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Liturgický kalendář
Ne 1. 2. 4. neděle v mezidobí
		 (lze přesunout Svátek Uvedení Páně do chrámu)
Po 2. 2.	Svátek Uvedení Páně do chrámu
Út
3. 2. Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Čt
5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Pá
6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Ne 8. 2. 5. neděle v mezidobí
Út 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny
St 11. 2. Památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných)
Ne 15. 2. 6. neděle v mezidobí
St 18. 2. Popeleční středa (den přísného postu a újmy)
Ne 22. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Ne 1. 3. 2. neděle postní
SVATÝ BLAŽEJ
Patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených informací je poskrovnu.
Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě umučen. Ostatní životopisné informace se opírají
o vyprávění z legend.
Světec se stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila
liturgickým obřadem, který se koná 3. února s názvem „svatoblažejské požehnání“.
Staré životopisy uvádí, že před povýšením na biskupa v Sebastě se Blažej zabýval lékařským studiem a vzorně vykonával lékařskou praxi. V době Liciniova pronásledování
se uchýlil do horské jeskyně, aby potají pokračoval ve své činnosti. Dle legendy zachránil
chudé vdově selátko, ohrožované vlkem. Za to prý vdova Blažejovi později nosila svíce.
Ve své skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli do městského vězení. V žaláři se věnoval
modlitbám a mnohým poskytl duchovní povzbuzení. Dle poněkud odlišných legend buď
v žaláři, nebo až cestou na popraviště pomohl promodralému chlapci, který se dusil zapíchnutou rybí kostí v krku. Modlitba biskupa a jeho ruce chlapce zachránily.
Blažej byl mučen, jelikož nechtěl obětovat pohanským bohům. Na strom zavěšené tělo
mu rozdrásali železnými hřebeny a odsoudili ho k popravě stětím.
Legendy měly vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny „svatoblažejské
požehnání“ se dvěma zkříženými svícemi a modlitbou: „Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka ochraňuj nás (tě) Bůh od nemocí krčních i všelikého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého. Amen.“
Svatý Blažej je patronem soukeníků, tkalců a trpících lidí. Je jedním ze čtrnácti tzv.
svatých pomocníků. Dvě zkřížené svíce při svatoblažejském požehnání symbolizují bezmocné, svázané ruce Blažejovy při požehnání a uzdravení umírajícího chlapce. Jde o akt
povzbuzení v těžkostech každodenního života a ujištění, že člověk nikdy nezůstane sám,
že vždy nalezne někoho, kdo mu pomůže, kdo jej vyléčí… Mimo vyprávění legend může
v symbolice dvou zkřížených svící být viděna biskupská hodnost a statečnost nebo víra
a láska Blažejova, které nepřemohly ani útrapy a smrt.
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Křesťanství, zejména v prvních několika staletích, bylo podpíráno a šířeno krví mučedníků, kteří nechtěli obětovat pohanským bohům. Dnešní doba je méně krvavá, ale oběti
bůžkům nechybí. Zcela neprospěšné televizní programy, kterým se obětuje čas místo věnování času modlitbě. Upřednostňování zábavy, různých koníčků a náruživostí, odvádějících
od Boha, můžeme také srovnat s obětováním bohům.
Bože, dovoláváme se přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví duše
i těla a pomáhej nám zříkat se překážek na cestě k Tobě. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
SV. SCHOLASTIKA
S opatem Benediktem byli dvojčata ze vznešeného rodu v Itálii. Oba se rozhodli pro řeholní život z lásky k Bohu. Když Benedikt dobudoval klášter na Montecassinu, Scholastika
zřídila s jeho pomocí na úpatí téže hory první klášter benediktinek. Tam také zemřela.
Scholastika se narodila kolem roku 480 v Nóricia (Nursia) v umbrijských horách jako
dvojče slavného bratra Benedikta, patrona Evropy. Matka Abundancia při porodu zemřela
a otec Euprob, ze vznešeného rodu, svěřil děti pěstounce. Již v mladém věku se Scholastika
zasvětila Bohu a pak po bratrově příkladu opustila své rodiště. Z lásky k Bohu si oba zvolili
život v chudobě, čistotě a poslušnosti. Některé životopisy se zmiňují (bez spolehlivých
podkladů) o jejím působení též v různých klášterech, jeden snad byl v Subiaco. Jisté je, že
se později usadila u Piambarole v blízkosti velkého kláštera Montecassino. Tam s bratrovou
pomocí založila první ženský benediktinský klášter. Sestrám byla mateřskou učitelkou a jí
byl vůdcem a rádcem Benedikt. Scházeli se spolu jedenkrát za rok, ve dvorci mezi oběma kláštery. Jejich poslední setkání je známé zázrakem bouře, již si Scholastika vyprosila
na zadržení bratra, aby s ním mohla déle hovořit o Bohu, protože cítila, že se blíží konec
její pozemské pouti.
Podrobně se o tom zmiňuje Řehoř Veliký: Benedikt chtěl odejít, jak to vyžadovala řeholní
pravidla. Když nechtěl zůstat, jeho sestra zaprosila o Boží zásah a nečekaně se přihnala silná bouřka. Ta zapříčinila, že se s druhým bratrem nemohli vrátit. Na Benediktovy výčitky
sestra odpověděla, že jen prosila Boha o pomoc, kterou bratr odmítal. A Bůh ji vyslyšel.
Tehdy bratr ustoupil a pokračovali v duchovním rozhovoru po celou noc. Až ráno se rozešli.
Nebyla jinak mnohomluvná. Její přísloví znělo: „Mlč nebo mluv o Bohu; neboť co
na tomto světě je hodno slova.“
O tři dny později měl Benedikt vidění,
v němž spatřil duši své sestry v podobě holubice vystupovat do nebe. Zaradoval se, oznámil
to spolubratrům a zapěl děkovný chvalozpěv
za prokázanou milost. Řeholníci potom přenesli Scholastičino tělo a na Benediktovu žádost je uložili do hrobu, připraveném pro něj
v montecassinském klášteře. Za krátkou dobu
k ní do téže hrobky pochovali i Benedikta. Nad
jejich hrobem je hlavní oltář montecassinské
basiliky.
Podle www.catholica.cz
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Boromejky
„Eucharistie je vrcholná láska a milosrdenství Ježíšovo.
Středem komunity nemůže být ani refektář ani hovorna, či pracoviště,
nýbrž kaple s Nejsvětější Svátostí.“
M. Vojtěcha
Když jsme při schůzce redakční rady přemýšleli, jaké téma zvolíme
na měsíc únor, napadlo našeho šéfredaktora, jak bychom se zachovali,
kdyby nám byly vzaty podmínky dnešního moderního zabezpečení. Třeba kdyby nešla elektřina, jak se to stalo při nedávné sněhové kalamitě v mnohých regionech. Dokázali bychom
ještě přežít a přizpůsobit se velmi skromným podmínkám? Mnozí z nás si ještě pamatují
z mládí, jak se chystalo dříví, jak se každé ráno zatápělo, ale nejsou kamna a dříví, zvlášť
ne ve městech…
Vzpomněla jsem si na Matku Vojtěchu a ostatní řeholnice a řeholníky, kteří se ocitli
z hodiny na hodinu ve vězení. Nežili v klášterech v přebytku, ale najednou neměli ani tu
nejnutnější stravu a duchovní už vůbec ne. Z vyprávění víme, že kněží si ve vězení uměli
poradit, jak získat eucharistii, ale řeholnice neměly možnost. Přesto přežily roky tvrdého
vězení, aniž by ztratily lásku k Pánu, protože zůstaly věrné modlitbě. Kdo uměl něco nazpaměť, modlíval se, dokonce celou mši svatou uměly sestry odrecitovat. Ale chyběl Pán
v eucharistii. A Matka Vojtěcha byla známá svou výjimečnou láskou k eucharistickému
Pánu už od útlého mládí. Jak jí muselo být smutno po adoracích! Když se stala generální
představenou, zavedla v komunitách eucharistické dny, aby byl adorací zastoupen každý
den v měsíci. Tehdy bylo ještě dost komunit. Později se stalo běžným, že sestry mohly
denně adorovat u svých svatostánků.

