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KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA
(pokračování)
Požitky jsou obalem bytí,
zážitky jsou obsahem žití.
++++++++++
Boží vůle je norma,
chceš-li se stát normálním člověkem.
++++++++++
Kdo žije z Boží lásky TADY,
bude žít v Boží lásce TAM.
++++++++++
Štěstí člověka nespočívá v tom,
kde jsem, ale kdo jsem.
„Veliký je ten, kdo má velkou lásku.“
++++++++++
„Přijali jste Krista jako Pána.
Zůstaňte s ním v živém spojení.“
++++++++++
Moudrý člověk naslouchá, rozjímá, prožívá.
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Liturgický kalendář
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1. 3. 2. neděle postní
8. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
13. 3. výroční den zvolení papeže Františka
15. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ
19. 3. 	SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie - doporučený svátek
22. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
25. 3.	SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
29. 3.	KVĚTNÁ NEDĚLE
2. 4.	ZELENÝ ČTVRTEK
3. 4. VELKÝ PÁTEK (den přísného postu a újmy)
4. 4. BÍLÁ SOBOTA – VELIKONOČNÍ VIGILIE
5. 4.	SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
6. 4. Pondělí v oktávu velikonočním

Sv. Josef
Byl vyvolenou hlavou Svaté rodiny. Toto jeho povolání
má význam nejen pozemský, ale máme v něm nebeského
patrona, jehož přímluva a důstojnost má váhu a je i vzorem
pro nás všechny. Stojí po boku své snoubenky Panny Marie
a hned po ní mu náleží čest a úcta. Vyslovil to Pius XI., když
ho 8. 12. 1870 prohlásil patronem celé Církve. Připomeňme
si postavení jeho snoubenky, která, ač je svrchovanou Královnou, zůstává pokornou Boží služebnicí, a pochopíme, že
Josef, vzor spravedlivého muže, zůstává zcela v pozadí, aby více vynikli ti, kterým to více
přísluší. Současná doba však stále více potřebuje oslovovat i být oslovována celou Svatou
Rodinou.
Josef se narodil v Betlémě. V prvních kapitolách Matoušova a Lukášova evangelia vystupuje jako potomek krále Davida, ženich Panny Marie a zákonný pěstoun Pána Ježíše se
všemi právy a povinnostmi otce rodiny z Nazareta. Byl dřevozpracujícím dělníkem (viz Mt
13,55, hebrejsky charaš - tvořící ze dřeva). Pokud bychom se v Josefově životopise obírali
apokryfy, legendami, zjeveními a výroky o něm, vyšel by na pořádnou knihu.
Zasnoubení Josefa s Marií podle židovského práva představovalo již pevnou vazbu.
Tento mladý zbožný pár měl všechny předpoklady pro šťastný život. Každý z nich měl své
představy, které s naprostou samozřejmostí a dokonce s velkou láskou měnil, když poznal
jiný Boží záměr. Maria, která počala z Ducha svatého, viděla, jaké problémy to bude Josefovi přinášet, a chtěla je kompenzovat svou láskou vůči němu, ale nepovažovala se za
povolanou vysvětlovat Josefovi nepochopitelné početí.
Josef, vida znaky mateřství u své snoubenky, byl zraněný o to víc, že byli dohodnuti na
mimořádném zachovávání svého panenství a panictví, pro které se rozhodli dříve, než byli
povoláni stát se partnery. Mátl ho jen pokoj, který z jeho snoubenky vyzařoval. Postupujíc
dle svého rozumu, chtěl ji snad uvolnit pro muže, který dle něj musel být otcem dítěte.
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Jeho láska byla daleka toho změnit se v nenávist, která by souhlasila s trestem pro Marii,
kterou pokládal najednou za příčinu svého strašného zranění. Vždyť tuto jinak dokonalou
bytost má tak jako tak ztratit. Bude muset zůstat se svým trápením sám. K situaci se postavil jako spravedlivý muž, který i nadále chtěl pro Marii největší dobro a rozhodl se od
ní tajně odejít.
Teprve až se Josef osvědčil, Bůh poslal anděla, aby mu oznámil, jak se věci mají. „Uklidnění“ Josefa se událo, když jeho zraněné smysly byly vyřazené spánkem. Důvod je u Boha.
