřními rozměry 7,2 na 12,5 m
a neodstupněný, trojboce uzavřený, sedm
metrů hluboký valeně sklenutý presbytář.
V západním průčelí se nacházela věž s cibulovitou bání. Vnější zdivo bylo hladké,
okna nahoře polokruhově zakončena. Zařízení pocházelo z druhé poloviny 18. století.
Do kostela se vcházelo jednoduchým vchodem pod věží.
V kostele se nacházela trojice oltářů.
Hlavní, zasvěcený svaté Kateřině, z roku
1793, Panny Marie z roku 1768 a sv. Vendelína z roku 1774. Varhany pocházely z roku
1793. Na hlavním oltáři stály barokní sochy
sv. Augustina a sv. Klimenta v životní velikosti, přemístěny sem z jiného kostela.
Na počátku 20. století byly ve věži umístěny tři zvony. Největší měl průměr 70 centimetrů a výšku 56 centimetrů. Nesl reliéf
svaté Kateřiny a v jenom řádku nápis AVS DEM FEVER FLOSS ICH IOHANN GORDIAN
SCHELCHOSHORN IN REGENSPVRG GOSS MICH 1682. Druhý zvon ulil A. Perner v Českých Budějovicích roku 1886. Třetí o výšce 36 centimetrů nesl nápis IACOB SEITZ HAT MICH GEGOSSEN IN PILSEN ANNO 1769. Byl ozdoben reliéfem
Panny Marie s nápisem AVE MARIA GRACIA PLENA
a reliéfem sv. Viktorina, při němž stálo ORA PRO NOBIS S. VICTORIANE. Plášť byl navíc dekorován šalvějovými listy.
Kostel byl expoziturou nýrské fary, roku 1788 zde
byla zřízena lokalie, která byla roku 1857 povýšena
na samostatnou farnost. Před začátkem 2. světové
války měla ves 98 stavení a 583 obyvatel. Po odsunu
původních obyvatel roku 1946 přestal být kostel využíván, a postupně chátral a v šedesátých letech byl
odstřelen. V roce 1950 se obec stala součástí pohraničního pásma a kostel, ve kterém ještě bylo původní
vybavení, sloužil jako stáj pro dobytek. Nacházely se
zde sochy, obrazy a asi tři desítky krav. Následně byl
uzavřen hraniční přechod, obec se ocitla na okraji hra17

ničního pásma. Od 70. let procházely příhraniční dráty ze tří stran přímo za posledními
domky vsi. Dnes jsou na místě kostela jen rozvaliny a několik starých náhrobků. Pozemek
dodnes patří církvi.
Text na informační tabuli v místě, kde kostel stál, uvádí: „Na tomto pozemku, který je
nyní zarostlý křovím, se nacházel kostel a hřbitov patřící farnosti Svatá Kateřina. Tento kostel,
postavený v roce 1604, byl zasvěcen sv. Kateřině. Později byl rozšířen a několikrát restaurován.
Ve vesnici Svatá Kateřina mělo svůj domov 96 lidí německé národnosti, kteří obhospodařovali
asi 1200 ha pozemků. Byly zde tyto živnosti: 2 pily, 1 mlýn, 1 výrobna šindelů, 2 obchody se smíšeným zbožím, 4 hostince.
Dále zde pracovali 2 kováři, 1 kolář, 2 ševci a 2 krejčí. Spořitelna měla zde
vsi pobočku a zemědělský
sklad. Od roku 1896 zde
působil spolek protipožárního pojištění pro Svatou
Kateřinu a okolí. Poslední
německé rodiny opustily
Svatou Kateřinu v roce
1948. Na bývalém hřbitově odpočívá mnoho generací našich předků.“
JP
18

Stalo se
Koncert Miriam
V nedělním odpoledni o slavnosti Krista Krále
bylo v kulturním domě v Buku u Vimperka (farnost
Šumavské Hoštice) slavnostně požehnáno P. Petrem
Misařem DVD s muzikálem Příběh nezištné lásky
hudební skupiny Miriam. Setkání, které bylo pro
účastníky příjemným zážitkem i příležitostí poznat
nového p. faráře, zpříjemnil koncert této skupiny pod
vedením P. Vavřince Skýpaly, který si získal bukovské
osadníky a dokáže zaujmout i ty, jež nejsou pravidelnými návštěvníky kostela, protože svým vystupováním je blízko prostým lidem.
Zlatá svatba
Zlatá svatba se slavila 22. listopadu 2014 ve Vojslavické kapličce. Manželům Hubáčkovým, věrným farníkům z Vojslavic, farnosti Šumavské Hoštice, znovu požehnal P. Petr Misař. Připojujeme
se k blahopřání.
Třetí říjnovou neděli jsme
v rámci farních vycházek navštívili farnost Čkyně, kde
jsme měli možnost prohlédnout si zrekonstruovanou synagogu, jedinou funkční v Jižních Čechách, poté jsme
se prošli k místnímu židovskému hřbitovu a na závěr
nás provedl P. Janoušek místním kostelíkem.
Ministrantský turnaj vikariátu
Prachatice ve florbalu
se odehrál v sobotu 22. 11. v tělocvičně ve Vlachovo Březí. Kromě
protáhnutí těla jsme si užili i spoustu
legrace. Zvítězilo „mužstvo“ ze Strunkovic před Husincem a Prachaticemi.
Všechny týmy obdržely na památku
poháry. Poděkování patří ZŠ ve Vlachově Březí za poskytnutí hřiště včetně branek a hokejek. A také paní Velkové z Vlachova Březí, která 6 let vedla oddíl florbalu a pomohla nám s organizací. Na závěr
jsme modlitbou poděkovali Pánu a otec Jan Mikeš všem požehnal. Věříme, že to nebylo
poslední klání ve florbalu, který je mezi mládeží poměrně populární. 
pb
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Zahájení adventu
V Prachaticích se v podvečer 1. adventní neděle sešlo asi tisíc lidí u žehnání adventního věnce na náměstí. Jáhen
František Benda se snažil “lid obecní”
zavést na duchovní hlubinu a hudební
skupina Elaion hrála a zpívala adventní
písně. Spolu s představiteli města “jako
velká rodina...” pak společně zažili radost
ve tvářích přítomných za vůně “svařáku”, přátelské rozhovory,... a jako zlatý hřeb vánoční
představení “Setkání před Betlémem” v podání skvělého herce Víti Marčíka.
Ve stejnou dobu procházel ve Vlachově Březí zvonečkový průvod dětí od základní školy
ke kostelu, kde děti zazpívaly vánoční písně a jejich snahu ocenil místní starosta p. Dragoun. Po rozsvícení vánočního stromu požehnal adventní věnce pro kostel i pro místní
obyvatele P. Jan Mikeš a pronesl několik povzbudivých slov pro nadcházející adventní čas
k místním obyvatelům.
Andělé na kůru“ ve Lhenicích
V sobotu na sv. Mikuláše 6. 12.
2014 bylo ve lhenickém kostele plno.
Plno lidí a také plno andělů, sice pouze
s papírovými křídly, ale s opravdovým
odhodláním udělat lidem kolem sebe
radost. Děti, které navštěvují předmět
náboženství na ZŠ Lhenice, připravily a zahrály adventní veselohru podle
předlohy Martina Měkuty „Andělé
na kůru“. Diváci se mohli také zaposlouchat do „andělského“ zpěvu dětského pěveckého
sboru ZŠ Lhenice „Pecka“, který celou hru doprovázel. A samozřejmě nechyběl také příchod
sv. Mikuláše s nadílkou, který odměnil nejen účinkující, ale také všechny děti v obecenstvu.
Markéta Grillová
Živý betlém ve Vimperku
Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem připravily
vimperské spolky Bouček, Artego a Damián, společně s dětmi
z mateřské školky v ulici 1. Máje, živý betlém v ladovském
stylu. Desítky účinkujících zahráli nejen samotný příběh o narození Spasitele, ale i úvodní scénu s „mechanickým“ betlémem mistra Jakuba. Hojně navštívená akce, jenž přilákala více
než dvě stovky lidí, se oproti předchozím letům nekonala dole
ve městě, ale přestěhovala se na druhé nádvoří vimperského
zámku.