Pardubice – historický pohled.
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„Eucharistie má v našem životě ústřední postavení v souladu s pohledem církve
i s tradicí naší kongregace. Eucharistie
sjednocuje náš život. Skrze Eucharistii žijeme z Nejsvětější Trojice. Eucharistie z nás
vytváří společenství. Eucharistie je pro nás
zdrojem milosrdné služby.“ Tak nám to
napsala naše Matka generální Bohuslava v novoročním dopise. V naší zemi se
bude letos konat Národní eucharistický
kongres. Svatý Otec František vyhlásil
tento rok jako Rok zasvěceného života Svatostánek ve vězení.
a napsal řeholníkům exhortaci s názvem:
Radujte se… Dovedu si představit, jak by se Matka Vojtěcha radovala z každého slova, jak
by nás povzbuzovala na cestě radostného zasvěcení, podle slov papeže: „Ten, kdo se setkal
s Pánem a věrně ho následuje, je poslem radosti Ducha svatého a jedině díky tomuto setkání – či
opakovanému setkávání s Boží láskou, se náš vztah mění ve šťastné přátelství.“
Chci se podělit o jednu vzpomínku na Matku Vojtěchu, kterou napsala její civilní spoluvězeňkyně.
Občas někdo z příbuzných poslal tajně v balíčku do vězení proměněnou hostii a sestry
mohly přijmout svaté přijímání při významných příležitostech, nebo ji k uctívání uchovávaly třeba v pouzdru na brýle. Ve vězení se často konaly přísné prohlídky, tzv. filcunk.
Jednou přišla prohlídka na skříňky, kde měly vězenkyně své toaletní potřeby. Zrovna jedné
řeholnici přišel balíček, který mimo jiné obsahoval obratně zabalenou krabičku sušenek,
mezi kterými se skrýval úlomek konsekrované hostie. Bylo to velké riziko uchovávat hostii v těchto podmínkách. Nikdy se nevědělo, kdy prohlídka přijde a co všechno se bude
prohlížet. Všechny trestanky se domluvily, že hostie půjde do úschovy k Vojtíškovi, tak se
ve vězení běžně říkalo sestře Vojtěše. Dostat tento úlomek hostie, bylo pro sestru Vojtěchu
velké vyznamenání. Ona se o Pána Ježíše dokázala nejlépe postarat. Pečlivě ukryla hostii
do krabičky s léky a zavřela do své skříňky.
Netrvalo dlouho a přišel důkladný filcunk a na řadu přišly také skříňky. Trestanky stály
v řadě s velmi starostlivým pohledem na skříňku sestry Vojtěchy. Bachaři právě přicházeli
k její skříňce. Někdo poslal tichou poštou vzkaz, aby sestra Vojtěcha omdlela… Nebylo
by to nic zvláštního, protože ona vynikala velkou bledostí své tváře. Jenže ona stála jako
svíce a v srdci volala k Pánu: „Ne, neomdlím, Ty, Pane, ve své božské možnosti znáš, jak se
ochránit před zlou rukou…“ Dozorci postřehli neklid v řadě trestankyň, obrátili se a hledali
příčinu neklidu. Nic nenašli, a tak se vraceli ke skříňkám, minuli skříňku sestry Vojtěchy
a pokračovali v prohlídce dál. Když bylo po prohlídce a všechny trestankyně se vrátily na své
cely, zářila sestra Vojtěcha štěstím a ostatní jí gratulovaly. Jaká to byla ozvěna Pána na prosbu věrného srdce, plného lásky k eucharistickému Spasiteli.
Kéž by i pro nás byla eucharistie velkým darem celého Zjevení Boha člověku. Kéž je pro
nás triumfem lásky nad vším zlem ve světě a zdrojem radosti, kterou nám už nikdo nevezme. 
SM. Sebastiana
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Life update
Situace na Blízkém východě
V současné době, kdy roste násilí ve světě a na Blízkém východě Islámský stát terorizuje
nevinné lidi, mne zaujalo několik článků k tématu v Rádiu Vatikán, se kterými bych se
s Vámi rád podělil.
V první řadě mne zaujal pohled kustoda Svaté země, františkána otce Pierbattisty Pizzaballiho: „Máme za sebou dramatický a převratný rok. Vznik kalifátu zamíchal karty a změnil
pravidla hry. Islámský stát se podepsal na obrovské transformaci vztahů mezi muslimy navzájem
a také mezi muslimy a křesťany. Je nutné si dávat velký pozor při analýzách, abychom se vyhnuli
zjednodušení a ztrátě paměti. Jde tu především o válku mezi muslimy, tedy sunnity a šíity, a jejich
příslušnými mezinárodními a náboženskými podpůrci. Křesťané nejsou prvotním cílem teroru,
který se z kalifátu šíří. Jako řada ostatních lidí se křesťané stali objektem strašlivé války, která
má také různé vazby na Západ a jeho rozličné zájmy.“
Pierbattista Pizzaballa dále upozorňuje na povzbudivou skutečnost, která, jak on sám
říká, není vůbec samozřejmostí. Jde o radikální prohlášení vrchního imáma univerzity Al
Azhar, největšího islámského kulturního centra na světě. Vrchní imám Ahmed al-Tajeb
je nejvyšší autoritou sunnitského islámu. Jde tedy o slova vrchní islámské autority, jež
posílila náboženské menšiny na Blízkém východě. Na kongresu v Káhiře před zhruba 700
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učenci a politickými představiteli ze 120 zemí řekl: „Extrémismus sektářského ražení, který
ospravedlňuje násilí a terorismus verši z Koránu, je zvráceným islámem. Džihádistické skupiny se
dopouštějí barbarských zločinů a zahalují je posvátným náboženským hávem. Volba pojmenování
‘Islámský stát‘ je pokusem o exportaci tohoto falešného islámu.“ Vrchní imám Ahmed al-Tajeb
ve svém projevu dále zdůraznil, že jakákoliv teroristická ideologie, která se ospravedlňuje
odkazem k islámu, se zakládá na pokřiveném a manipulovaném chápání koránských spisů. Ohlásil, že univerzita Al Azhar chce tomuto devastujícímu jevu čelit cíleným studiem
a novými formačními kurzy, které by imámům poskytly jasné a přesvědčivé argumenty
k odmítnutí abnormálních teorií džihádistů a zabránily jejich infiltraci do mešit.
Koptský pravoslavný patriarcha Teodor II., představitel druhé největší církve v arabských zemích, dále na kongresu upozorňoval, že islám je tolerantním náboženstvím, které
nenese zodpovědnost za hanebnosti, které jsou páchány v jeho jménu.
Možná nám tato slova ve změti událostí našich médií unikla, proto bych na ně rád upozornil. Měli bychom se mít velmi na pozoru při obecném odsuzování či dokonce nenávisti
k islámu! V současné době ve světě spolu s rostoucím násilím muslimských fundamentalistů roste antimuslimská nálada. Jak ale upozorňuje např. francouzský kardinál Ricard
po atentátu v Paříži, muslimští radikálové mohou chtít úmyslně vyvolat antimuslimské
reakce a docílit tak, aby se muslimové cítili odvržení a hledali východisko v extremismu.
Kardinál Ricardo pokračuje: „V tom spočívá léčka. Myslím, že představitelé muslimské obce
to tak vnímají. Proto je důležité říci, že občané jsme všichni a že věřící našich náboženství žijí
v opravdovém bratrství, ve vzájemné úctě a přes všechny rozdíly i v určité jednotě. Všichni společně můžeme říci, že největším rouháním proti Bohu je vraždit v Jeho jménu.“
Na závěr bych zmínil pohled Svatého Otce, o kterém se zmiňuje O. Pizzaballa: „Papež nemluví o civilizačním střetu, což by
vlastně události ospravedlňovalo, ale naléhá na dialog, pohled
do očí, ať už na druhé straně stojí kdokoliv, včetně Islámského
státu. Papežův styl naznačuje cestu k možnému řešení konfliktu.“
Po desítkách či stovkách let pokojného soužití
křesťanů a muslimů vedle sebe v mnoha oblastech
světa je nutné nepodléhat rostoucí nenávisti proti
muslimům. Nebo oč myslíte, že Zlému jde? Nezáleží mu na tom, na které straně vzájemného vraždění
bude stát ten či onen lidský jedinec.
Petr Šrámek, zdroj: radiovaticana.cz
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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Kláštery
Strakonice
Řád maltézských rytířů, nebo také johanitů, vlastnil po dlouhou dobu valnou část strakonického hradu. Johanitské domy nazývané komendy byly zakládány po celé Evropě,
za jejími hranicemi i v Čechách, zejména v době vrcholného středověku.
Vznik řádu je spojen s dobou poutí do Svaté země, do města Jeruzaléma k hrobu Ježíšovu. Tyto poutě byly četné hlavně v jedenáctém a dvanáctém století. Jeruzalém, tehdy
křesťanský, přijímal do svých hradeb mnoho poutníků ke Svatému hrobu a vznikla nutnost
pečovat o jejich ochranu a zdraví. Tak byl kolem roku 1050 vystavěn malý špitál pro nemocné poutníky, jehož zakladateli byli kupci z italského Amalfi. Nemocnici zprvu spravovali benediktini. S první křížovou výpravou v r. 1095 přicházejí křižáci. Někteří zůstávají
ve službách špitálu. Poutníci nepřicházeli s prázdnou, a tak nemocnice mohla rozšiřovat
své prostory i péči díky mnoha darům.
Bratrstvo získávalo na vážnosti a autoritě. Již v roce 1113 potvrdil papež Paschal II. své
uznání vznikajícímu řádu, do jehož čela se dostal rytíř Pierre Gérard de Martique. Jeho
nástupce Raymund de Puy stanovil již první zásady nově vznikající řehole. Ta byla uznána
papežem Anastáziem IV. roku 1154. Programem rytířského řádu sv. Jana Jeruzalémského byla ochrana poutníků, péče o nemocné, chudoba, poslušnost vojensko – duchovnímu
společenství. Řád získal také další pravomoci, směl přijímat laické osoby do svých řad a zakládat nové domy – komendy. Znakem bratrstva, který rytíři nosili na levé straně pláště,
byl osmihrotý kříž, symbol osmi blažeností z Kristova Kázání na hoře. Bratrstvo se usadilo