My se můžeme jen dohadovat, že by třeba psychické zranění bylo překážkou v přijetí tak
velké milosti. Ale i to, co situaci měnilo, nemohlo by člověka nechat klidným, kdyby nebyl
dokonale odevzdán do Boží vůle. Josefovi se dostalo vysoké cti, důležitosti, zodpovědnosti
a důvěry.
Z Josefových ctností mimořádně vyniká víra. U něj vidíme, že věřit znamená připustit
všechno, co od Boha přichází, a někdy i všeho zanechat, všechno nechat běžet a všechno
opustit. Jen nikdy nepřipustit, že by Bůh opustil toho, kdo se na něj spolehne. Sv. Jan Pavel
II. jeho víru přirovnal k víře Abrahamově pro postoj naprosté odevzdanosti Boží prozřetelnosti. V tom nám má být vzorem. A tato víra s láskou vůči Bohu i lidem byla uskutečňována
v lásce k jeho snoubence a byla základem všech dalších ctností. Josef vzal Marii k sobě,
tím před zákonem uznal její dítě za své i s přijetím plné otcovské odpovědnosti. K tomu ho
pověřil Bůh, když mu ústy anděla řekl, aby dal dítěti jméno; to bylo podle zákona vyhrazeno
otci. Tak Josefova role překračuje roli pěstouna.
Podle sv. Jana Pavla II. Maria a Josef mohli spolu prožívat charisma panenství i dar manželství jako zcela výjimečnou životní cestu, ale přesto skutečné manželství. A Ježíš tak měl
vyrůstat v rodině, která zajišťuje normální rozvoj osobnosti dítěte. Jejich vzájemná láska
byla poznamenána, či spíše okrášlena úctou k Bohu, který se nacházel uprostřed nich. Také
dnešní křesťanské rodiny mají být živými svatyněmi Boha, uprostřed nichž ve stejné lásce
mají vyrůstat děti ve svatý Boží lid. A tuto odpovědnost přijímají při svátosti manželství, ze
které mají celý život žít, stále se sjednocujíce s Bohem, přijímaným ve svátosti eucharistie.
Z dalších Josefových vlastností bývají uváděny spravedlnost, poslušnost a ochota k službě. Spravedlnost je míněna především ve vztahu k Bohu. Dnes je velmi potřebné objevit
znovu hodnotu prostoty a poslušnosti, respektování a láskyplného hledání Boží vůle (jaké
vidíme u Josefa). Svatý Josef žil ve službě své snoubence a Božímu Synu. Stal se tak pro
věřící výmluvným svědectvím, že „kralovat“ znamená „sloužit“. Josef byl tichý a, jak se zdá,
většinou zůstával v pozadí. Bylo-li však třeba, dovedl bez průtahů a překroucení vykonat,
co od něj Bůh žádal. Nebývaly to snadné věci.
Z Markova evangelia vyplývá, že se Ježíš vyučil v Josefově řemesle a v době jeho veřejného vystoupení již Josef nežil. „Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr...“(Mk 6,3)? Dá se
usuzovat, že Josef zemřel v období Ježíšovy dospělosti. Mnohé spisy a legendy ukazují
smrt Josefa v růžových barvách. I bez nich je jisté, že měl čest umírat v Ježíšově blízkosti,
snad přímo v objetí Spasitele světa. Ježíš mu však jistě v té chvíli oplácel lásku, takže se
Josef loučil se světem v ovzduší Boží lásky a milosti. To byl důvod, pro který je uctíván jako
patron dobré smrti.
Sv. Josef je znázorňován s dítětem Ježíšem, holí, košem, lilií, s tesařskými a truhlářskými nástroji.
Podle www.catholica.cz
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Boromejky
Motto:
Přizpůsobená obnova řeholního života v sobě zahrnuje
jak nepřetržitý návrat ke zdrojům
veškerého křesťanského života a k původní myšlence společností,
tak zároveň i jejich přizpůsobení změněným časovým poměrům.
Tato obnova se má uskutečňovat
pod vlivem Ducha Svatého a za vedení církve.
Perfectate caritatis
Vedena Duchem svatým. Pod tímto názvem vydalo loni karmelitánské nakladatelství
sborník, který sestavila sestra Remigie Češíková – postulátorka v kauze Matky Vojtěchy.
Jde o přednášky vedené v duchu poselství Matky Vojtěchy v pokoncilní obnově. Konference
o služebnici Boží Matce Vojtěše Hasmandové se uskutečnila 14. září 2013 na Biskupském
gymnáziu v Brně. Proč právě v Brně? Matka Vojtěcha je v brněnské diecézi pochována
a v tomto biskupském městě začalo také v roce 1996 její kanonizační řízení. Podle slov
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který znal Matku Vojtěchu v době svého kaplanského působení ve Znojmě, mu přišla na mysl jako první kandidát veřejné úcty právě ona.