Pouť do Svaté země
Z Betléma na Chrámovou horu
Je neděle. Českou mši svatou budeme mít u sester v kostele sv. Antonína Paduánského
o půl jedenácté. Odjezd od hotelu je stanoven na tři čtvrtě na deset. Máme možnost si
přispat. Většina z nás toho ale nevyužívá – dospíme se doma, tady je každá minuta vzácná.
Vstáváme jako jindy ve čtyři hodiny a jdeme na ranní mši svatou do Jeskyně Narození.
Tentokrát je v italštině. Starý františkán je moc milý, nechává nás číst čtení a evangelium
česky – z jiných národů tu dnes není téměř nikdo. Dokonce si smíme potichu zazpívat
Narodil se Kristus Pán. Na tomto místě jinak není katolíkům dovoleno zpívat! Před půl
sedmou jsme zpátky v hotelu, právě na snídani. Do odjezdu nám zbývají ještě tři hodiny.
Ve dvou se vydáváme na procházku po městě. Přicházíme znovu na Jesličkové náměstí
a pomalu stoupáme do mírného kopce na druhé straně. Míjíme Omarovu mešitu a vcházíme do ulice Pavla VI. – byla tak pojmenována na památku jeho slavné pouti v lednu 1964.
Toto je tedy Město Davidovo! Tady někde Josef s Marií hledali střechu nad hlavou! Byl
jsem v Betlémě už několikrát, ale tudy jsem ještě nešel. Syrsko-pravoslavný chrám sv. Marie už je – na rozdíl od sousedního Muzea starého Betléma – otevřený, připravují nedělní
bohoslužbu. Hledí na nás překvapeně (cizinci sem obvykle nezabloudí), ale nic nenamítají.
Můžeme vejít, porozhlédnout se a chvilku se pomodlit.
Na ulici panuje čilý ruch. Většinu obyvatel zde tvoří muslimové a ti mají sváteční den
v pátek. Dnes je pro ně obyčejný pracovní den uprostřed týdne. Proud lidí sílí, jsme na kraji
velkého tržiště. Obdivujeme nádhernou zeleninu – tak velké květáky jsem v Evropě v životě
neviděl. A to množství jahod! Jak je to možné? Vždyť kam oko dohlédne je všude jen poušť!
Lidé, kteří tu žijí, prostě umějí z mála vytěžit maximum.
Jinou ulicí se vracíme před baziliku. Sestra telefonuje domů a zlobí se, že její dvanáctiletá
dcera je ještě v posteli, když přece za chvíli začíná v kostele mše svatá. Posunky naznačuji, že
je času dost – tady jsme o hodinu napřed! Všichni se tomu
smějeme.
Vcházíme do baziliky.
V presbytáři právě probíhá
božská liturgie. Zůstáváme
vzadu, v přítmí hlavní lodi.
Obdivujeme podlahovou mozaiku z byzantské doby, částečně odkrytou pod dnešní
kamennou dlažbou z 19. století. Je čtyřbarevná, s geometrickými vzory. V té tmě není
dobře vidět. Ale vědomí, že
Jesličkové náměstí v Betlémě
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stojíme u něčeho tak starobylého, co tu naši dávní předkové vytvořili ke chvále Boží, je
povznášející.
Nakonec jdeme navštívit ještě jedno milé místo. Je odtud jen kousek. Říká se mu Mléčná
jeskyně. Prý se tu skrývala Svatá rodina před útěkem do Egypta, zatímco venku Herodovi
pochopové vraždili neviňátka. P. Václav Macek nám to vysvětlí: „Jeskyně ta má asi jméno své
od bělavé měkké hlíny, z níž stěny její se skládají. Podání vypravuje o místě tom, že Panna Maria
na útěku svém zde se ukryla a že při ukájení dítka kapka mléka upadla na zem. Odtud jest prý
barva půdy bílá. Pověrčiví připisují hlíně té zázračné účinky. Zejména ženy arabské i mohamedanky nejen že zde v potřebách svých ku Panně Marii s prosbou se utíkají, ale často užívají i prášku
z té hlíny s mlékem smíšeného. Poutníkům dávají tu kousky té bělavé hlíny na památku. Obecně
říká se jim ´mléko Panny Marie´. Když leckde ve sbírkách svatých ostatků uvádí se také ´mléko
Panny Marie´, bývá to vodou na mlýn posměvačů a rouhačů a vítanou příležitostí, aby ´tmáře´
potupili, ale tím dokazují jen, že sami jsou nevědomí nebo zlomyslní.“
V moderní době tu vznikla ještě jedna tradice: bezdětní manželé sem přicházejí prosit
Matku Boží, aby mohli mít děti. A Maria slyší a pomáhá: několik stěn je pokryto fotografiemi miminek a děkovnými dopisy snad ve všech řečech světa!
Dnes má jeskyně velmi jednoduchou výzdobu – malý oltář, několik řad moderních lavic
a sousoší Svaté rodiny prchající na oslíku do Egypta. Obejdeme-li ji zezadu, dostaneme
se dlouhou chodbou do moderní prosklené kaple, kde je stálý výstav Nejsvětější svátosti
oltářní. Sestry salvatoriánky se tu 24 hodin denně modlí za mír ve světě. Právě teď mají
nedělní mši svatou. Projdeme-li ještě dál, schodiště nás vyvede o patro výš – do moderního
kostela, postaveného díky štědrým darům slovenských poutníků.
Vracíme se na smluvené místo právě včas. Autobus s naší skupinou už přijíždí. Díky
Bohu, všechno klaplo podle domluvy.
Po mši svaté odjíždíme do Jeruzaléma na Chrámovou horu. To je třaskavý kousek země!
Klidně by se mohl stát rozbuškou třetí světové války. Bez legrace! Budeme potřebovat hodně trpělivosti. Před námi je několik superpřísných kontrol a spousta čekání. A sebemenší
netrpělivost se okamžitě vymstí – zapříčiní ještě přísnější kontrolu a ještě delší čekání.
Hned za kostelem je hranice mezi územím palestinské samosprávy a Státem Izrael.
Pomalu se posunujeme ke kontrolnímu stanovišti – díře v „berlínské“ zdi. Rád bych se
pomodlil růženec – aspoň desátek: kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala. Vždyť konáme
tutéž cestu jako tenkrát Josef s Pannou Marií a Ježíškem! Ale není možné se soustředit.
Na okna nám klepou pouliční prodavači a halasně vychvalují své zboží. Řidič – sám Palestinec – je nestačí okřikovat. Chápeme je: je to jejich obživa a všichni mají početné rodiny.
Ale ani naše peněženky nejsou bezedné a kufry nafukovací. Pak je vystřídají vojáci s ostře
nabitými samopaly. Konečně jedeme dál.
Teď je čas přečíst si pár úryvků z Písma. Pak ho budeme muset nechat v autobuse.
Na Chrámové hoře je zakázáno mít s sebou náboženské předměty – včetně textů. Cokoli
kontrola odhalí, letí bez milosti do koše. Ale cesta není tak dlouhá, abychom všechno stihli
– vždyť Pán Ježíš byl v chrámě nesčetněkrát: od chvíle, kdy ho tam přinesli z Betléma, až
po tu noc, kdy na svátečně ozářený hleděl z temnot Getsemanské zahrady. Pokusíme se
propašovat s sebou pár stránek vytištěných z počítače. I kdybychom o ně přišli, nebude to
žádná tragédie.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
P. Petra Misaře
Narozen:
Vzdělání:
Rodiče:
Sourozenci:
Působiště:

1963
TF UK
taťka zemřel, mamka dětská zdravotní sestra
Zdeňka o 8 let starší
kaplan v Sušici, pak České Velenice, Nová Bystřice, Katovice, nyní Vimpersko

Otče Petře, co bys chtěl říct o své rodině?
Pocházím z takové normální brněnské panelákové rodiny. Taťka jezdil za socialismu
do Iráku jako obchodní zástupce brněnské Zbrojovky, ale vyhodili ho z kanceláře, protože
nechtěl být komunistou a musel odejít k nejhorší práci do slévárny. Maminka pracovala
celý život jako dětská zdravotní sestra, až do letošního podzimu. Sestra pracovala jako
sekretářka.
Máš nějaké zážitky z dětství?
Jezdili jsme na chatu za Brno, kde jsme trhali vlastní meruňky a pálili z nich meruňkovici. Známou osobou z naší ulice je kazatel Béďa Jetelina, kterému jsem v zápalu dětských
her rozbil brýle sněhovou koulí (snad proto se stal protestantem).
Chtěl jsem se stát malířem, mým vzorem byl Vincent van Gogh. Kvůli přírodě, která mi
byla inspirací, jsem se vyučil rybářem v Třeboni. Maturitu jsem absolvoval v Dačicích, pak
jsem pracoval v Pohořelicích na Státním rybářství jako dělník. Učil jsem se hrát na klarinet
a hudba je mojí zálibou dodnes, nejraději poslouchám jazz. Amatérsky jsem se sám naučil
na kytaru a rád si na společenství zahraji.
Jak ses setkal s Kristem?
V roce 1982 jsem konvertoval, díky setkání s P. Karlem Vrbou v Kardašově Řečici, kde
jsme praktickými zkouškami zakončili učební obor. Vojenskou základní službu jsem prožil
ve východních Čechách – v Pohodlí u Litomyšle, kde jsem hlídal vysílač Interprogramu Radio Praha. Fasovat samopal, coby zbraň proti člověku, byl jeden z mých nejhorších zážitků.
Zlo ale nepřichází jen zvenčí, samo se v nás umí prosadit. A tak jednou, ve chvíli, kdy jsem
si až příliš uvědomoval své přednosti a sílu, kdy se ve mně objevila opovážlivost vzdorovat
Boží vůli… mě Bůh zastavil! Jako když praskne větev… V jedné vteřině jsem ležel na zemi
se zlomenou páteří, nohy byly ochrnuté, jako cizí. Tak nějak se cítil Šavel z Tarsu, když jej
Kristus oslepeného srazil z koně. Nezvyklá poloha pro člověka na vrcholu svých životních
sil! Jako by vás v půli někdo rozseknul mečem. Nad sebou jen nebe, prázdný prostor. Prázdný prostor? Není snad to, co není vidět, důležitější než to, co vidět je?
Vytryskla ze mě modlitba, prostá a vroucí: „Bože, jestli chceš, abych ti sloužil jako kněz,
uzdrav mě!“
Asi po deseti nekonečných minutách jsem znovu věděl, že mám živé nohy… Pak při24

šly těžké chvíle plné bolesti a nadějí. Zase
jsem se učil chodit.
Opět podzim. Seminář a fakulta v Litoměřicích – slabý a hubený, kroutící se
ve starých dřevěných škamnách bolestí
a ploužící se po vyučování do semináře
uličkou, která se jmenuje příhodně Křížová, tak vypadal tentýž člověk po jednom
roce života. Prvních čtrnáct dní jsem si
připadal jako mimo realitu, nemohl jsem
totiž pochopit, že všech více než dvě stě
mladých mužů v jedné budově věří a touží
se stát kněžími… Kristova kasárna!
Bylo nás dvanáct na malém pokoji,
místnost až po strop vyplněná postelemi,
podobně husto v učebně. Konečně armáda, s níž jsem se mohl učit bojovat s ďáblem modlitbou a zbraní Božího slova. Záda
krutě bolela, mezi bohoslovci však bylo radostně a teologie mi postupně odkrývala
tajemství Božího království. „Zlo drtí jen
aby ničilo, Bůh někdy láme, aby stavěl.“
A zážitek kněžského svěcení?
Svátek apoštolů Petra a Pavla, pondělí. Biskup se den před tím vrátil z Říma. Oknem
katedrály pronikal kužel světla a dopadl přímo na jeho hlavu s mitrou. Vložil ruce na mou
hlavu a pomazal mé ruce olejem. Oblékli mi ornát. Biskup na mě pohlédl, usmál se a svým
typicky sonorním hlasem pravil: „Následuj Krista až na kříž!“ Svou malou zkušenost z bezmoci na kříži jsem již měl, a tak mě nepohoršilo biskupovo pobavení z toho, že má před
sebou novopečeného začátečníka, na nějž teprve čekají mnohá úskalí kněžského života.
První mši svatou slaví novokněz hned spolu se svým světitelem biskupem… Vznášel
jsem se, nový životní stav, necítil jsem tíhu těla, snad nic pozemského, jen nadlehčující
Milost, co proudila celou mou bytostí a chtěla se rozlít i mimo katedrálu do srdcí mnohých,
ke kterým mě Pán pošle.
Co očekáváš v novém působišti?
Čistý vzduch a radostnou spolupráci v pastoraci.
Jaké máš životní vzory?
Svatého faráře Arského, svatého Františka z Assisi.
Jakou spiritualitou jsi prošel?
Karmelitánskou.
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Jaké máš motto pro život?
Zůstat normální.
A radosti života?
Mám psa, který se jmenuje Arko, a kocoura Ferdu.
Zájmy?
Fotím.
Zaujal tě někdo na tvé cestě životem?
Naše česká církev je spojena s několika krásnými kněžskými osobnostmi. Zvláště se svatým Janem Neumannem z Prachatic. Nádherný příběh kněžského života! Před sto padesáti
lety bylo kněží nadbytek, proto opustil Evropu a plul do Ameriky. Cesta trvala čtyřicet dní
přes oceán – doba očekávání. Jako by naznačil novou tvář vnímání kněžství – už ne nějaký
oltářník, „panáček“ pro babičky, ale duchovní pastýř v podmínkách pro nás nepředstavitelných, zvlášť v cestování. Dnes je kněží téměř nedostatek, v semináři živoří jen několik
odvážlivců a misie jsou zde, ne někde daleko. Máme dálnice, supermarkety a internet, ale
k Bohu nás to nepřiblížilo! Člověk odvrátil hlavu od Stvořitele a razí vlastní cestu houštinami hříchu. Má-li kněz obstát vůči stěně ignorantství a v bludišti názorů, musí dozrát
k Neumannově modlitbě: „Dobrý Bože, učiň mě svatým!“ To není nadnesené. Platí to pro
každého křesťana, chce-li dojít k Bohu.
Jak své kněžství prožíváš teď?
Kněží nejsou vyloučeni ze společnosti, z rozhodnutí Božího jsou její nedílnou součástí
posvěcující tento svět. Lidé si do nás mnohdy projektují své vlastní nereálné představy
a pak jsou po čase zklamáni. Každý z nás je hříšný a současně zápasící o svatost, tak jako
všichni ostatní. Naší cestou je Kristus a my máme souznít s Boží vůlí.
Život kněze je především věc srdce. Tedy
lásky. Postavit se za oltář
nelze bez lásky k Bohu
nade vše a k lidem jako
k sobě. V tom je nejen
celý Zákon a Proroci, ale
i věčná Smlouva mezi
Bohem a člověkem. A tak
Bohu díky za všechna
dobrodružství a nepopsatelnou krásu života
s Ním!
Děkuji za tvůj čas.
Připravila V. Předotová
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Malý slovníček církevních pojmů
Samaritáni (Samařané)
Je to biblický národ, příbuzný Židům. Patří mezi nejstarší etnické skupiny
Blízkého Východu. V době babylonského vyhnanství Izraelitů bylo dobyté území
osídleno kmeny z Mezopotámie, které se záhy smísily se zbytky původního obyvatelstva
a přijaly i jejich víru, i když v pozměněné podobě. Ačkoli sami Samaritáni se považovali
za legitimní potomky izraelských kmenů Efraim, Manase a Levi, v podstatě tedy vznikli
smísením pohanského mezopotámského obyvatelstva se zbytky severoizraelských kmenů.
První velké spory mezi Židy a Samaritány začínají po návratu Židů z babylonského zajetí,
kdy Židé znovu staví Jeruzalémský chrám. V důsledku vzájemné roztržky si Samařané nakonec vybudovali vlastní „vzdorochrám“ na hoře Garizim. I když Židé a Samařané vzájemně
neuznávali centra svého kultu, společné jim bylo to, že věřili v jediného Boha a zachovávali
věrnost Mojžíšovu zákonu. Naopak za místo, které si Bůh vyvolil ke svému přebývání,
pokládají horu Garizim, nikoli Jeruzalém.
V Novém Zákoně najdeme o Samaritánech několik podobenství. K nejznámějším patří
příběh v Lukášově evangeliu, kdy Ježíš vypráví o milosrdném Samaritánovi a na tomto
příběhu ukazuje, že skutečný bližní je ten, kdo koná milosrdenství. Proto se jako samaritáni
dodnes označují ošetřovatelé nemocných. Další příběh známe např. z Janova evangelia, kde
rozmlouvá Ježíš u studny se Samaritánkou a poté, co jiní Samaritáni vyprávění této ženy
vyslechli, v něho uvěřili.
Pro Samaritány mělo fatální důsledky jejich povstání za nezávislost, kterou v 6. st. n. l. potlačil byzantský
císař Justinián I. Tisíce Samaritánů byly zabity nebo
prodány do otroctví. Z národa čítajícího několik set tisíc lidí se stala malá bezvýznamná komunita. Dnes žije
několik set Samaritánů západně od Jordánu ve městě
Nábulus (dřívější Sichem) a slaví každoročně na hoře
Garazim pesach podle prastarého ritu.