nejprve na ostrove Rhodu a po jeho vyhnání sultánem Sulejmanem roku 1522 na ostrově
Malta. Od té doby nese řád označení maltézští rytíři.
Vznik strakonické komendy se datuje do roku 1243, kdy král Václav I. potvrdil listinu
o darování části strakonického hradu a několika vsí řádovým bratřím. Tím, kdo obdarovával, nebyl patrně pan Bavor I. ze Strakonic, ale jeho manželka Bolemila, jež vsi v okolí
Strakonic přinesla věnem. V Čechách v té době již byly založeny jiné komendy – především
pražská, založená v šedesátých letech 12. století u paty Juditina mostu. Další pak byly
založeny v Kadani, Manětíně nebo Ploskovicích.
Oproti cisterciákům a benediktinům, kteří své konventy zakládali co možná nejdále
od měst, johanité sdíleli své kláštery se světskými majiteli hradů či jiných obydlí. Strakonický hrad byl založen již léta před příchodem johanitů. Byl vystavěn jako vodní hrad, stavitelé využili ostrohu vzniklého na soutoku dvou řek – Otavy a Volyňky. Ze strany pevniny
byl chráněn vodním příkopem. Hrad byl přístupný jen z pevniny z vyvýšené části terénu.
Za vlády Bavora I., tedy v letech 1220 – 1235 byla založena stavba románského paláce
a kostela sv. Prokopa. Mezi nimi vznikla v pozdější době kvadratura – nádvoří obehnané
křížovou cestou. Za Bavora II. v letech 1260 – 1280 byl vystavěn nový palác s věží se soukromou kaplí v přízemí. Také bylo dokončeno již raně gotické zaklenutí křížové chodby.
Dnešní podoba hradu pochází z doby vlády Bavora III. ze Strakonic, který byl ve službách
krále a byl jmenován purkrabím na hradu Zvíkově. Vedl stavební práce a nejspíše využil
stavitele také na svém hradu. Za jeho panování vznikla řada staveb, především jedna z pěti
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věží zpevňujících hradby nazvaná Rumpál, která svojí
formou připomíná zvíkovskou strážní věž. Dále některé palácové přístavby a také
důkladné opevnění. Poslední dobou rozkvětu hradu,
ale i města Strakonic byl
počátek šestnáctého století,
kdy po vymření rodu Bavorů
přechází celý hrad i město
s okolními vesnicemi do rukou johanitů. V době vlády
komtura Jana z Rožmberka
došlo k přestavbám obytných budov, vznikla věž Jelenka, určená ke slavným hostinám
v době lovů, a bylo dokončeno důkladné opevnění hradu. Také město získalo řadu výhod,
vznikly nové řemeslnické cechy, vařilo se pivo a vládl čilý obchod. Pohromou byla třicetiletá
válka. Vojska vedená Arnoštem z Mansfeldu zpustošila v roce 1619 město i hrad a teprve
doba poválečná znamenala určité oživení. Na konci století přibyla další stavba, barokní
rezidence velkopřevora řádu.
V interiéru hradu zůstalo zachováno několik původních prostorů využívaných klášterem. Především je to kapitulní síň, jednoduchý obdélníkový prostor zaklenutý čtyřmi poli
křížové klenby bez žeber. Z východní strany k němu přiléhá ambit, jehož klenba je členěna
do jednoduchých goticky zaklenutých polí. Do kapitulní síně se z křížové chodby vstupovalo románským sloupkovým portálem. Na kvadraturu navazoval na východní straně kostel
sv. Prokopa. Jeho jednoduchý půdorys prozrazuje ještě románské základy ze třináctého
století, z té doby se zachovala západní část stavby s tribunou a zbytky jižní lodi. V následujícím století byl dostavěn presbytář a na konci století patnáctého byl celý kostel nově
zaklenut. Rozmanité úpravy a opravy pokračovaly i v následujících dobách.
Zvláštností interiérů jsou nástěnné malby. Pokrývají stěny kapitulní síně, křížové chodby i kostela. Malby pocházejí z doby první poloviny čtrnáctého století za působení velkopřevorů Bertolda z Henneberka a Michala z Týnce. K velkému štěstí maleb byly po třech
stech letech zabíleny a tak zakonzervovány až do dvacátého století, kdy ve třicátých letech
proběhly první restaurátorské práce. Malby představují postavy světců, apoštolů – sv. Filipa
a Jakuba v kapitulní síni a postava Panny Marie Ochranitelky na stěně křížové chodby, kde
se objevila řada dalších nástěnných maleb. Také sochařská díla pocházející z několika období patřila k bohatému vybavení hradu, jako příklad uveďme sochu svaté Barbory z dílny
Mistra zvíkovského Oplakávání.
Řád maltézských rytířů, dříve johanitů, opustil prostory strakonického hradu v roce
1929, poté co prodal hrad i město a jeho členové se odebrali do pražské komendy na Malé
Straně. Hrad dnes slouží jako vlastivědné muzeum, místo konání koncertů a divadelních
představení na nádvoří a sídlo farního úřadu. Jen malá osmicípá hvězda připomíná dlouhou a slavnou historii rytířského řádu.
MFK
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Homilie
Jeden varhaník se se mnou před časem rozdělil o svůj postřeh, který mě zaujal. Jeho pohled na shromáždění věřících z kůru mu umožňuje vidět téměř celé shromáždění. Všichni
upírají svůj pohled dopředu. Různorodé, pestré společenství. Staří, středního věku, mladí,
děti; muži, ženy; intelektuálové, dělníci, nezaměstnaní; primář, metař, soustružník, zedník, stolař, zemědělec, učitel, vědecký pracovník, vysokoškolský či středoškolský profesor;
zdraví, nemocní, tělesně zdatní i postižení nejenom zdravotně, ale i mentálně … Lidé,
kteří by mnohdy nenašli žádné společné téma hovoru, mimo počasí, sedí pospolu a vytvářejí jedno společenství. Není to něco, co je spojuje, ale NĚKDO. Ježíš, který spočívá pod
způsobou chleba na oltáři. To je něco, co nejenom onoho varhaníka, ale i mě fascinuje.
Katolické společenství není společenství elity. Je to pestré společenství, kde má své místo
každý, kdo je ochoten toto pestré společenství přijmout, kdo má odvahu do něho vstoupit.
Ten, který už ušel značnou část na cestě duchovního života, i ten, který stojí na začátku.
Světec i hříšník, řeholník i člověk hledající a tápající ve víře, s mnoha pochybnostmi; asketa
i člověk peroucí se s nejednou závislostí.
Téma tohoto měsíce v rámci Národního eucharistického kongresu je EUCHARISTIE A SPOLEČENSTVÍ. Každý z tohoto pestrého společenství, které vytváříme kolem
oltáře, jsme zváni, abychom se snažili vztahy v něm prohlubovat. Vždyť Božím záměrem je,
abychom tvořili jedno společenství, jednu rodinu, jedno tělo. Bůh touží, jako dobrý otec,
po tom, aby jeho děti žily v souladu, harmonii a míru. Učí nás, abychom k němu přistupovali právě jako společenství. Vzpomeňme modlitbu Otče náš – ne můj; chléb náš – ne můj;
odpust nám – ne mně; neuveď nás – ne mě. Jeho záměrem je, abychom žili v lásce a harmonii. Liturgie je společná oslava Boha Otce. Toto slavení nemůže nikdy plně nahradit osobní
meditování, byť sebehlubší, někde v samotě přírody či svého pokoje (tím se nestavím proti
osobní modlitbě; vzájemně se nevylučují, ale doplňují, jak uvádím i dále).
Každý z nás však ví, kolik to má úskalí, jak je to těžké, ba mnohdy lidsky nemožné
přijmout toho druhého vedle mne. A tu sám Bůh nám přichází na pomoc a sjednocuje nás
v osobě Ježíše Krista. Kristus nás sjednocuje, naplňuje nás svým svatým Duchem. Když
přijímáme Krista, musíme se otevírat i pro přijetí svých bratří a sester. Eucharistie nám
dává sílu. Jako katolíci známe mimo mši svatou nádhernou a nedostižnou formu modlitby
– adoraci (společnou i soukromou). V adoraci otevíráme svůj život Kristu mezi námi. Vydáváme mu své radosti i bolesti, naděje i zklamání, obavy, strachy, tužby, plány. Vystavujeme
jeho tiché a mocné přítomnosti své bytí a dovolujeme, aby se nás dotkl. Je možné mu vše
vyříkat v tichu svého srdce, nebo se zapojit do chval a díků společenství shromážděných.
Můžeme však stát před Ním i bez jakékoliv aktivity, jako kus ledu, který na sebe nechává
dopadat sluneční paprsky. Přijít se „opalovat“ do mocné záře jeho lásky. Je to On, který
nás pak postupně svým dotykem uzdravuje, povzbuzuje, napomíná, konejší, proměňuje
a dává nám sílu unést svou slabost i slabost druhého. Je to On, který z nás vytváří stále
pevnější společenství.
Pojďme využít tohoto daru Jeho bytí mezi námi. Najděme si chvíli na adoraci. Pokoj,
který naplní naše srdce, nás ubezpečí, že jsme nic neztratili, ale získali.
P. Josef Sláčík, vikář
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Informace
Dětem a mládeži
Co je to vlastně úsměv? Je to grimasa tváře, která může mít mnoho
různých podob. Úsměv je také součástí mimoslovní komunikace. Pouhé
„nadzvednutí koutků úst“ někdy řekne víc než tisíc slov…
Blaze vám, kdo umíte obdivovat
úsměv a zapomenout na úšklebky, neboť
vaše cesta bude zalitá sluncem.
Mnoho zajímavého nejen o úsměvu
 se můžete dočíst
v pravidelných rubrikách dívčího katolického časopisu IN. Vychází každý
měsíc a snaží se odpovídat vám „náctiletým“ na otázky, které si kladete.
Časopis je možné podpořit i nákupem na www.shop.in.cz. S novým
rokem přicházejí i nová trička. Jaký
potisk zvolíš, je na tobě, stačí si jen vybrat v aplikaci Navrhuj. Každé tričko může být originální.
IN též na Facebooku a diskutovat můžeš na www.in.cz, v tištěné podobě je časopis ve farní knihovně v Prachaticích.
-lh-