Reagoval tak na výzvu Jana Pavla II. o vyzvednutí osobností, které žily statečným křesťanským životem v době totalitního režimu. Konference si kladla za cíl představit veřejnosti
její život, naplněný velkým úsilím o uvedení ideálů 2. vatikánského koncilu do života svého
společenství. Svědectví vydávaly osobnosti, které se s Matkou Vojtěchou setkávaly nebo
setkaly. V minulém čísle jsem vydala já své osobní svědectví, a proto bych ráda začala
přednáškou, která je mi blízká a kterou pronesl otec Vojtěch Kodet O.Carm. a nazval ji
Duchovní profil osobnosti Matky Vojtěchy:
„Když jsem si pročítal všechny dostupné materiály, které jsem měl o Matce Vojtěše
k dispozici, a vzpomínal na ta už časem zavátá setkání, uvědomil jsem si, jak je velice
nesnadné v několika desítkách minut vystihnout tak velikou osobnost. Nehledě na to, že
Matku Vojtěchu já jsem poznal jako novokněz, poměrně pozdě v roce 1982, kdy byla už
dvanáct let generální představenou.
Nepřehlédnutelná osobnost
To první, co mně vytanulo ve vzpomínkách, je, že ona byla skutečně nepřehlédnutelnou
osobností. A nejen v řeholním světě. Člověk, který na první pohled vzbudí vaši pozornost
tím, jak nějak vnitřně převyšuje a přesahuje ostatní. Teprve později jsem si uvědomil, jak
si ji Pán Bůh vlastně na její cestě růstu a poslání, které pro ni připravil, chystal. Je to tak,
Pán si někoho z nás vyvolí k tomu, aby sehrál nějakou výjimečnější roli, a pak mu dá také
výjimečnější život. Úmrtí matky v jejích šesti letech. Velmi bolestná ztráta tatínka, když jí
bylo sedmnáct. Rok samovazby. Celkem osm let věznění. Deset let v ústraní. A pak zvolena
v roce 1970 jako generální představená řeholní kongregace, která v té době čítala šest set
osmdesát sester ve třiceti komunitách. Milostí Boží a Božím dopuštěním jsem byl také
představeným. A když si uvědomím to množství sester a s tím související problematiku
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sedmdesátých let, je pochopitelné, že si Pán musel Matku
Vojtěchu připravit. A že si ji připravoval i osobním utrpením
a těžkými životními zkouškami, to víme, až po tu poslední:
zhoubný nádor na plicích. Jak
čelila těm předešlým, to jsem
se dočetl z literatury, ale jak
čelila té poslední, to už jsem viděl. Napříč bolesti se dokázala
usmívat, jak se usmívala před
tím. A dodávat odvahu těm, Matka Vojtěcha krátce po zvolení 8. září 1970
kteří k ní přicházeli. Něco, co
nejde z vlastní síly. Je pochopitelné, že se během jejího života zvláštním způsobem rodil
vztah ke Kristu ukřižovanému, ke kříži, k Matce Bolestné. Ona sama napsala: ,Kříž je neodlučitelný od milosrdné lásky. V Kristově kříži vidíme nástroj, který uschopňuje duši, aby se
stávala zdrojem lásky pro druhé.‘ Ona to žila. Denně se modlila křížovou cestu. K tomu také
povzbuzovala ostatní. O Matce Bolestné napsala: ,Matka Bolestná, která nejvíce zakusila, co
je utrpení, naučí vás rozumět kříži, vydávat svědectví lásky a stávat se denně obětním darem.‘
Při své přímé povaze
Jen na odlehčení bych chtěl říci, že si dovedu představit, že to díky tomu nemusela mít
vždycky jednoduché ani mezi vlastními. Dovedu si představit, že mohly být i sestry, pro
které byla příliš radikální a pro které byla příliš jasná a taky rychlá. Stačí si uvědomit to
množství povinností, které měla. Ona neměla čas ty věci jakoby přemílat a donekonečna
zleva zprava vypovídat. Prostě řekla, jak se věci mají. A potěšilo mě svědectví několika sester, které uvedly, že při své přímé povaze, když řekla věci stroze, že se pak přišla omluvit.