RŮŽIČKOVÝ PLES

31. 1. 2015, 20.00 hodin – Hotel Zlatá hvězda Vimperk
Hraje kapela Renesance, moderuje Šimon Blaschko.
Předtančení Česká beseda v úpravě Marie Mrázkové.
Taneční vstupy Tomáše Gaudníka.
Půlnoční překvapení.
V přestávkách projekce služeb Oblastní Charity Vimperk.
Předprodej vstupenek v CK Kohout Vimperk.
Pořádá Oblastní Charita Vimperk ve spolupráci
s farností Vimperk.
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Ze starých kronik
Strunkovice
Začátek světové války
Dne 28. června zavražděn v Sarajevu následník trůnu František Ferdinand d´Este s chotí
svojí Žofií, vévodkyní z Hohenburgu srbským studentstvem návodem Srbské vlády. Zpráva
ta ohromila každého, každý neurčitě tušil něco hrozného, ale co? Že by z toho však povstati
mohla světová válka, nikdo přece jen netušil. Vláda rakouská žádala na srbské zadostiučinění a splnění jistých podmínek, které však Srbsko návodem Ruska odmítlo. Dne 26. července
byla za všeobecného zděšení vyhlášena všeobecná mobilisace. Nato následovala mobilisace
Ruská, na níž rázem odpověděno Německou a ta zase vyvolala Francouzskou. Když pak
vtrhlo vojsko Německé do Belgie, vypověděla Anglie válku Německu.
Na počátku války soudilo se, že nemůže válka při strašných novodobých zbraních dlouho
trvati. Náhled tento ukázal se z kořene klamný.
Na počátku byly poměry normální, vše spíše lacinější než dražší. Ale za nedlouho známí přítelečkové od Ž. skoupili všechny zásoby a poschovávali; některé věci zmizely zcela
z obchodu, jiné dostoupily závratné výše. Lidé z bídy lidské bohatli.
Rok 1914 co se úrody týče byl normální, ale ceny obilí byly 42 K pšenice, žito as 34 K.
atd. a nedostatku nebylo.
1915
Rok 1915 byl velmi vlhký, bramborů bylo dosti, obilí méně, ale maximální ceny sníženy
takže za pšenici se platilo 35 K., žito 29, ječmen 33, oves 28, shánění po živobytí větší.
1916
Roku 1916 brali z kostelů zvony u nás 16. října 1. větší z r. 1785, druhý menší z r. 1809.
Rok tento byl poloviční co se úrody týče, a brambory se někde vůbec jako u mne se stalo
zkazily jsouce zasázeny. Ale ač ceny všeho horentní, přece ceny obilí zůstaly nezměněny.
1917
Rok 1917. Dne 9. února zahynul zde v č. 105 nešťastnou smrtí udusením od povstalého
ohně veledp. Petr Havel, čestný konsist. rada, biskup. notář, děkan a farář Blzecký, od r.
1910 zde na penzi žijící. Byl stár 84 let.
1918
Prohlášení samostatnosti 28/10 1918
Všeobecná válka evropská trvala až do konce měsíce října 1918, kdy propukla v Praze
tichá, ale rozhodující revoluce, v jejíž čelo postavil se národní výbor a prohlásil samostatnost zemí českých na republikánském a demokratickém stanovisku. Za dobu války, kde
se co těžce spracováno na polích urodilo, bylo úřady rakouskými sepisováno, rekvírováno
za stanovené ceny za vojskem posíláno, a co zbylo, teprve mezi obyvatelstvo na lístky rozdělováno. Z ciziny, kde se dělo též tak, nedováženo do zemí českých ničeho. Za těch časů
povstalo schovávání a spekulování s potravinami, v němž mnozí pomohli si na účet i chudáků k bohatství, o jakém se jim ani v duchu nesnilo, zejména mlynáři se obohatili a dříve
zadlužení rolníci snadno od dluhů si pomohli. Prodávalo se za ceny, jaké kdo požadoval a to
se ještě dělala milost, když se prodávalo. Tabák a doutníky nebyly, pašovaly se za drahé pe28