†

Na webových stránkách naší diecéze http://www.bcb.cz/Dieceze/ vznikla nově sekce zaměřená pro hudebníky. Jejím záměrem je zveřejňovat informace týkající se liturgické hudby – notový materiál, kontakty na varhaníky v diecézi, pozvánky na akce
a odkazy na webové stránky zabývající se liturgickou hudbou.
Velice rádi uvítáme vaše příspěvky, jedná se hlavně o aktuálnost složky „Akce“, která je závislá především na vašich příspěvcích.
Vaše náměty i připomínky nám můžete zaslat na email:
hudba@bcb.cz.
Karel Ochozka, Štěpán Malík

†
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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.

Josef Capůrka
narozen 18. 8. 1964
zaměstnání – kontrolor
ženatý, manželka Jana, děti Marie, Jana, Josef, Jan a Pavlík
Jak jste se k této službě dostal, proč jste se pro ni rozhodl, jak jste prožíval přípravy
a pověření?
Když se zamyslím, kde začíná má osobní cesta víry, tak se musím vrátit před rok 1989.
Hledal jsem pevné životní zakotvení a odpovědi na základní otázky, které si mladý člověk
klade. V té době, ve které se komunistický režim snažil mít každého člověka v co největší
míře pod kontrolou své ideologie, bylo těžké dosáhnout většího svobodného osobního
růstu. A v tomto společenském nesnesitelném klimatu, kdy jsem zažíval osobnostní krizi,
jsem se obrátil o pomoc k Bohu Otci. Ten se mě skutečně ujal a krok po kroku mě začal
vyučovat a vést po nových cestách, na kterých jsem potkával mnoho vzácných lidí, kteří
mně pomáhali a ukazovali kudy dál. Rád vzpomínám na první společenství mladých v Prachaticích, ve kterém jsme zažívali mnoho radosti, nadšení a Boží posily v našich životech.
Na otce Jaroslava Havrdu, který byl náš duchovní táta. Ten mě také povzbudil ke studiu,
a tak jsem v roce 2000 ukončil Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor učitel náboženství a etiky.
Rozhodnutí pro službu akolyty bylo radostné, neboť touha srdce a ostatní životní podmínky dozrávaly postupně. Roční příprava, kterou jsme procházeli, byla velmi obohacující
a kolektiv lidí, ve kterém jsem mohl být, byl pro mě vzácný a rád na všechny vzpomínám.
Pověření ke službě byl silný prožitek a jistota spolehnutí se na to, že jsme posláni k této
službě s podporou matky církve, jejíž hlavou je Ježíš Kristus, náš Pán.
Co vám tato služba v praxi přináší v pozitivním i negativním pohledu, jaký dopad
má na váš osobní i rodinný život?
Každá služba klade na člověka určité nároky a přihlásit se ke Kristu a k jeho církvi
znamená pro každého křesťana vyjít ze tmy a postavit se na světlo. Nebo jako v evangelijním podobenství o světle, které patří na svícen a ne pod nádobu. Či být městem na hoře,
na které je ze všech stran dobře vidět. No a kdo je bez hříchu, dokonalý a bez chyby?
Samozřejmě to má značný dopad na můj osobní i rodinný život. Mám pověření podávat
svátostného Krista v eucharistii, přinášet Krista v Božím slovu i ve svém osobním životě
a to jen z lidských sil je k neunesení. Žít z Boží milosti, jeho odpuštění a ochrany je z toho
jediná osvobozující cesta.
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Ve které oblasti jste
nejvíce využíván, jak konkrétně sloužíte, jste v této
službě vytížen málo či příliš, jak vidíte své působení
do budoucna, chtěl byste
v církvi sloužit víc, jinak,
uvažujete o jáhenství?
Nejvíce jsem v této službě zatím zapojen při bohoslužbách ve Strunkovicích
nad Blanicí a v péči o místní
kostel sv. Dominika. Otec
Josef Sláčík, který nás nese
na svých bedrech jako náš
přímý nadřízený, je moudrý a myslím si, že nikoho
z akolytů nepřetěžuje a ani
neopomíjí. Dobře nás zná
a ví o našich schopnostech,
možnostech a omezeních.
Osobně si myslím a vnímám to tak, že jsme pro kněze jako určitá záloha, podpora a pomoc. V rodinném a pracovním životě jsou období, kdy je volného času jednou více, jednou
méně a jindy ani nezbývá. Větší zapojení do služby si myslím, že by bylo nemoudré, neboť
všechny ty bohumilé výzvy v našem životě se prostě stihnout nedají. Přesto bych se jednou
rád vrátil k vyučování náboženství.
Jáhenství je povolání a plné zasvěcení se této službě. Toto těžké, ale krásné Boží pozvání předpokládá určitou základní připravenost v širším slova smyslu a to je téma poměrně
obsáhlé a velmi osobního charakteru. Život církve je živen především svátostmi, a proto
potřeba nových kněžských povolání jako dobré soli, si myslím, že je pro náš kraj na pořadu
dne.
Co vám pomáhá ve vašem duchovním životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro vaši
službu?
Jako pro mnohé tak i pro mě je základním duchovním pilířem život ze svátostí, společné
slavení nedělní bohoslužby, osobní modlitba nebo modlitba a čtení Písma svatého ve společenství. Oporou v mém životě je má manželka Jana, která mě nejen doplňuje a pomáhá
všude tam, kde je potřeba, ale také mě v duchovním životě velmi povzbuzuje a inspiruje.
Jinak oporou a vzorem pro mou službu a můj život vůbec je mnoho dobrých a ušlechtilých
lidí, kteří byli v pravý čas tím potřebným světlem a pomocí v mém životě. Ale také ten nespočetný zástup lidí, kteří se setkali s Kristem, uvěřili mu a stali se součástí církve, ve které
díky Bohu mohu být i já s rodinou.
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Zaniklé kostely Šumavy
Křížkov (Kreuzwinkel)
V údolí řeky Úhlavy jen několik málo kilometrů od hranice s Bavorskem stávala malá osada Křížkov, německy
pak Kreuzwinkel, místní část osady Hamry.
V letech 1730 – 1731 postavil na svém pozemku svobodný sedlák Jan Torner filiální kostelík Svatého Kříže.
Z některých archivních materiálů a z erbu nad vchodem
lze usuzovat, že iniciátorem a hlavním investorem stavby
byl Vilém Albrecht II. z Kolowrat.
Stavba byla založená do kříže, střed půdorysu tvořil
čtverec s kosými rohy, k západní straně se pojila předsíň
s kruchtou oddělená od kostelíka polokruhovým obloukem, ostatní strany se otevíraly
do polokruhových apsid, čtyřhranný vchod byl v západním průčelí, polokruhová okna
uprostřed přepažena pilířem, nad
západním průčelím byla na šindelové střeše cibulovitá věžička.
Nad čtverhranným vchodem
v západním průčelí byl umístěn
kamenný znak, jehož štít byl kolmo rozdělen na dvě půle: v pravém poli zobrazoval korunovanou
orlici, v levém šikmo přepaženém
jednorožce v poskoku, dole byl vepsán letopočet 1731. Jednalo se
o jednoduchou variantu erbu Krakovských z Kolovrat, svobodných
pánů z Újezda.
Uvnitř kostelíka byly tři rokokové oltáře s bohatě řezanými
akantovými rozvilinami. Na oltáři stál stříbrný pacifikál s autentizovaným ostatkem sv. Kříže, který kostelu v roce 1736 darovala
Kateřina Knittlová.
Ve věži kostela bývaly na počátku minulého století dva zvony.
Větší pocházel z roku 1839, ten
menší pak nesl nápis GOSS NICOLAVS LÖW IN PRAG ANNO
1.7.3.0.
Křížkov
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Mše svatá se zde sloužila dvakrát do roka, a to o neděli
po 3. květnu a na svátek sv. Petra a Pavla. Pak již jen příležitostně.
Čím však tento kostelík nejvíce přitahoval pozornost
poutníků, byla kopie Pražského
Jezulátka, jehož velkou ctitelkou
byla hraběnka Kolowratová pro
zázračně navrácené zdraví. Právě
ona nechala zhotovit jeho kopii
(či snad kopie) a ta se později dostala do Křížkova.
V polovině 19. století byl kostelík v dezolátním stavu, hrozilo
jeho sesutí a vlastník pozemku nebyl schopen nutné opravy zajistit. Avšak nikde v archivech nebyla k nalezení zřizovací listina či jiný doklad, který by určoval patronát, a tedy i povinnost
se o kostelík starat. Nicméně majitel panství se zodpovědnosti nezříkal a přispěl jednou třetinou potřebného obnosu. Další finance byly pořízeny sbírkou mezi farníky. Navíc výnosem knížecí dvorské komory
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z 29. července roku 1894 bylo sedláku Glaserovi v Kreuzwinkelu přislíbeno, že knížecí
správa z nákladů na ob rok konanou posvícenskou slavnost při kapli v Kreuzwinkelu
uhradí až na další polovinu z každých 4 zlatých, ovšem s výhradou, že lze slib kdykoli
odvolat, bez uznání jakéhokoli druhu závazku z toho plynoucího. K úplné stavební
obnově kostelíka v Kreuzwinkelu došlo pak
až v roce 1935. Celá farnost Hamry s podporou biskupského ordinariátu tehdy úspěšně
dokončila předsevzatý záměr a kostelík jako
by zazářil novotou.
Jenže ne na dlouho. Přišel poválečný odsun a zánik desítky obcí. Zkáza se nevyhnula ani Křížkovu a v roce 1958 byl kostelík
zbořen. Až v roce 2007 byla odstraněna suť
na původních základech, odhaleno zachovalé obvodové zdivo do výšky přibližně dvou
metrů a část kamenné podlahy. Byly nalezeny zárubně vchodových dveří, drobné kovové předměty a kamenná deska s výše popsaným znakem erbu Krakovských z Kolowrat.
Na místě byl vztyčen dřevěný šest metrů
vysoký kříž a instalována informační tabule.
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Stalo se