I to patřilo k charakteru její osobnosti.
To druhé, co se mi vybavilo, byla její radikalita v následování Krista a touha po svatosti.
Od dětství věděla, co chce. To mají jen zvláštně omilostněné duše. Ve vězení při výslechu
říkala, že už od deseti let toužila jít do kláštera. Tato touha jít do kláštera pro ni byla synonymem touhy po svatosti, která se začala uskutečňovat v jejích třinácti letech. Zajímavý
byl veršík, který jsem si přečetl, ona ho napsala v osmnácti letech. Jsou to léta, kdy děvčata
touží po lásce a sní své ideály: ,Ó Pane, přesaď svůj květ do zahrady své lásky.‘ A toho se také
dočkala.
Touha po radikálním následování Krista ji provázela celý život. V roce 1950 napsala
jedné spolusestře: ,Chtějte být svatou a budete jí.‘ To je velice jednoduché, protože je to
touha Božího Srdce, abychom byli svatí. Ale velkou překážkou je, že po tom lidé netouží.
A Matka Vojtěcha chtěla a chtěla hodně.
Když nastupovala v Prachaticích jako představená, mimo jiné také s úkolem schovat
tam františkánského kněze, tehdejší její generální Matka Bohumila jí napsala na obrázek:
,Věrná až k smrti.‘ A v tomto světle přijala také následné zatčení, vyšetřování, ponižování,
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vězení. Zajímavá jsou svědectví jejích spoluvězeňkyň o jejím nekompromisním následování Krista, za kterého se absolutně ve vězení nestyděla, a dokonce tam o Kristu druhým
svědčila slovem i životem. Sama nakonec o těchto letech řekla: ,Byla to plodná léta v síti Boží
lásky.‘ Vězení ji tak připravilo k neohrožené službě v době normalizace, kdy konala tajnou
formaci sester. Ona věděla, že kdykoliv ji mohou zavřít znovu, ale také věděla, že tady se
nedá ustoupit. Zajímavé pro mě byly poznámky z deníku, který si psala. V roce 1973 si
poznamenala z duchovního vedení otce Urbana: ,Svatost rovná se Kristus. Bytostné spojení
s ním. On je zdroj svatosti.‘ Touha po svatosti a radikální následování Ježíše se pro ni stalo
charakteristickým rysem, kterým byla na první pohled rozeznatelná. Matka Vojtěcha nežila
pro sebe. Ona žila pro Ježíše. A pak pro kongregaci.
Hluboká lidskost
Další rys, který mi zůstal spojený s touto nepřehlédnutelnou osobností, byla její hluboká lidskost. Schopnost naslouchat druhým a přívětivost. Kdykoliv jsme přijeli do kláštera
na Hradiště, vždycky si našla čas. A dovedu si představit, že neseděla v křesílku a neodpočívala. Jen to množství dokumentů, které tvořila v tomto období, jistě i se svojí generální
radou, je neuvěřitelné. Samozřejmě i za pomoci kněží, poradců, teologů. Ale je to obrovské
dílo. A ona vždycky opustila svoji práci a šla a věnovala se tomu, kdo právě přišel. Jak
veliká je její skromnost a empatie ve vztahu k trpícím lidem! A pohostinnost, jako by byla
až protikladem její vnitřní skromnosti a prostého a odříkavého života. To sestry vědí samy,
jak ona žila svůj soukromý život a jak žila svoji askezi. Tak je to také popsáno v záznamech
o ní. Obdivuhodné!
Vztah ke kněžím
Potom jedno velké téma: vztah ke kněžím. K nám kněžím. Naštěstí to mohu říci taky.
Nejprve ale vzpomeňme to, co už tu bylo řečeno, že ji pojilo hluboké přátelství s velikými
osobnostmi totalitní církve. S františkánem Janem Evangelistou Urbanem, který ji dlouhá
léta doprovázel, kapucínem Janem Evangelistou Víchou a pak její vztah také s Josefem
Zvěřinou, který jí pomáhal při obnově společenství v duchu 2. vatikánského koncilu. Ona
nikdy nespoléhala jenom na sebe. Byla hodně sečtělá. A uvědomil jsem si, jak si ji Pán Bůh
také připravoval právě pro toto konkrétní dílo obnovy, protože ona měla učitelské vzdělání
a schopnost vyjádřit, tvořit – to není každému dáno. Umět předat to, co člověk slyší nebo
co žije, dát to do konkrétních slov, obsahu. Možná, že mimo sestry mnozí z vás nevědí, že
ve svém životě duchovně doprovázela mnoho mladých kněží, kteří za ní jezdívali na duchovní doprovázení, zvlášť z oblasti Znojemska.“
(pokračování příště)
Připravila SM. Sebastiana

Letní tábory pro děti:
Letní tábor „Lásky hrad“, LETOS I PRO „PŘEDŠKOLÁKY“ –
více na tel. 605 950 277 (Ladislav Turek) a u katechetů vikariátu.