níze z Bavorska – 1 Kg tab. za 140K. Kouřilo
se všelijaké a náhražky a listí. Podpory udělovaly se bohaté manželkám, z nichž mnohé
se zapomínaly.
Politický a spolkový život po celou dobu
války musil stichnouti, každý se staral, aby
mohl existovati a válku za každou cenu přetrvati. Proto v zemích českých bylo ticho
a vídeňský parlament povoloval jen půjčky
na půjčky pro stát a zemský sněm český uzavřen.
Týden po převratu bylo ticho. Politické
strany české bezrozdílu vyslaly své zástupce do Národního výboru. Všude byla svornost
a jednota. Až večer, v neděli dne 3. listopadu po 7. hodině večer zaduněla na Velkém Staroměstském náměstí v Praze daleko široko slyšitelná rána. Nádherný, přes dvě stě let stojící
sloup Matky Boží, postavený na památku odražení Švédů od Prahy, byl tam pomocí žebříku
provazy stržen a rozbit. Toho se nikdo nenadál, že by se našla individua takového mrzkého
činu schopná. To byl začátek a znamení, dle něhož se souditi mohlo, jak se katolíkům v republice povede. „Padla Vídeň, musí padnout i Řím.“ „Řím musí býti souzen a odsouzen,“
tak hlásalo se později dle výroku z vyšších míst.
Villa Domov
Krátce před válkou postavil p. Smil Ackerl naproti mostu na místě, kde býval dříve rybníček a vedle školní školka villu „Domov“ s parkem. Stálo to hodně práce s odvodňováním,
protože místo bylo bahnité. Školka přeložena na útraty p. Ackerle podle trati nad villou
Marií, kterou krátce před tím vystavěl p. Florian Vyzina soukromník z Prahy – na poli,
které náleželo obchodníku z Vodňan Fridrichovi, a zahradu kolem pěkně vysázel a plotem
opatřil. Když za války zemřela mu paní, bylo mu těžko sháněti potřebné potraviny. Tu mu
poskytoval Frt. Rezek (Brych) mléko a jiné potraviny za ceny maximální a získal si tak jeho
vážnosti, že mu villu tu ke své nemalé škodě prodal asi za 32 tisíc Kč. Po koupi ale přestalo
poskytování potravin.
1919
Svatokrádež v kostele
Dne 29. října 1919 ráno hlásil kostelník, že chrám P. vyloupen. Shledáno, že uloupeny
dva kalichy, které byly v sákristii, a když paklíčem otevřen tabernakl shledáno, že uloupeno
bylo i ciborium i s hostiemi. Dále byl uloupen pacifikál a alba a lžička od kaditel. Posláno
hned pro policejního psa, ale ten nic nenašel. Až teprve na štědrý den hlásil p. starosta,
že zloděj v Budějovicích dopaden a že jest jím zdejší mistr bednářský Josef Kašpar, který
toho dne z Budějovic dopraven ke krajskému soudu. Vyšetřování protáhlo se do února
1920, farář musel 2x k soudu a konečně zloděj propuštěn, když si odpykal trest vyšetřovací
vazbou. Ale kalich vrácen jen ten, který byl zachycen, malý a to ještě bez pateny. Vše ostatní
ztraceno, aniž se na to u soudu ptali.
Dne 2. listopadu konána smírná pobožnost před vystavenou N.S.O. za odčinění hrozné
té urážky.
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Blahopřání
K narozeninám
Když neláskou se chvěje zem,
je lásky pln, kdo tebou žije.
Přijals mé ruce, nešetři je,
veď je, kam chceš,
co chceš, z nich si vem.
Vlož do nich, cos jim určil nést,
ty nejlíp víš, co mají síly.
A jsou-li slabé, nestačí-li,
pomoz jim zvyknout na bolest.
Všechno, co chystáš mému žití,
jdu odevzdaně otevříti,
ať vím, že láskou živý jsem.
Chci zvykat na kříž, kde ho není,
je láska planá jen.
Požehnej mému úsměvu,
mým dlaním, ať se bránit chtějí
a neklesají v beznaději,
když srdci není do zpěvu.
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Kéž všechno, co je nevzhledné,
čemu se člověk neubrání,
tvůj soucit vlídně přehlédne.
Do svých ran bereš moje rány,
dáváš jim něžnou láskou srůst
ve světle, které nemá stín.
Vábíš mě věčným tajemstvím.
Ať navždy už to kouzlo trvá,
v němž zastavil se pro mě čas.
Ať tato láska je i prvá a nezradí,
když zešedne můj vlas.
Sklonil ses ke mně ústy máje,
kde nejsi ty, tam hluchá tma je
a do oken se dívá mráz.
Když neláskou se chvěje zem,
ať vím, že tvojí láskou živý jsem,
do svých ran vezmi moje rány.

Milý otče Josefe, k Tvému významnému životnímu jubileu Ti
přichází popřát celá Tvoje farnost, věřící, kteří se snaží dát Tvé farnosti živého ducha, každý podle svých možností. Všechno vnější
pomine a zůstává jen to, co budujeme ve svých srdcích s láskou
a z čeho se budeme i po létech radovat. Děkujeme Ti, otče Josefe,
za čas strávený mezi námi, za ochotnou službu krásného duchovního a přátelského kněžství, za tolik udělovaných svátostí, za každé
slovo, které nás víc a víc nutí upřednostňovat Krista ve svých životech, upřímně ho hledat a stále více milovat. Kéž tu Boží vitalitu,
kterou do nás vkládáš, dovedeme rozpoznat, zúročit a rozmnožit jako darovanou hřivnu a nenecháváme si ji jen pro sebe. Především
Ti děkujeme za Tvé prosebné i děkovné modlitby, které za nás přednášíš
Pánu. Jistě to nezazní planě, že i Tvoji farníci
se s láskou přimlouvají, aby Ti Bůh dával své
požehnání, potřebné zdraví a duševní sílu
i do dalších let Tvého života i naší vzájemné
spolupráce.