Na prachatickou faru přišel v prosinci již tradičně za dětmi Mikuláš, tentokrát zvlášť pro
menší a větší. Radost měli všichni.
Setkání dětí ze ZŠ a jejich rodičů
a učitelů u betléma v kostele sv. Jakuba
v prvním lednovém týdnu.

Z oslavy narozenin našeho vikáře P. Josefa,
který tímto děkuje všem gratulantům za dary
hmotné i duchovní.

20

Kostel sv. Anny na Libínském Sedle plný hudby
V kostele sv. Anny na Libínském Sedle jsou už adventní a vánoční koncerty tradicí. V uplynulém roce se kostel rozezněl hudbou již o 1. adventní neděli odpoledne – 1. svíčku na adventním
věnci zapálili žáci ZUŠ Prachatice s paní učitelkou Weissovou.
Jejich pestrý program měl gradaci a velký úspěch u diváků, kteří
tentokrát zcela zaplnili nejen loď kostela, ale i kůr. Krásná sváteční a srdečná atmosféra ovládla všechny přítomné. Ani se nám
nechtělo kostel opouštět.
Koncert o vánočních svátcích má již
tradičně velkou návštěvnost. S vánočním
programem vystoupil
tentokrát smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice, který má už své stálé posluchače nejen
na Libínském Sedle. Chřipka skolila sice řadu
členů sboru, ale ti, co se jí ubránili, nezklamali.
V čele se svým sbormistrem p. Václavem Krausem
rozezvučeli kostel svými krásnými hlasy. Jeden další, velmi zvučný mužský hlas v publiku
se přidal při závěrečné písni. Velmi by mu to slušelo mezi členy sboru.
Tuto naši malou „sváteční koncertní sezónu“ završil tentokrát netradičně až Novoroční
koncert. Možnost jeho uspořádání vyplynula ze zájmu 4 děvčat z Prahy, které již řadu let
každoročně tráví vánoční svátky s partou mladých lidí v turistické ubytovně na Libínském
Sedle. Vystoupení jejich vokálního uskupení bylo milým překvapením pro všechny přítomné. Upoutaly nejen zajímavým repertoárem, ale i netradičním způsobem podání a až
nakažlivou radostí, s jakou zpívaly. Byl to pro všechny přítomné krásný novoroční zážitek.
A tak jsme vlastně v kostele sv. Anny už zahájili koncertní sezonu 2015.
Eliška Weysserová

Pouť do Svaté země
U paty Chrámové hory
Stojíme před malou, důkladně zabezpečenou a přísně střeženou brankou hluboko pod
návrším, na kterém stával někdejší židovský chrám. Hned vedle je mnohem širší, ale stejně
přísně střežená brána, vedoucí k Ha-kotel ha-ma´aravi, tedy k Západní zdi (chrámu). My
Evropané jsme zvyklí ji nazývat Zdí nářků. Židé ten termín nepoužívají. Zní jim poněkud hanlivě. Brankou před námi se vstupuje na lávku, po které lze vystoupat ke dvěma
z nejposvátnějších míst současného islámu, k mešitě al-Aksá a ke Skalnímu dómu. Tady
se muslimský a židovský svět dotýkají jeden druhého na nejcitlivějším místě – a při tom
doteku to pořádně jiskří! Sem tam vyšlehne i nějaký plamínek.
Židům je vstup na Chrámovou horu přísně zakázán – nejen muslimy, ale i jejich vlastním
náboženským právem: pro svatost toho místa. Mohli by totiž – byť nevědomky – stanout
na místě velesvatyně! Do té směl vstoupit jen velekněz a to jen jednou za rok, v Den smíření (Jom kipur). Dnes nelze určit, kde přesně stála. A jim zase vadí, že se tam bez náležité
úcty procházejí cizinci, kterým bylo v původním chrámu dovoleno vstoupit jen do nádvoří
pohanů.
Otevírat se bude až za hodinu – v čase polední modlitby je prostor na Chrámové hoře
vyhrazen věřícím muslimům. Ale nelitujeme toho, že jsme tu brzy. Fronta za námi se rychle
prodlužuje a kdybychom přišli později, museli bychom čekat mnohem déle. Aspoň máme
čas přemýšlet o všem, co se tu událo a zkusit se tím poučit:
V dějinách Izraele došlo k několika zlomovým momentům, které si Hospodin nepřál, ale
nakonec je s těžkým srdcem – smíme-li to tak říci – připustil. Tím se v plné míře projevila velikost jeho otcovství – dobrý otec nebere dětem jejich svobodu. Nechává je jít vlastní cestou,
i když ho mrzí, že to bude
zbytečná oklika a přinese
jim spoustu bolestí a trápení – mnohem víc, než
kolik by jich bylo, kdyby
šli cestou, kterou pro ně
připravil (a kterých se
oni tak bojí). Věří jim, že
přesto obstojí. Dopřává
jim osobní zkušenost,
která je nenahraditelná.
Člověk jí roste! Ale pořád
nad nimi bdí, a když se
blíží do slepé uličky, ze
které není úniku, zasáhChrámová hora
a Zeď nářků
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ne. Děti se někdy vztekají, vyčítají mu, že jim bere to, co mají rády – ještě totiž nevidí, že
ulička je slepá, že je to past – ale on už připravuje obnovu a nalézá východiska.
Takovým momentem bylo v Izraeli zřízení království. Přečtěme si vášnivou polemiku,
kterou vedl Hospodin se Samuelem v 1Sam 8,1-22: „Oni nezavrhli tebe, zavrhli mě, když už
nechtějí, abych nad nimi kraloval já … Tak jim tedy vyhov a nastol jim krále! Ale slavnostně je
varuj a pouč je o právu krále, který nad nimi bude vládnout.“ Nakonec se stal obraz krále-Mesiáše jedním z těch hlavních ve Starém zákoně.
Jiným takovým momentem bylo zbudování chrámu. Prorok Nátan vítal Davidův nápad
s nadšením. V lidských očích je to přece něco velkolepého. Ale Bůh to vidí jinak a posílá ho
zpět: „Ty mi chceš postavit dům? Nebydlel jsem v domě ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele
z Egypta, až dodnes. Zmínil jsem se snad slůvkem některému z izraelských soudců: Proč jste
mi nevystavěli dům z cedrů?“ (srv. 2Sam 7, 1-17). Předvídá skryté nebezpečí: člověk je stále
v pokušení „stahovat“ Boha na zem (místo aby se namáhal s výstupem k němu), podrobit
si ho, zapojit ho do svých plánů, přimět ho, aby dělal, co si přeje. Pro okolní velké národy
byly chrámy jejich božstev přirozenými nástroji naplnění takových představ. Pod jejich
vlivem (a Izrael po nich pořád pošilhával!) se mohlo stát, že i Hospodin bude považován
jen za jednoho z místních bohů, jejichž pravomoc nesahá dál než k hraničnímu patníku,
kteří svým žehnají a ostatní potírají. Tím by se byl Izrael zpronevěřil poslání, pro které byl
vyvolen. Přesto nakonec stavbu chrámu připustil a přijal ho za svůj. Vymínil si jen, že ho
nepostaví David, jehož ruce byly příliš poskvrněny krví nepřátel, ale až jeho syn a nástupce.
Ústy proroků pak neustále připomínal svému lidu jeho poslání a odvracel ho od falešných jistot: „Nespoléhejte na klamná slova: Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám
Hospodinův …“ Stojí za to si přečíst celý úryvek Jer 7,1-19! Nakonec jim ho – pro jejich
(i naše!) dobro – vyrval (rukama Babylóňanů) a rozbil napadrť. To, co se v tu chvíli zdálo
být obrovskou tragédií, časem přineslo požehnání: Lid, zbavený možnosti přinášet oběti,
se rozpomínal na to, jak Hospodin jednal a o čem hovořil s jejich praotci, semkl se kolem
Božího slova. Zformovalo se jádro toho, čemu říkáme Písmo svaté Starého zákona. Stali se
lidem Knihy. I když zůstali rozptýleni mezi národy, Hospodin byl skrze své slovo s nimi.
Nebyl omezen místem, ale kamkoli přišli, mohli mu naslouchat a rozmlouvat s ním.
Po návratu z babylónského zajetí byl chrám sice obnoven – Hospodin sám je k tomu
vybízel: „Vy máte pro sebe čas, abyste bydleli v domech s vykládaným stropem, Hospodinův dům
však má být pustý?“ (Ag 1, 4) – ale jeho význam už byl jiný. Král Herodes, aby se zalíbil Židům
(sám byl cizinec), ho nechal nákladně přestavět – o tom v příštím pokračování.
Ježíš, věrný syn svého národa, chrám miloval, i když věděl, že jeho role v dějinách spásy
je u konce. V předtuše jeho zničení plakal. Novým chrámem – místem přebývání Boha
s lidmi – je on sám a jeho tajemné tělo – Církev. Jeho probodené Srdce je nyní zdrojem
„životodárné vody“ (srv. Ez 47, 1-12).
Snad proto jsem tady nikdy necítil žádné pohnutí jako na jiných místech Svaté země. Ale
odnáším si poučení: být opatrný, než si něco „vymodlím“. Pán Bůh mi to dá, má mě rád, ale
břemeno s tím spojené ze mě nesejme. Lepší je přijmout, co chce on. To se jen na začátku
zdá těžké. Potom se vždycky ukáže jako pravdivé jeho slovo: „Váš zármutek se obrátí v radost.“
(Jan 16, 20).
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
S. M. Benedikty Vojtěšky Bartoňové,

sestry Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka

Narozena: 15. 10. 1969 v Táboře
Vzdělání: Základní škola v Jistebnici, Střední zdravotnická škola v Táboře, katechetický
kurs v Českých Budějovicích, Teologická fakulta v Českých Budějovicích, kurs na obsluhu plynové kotelny Praha aj. – devatero řemesel a desátá bída.
Rodiče: Marie (roz. Jarolímková) a Bohumil Bartoňovi, tatínek již zemřel.
Sourozenci: 6 (nejstarší sestra byla z dvojčat, druhá zemřela hned po narození, takže se
nás narodilo 6 děvčat a jeden bratr). Nejstarší sestra Marie má 4 děti, Bohumila 2 děti,
je vdova; Miloslava 3 děti a je už 5x babičkou, bratr Jan je bezdětný, sestra Anna má
4 děti. Já byla nejmladší.
Působiště: Nemocnice Tábor – interní oddělení do roku 1992; klášter na Lomci u Vodňan,
pak v Praze – Bartolomějská ul. a nyní opět na Lomečku.
Přečetla jsem si, že váš řád byl založen dvěma rodnými sestrami 6. ledna 1856. Proč
váš řád vznikl, proč tak dlouhý název (i když my boromejky jej nemáme kratší) a proč
vám říkají Šedé sestry?
Naše kongregace vznikla oficiálně skutečně 6. ledna 1856, ale k jejímu založení se již
schylovalo od roku 1853. Tehdy dvě rodné sestry Anna (později přijala řeholní jméno Dulcelina) a Marie (Xaverie) Plaňanských se svou přítelkyní Františkou (Johannou) Grossmannovou dobře postřehly, že mnoho osob v nemoci strádá nejen fyzicky, ale i duchovně. Šlo
většinou o osoby opuštěné, chudé rodiny pracujících dělnic a dělníků, o zchudlé měšťany,
kteří se do nemocnice nehlásili nebo tam nemohli být přijati. V těchto případech nemohly
dosavadní pražské řeholní ošetřovatelky pomoci, neboť byly vázány na přísný nemocniční
řád. Právě těmto nemocným se rozhodly sestry Plaňanské s Grossmannovou pomáhat bez
rozdílu náboženství, národnosti i sociálního postavení z lásky k Bohu. Chtěly založit spolek
na ošetřování, ale neměly tehdy tolik potřebný kapitál, aby mohl být jejich spolek schválen.
Domluvily se tedy a 6. ledna 1856 se k oběma sestrám Františka přistěhovala se slovy: „Ať
si říká, kdo chce, co chce, přistěhuji se k vám a začneme přece.“ Tak byl položen základ budoucí
kongregace. Oficiálního schválení se sestrám dostalo v roce 1862.
Zajímavé je, že původně Marie Plaňanská i Františka Grossmanová chtěly být členkami vaší Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, ale Marie musela odejít
ošetřovat těžce nemocnou maminku a Františka sama onemocněla a pro křehké zdraví
nemohla být k vám přijata. A nakonec se tato „křehká a neduživá sestra“ dožila vysokého
věku, mnoho let vedla kongregaci jako její generální představená a nakonec oslavila i 50.
výročí Šedých sester.
Všechny tyto tři sestry se rozhodly vstoupit do III. řádu sv. Františka, a tak bylo nasnadě,
že později kongregace vznikla na podkladě Řehole sv. Františka, kterou sv. František sepsal
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pro lidi žijící ve světě a pozdější papežové ji upravenou schválili pro řeholní
společenství.
A proč Šedé? Naše zakladatelky
se chtěly jmenovat „Chudé sestry sv.
Františka“, ale protože nosily šedý
plášť, začali jim lidé říkat Šedé sestry. Později z praktických důvodů šedý
plášť odložily, ale název zůstal.
Známe se už dlouho, vídávaly jsme se před léty při dálkovém
na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Byly jste ze začátku tři
rozesmáté dívky a jednu sobotu jste
všechny přišly v řeholním oblečení
a vzbudily pořádný rozruch, protože
ta radost přetrvávala. Jak vzniklo
tvé řeholní povolání?
To by bylo na delší pojednání, tak alespoň zkráceně. Narodila jsem se v početné rodině,
bylo nás 6 dětí, od malička nás rodiče vychovávali ve víře, ale nikdy mě nenapadlo, že bych
mohla jít do kláštera. Také to v době totality nebylo ani možné. Vystudovala jsem zdravotnickou školu v Táboře a plánovala vdavky a mnoho dětí. Pán to však chtěl jinak. Během
mého dozrávání ve víře přišel krásný listopad 1989 a s ním i velké možnosti. Tehdejší můj
duchovní vůdce, byl to skvělý cisterciák P. Ivo Kvapil, mi navrhl, abych si udělala katechetický kurs v Českých Budějovicích a zapojila se do výuky náboženství. No a na katechetickém
kursu byly také naše dvě Šedé sestry, které mi pak po roce pomohly rozuzlit mé životní
hledání, které trvalo celkem 4 roky. Jsem Pánu moc vděčná za to, že mi dal milost slyšet
Jeho hlas, odpovědět na něj a také jít za Ním. Vidím, jaký je to dnes u mladých lidí problém
– rozhodnout se a jít za svým rozhodnutím. S klidem můžu říct, že díky Bohu, ta vnitřní
radost je ve mně i po těch 22 letech stále.
StB vám vrátilo váš klášter v Bartolomějské ulici, kde byli týráni a vězněni nepřátelé komunismu. Ty ses hodně zapojila do oprav kláštera, aby se tam mohly vrátit vaše
staré sestry. Co to pro tebe znamenalo?
Hodně práce, starostí, ale i velkou radost, že mohu být při tak velké události dějin kongregace. Zvlášť mě naplňovala obnova klášterního kostela sv. Bartoloměje, který byl skutečně v ruinách, a jednání kolem jeho navrácení nebyla jednoduchá. Někdy jsem i klesala
ve víře, ale Pán vždy dal nějakou vzpruhu a dnes, když do kostela zavítám a vidím, že žije,
že ho lidé navštěvují, adorují tam, mám velikou radost, že jsem mohla svou troškou přispět.
Velké dílo obnovy kláštera i kostela by se nikdy nepodařilo bez mnoha lidí, které nám
Pán poslal a kteří nám v tom byli nápomocni. Nikdy jsem si nemyslela, že budu v klášteře
lézt po lešení, dohadovat se s dělníky, ale Pán má smysl pro humor. A tak od injekční jehly
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jsem se dostala nadneseně k zednické lžíci. Ale těchto získaných zkušeností nelituji. Navíc
jsem v té době také dělala hospodářku pobočky charitního domova, což obnášelo i jiné
povinnosti. Naučila jsem se jezdit autem po Praze a také mám zkoušky na topiče v plynové kotelně. V Praze jsem byla víc než 14 let a skoro celé ty roky se neustále opravovalo
a zvelebovalo to, co nám stát vrátil a o co se celých těch skoro 50 let nestaral. Ale i to bylo
nějak v Božím plánu.
Když někdo vysloví „Lomeček“, není možné nespojit jej se sestrami vašeho řádu.
A také ty jsi velmi viditelná na všech akcích. Co všechno na sebe bereš?
Viditelná jsem také díky své postavě a hlasu. Jde především o hraní na varhany v lomeckém poutním kostele při mších svatých, svatbách a pohřbech. Jinak v komunitě mám
na starost zdraví a nemoci našich starších sester a péči o ně. No a samozřejmě jezdím
na nákupy, po lékařích, ale i po různých „apoštolských cestách“. Jednou za 14 dní jezdím
do Diakonie Blanka do Písku, kde se snažím povzbudit seniory ve zdejší Domovince. Velkou radostí je pro mě, že se můžeme spolupodílet na aktivitách hospice v Prachaticích, kde
pracujeme jako ošetřovatelky a je to pro mě velkým darem.
Během roku se na Lomečku také střídají především různé exerciční kurzy, a tak se snažíme dělat pro všechny příchozí zázemí. Jsme vděčné Pánu, ale i našim civilním zaměstnancům, bez nichž bychom již Lomec neobhospodařily, že můžeme také takto skrytě sloužit. Je
pro nás vždycky radostí, když se lidé vrací domů osvěžení a pak se zase rádi vracejí k nám.
V porevolučním roce 1990 vás bylo ještě přes 100 sester. Dnes už je vás jen kolem
20. A to jste na dvou místech. Mladších je vás málo. Jak tuto situaci vnímáte? A také
se mě lidé často ptají, jestli na Lomečku zůstanete?
Jisté je, že tuto situaci vnímáme bolestně, ale zároveň se snažíme v sobě posilovat víru,
že Pán o nás ví a že zasvěcený život není v počtu, ale v kvalitě života s Bohem každé jednotlivé sestry. Zda na Lomečku zůstaneme nebo ne, to je také věc Boží. Jisté je, že naše místo je
především mezi potřebnými lidmi. Jak už jsem řekla, Lomeček bychom už nyní neobhospodařily bez pomoci civilních zaměstnanců, takže i to je důležité pro naše rozhodování. Ráda
odpovídám těm, kteří se mě na tuto otázku ptají, protiotázkou: „A jste ochotni nám pomoct
vy?“ Většinou je mi odpovědí mlčení. Ono je jednoduché říct, že sestry opouští Lomeček,
ale nikdo nevnímá, jak je to někdy těžké ten stávající stav udržet. Nakonec i ty sama víš,
jak je těžké někdy rozhodovat o působení a nepůsobení. Takže ať raději tito tazatelé za nás
hodí nějakou modlitbu a bude lépe jim i nám.
Se sestrou Františkou už patříte neodmyslitelně k hospici v Prachaticích. Každé
pondělí pracujete na oddělení u našich pacientů. Dokonce už někdo ani nerozlišuje,
že nejste boromejky, nebo o nás boromejkách si zase myslí, že patříme na Lomeček.
Jak tato krásná spolupráce vznikla?
Možná, že tato spolupráce byla v Božím plánu již od dob našich zakladatelek, když dvě
ze tří chtěly být boromejkou. Ale k současnosti. Krátce po vzniku hospice oslovil pan ředitel
naše představené se žádostí, zda bychom nemohly občas někdo přijet do Prachatic. Příhodná
situace nastala v roce 2009, kdy se nám podařilo sehnat jednu civilní paní na výpomoc a my
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tak mohly být uvolněny
pro činnost do hospice. Zpočátku jsme se
střídaly čtyři, nyní už
tam jezdíme jen dvě, já
se S. M. Františkou.
Jsme Pánu vděčné
za tuto možnost naplňovat i naše charisma,
které je s vaším tak
blízké. Vůbec nám nevadí, že si nás lidé zařazují mezi boromejky,
pokud je to v kladném
smyslu. Asi bychom se
hájily, kdyby šlo o něco
záporného. S tím jsme
se však ještě za ta léta vzájemné spolupráce nesetkaly. Díky Bohu i vám za společné sesterství!
Pro pracovníky hospice a DMV pořádáte u vás na Lomečku setkání. Proběhlo už třetí a je o tato setkání stále větší zájem. Dvakrát jsem se sama zúčastnila a byl to pro mě
moc hezký duchovní a přátelský zážitek. Koho to napadlo umožnit takové setkávání,
když vím, že je to spojeno s určitými oběťmi vaší komunity?
Na začátku byl rozhovor s jednou kolegyní, která je věřící a která v té době prožívala
pracovní krizi. Je v hospici již hodně let a dokonce měla chuť odejít. Když jsme to spolu
probíraly, bylo mi jasné, že kdyby tato sestra odešla, přišly bychom o velký dar. Když jsem
jela z hospice domů, tak jsem se modlila: „Pane, jak jí pomoct?“ No a v té chvíli mi Pán vnukl
myšlenku, abychom se na Lomečku sešly ke společné modlitbě za potřeby hospice a také
zaměstnanců i klientů. Myslela jsem si, že se nás sejde tak maximálně 5. Měla jsem velkou
radost, když na pozvání k duchovně – přátelskému setkání hned napoprvé slyšelo 15 lidí.
Sama cítím, že to je skutečně potřebné a že je to věc Boží. Jsem moc ráda, že ona kolegyně krizi překonala a v hospici zůstala. Stále víc si uvědomuji, že hospic je místo zázraků,
a proto je to i místo, kde se Zlý snaží kazit toto dílo. A tak prosím i čtenáře tohoto časopisu
o modlitbu za hospic a za všechny, kteří v něm žijí i pracují.
Souhlasím s tebou, že hospic je místo zázraků a ten Zlý to napadá ze všech
stran, zakoušíme to často všichni a každý jinak… Je moc hezké, jak jsou naše kongregace propojeny duchovně od počátku. My boromejky bychom vám moc přály,
aby mladé sestry přicházely a vaše láskyplné dílo pokračovalo. Zůstáváte v našich
modlitbách a jistě se teď budou víc přimlouvat všichni, kdo k vám jezdí na poutě,
a také čtenáři našeho JP.
S. M. Sebastiana
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Ze starých kronik
Vlachovo Březí
Dne 1. října 1913 praesentován na zdejší faru administrátor a před tím 14 roků kaplan:
Karel Smrčka. Ve farní budově, na dvoře provedena změna, primitivní kolna na kostelní
prkna byla odstraněna, prkna dávána do kolny vedle stodoly a zřízeny dvě zahrádky pro
zeleninu, nákladem faráře.
Za doby světové války bohužel nemohly býti opravy ani ve faře ani v chrámu Páně provedeny žádné. V dubnu 1917 konána zde biskupská kanonická visitace. Zavítal sem nejdůstojnější pan biskup budějovický Antonín Hulka. Visitace trvala dva dny. Biřmovanců bylo
pouze 360. Příčinou toho bylo jednak odchod i mladých lidí na vojnu, jednak nedostatek
v šatstvu. Zkouška ze sv. náboženství konána ve škole. Nejdůstojnější arcipastýř projevil
ve všem úplnou spokojenost, kterouž dal najevo oběma duchovním, jmenovav faráře Karla
Smrčku osobním děkanem a katechetovi Josefu Skalickému uděliv právo „synodálií“.
Ze všeho, co uvedl důstojný pan předchůdce o věži chrámu ve Vlachově Březí lze souditi,
že tato věž provedena byla a stavěna a opravována neprozřetelně, nehleděno bylo na budoucnost, celá stavba byla spíše filigránská, netrvalá, což se brzo ukázalo.
Válka dotkla věže nejprve rekvizicí zvonů. Už v r. 1915 nařízen soupis zvonů. Vědělo se
tedy, že za trvání války budou i zvony rekvírovány. To stalo se r. 1916, před svátkem Posvěcení chrámu Páně v říjnu sejmuty dva zvony
vojenskou komisí s hlavní věže, ponechán prostřední a velký zvon „Karel“ – (z r. 1690) a v r.
1917 rekvirovány tři zvony umíráček, lopatka
a jeden s kostelu sv. Ducha v celkové váze přes
7 metrických centů a vyplaceno od eráru za 1 kg
zvonoviny pouze 4 Kč, celkem 2.800 Kč.
V roce 1918 z jara za prudkého větru spadla
celá věžička přistavená na hlavní věži i s bání
dolů i s plechem. Vina tu byla ta, že dřevěné
čapy byly vyhnilé a konstrukce železná, nutná
– nebyla žádná.
Hned před válkou v r. 1912 a 1913 byla
střecha na chrámu Páně velmi chatrná, takže
po dešti prosakovala voda klenutím do presbytáře i do postranních lodí. Když r. 1913 administroval faru P. Karel Smrčka, a konána v červnu
1913 bisk. vikariátní visitace tu vysocedůstojný
visitátor: arcikněz, vikář a farář z Lhenic P. Matěj Pužej řekl k administrátorovi: „Člověče stanete-li se zde farářem, budou vás čekati veliké
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starosti.“ Zrovna před vizitací přišel prudký dešť a voda druhého dne stála jak v presbytáři
i v lodích. – Na stálé urgence, prosby postaveno již r. 1914 a 1915 veliké lešení ku věži, zamýšlelo se s opravou. Válka ji prodloužila a věž a sice střecha započata byla s překládáním
a opravou teprve v roce 1921. – 1923 dokončena a sice s ohromným nákladem 60.000 Kč,
které kryl patron jednak z vypůjčeného obnosu od patronátního kostela v Nižebohách
(u Budyně n/Ohří) a od kostela v Zečovicích. Střecha tedy opravena a přeložena, což bylo
velmi dobré pro zachování klenby celého kostela.
Budiž zde poznamenáno, jak vedlo se duchovním ve zdejší osadě v době války a po válce.
V době války v r. 1914 a 1915 byl zde duchovní správce Karel Smrčka sám bez kaplana,
pouze s katechetou na školách Josefem Skalickým. Pole při beneficiu pronajata všechna v r.
1913 dne 1. října; nájem tedy končil v roce 1919 (na 6 let). Duchovní trpěl za války bídu
zrovna takovou jako osadníci, nemaje vlastních pozemků, odkázán také na velmi vysoké
ceny za obilí i brambory. Rovněž byl nedostatek mléka, až v Lipovicích v panském dvoře teprve se slitovali a prodali faře litr neb dva mléka. V roce 1919 přejal duchovní do vlastního
obdělání pole za humny ve výměře 3 ha, louku u Dobré Vody a zařídil malé hospodářství.
V době války velmi nápomocná byla duchovnímu louka u Dobré Vody a farská zahrada. Louka o senách a otavách prodávána na díly vynesla v r. 1918 asi 2.000 Kč, zahrada 1.600 Kč.
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Malý slovníček církevních pojmů