Ekumenické okénko
Církev bratrská v Husinci
Poměrně často se stává, že si návštěvníci rodného
domku M. J. Husa v Husinci povšimnou i domu stojícího hned za ním. Nejspíš o něm budete vědět i vy,
kdo jste někdy do Husince zavítali. Kdo z ulice nahlédne na jeho nádvoří, určitě nepřehlédne mistrovu bustu. Mnozí se u ní také hned i vyfotí. Pokud zvednou
oči trochu výš, uvidí na štítu domu výrazný husitský
symbol – kalich. Možná si přitom vzpomenou, že se
husitům také říkalo kališníci. To proto, že tak urputně
hájili zásadu, že při mši má z kalicha pít Kristovu krev
nejen sám kněz, ale i prostý lid. A když si pak pod tímto
kalichem přečtou známá mistrova slova: „Milujte se,
pravdy každému přejte“, mají hned jasno: To je kostel
(my říkáme modlitebna) husitské církve. Ale výrazný
nápis „Církev bratrská“ na zdi z ulice je usvědčuje
z omylu. Co je tato církev zač? Kde se tu vzala? A co ji
spojuje s Husem? To jsou otázky, se kterými se na mne
obrátila redakce vašeho časopisu a dala nám prostor se v několika pokračováních trošku
představit. Velice si toho vážíme. Jsme vděčni za to, že i když máme v ledasčem různé názory, přesvědčení a způsoby zbožnosti, přece nás spojuje to nejdůležitější – Kristus sám.
A tak se můžeme navzájem poznávat a naslouchat si, bořit vzájemné předsudky a v lásce
spolu i nesouhlasit.
Jak už jsem přiznal, nejsme husitskou církví. Ona vlastně žádná církev, která by mohla
odvozovat své kořeny přímo od Husa ani není. To proto, že husitství, ač ve své době ovládlo
velkou většinu českého království, bylo po prohře stavovských vojsk na Bílé hoře r. 1620
zcela poraženo a rozvráceno. V nastupující protireformaci se museli nekatolíci buď vystěhovat ze země, nebo se přihlásit ke katolictví. Jenomže Husovy myšlenky tím zaniknout
nemohly. V zemi dál zůstávalo tisíce tajných vyznavačů husitství. Ovšem, když pak byl vyhlášen r. 1781 Toleranční patent, nebylo jim dovoleno obnovit husitskou církev, ale museli
se přihlásit k církvím vzešlým ze světové reformace. Buď k církvi luterské (Martin Luther)
nebo reformované (Jan Kalvín). Ačkoliv tedy kontinuita církve vedoucí přímo od Husa byla
přerušena, k jeho myšlenkám (alespoň některým) se dál hlásí mnohé církve. U nás asi nejhlasitěji Církev československá husitská. Církev bratrská nenavazuje ani tak na husitství,
protože v duchu nedalekého rodáka Petra Chelčického a jím inspirované Jednoty bratrské
nemůžeme souhlasit s násilným a krutým vynucováním té jediné správné víry, ať už jednou, či druhou stranou. Mnohé Husovy myšlenky u nás však nacházejí silnou odezvu. Není
to jen ten kalich podávaný všem, ale zejména jeho zápas za obnovu církve. Za svobodné
zvěstování Božího slova – Bible. A za opravdovost křesťanského života v duchu evangelia.
Pokračování příště
Pavel Fér, kazatel CB Husinec
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Mše svatá
Kadidlo a svíce
Při slavnostních příležitostech je význam evangelia ještě zdůrazněn použitím kadidla
a průvodem se svícemi.
V římském impériu se svíce a kadidlo nosily před císařem či jinými vysokými hodnostáři. Byly znakem jejich důstojnosti. Křesťané je zpočátku užívali neradi (ačkoli navazovali
na židovskou tradici, která je znala) – chtěli se odlišit od náboženských zvyků pohanů, kteří
vonnou pryskyřici pálili svým bohům a zbožšťovali i císaře. Teprve později, když církev
přijala do liturgie některé prvky císařského dvorského ceremoniálu, začaly se nosit také
před biskupem. Nikoli ovšem kvůli osobě biskupa jako takového, ale proto, že on reprezentuje jediného skutečného vladaře světa – vzkříšeného Krista, který přichází ke svému
lidu. Podobně se svíce a kadidlo nosily také před knihou evangelií – i ta je totiž symbolem
Ježíše přítomného ve svém slově.
Od první poloviny 11. století se při nasypávání kadidla do kadidelnice celebrant modlil
žehnací modlitbu: „Ať Pán vůní nebeské inspirace zapálí a naplní naše srdce, abychom slyšeli
a plnili příkazy jeho evangelia. Neboť on žije a kraluje na věky věků.“ Jí nejen žehnal pryskyřici,
ale také prosil za věřící, kteří budou naslouchat zvěstování evangelia. Tato modlitba nás
učí, že slyšení radostné zvěsti není jen záležitostí uší, ale především srdce, a srdce je třeba
připravit, aby Boží slovo nezůstalo bez užitku, ale projevilo se v našem životě.
Okolo roku 1600 se začala používat i jiná: „Od toho ať jsi požehnáno, k jehož cti (pro jehož
lásku) budeš spáleno.“ Ta zůstala v liturgických knihách až do II. vatikánského koncilu. Pak
byla zrušena, protože její formulace byla nevhodná; obracela se ke kadidlu jako k něčemu živému, zatímco liturgické modlitby se mají vždy obracet k Otci skrze Syna v Duchu svatém.
Dnes se požehnání kadidla koná pouze jednoduchým znamením kříže beze slov.
Pro Izraelity bylo kadidlo znamením Boží přítomnosti – když jejich předkové putovali
pouští z Egypta do zaslíbené země, „Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby
jim ukazoval cestu …“ (Ex 13, 21) – a symbolem modlitby: „Jako kadidlo ať k tobě stoupá má
modlitba.“ (Žl 141, 2). Ozvěnu toho nacházíme i v Novém zákoně: když autor knihy Zjevení
svatého apoštola Jana popisuje nebeskou liturgii, říká, že „ … každý (ze starců) držel citeru
a zlatou misku plnou vonného kadidla: to jsou modlitby svatých.“ (Zj 5, 8). A o kousek dál: „Jiný
anděl přišel a postavil se k oltáři; v ruce měl zlatou kadidelnici a bylo mu dáno mnoho kadidla,
aby je položil s modlitbami všech věřících na zlatý oltář před trůnem. Z kadidelnice v andělově
ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř z modliteb věřících.“ (Zj 8, 3-4). Doklad o používání
kadidla v jeruzalémském chrámu nacházíme také ve zprávě o zvěstování narození Jana
Křtitele Zachariášovi v první kapitole evangelia podle Lukáše.
Když tedy kněz při mši svaté před evangeliem nasype a požehná kadidlo, stává se zřejmým, že hlásání a naslouchání Božímu slovu je skutečným kultem, skutečnou bohoslužbou,
kterou uctíváme svého Boha a která nám přináší spásu. Vůně kadidla, vznášející se před
Vládcem světa, je dalším prvkem, jímž nás chce liturgie upozornit, že mezi nás přichází
vzkříšený Pán. Středověká modlitba k jeho požehnání nám umožňuje pochopit, že jako se
od žhavého uhlí rozpaluje vonná pryskyřice, tak chce také Boží slovo rozpálit naše srdce
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a proměnit náš život chválou Toho, jehož věčné
Slovo se stalo tělem, a učinit z našich skutků libou vůni, kterou Kristus obětuje Bohu a která
proniká do celého světa (srv. 2 Kor 2, 15).
Všechny tyto myšlenky – některé doslovně – čerpám z knihy P. Radka Tichého Liturgie
evangeliáře. Teď mi ještě dovolte uvést několik
řádků z knihy O posvátných znameních jednoho
z nejvýznamnějších teologů 20. století Romana
Guardiniho (německého kněze italského původu), za jehož žáka se považoval i pozdější papež
Benedikt XVI.: „Jak je to vznešené a krásné, když
se jasná zrna položí na žár a teď z rozhoupané kadidelnice stoupá vonný dým. Je to jako melodie ovládaného pohybu a libé vůně, bez jakéhokoli účelu, čistá
jako píseň. Krásné mrhání drahocennou věcí. Darující, vše obětující láska.
Jako tenkrát, když Pán seděl v Betánii a Maria
přinesla drahocenný olej a vylila jej na jeho svaté
nohy a vysoušela mu je svými vlasy a vůně naplnila celý dům (Jan 12, 1-8). Malodušnost reptala:
,K čemu tato ztráta?‘ Syn Boží však pravil: ,Nechte
ji, stalo se to ke dni mého pohřbu.‘ Bylo zde tajemství
smrti, lásky, vůně a oběti.
A tak je tomu i v kadidle: Tajemství krásy, která nezná žádného účelu, nýbrž stoupá svobodně
vzhůru; tajemství lásky, která hoří, spaluje se a prochází smrtí.
Je to oběť vůně, a samo Písmo praví, že jsou to modlitby svatých. Obrazem modlitby je kadidlo,
a to právě té modlitby, která nemyslí na žádný účel; nic nepožaduje a vystupuje jako Sláva Otci
po každém žalmu; klaní se a chce Bohu vzdát díky ´pro jeho velikou slávu´.
V náboženství však bývá také šosáctví, které pochází z nuzné mysli, z vyprahlého srdce, jako
reptající slova Jidáše Iškariotského. Modlitba se zde mění v duchovní zužitkování; má být dobře
odměřena a občansky rozumná.
Takový druh lidí neví nic o královské plnosti modlitby, která chce dávat. Neví nic o hlubokém
klanění, neví nic o duši modlitby, která se vůbec netáže proč a nač, nýbrž vystupuje, poněvadž
je láskou a vůní a krásou. A čím víc miluje, tím víc je také obětí, vůní vycházející ze stravujícího
ohně.“
O přinášení světla k evangeliu se zmiňuje už svatý Jeroným ve 4. století: „Ve všech východních církvích se ke čtení evangelia zapalují světla jasná jako slunce, ne aby byly zahnány
temnoty, ale jako znamení radosti.“ Evangelium je přece zvěstí radosti! Podle jiných autorů
začalo světlo doprovázet knihu evangelií podobně, jako tomu bylo u římské knihy císařských výnosů, která byla z úcty k císařovým nařízením pokládána mezi dvě hořící svíce. To
všem jasně sdělovalo, že je zde přítomen Pán, Vládce světa, který přichází ve svém slově.
P. Pavel Liška
33

Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
Mlsný Stříbrný Medvěd
Já také často pro 15 krků vařil a to nebyla legrace.
Pamatuji se, že jsem jednou vařil „guláš na kvadrát“,
dal jsem tam všelicos, zbytky, něco jako německý
eintopf a ten byl (když byl pravý) dobrý. Jednou, že
budu vařit bramborové knedlíky, maso a zelí. To byla
fuška a byl mi přidělen jeden z kamarádů – Stříbrný
Medvěd – k ruce. Měl topit, obsluhovat mne, podávat atd. Což o to, dělal, co mohl. A bylo práce dost.
Ostatní kluci někam odešli, dva měli službu do krámku ve Střížově, ostatní někde na čundr kolem řeky.
Dělali jsme knedlíky, vařili je, bylo jasné, že budou
muset být nejméně tři, čtyři várky. Když byla první
hotová, vyndal jsem je na mísu a Tonda, tedy Stříbrný Medvěd, je odnesl vypářit na verandu. Dost dlouho tam pobyl, ale já si toho nevšímal, horlivě jsem uvařil v druhém hrnci
druhou várku, dal na mísu, zavolal a dával třetí várku. Stříbrný Medvěd zase dlouho na verandě. To už jsem pojal podezření! Vyjdu ven zrovna ve chvíli, kdy on už měl druhou várku
zpola snědenou… Byla tam totiž sklenice se sádlem, mlsný Medvěd vzal půlku knedlíku,
namočil hodně do sádla a bez zábran jedl. Zaúpěl jsem, zahromoval, nadával, Medvěd se
bál, no ale šel jsem rychle dělat náhradu. Nemusím snad říkat, že mlsný Stříbrný Medvěd
už ten den knedlíky žádné nedostal!
Knedlík na výstavě
V roce 1969 a 1970 tábořil jeden oddíl pražských skautů u kaple sv. Gertrudy nad Blanicí. Měli sebou duchovního rádce. Byl jím P. Brtva SJ, skautským jménem Ági , ale byl tehdy
ještě jáhen. Proto mše sv. jsem jim na polním oltáři sloužil já a kus dopoledne s nimi trávil.
Jednou jsem se pochlubil svým trampským kuchařským uměním a neprozřetelně nabídl
své služby na jeden oběd. Rádo přijato. Na pomoc mi dán bohoslovec Milan a oddíl odešel
na túru – měli se vrátit ke druhé hodině, takže času bylo dost. Stanovil jsem, že polévka
bude hovězí s kapáním, pak hovězí maso, rajská omáčka a houskový knedlík. No knedlíky
jsem moc dlouho nedělal a houskové snad ještě vůbec ne. Stará teta mi doma na děkanství ukazovala, že musím těsto dobře prodělat a pak tvarovat knedlíky spíše do šišky než
do koule. A hlavně: nesmí být velké – ony se navaří… Dobrá. Tak jsme s Milanem vařili.
Polévka bublala, maso se pěkně v ní vařilo, na kapání času dost. V druhém velkém kotli byla
omáčka, no ta taky ušla. Ale s knedlíky byla práce! To jsem nečekal a bohoslovec na tohle
úplně levý, no ještě že udržoval oheň, míchal polévkou a omáčkou. Konečně je těsto propra34

cováno a já tvaruji první knedlík. Teta řekla raději menší, že se navaří, no ale úplně malý?
To budeme dělat a vařit kdoví jak dlouho. Porada nás dvou byla krátká: uděláme větší šíšy,
však se do rendlíku vejdou! Hotovo. První várka dána do rendlíku. Nevím, co jsem dělal dál,
snad se věnoval masu, které už také bylo hotovo a pak i polévce. Najednou Milan za mnou
vykřikl: „Proboha! Co to je? Nám tam vlezlo nějaké dítě!“ Otočím se a strnu: z kotle, kde se
vaří knedlíky, na mne čouhá přes okraj dětská hlava a hle, za ní druhá… No hrůza. Ovšem,
rázem jsme pochopili: knedlíky se navařily, ale jak! Do kotle se nevešly. Povídám: „Vyndáme nějaké a pak je dovaříme.“ Snadno se řekne. Jeden Milanovi upadl na zem, na jehličí.
Zůstal klidný, to prý se dá dobře omýt vodou… Jééé to byla situace. Hrozná. A blížila se
druhá. Knedlíky jsme jakž takž dovařili a už tu byli skautíci, schválně bubnovali na ešúsy, že
mají hlad. Byli jsme s Milanem rozčilení, ale polévka prošla dobře, ještě si přidávali. Maso
bylo nakrájené, docela měkké, omáčka mohla být lepší. A pak si chodili pro knedlíky, ale
ouha. Knedlíky se převařily a nemohli jsme je ničím rozřezat, nějak to šlo, ale když začali
jíst, knedlíky sklouzaly a sklouzaly na zem, házeli je po sobě, no prostě oddíl se nenajedl.
I zavelel jsem a oddílový vedoucí souhlasil: „Vezměte vlajku a hajdy na faru.“ Přijdeme
do naší prostranné kuchyně a tam: švestkové knedlíky, ale taky krajíce chleba se sádlem,
s paštikou, kafe, čaj, dokonce i jidášky (teta byla na ně mistr). „Vždyť jsem věděla, jak to
asi dopadne,“ povídala teta.
To ale nebyl konec historie! Nějaký měsíc nato se na skautské výstavě v Praze objevil
jeden obrovský neforemný ošklivý knedlík a v něm špejle s nápisem: „Tento knedlík vyrobil
A.D. 1970 na táboře u Gertrudy bratr Kukůskůs!“ To bylo moje skautské jméno. Tak to by
nebylo zlé, jenomže pod tím bylo malým nápisem uvedeno: „Což jest pan děkan z Bavorova.“ Ostuda na celý život.
Mastňák pod Vysokou Mýtí
Když tábořili pražští skauti u sv. Gertrudy, byl mezi nimi patnáctiletý bratr Alve z Prahy.
Mezitím dorostl, stal se lékařem a za totality vedl tábory Klubu turistů, což bylo maskované
junáctvo. Později ještě se stal členem skautů – indiánů a dostal jméno nové: Šakoh! A pod
tím jménem stále blahodárně působí. Ten mne někdy na počátku osmdesátých let navštívil
v Bavorově a povídá: „Františku – Kukůskůsi, zvu tě na náš tábor. Je pod Vysokou Mýtí,
stranou Zbytin a je krásný. Samé indiánské teepe, což ty máš rád. Přijeď některý den.“
Slíbil jsem, protože na faře právě trávili dovolenou sestra se švagrem a s jejich miloučkým
trabantíkem, který se mne něco navozil.
Třetí den jsme se tam vypravili. Cestu jsme nakonec našli: nádherná cesta uprostřed
lesa a hle: malý skautík táhl káru a na ní konev mléka. Bylo jasné, že míří do tábora. Povídám: „Tak co, bratříčku, co dělá Alve?“ Koukl na mne poplašeně: „Já ho neznám.“ Aha, jste
opatrní, no to je dobře. Tak zase navazuji řeč: „Hleď: junák má vykonat každý den dobrý
skutek. My Ti teď pomůžeme s tou károu a ty nás povedeš do vašeho tábora, ano?“ „ Já, já…
já jedu jinak. Já to musím sám…“ A protože mu sestra už brala káru, div nezalkal a honem
ujížděl vpřed. „ Tak ukaž aspoň cestu,“ volám za ním. Mávl doprava, do dost hustého lesa,
a drančil pryč.
Škrábali jsme se nahoru houštím, jak se dalo. Sestra povídá: „Ty, on nám schválně ukázal
jiný směr.“ Ale vtom jsme slyšeli vzrušené hlasy. Cítili jsme kouř a už jsme viděli skrze větve:
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dva skauti vaří u plotny, náš skautík i s károu už tam byl, celý udýchaný. Letěl po pěkné
cestě, aby tam byl dřív, a volá na ty dva: „Pozor! Mastňák nějakej divnej je mi v patách…“
Objevil jsem se najednou. Měl jsem krátké kalhoty, klobouk a povídám: „Junák je také
zdvořilý. To Ty moc nejsi, ukázal jsi nám špatnou cestu.“ A přikolébal jsem se k plotně,
začal nadzvedávat pokličky a povídám žoviálně:“ Tak co vaříte dobrého, bratři? A dáte nám
taky?“ Úžas, údiv, úlek, strach, ohromení. Najednou jeden z nich se rozběhl dál. Viděli jsme
krásný tábor, indiánské teepee, ale obyvatelé většinou pryč. A tu ta hlídka začala zuřivě
pískat na píšťalu poplach. Jakbyne: mastňák je už ohrožoval příliš.
Ale za chvíli se všechno vysvětlilo, protože přišel Alve.
Neskutečně tlustý skaut
V posledních jedenácti létech jsem sloužíval polní mši sv. pro pražské skauty od mého
milého chrámu Srdce Páně na Vinohradech. A to na různých místech. Pro pražské skauty
jsem sloužíval i v létech 1969 – 70 ve skočickém kostele. Poslední dva roky jsem sloužil
polní mši sv. na táboře u Albrechtic pro skauty a trampy z Dobříše. Jsou milí, ale do svých
novin napsali a někdo mne
upozornil, že malá zmínka
byla i v Lidových novinách:
„Budeme tábořit u Albrechtic na Vodňansku. Budeme
mít i svou mši svatou. Přijede na ni náš duchovní otec.
A jednou přijede jeden tamní kněz, taky skaut jménem
Kukůskůs – prý neskutečně
tlustý skaut!“ No kdybych to
byl věděl! Asi bych jim trošinku srovnal účesy a rozcinkal ciferníčky, ale nevěděl
jsem to a rozuměli jsme si
velmi dobře. Když přijeli podruhé, řekl jsem jim, co jsem
se dozvěděl, a oni to napravili: že prý ano, že to napsali
o tom neskutečně tlustém
skautovi, ale teď že to doplnili tím, že mám široké srdPředprodej vstupenek
ce pro celý svět. Tak snad to
v
recepci
Hospice
sv.
Jana N. Neumanna
takhle nějak opravili.
Každý všední den od 8:30 do 17:00