T

ridentský koncil
Konal se v letech 1545 až 1563 v italském Trentu (čes. Trident, lat. Tridentum), a to
ve třech etapách (1545-1549, 1551-1552, 1562-1563). 127 let po koncilu kostnickém měl
tento koncil konečně uskutečnit církevní reformy a zaujmout postoj k reformačnímu hnutí
Martina Luthera. Koncil svolal papež Pavel III. na nátlak císaře Karla V., který se snažil
o znovusjednocení víry v německých zemích. Skutečně se během 2 zasedání v letech 15511552 protestanti koncilu zúčastnili, ale protože jim bylo nabídnuto právo diskutovat, nikoli
však hlasovat, nakonec svoji spolupráci s koncilem ukončili. Do novověku tedy již vstupovaly dvě křesťanské církve.
Tridentskému koncilu předsedali postupně tři papežové – Pavel III., Julius III. a Pius IV.
Koncil vymezil katolickou nauku o spáse a ospravedlnění, velkou pozornost věnoval svátostem. Zasadil se o sjednocení liturgie v římskokatolické církvi do podoby tzv. tridentské
mše, která přetrvala až do změny liturgie po Druhém vatikánském koncilu (1962-1965)
a která je v menší míře sloužena dodnes jako tzv. mimořádná forma mše svaté. Důležitost
tridentského koncilu spočívá v tom, že dal odpověď na protestantskou reformaci a zahájil
proces vnitřní obnovy církve. Z pověření koncilu vydal papež Pius V. tzv. index (seznam
zakázaných knih), tzv. tridentské vyznání víry se slibem poslušnosti Svatému stolci, Římský
katechismus, Římský breviář a Římský misál.

U

vedení Páně do chrámu
Tento církevní svátek se slaví 2. února. Základ je židovský. Každá Židovka přinesla podle
předpisu Zákona 40. dne po porodu do chrámu svého prvorozeného syna i s obětními dary
za jeho očištění. I Panna Maria s Josefem tento příkaz Zákona naplnili. Bylo by to prošlo
bez povšimnutí, protože to byla běžná věc, kdyby v chrámu nebyli právě v té chvíli dva
lidé – proroci, a to stařec Simeon a Anna. Ti rozpoznali v dítěti Ježíšovi Mesiáše, kterého
už dávno předpovídali proroci. Simeon nazval Ježíše „světlem k osvícení pohanů a k slávě
izraelského lidu“.
Církev slavila v liturgii tuto událost tak, jak je zachycena v Lukášově evangeliu. Svátek
se původně v církvi nazýval „Očišťování Panny Marie“, ale v minulém století dostal název
„Uvedení Páně do chrámu“. V ten den se shromáždí věřící před začátkem liturgie před
vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi v rukou pak věřící slavnostně vstupují
do chrámu. Tento obřad připomíná jednak proroctví proroka Malachiáše, který příchod
Mesiáše předpověděl, jednak proroctví Simeonovo, jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“. Církev tímto obřadem napodobuje a uskutečňuje obě proroctví. Věřící si pak odnášejí
posvěcené svíce domů a rozsvěcují je při modlitbě. V minulosti je lidé často zapalovali i při
velkých bouřkách a „hromobití“, a proto dostaly název „hromničky“. Zpětně se pak tato
slavnost začala lidově nazývat „Hromnice“.
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Ekumenické okénko
Církev bratrská v Husinci
Co spojuje Církev bratrskou s Husem a kde se tady vlastně vzala?
Kostnický koncil mohl sice Husa odstranit, ale už ne umlčet. Jeho volání
po radikální a zásadní nápravě církve nacházelo nejen v Čechách velmi
silnou a širokou odezvu. Vzhledem ke stavu tehdejší církve a především
jejího kněžstva není divu. Vždyť např. úřady v církvi tehdy běžně získávali především ti, kdo za ně nejvíc zaplatili. Že to nebyli zrovna ti nejlepší a nejzbožnější je nasnadě. Jenomže právě takoví lidé, kterým nešlo
o službu ani Bohu ani lidem, ale hlavně sobě, získávali pak v církvi značný
vliv. A co hůř, tito lidé se pochopitelně urputně bránili jakýmkoliv snahám A. Adlof
o nápravu. Za této situace hlubokého úpadku církve nacházelo Husovo kázání proti svatokupectví široký ohlas. Ovšem Husovi a jeho stoupencům nešlo čistě jen
o kupčení s církevními úřady, ale vůbec o řádný život především kněží, ale i všech křesťanů,
který by odpovídal Kristovu zákonu, tedy evangeliu. Proto jim záleželo na tom, aby církev
nebyla netečná k vážným a zjevným hříchům, ale takové hříchy odsoudila a provinilce
káznila. Případně je zbavila jejich úřadu. A jak poznat, co je dobře a co už špatně? Tomu
má sloužit především Kristův zákon. Podle něj se má církev řídit. Už u Husa můžeme najít
pozdější silný reformační důraz na autoritu Písma (Bible) nad církví.
Žel později v životě mnohých Husových následovníků došlo k tomu, co se v církvi stává
dost často. Ta původní opravdovost a upřímnost vyprchala a zůstal jen formalismus. Změnily se kulisy, ornáty, slova, dogmata, ale lidé zůstali dál vězet ve svém hříchu. Zbožnými
byli jen navenek. A tak musela i do Čech přijít další vlna zápasu o obnovu církve – světová
reformace. Nejprve to byl velmi silný důraz Martina Luthera na Kristovu milost. Totiž, že
člověka nemohou vykoupit a spasit jeho dobré skutky a zbožnost, ale jedině Kristova odpouštějící milost. Protože jen sama Kristova smrt za naše hříchy, jeho prolitá krev má moc
nás od nich očistit. Vzápětí přišel i další impuls ze Ženevy od Jana Kalvína vedoucí k čistému, svatému životu ve všem podřízenému nárokům Božího slova (Bible). Avšak i tato
reformace časem uvázla. Jednak zase na formalizmu a pokrytectví nebo nově na falešném
a laciném spoléhání na Kristovu milost. Jako kdyby se nad námi Kristus smiloval a odpustil
naše hříchy proto, abychom mohli dál bez zábran hřešit a nedělat si z toho těžkou hlavu.
Od osmnáctého století v reakci na zpovrchnění a úpadek evangelických církví vzešlých
z reformace vzniká probuzenecké hnutí. Jeho kazatelé vedou posluchače k obrácení se
od hříchu k Bohu. Tedy nejprve k hlubokému pokání, vyznávání vlastních hříchů, aby je
pak vedli i k přijetí Kristovy milosti. K víře či i jistotě odpuštění hříchů. Ruku v ruce s tím
jde i silný důraz na osobní vztah s Bohem, s Kristem a proměnu života. Svatý a čistý život
ve všem podřízený Božímu slovu. Průvodními jevy tohoto hnutí je především evangelizační
zápal. Snaha zvěstovat Krista všem lidem a vést je k obrácení a osobnímu vztahu s Bohem.
A pak i diakonická služba potřebným (sirotčince, starobince apod.). Z tohoto reformního,
obnovného hnutí se zrodila i Svobodná církev reformovaná, dnešní Církev bratrská.
Pavel Fér, kazatel CB Husinec
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Mše svatá
Evangelium
Než jáhen či kněz u ambonu přečte nebo zazpívá evangelium, vykoná několik drobných
gest: pozdraví lid, oznámí, z jakého evangelia se bude číst, udělá znamení kříže, a pokud se
užívá kadidla, okouří evangeliář.
Slova Pán s vámi, na která lid odpovídá I s tebou, tu nejsou jen přáním či pozdravem; jsou
konstatováním, že Kristus je přítomen a obrací se k nám ve svém slově. Zvýrazňují zvláštní
přítomnost Pána v evangeliu. Vybízejí nás: „Buďte pozorní!“
Pak je uvedena kniha, ze které se bude číst. Dříve se užívaly výrazy initium/sequentia
sancti evangelii… (tj. začátek/pokračování svatého evangelia…). Snad to byl pozůstatek starověké praxe číst při bohoslužbách biblické knihy postupně na pokračování. Dnes se jedná
jen o volné pokračování (polosouvislou četbu), proto je hlasatel uvádí jednoduše: Slova
svatého evangelia podle… Posluchači odpovídají zvoláním Sláva tobě, Pane. Tím uznávají a vyznávají, že je mezi nimi přítomen Kristus a že k nim promlouvá. Středověký autor (Sicardus
Cremonensis) to pěkně komentuje: „V evangeliu se jedná o slávu Boží i naši, o to, že Kristus
přemohl ďábla, jako vítěz vystoupil do slávy Boha Otce, nás vykoupil a zaslíbil nám ještě větší
věci. Když tedy slyšíme ohlášení evangelia, obracíme se k Východu a voláme ,Sláva tobě, Pane‘,
jako bychom říkali: To, co se hlásá v evangeliu, také my věříme a doufáme; ať nám to prospěje, ať
se to naplní, ať to trvá bez konce.“
Kněz (jáhen) označuje znamením kříže nejprve knihu na straně evangelia, které se bude
číst, potom sebe na čele, na ústech a na srdci. Všichni ostatní se k němu připojují, aby Boží
slovo osvítilo jejich mysl, očistilo srdce a otevřelo rty ke chvále Pána.
Nechme to vše ještě jednou shrnout Otce Květoslava Bukovského, redemptoristu, kterého nepřízeň doby (my víme, že to bylo Boží řízení!) na dlouhá léta zavála do našich končin.
Starší čeština nás snad neodradí, ani nám nebude na překážku:
„Při čtení sv. evangelia stojíme. Jest to také z veliké úcty, která přísluší slovům Božím. Jest
hrubou neslušností, když by s námi někdo vyšší než jsme my mluvil a my při tom zůstali seděti.
A při svatém evangeliu mluví s námi sám převelebný Bůh! A tu se sluší, abychom byli v pozoru! Ale toto stání při čtení sv. evangelia má ještě jiný krásný význam. Je to z naší strany
také projev ochoty přijmouti a vykonati všecko to, co nám Pán Bůh ve svatém evangeliu
rozkazuje. Jako tenkrát, když volal Hospodin Samuele. Ten byl hned na nohou a s ochotou
velikou odpovídal: ,Mluv, Hospodine, slyší služebník tvůj!‘ Anebo jako Šavel sražený s koně
na cestě do Damašku, pln ochoty poslechnouti ptal se Krista Pána: ,Co chceš, Pane, abych činil?‘
To má býti také naše smýšlení při čtení sv. evangelia: ochotná poslušnost k rozkazům,
k přáním, k pokynům Božím. Dáváme tuto poslušnost najevo povstáním, když se sv. evangelium předčítá.
Ovšem tato poslušnost, toto plnění rozkazů Božích, jež dostáváme ve sv. evangeliu, není věc
lehká, snadná. Naznačuje to znamení sv. kříže, které na začátku sv. evangelia děláme. Děláme
kříž. Jako bychom tím chtěli říci: přijímáme evangelium Krista Pána, byť bylo těžké.
Jest to opravdu snadné přijmouti evangelium Páně, když nám podává věci příjemné, líbivé.
32