Přetištěno s laskavým
svolením Karmelitánského nakladatelství, www.ikarmel.cz.
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Stojí za přečtení
Kateřina Lachmanová
Karikatury Boha
Karikatura vznikne, když se vezme část celku a řádně se přežene; pokud se něco zdůrazní
na úkor ostatních částí celku. Tak je tomu i s karikaturami Boha. Zdůrazní se nějaká pravda
o něm, nějaký biblický výrok vytržený z kontextu, nějaký aspekt zkušenosti člověka s Bohem.
Obraz Boha si poskládáme z útržků různě nabytých poznatků a představ. Protože naše poznání je nedokonalé, výsledek se značně liší od originálu. Karikatury Boha ovlivňují, narušují,
až znemožňují vztah člověka s Bohem. Mívají
negativní dopad na život jednotlivců i na celé
teologické proudy. Ovlivňují všechny oblasti
života křesťana. Proto je nutné naše představy
očišťovat, věnovat pozornost tomu, co o Bohu
říká jeho Syn, jak to čteme v evangeliích.
Všichni známe zobrazení Boha jako starce
na obláčku. Pokud si takto představuje Boha
dítě, je to vzhledem k jeho věku normální. Problém nastane, když si tuto představu přeneseme do zralejšího věku. To si pak představujeme Boha jako někoho staromódního, kdo nepřeje pokroku a všechny moderní vymoženosti
ho štvou. Z toho vyplývají postoje, které vnucujeme ostatním. Např. že v církvi by to mělo
být podle baroka nebo podle Tridentu, že používat v kostele kytary nebo dokonce bicí je
opovážlivost hraničící s rouháním. A nedoporučuje se kritizovat některé starší písně (vím
o tom svoje – jednu takovou píseň jsem hodnotila trochu kriticky a byla jsem napomenuta,
abych se nerouhala).
Máme-li představu Boha zaměřeného na výkon, vyvíjíme tlak na sebe i na své okolí
a hodnotíme druhé podle množství a kvality odvedené práce (i zde mám své zkušenosti –
jako objekt takového hodnocení). Představa Boha jako záchranáře a uspokojovatele potřeb
vede k tomu, že Boha hledáme, jen když jsme v průšvihu nebo něco chceme. Můžeme pak
ztratit vědomí živého Boha. Snad nejrozšířenější je představa Boha fungujícího jako wellnesscentrum: má nám navodit pocity blaha. Zbožnost je nám pak prostředkem, abychom
se cítili dobře. Protipólem je představa Boha tyrana, libujícího si v lidském utrpení. Jak řekl
P. Aleš Opatrný: „Bůh není skladník neštěstí, který sáhne do svého skladu a pošle tomu
rakovinu, tomu zlomeninu, ale není ani pomocníček, který přiběhne na zavolání.“ Ještě že
Bůh je nekonečně větší a nádhernější než všechny naše představy.
Romana Bilderová
37

Vypravili jsme se
Azylový dům Záblatí
Farní charita Prachatice realizovala v Domě sv. Petra pro muže bez domova
v Záblatí projekt „Multikulturní prostor pro Záblatí“. Tento projekt byl realizován
z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) ze Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) na základě nařízení Rady ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu byla součástí PRV s názvem
Realizace místní rozvojové strategie a dohlíží na ni místní akční skupina Občanské sdružení
„CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ se sídlem v Malenicích. Cíleně navazuje
na již dokončený Projekt „Oprava památky – stáje Záblatí II. část“.
Hlavním cílem projektu je materiálně-technické vybavení rekonstruovaných prostor,
které poslouží jako společenská místnost pro zajištění volnočasových aktivit. Veřejnosti
(obyvatelům Záblatí a jeho okolí) pak multifunkční místnost poslouží k pořádání kulturních a společenských akcí, výstav, přednášek či oslav životních jubileí. Projekt tak přispívá
k udržení kvality života na venkově, otevírá sociální zařízení směrem k veřejnosti. Zachovává odkaz předchozích generací, v němž byla fara považována za otevřený prostor pro
rozvoj mezilidských vztahů. Tím přispívá ke zdárnému návratu sociálně vyloučených osob
zpět do společnosti.
Slavnostní otevření tohoto prostoru v pondělí
24. listopadu nebylo jen společenským posezením s pohoštěním u velkého společného stolu, který v tomto
domě obyvatelům dosud chyběl, ale součástí byla prohlídka celého areálu, budovy fary i přilehlého hospodářství a dílen, v nichž nachází obyvatelé praktickou
náplň svého času při azylovém pobytu. Po seznámení
s historií i současností fary i celé farnosti Záblatí svěřil P. Pavel Šimák svým požehnáním vše do Boží ochrany pod patronací sv. Petra.
Obec Záblatí leží asi 15 km jihozápadním směrem od Prachatic. Název místa má souvislost s jeho polohou. Kolem protéká říčka Blanice, která má své pojmenování podle blaní,
což bylo původní označení pro louky zaplavované vodou. Z různých písemných pramenů
14. století víme, že v době jarního tání sněhu se říčka Blanice rozlévala široko do okolí.
Za územím, které bylo zaplavováno, čili blatem (močálem, mokřinou) vznikla nová osada,
která obdržela svůj název podle místní polohy „Za blaty“, z čehož se postupně dalšími jazykovými změnami vyvinul název Záblatí. Nejstarší písemná zpráva o existenci osady Záblatí
se zachovala z roku 1337, kdy český král Jan Lucemburský dal zdejší rýžoviště do zástavy
Petru z Rožmberka. Tehdy již obec stála a vděčila za svůj vznik a další rozvoj rýžování
na Blanici. Dokladem této činnosti jsou dosud zachované zbytky rýžovišť v okolí Záblatí.
Dnes je to vesnice, která má asi 360 obyvatel i s přilehlými osadami – Řepešín, Zvěřenice, Saladín, Křišťanovice a Hlásná Lhota, autobusové spojení jezdí třikrát denně ve vše38

dní dny a v neděli v podvečer jedenkrát. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele ze
14. stol., ve kterém se každou neděli od 11 h. koná mše svatá. V obci je prodejna Jednota,
ve které je možno zakoupit základní potraviny a drogerii, nachází se zde pobočka
České pošty a obecní hospoda, kde je možné se občerstvit ve všedních dnech i o víkendech. Obec má své
fotbalové mužstvo TJ SOKOL ZÁBLATÍ, které hraje
na poměrně pěkném hřišti s možností zakoupení občerstvení v bufetu u hřiště, stále je tu aktivní jednotka
sboru dobrovolných hasičů.
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Stalo se

Živý Betlém ve Strunkovicích.
Dětská půlnoční mše u sv. Jakuba v Prachaticích.
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