Mile to zní v uších našich, když v evangeliu
volá Pán: ,Pojďte ke mně
všichni, kdo se lopotíte …
já vás občerstvím!‘ Příjemné je sluchu našemu,
když se čte ve sv. evangeliu: ,Pojď, služebníče věrný, vejdi v radost pána
svého!‘
Ale hůře již jest, když
má sv. evangelium nějaké požadavky, které nás
omezují v našich náklonnostech a málo ušlechtilých přáních. Na příklad,
když se ozve ze svatých stránek evangelia hlas Krista Pána: ,Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe
sám a vezmi svůj kříž a následuj mne!‘ Anebo: ,Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteří pronásledují a pomlouvají vás …!‘ ,Běda světu pro pohoršení!‘
Taková slova se už radostně neposlouchají. Sv. evangelium opravdu žádá mnohé oběti od nás…
Proto děláme kříž při něm – což znamená – kříž rovná se oběti.
A činíme znamení kříže při sv. evangeliu na čele. V hlavě máme ústrojí myšlení. Žehnáme
je křížem. To má znamenat: podrobuji svůj rozum, svůj úsudek, své názory docela učení Ježíše
Krista. Přijímám je svým rozumem za své! A zříkám se svých názorů a svých zásad. Podřizuji se
Kristu Pánu!
A činíš znamení kříže na ústech. Jest to jako ujištění Ježíše Krista: Chci, Pane, tvé evangelium
nejen věřit rozumem, ale také je chci vyznávat. K němu se chci hlásit! Ano, když toho třeba bude,
budu je i hájit! Nebudu se stydět tebe a tvého učení se zastat!
A činíš kříž na srdci. Tím ujišťuješ Pána: a chci dle svatého evangelia také žít!! Dle něho se řídit!
Chci zásady Ježíše Krista přijmouti za zásady svoje a podle nich rozhodovati se ve svém celém
životě: v soukromí i na veřejnosti!
To vše žádá oběti! Podrobení rozumu, veřejné vyznávání a hájení Ježíše Krista a jeho učení
a zvláště život zařízený podle příkazů evangelia – to jest pro pozemského člověka kříž, oběť …
A přece tyto oběti přineseme rádi! Ten kříž neznamená pouze, že evangelium od nás žádá oběti.
Znamená také tolik, co Boží posilu pro nás a Boží požehnání. Ten kříž není pouze vyznání: chci
přinášet oběti, které ode mne žádá evangelium. Ten jest také prosbou: požehnej, posilni mne,
Bože můj, abych splnil, co jest mojí povinností před tebou!
Jak život rodinný, tak život ve státě, tak celé dějiny světové učí, že tím byla rodina, stát, svět
celý spokojenější, šťastnější, čím lépe a důsledněji se v něm uznávalo, zachovávalo – žilo dle sv.
evangelia Kristova! A naopak: jestli se hroutilo štěstí rodinné a blaho společenské ve státě a ve světě – bylo to vždycky – bez výjimky – proto, že lidé pohrdli naukou sv. evangelia. Že nepřijali blahou
zvěst Kristovu.“
P. Pavel Liška
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
Loď kapitána Flinta
V předvečer slavnosti Tří Králů dával fráter Pavel
do bočního ambitu obrovitý sud s vodou. Tam potom
některý z páterů, často sám P. rektor, světil vodu, křídu
a kadidlo. Nabídli jsme se jednou, že vodu do sudu nanosíme, a fráter byl rád. Bylo třeba hodně kyblíků vody. Tak
jsme nanesli a moje fantazie pracovala: to není sud, to je
loď kapitána Flinta z mých milovaných Vlašťovek a Amazonek. A když loď, tak začala šplouchání vody, nakonec
boj… Pak jsme zmizeli domů. Pan Fráter zamknul hlavní
vchod ambitu a přes sakristii odešel točitým schodištěm
do kláštera, sudu s vodou si nevšiml. Ráno přišel průvod
až k té „ lodi“. V kádi vody malounko, tato na zemi ambitu se všichni ploužili ve vodě.
P. rektor se chmuřil a frátera Pavla mohla „trefit mrtvička“, jak sám řekl. No a my vzali nohy
na ramena a zmizeli. Podruhé, ovšem, už loď kapitána Flinta našich služeb nevyžadovala.
Pomsta blažejského požehnání
Blažejské požehnání se dávalo vždy 3. února a býval o ně velký zájem. A byla to příležitost oplatit některým ženám jejich vytrvalou snahu žalovat na ministranty!
Požehnání se tehdy dávalo zkříženými a zapálenými svícemi, takže to kapalo až dost.
A když přišla některá ta nepřítelka, stačilo malounko zavadit o kněžský loket a už proudek
vosku šplíchl na šaty účastnic. A bývalo to pokapání důkladné a kabáty, klobouky a šátky
žen utrpěly úhonu.
A pak přišla jednou hlavní žalobkyně a já měl službu. Tak jsem drcnul ne do lokte, ale
přímo do svíce, ta se naklonila a připálila ženě ucho. Ozvalo se hrozné zavytí, paní až
chraptěla. Kněz se lekl a ožehl jí přitom i to druhé ucho.
Pomsta byla vykonána, ale já měl výčitky svědomí. Zařekl jsem se, že už nikdy nikoho
nepřipálím.
Kdy je pokušení hříchem
To malý Karlík z 5. třídy v Bavorově byl kluk hodný, ale vysloveně nepořádný. V sešitech
měl hrůzný nepořádek: v počtech měl český jazyk, poznámky z náboženství mi napsal
v azbuce, ale ještě horší bylo, že vytrhoval stránky ze sešitů, nebo je prostě měl tak salátové,
že stránka byla ten předmět a druhá zas něco jiného. Běda však, když to přepisoval. A tak
se stalo, když jsem probíral pokušení – že pokušení je hříchem, když k němu přivolíme-,
přiopsal k tomu něco z listu, který přepisoval mamince, a vylezlo z toho toto myšlenkové
monstrum: „Pokušení se stává hříchem tehdy, když je ozdobíme čerstvou petržílkou.“
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Revolver a vůl
To jsem učil puberťáčky již v devadesátých létech. Naposledy jsem vyučoval tuším v roce
1996-97. Skončil jsem proto, že jsem začal dětem při vyučování – učil jsem na faře – totálně
usínat. Děti byly hodné, seděly kolem mne a šeptaly: „Tiše, ať Frantíška neprobudíte!“ Nojo,
ale to prostě nešlo. Učil jsem v největším pokoji fary: v jídelně. Tak se tomu pokoji říká, ale
slouží i jako přijímací, zasedací, vyučovací atd. Neboť bavorovské děkanství, staré přes 630
let, nemá sál. Nejraději, ovšem, byli puberťáčci, když jsem je vzal nahoru, do mého pokoje
a promítal jim nějaké video. Nalezli chlapci i dívky kolem mne, Vašek dokonce jednou
v botách vlezl mi i do postele!!! Chodili rádi. Měl jsem je mít od 13:15, ale já už po dvanácté
musel být připravený, že přijdou..., a to už věděli, že jim klíč hodím, ale jen budou-li tři.
Kdybych vyprávěl debaty, které jsem zavedl v druhé hodině vyučovací, bylo by to na jiné
téma a sem se to tak nehodí, ale bral jsem jako vyznamenání, když mi otec biskup Antonín
jednou řekl: „Jsem rád, že vůbec s vámi přijdou do kontaktu.“
Jednou mi Roman náhle na stůl přede mne dal krásný revolver. Já nikdy zbraň do ruky
nevzal, ale teď… a k tomu Michal mi podal krabičku nábojů. Já jsem v tomhle naprosto
neznalý, ale tolik jsem věděl, že ty náboje se tam nehodí. Chtěl jsem ale nějak připravit
vysvětlení o zbrani jako nevhodné, a tak jsem dělal, že tam ten jeden náboj vsouvám…
Povídám: „Drahá děcka, vy víte, že jsem tu sám a bezbranný a tak mi dáváte tento prostředek obrany, ale já…“ Roman najednou vybuchl: „Vždyť mi to rozbiješ, ty vole!!!“ Hrůza!
Horror! Všechno ztuhlo. Co z tohohle bude?! Já povídám: „To nic. Vy si to říkáte pomalu
za každým pátým slovem. Tak si tím připravíme pokladničku pro nanuky a brambůrky.
Když si to řeknete mezi sebou, tak to bude padesátník, ale když mně, tak bude veliká pokuta, protože mám větší vážnost!“ Viděl jsem na nich, že jsem opět zvolil správný tón vůči
jejich mládí.
Přímluvy z dětských bohoslužeb:
Pane Ježíši, prosím Tě, ať se mi vrátí želva Verunka.
Pane Ježíši, uzdrav zlámanou nohu naší Micinky.
Pane Ježíši, ať naše babička tolik nezlobí.
Pane Ježíši, ať Mirek X konečně dostane rozum.
Pane Ježíši, ať mám dobré známky a ať nezlobím.
Pane Ježíši, ať na mně maminka nechce utírání nádobí.
Pane Ježíši, uber našemu tátovi na hlase, on moc křičí.
Pane Ježíši, ať někdo namele protivnému klukovi X.
Pane Ježíši, ať otec František méně zlobí.
Pane Ježíši, ať je na světě stále více a více válek.
Pane Ježíši, vezmi už konečně Pannu Marii do nebe.
Pane Ježíši, ať ty vozy s hnojem nejezdí kolem našich baráků, vždyť nám je špiní.
Pane Ježíši, ať už konečně kněží uvěří v Boha.
Pane Ježíši – já nevím, co bych Ti řekl – tak buď zdráv!
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Svíce pro Pannu Marii
Oblékám se v sakristii mikulášské katedrály ke sv. požehnání. Najednou se vsune dovnitř stará Romka. Oba kostelníci zbystří pozornost a hned k ní, co že chce. „Nesu svíci
pro Pannu Marii!“ „No dobrá, dobrá,“ povídá jeden z nich a děkuje. Když odejde, řekne ten
druhý: „Kdoví odkud tu svíčku vzala!“ „Ale páni! Mně je to líto. Přinesla ji Panně Marii!“
To jsem se ozval já. Neřekli nic a jeden šel roužnout svíce na oltář. Když se vrátil, povídá
lakonicky: „Vždyť jsem si to myslil. Vzala svíci na oltáři sv. Josefa a dala ji sem pro Pannu
Marii. Takže ji vlastně takhle elegantně vrátila.“
Jak jsem zpacifikoval Romy
Ten večer jsem zpovídal v klášteře P. Marie v Budějovicích a byl, myslím, i zaopatřovat.
Měl jsem tedy kleriku, ale protože jsem šel k sestře na večeři, kleriku jsem si pod kabátem
vyhrnul.
Po večeři jdu domů, na děkanství. V parku, před Rábenštejnskou věží, stojí shluk lidí
a dívají se k České ulici. Perou se tam prý Romové. Vyšli z hospody „U české chalupy“ a dali
se do sebe. Okna se otevírají, tedy ta, kde bydlí Romové, a křik zesiluje, protože každý drží
s někým jiným. Kdosi mne poznal: „Tamtudy nechoďte, velebný pane. Obejděte to raději
do Šternečky anebo ostrovem. Už tam byli policajti a nic nezmohli. Báli se taky. Hned lítají
kudly…. Prý přivedou posily.“ „Ale já se nebojím,“ povídám a přes všechny protesty a výstrahy zamířím do České ulice. Ale jednu věc jsem udělal: spustil jsem si kleriku dolů. Oni,
Romové, mívali respekt ke knězi.
No skutečně. Křik tam byl veliký. Vtom mne zpozorovali a začali na mne hrozit. Zakřičel jsem: „Ticho! Jděte domů!“ Stavěli se k tomu hrozivě a začali se přibližovat. Rázem
zapomněli na svůj spor a začali hrozit. Naštěstí starší Romka najednou vykřikla: „Pozor!
To je velkomožný pán od Kristus!“ Hned jsem toho využil: „Jestli nepůjdete v klidu a neuklidníte se, vyřknu nějakou kletbu…“ Začali vřeštět, že ne, jenom to ne… A najednou začali
mizet a já mohl pokračovat ve své cestě domů. Když potom dorazila policejní posila – byl
už všude klid.
Velmi blažený pán
Jedeme ve vlaku. Ve Sviněticích přistoupila Romka středního věku a hned na nás, že
potřebuje nějakou korunu a že nám bude hádat. Děti měly z toho jundu, ale švagr se zlobil:
„Nic jí nedávej.“ No dal jsem korunu. Zakroutila očima, dala do kapsy a povídá: „Větší, aby
se lépe hádalo.“ Dal jsem dvoukorunu. No chtěla ještě více, že bude nejlepší papír. Přes
ostrý protest švagra jsem na dlaň dal papírovou tříkorunu. „Ó, vy jste velmi blažený pán!
A velkomožný. Já tomu nerozumím – tady je jasné, že máte velkou moc, ale nééé ve vládě…
A jedete k nějaké Paní! Ach, to není obyčejná Paní, to je….“ Uctivě zašeptala: „To je Královna!“ (Jeli jsme na pouť k Panně Marii na Svatou Horu.) Brzy potom vystupovala a pořád
mlela, že jsem pán velmi blažený a ta Královna… Ale ke švagrovi se obrátila, prskla a něco
rychle přeříkávala a roztaženými prsty na něho ukazovala. Prý ho nějak zaklela. No už je
to 39 let a švagr, chvála Pánu Bohu, je zdráv a vesel mezi námi.
Přetištěno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství, www.ikarmel.cz.
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Stojí za přečtení
Nad sborníkem Zlatá stezka č. 20/2013
Příznivá povětrnost listopadu 2014 symbolicky přivála jubilejní 20. svazek sborníku Prachatického muzea Zlatá stezka. Jako celek nese věnování k 60. narozeninám PhDr. Františka Kubů, historika Prachatického muzea. Obsahuje též
soupis jeho odborných prací, zaměřených převážně na středověké dějiny jeho rodného Chebska i na stěžejní téma jeho
více než dvacetiletého působení v městě pod Libínem – výzkumy historické Zlaté stezky, které provádí se svým věrným
druhem PhDr. Petrem Zavřelem, archeologem Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích. Výsledky své velmi záslužné
práce v terénu i po archivech na české i německé straně Šumavy vkládají do svých publikačních počinů.
Tradiční církevní tematika je tentokrát zastoupena jediným, zato dosti obšírným článkem, jehož původce je shodný
s těmito řádkami. Je vystavěn z údajů zpráv o kontrolách,
které na panství Vimperk v první polovině 18. století prováděli vyšší úředníci eggenberské
a následně schwarzenberské vrchnostenské správy, jejichž nedílnou součástí bývala i náboženská a patronátní agenda, jelikož majiteli dotčeného panství tehdy náležela patronátní
práva spojená s povinnostmi vůči kostelům a farám na něm se nacházejícím. Z hlediska
patrona jsou v nich pravidelně zastoupena zjištění, týkající se stavebního stavu popř. i zařízení objektů a dohledu na správné hospodaření se zádušním (kostelním) jměním, z pozice
vrchnosti pak starost o to, aby poddaní byli řádně poučeni v katolické víře a svědomitě
opečováváni svými duchovními pastýři. Nescházejí zásadní informace k postupu obnovy
farní sítě ani např. o tom, jak se architekt A. E. Martinelli dostal k vypracování projektu
bezmála novostavby farního kostela sv. Vojtěcha ve Lštění.
Archeolog M. Parkman s historickými zprávami porovnal a pro poznání počátků a vývoje
města Prachatic vyhodnotil archeologické nálezy z posledních dvaceti let. Emeritní prachatický archivář V. Starý „z gruntu“ probral prameny k nejstarším dějinám Husince. Pojednal
mj. též o plavení dřeva po řece Blanici v 18. až 20. století, o konkurenci v dovozu soli nebo
o oznámení Viléma z Rožmberka o tom, že pravidelný plat od města Prachatic trvale poukázal pro potřeby nově zřízené jezuitské koleje v Českém Krumlově (1586). Studii o rodu
Hauserů, kteří zastávali kantorskou službu ve farnostech na českokrumlovském panství,
jež zasahovalo až na Prachaticko, sepsal J. A. Mager. Aktuální číslo sborníku přináší i shrnutí zpráv o oslavách 50. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn v českých obcích
na Prachaticku (1898), soupis regionu se týkajících písemností fondu České místodržitelství (Národní archiv Praha) a souhrnný obsah svazků druhého desetiletí sborníku Zlatá
stezka 11 (2004) až 20 (2013). Sborník si lze pořídit u vydavatele.
Sp.
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Vypravili jsme se
Boubínské pomníčky
Při toulkách šumavskými lesy můžete
při cestách, ale i mimo ně, míjet řadu drobných kamenných památek. Nejde pouze
o křížky, ale povětšinou i připomínky různých staveb či událostí, nebo jen mezníky
ohraničující lesnické revíry.
Vypravíte-li se k Boubínskému jezírku
a pak dál kolem pralesa, máte hned na výběr, a to od každého něco.
Vláček jedoucí z Vimperka nás vysadil
v Zátoni, odkud jsme kolem Idiny pily zamířili k jezírku a obešli kolem dokola celý
prales. U místa zvaného „Lesní zákon“ jsme
místo zpět na zátoňské nádraží odbočili
po „Amortovce“ k železniční zastávce Zátoň. A co jsme cestou našli?
Idino sedátko připomínající schwarzenberskou
princeznu, pomník u jezírka pak významnou lesnickou
osobnost. Jiné kameny souvisejí s výstavbou lesních
cest jako je například Lukenská, jež protíná celý masív
Boubína od Včelné po Zátoň a většinou kopíruje starou
pašeráckou stezku. Nebo Amortova cesta, která je z těch
menších. Kdybychom od pralesa odbočili k vrcholu Boubína, spatřili bychom i kámen na vrcholu, jenž zde byl
usazen na paměť výstupu arcibiskupa Schwarzenberga,
a o kousek dříve i kamenný monument, kterému se říká
Křížová
smrč.
Ten je sice kamenem hraničním,
ale stojí na místě,
spojeném s loupežnickou historkou. O tom,
že toho k vidění,
a nejen v podobě
kamenné, bylo mnohem více, není třeba ani psát.
Avšak není nutné zamířit hned na Boubín, zkuste
se porozhlédnout i u vás za humny.
Jaroslav Pulkrábek
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Stalo se
Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka proběhla v letošním roce v Prachaticích
a přilehlých obcích v období od 4. do 11. ledna. Vše začalo v neděli
4. ledna, kdy dostali tříkráloví koledníci při mši svaté požehnání
od otce Josefa v kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci a následně
v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Pak vyšli do ulic šířit poselství
štěstí, zdraví a pokoje. Pro koledníky
bylo na neděli 11. ledna připraveno
na prachatické faře poděkování, kde
jsme si povídali o zážitcích z koledování a strávili příjemné odpoledne. Letošní rok má sbírka krásný
výsledek. Celková vykoledovaná
částka činí 312 320,00 Kč, což je cca
o 70 000,00 Kč více než loni. Farní
charita Prachatice použije získaný
výtěžek na podporu svých služeb (tj. pro Charitní domov sv.
Dominika Savia pro matky s dětmi, Terénní program Most naděje a Dům sv. Petra pro muže v Záblatí). Část peněz bude jako
tradičně darována prachatickému hospici. Za tuto krásnou
částku vděčíme dohromady 52 skupinkám tří králů, kteří se
vydali koledovat a pomohli nám tak s udržováním křesťanské
tradice spojené s použitím vybraných prostředků na dobročinné účely.
Naše poděkování patří dětem, vedoucím skupinek a všem pomocníkům, kteří při přípravě a realizaci přiložili ruku k dílu. Děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i v dalších
letech.
Jana Schwarzová,
ředitelka Farní charity
Prachatice

40