Letní tábor „Pidilidi“, přihláška je ke stažení na www.demdaal.cz.
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Homilie
Byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli (sr. 2 K 8,
9). Tak nás učí apoštol Pavel o nevyčerpatelné štědrosti Boha vůči nám lidem. Ano, Bůh,
který je plnost všeho, v osobě Ježíše z Nazareta vstupuje do lidských dějin tragicky poznamenaných lidským hříchem a jeho následky. Stává se pro nás chudým. Ztotožňuje se s těmi
nejchudšími, nejubožejšími. Vstupuje do našich dějin v chudobě, mimo pozornost mocných
tohoto světa; podstatnou část své pozemské existence prožívá obyčejným životem dělníka. Při křtu v Jordáně pak přijímá na sebe hřích světa – jak dosvědčuje jeho předchůdce
Jan a jak vyznáváme v každé mši svaté: „Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hřích světa! Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.“ V osobě Ježíše Krista se Bůh stal
solidárním s člověkem. A to je i téma tohoto měsíce v rámci Národního eucharistického
kongresu – EUCHARISTIE A SOLIDARITA.
Slavíme-li eucharistii, pak si nejenom připomínáme, ale znovu přijímáme tuto Boží solidaritu a dovolujeme Ježíši, aby nám projevil svou lásku až do krajnosti. Aby znovu přijal
naši slabost a obdařil nás svou mocí, přijal naši hříšnost a daroval nám svou svatost, aby
přijal naši smrtelnost a nabídl nám podíl na moci svého zmrtvýchvstání. Chceme-li však
slavit památku jeho smrti a zmrtvýchvstání s poctivostí, pak musíme brát vážně jeho slova:
„To konejte na mou památku!“, která pronesl poté, co učedníkům předal chléb a víno se
slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává.“ Je nutné si uvědomit, že konat na památku
nemáme jenom to, že přinášíme chléb a víno, jako to udělali učedníci shromáždění s ním
ve večeřadle; že nemáme jenom věrně opakovat jeho slova, jak je ve večeřadle pronesl On,
ale že máme mít také to smýšlení a ten postoj, jaký měl On. Postoj solidárnosti s námi
slabými, chudými a hříšnými. Slavit pravdivě a poctivě eucharistii, znamená stát se také
solidárními s druhými.
Církev si to uvědomuje, a proto nás inspiruje výčtem sedmi skutků tělesného milosrdenství: sytit hladovějící; poskytovat přístřeší lidem bez domova; oblékat ty, kdo nemají nic
na sebe; ujímat se těch, kdo jsou na cestách; navštěvovat nemocné; navštěvovat uvězněné
a pohřbívat zesnulé. Ale bída našeho lidského rodu není prvořadě v tělesné rovině, v slabosti našeho těla. To můžeme nahlížet, když vidíme a slyšíme Ježíše pronášet slova nad
ochrnulým, kterého před něj střechou spustili jeho přátelé: „Synu odpouštějí se ti hříchy.“
Naše tělesná bída má svůj podstatný kořen v odmítnutí Boha a jeho pomoci nám lidem,
v naší falešné touze po soběstačnosti a neochotě přijmout, že jsme na Něm bytostně závislí; v naší touze vystačit si bez Boha. Projevit solidaritu s druhými znamená hlásat Krista
a jeho evangelium. Pomoci druhým přijmout nabízený dar víry v Boha a lásky k němu.
I proto nacházíme také výčet sedmi skutků duchovního milosrdenství: dávat radu pochybujícím; poučovat neznalé; napomínat ty, kdo hřeší; těšit zarmoucené; odpouštět urážky;
trpělivě snášet obtíže; prosit Boha za živé i mrtvé. Solidarita pak je nejenom to, že druhým
darujeme, ale že jsme schopni a ochotni i od druhých přijímat, jako to činil i Kristus, když
přijímal službu žen, jež ho doprovázely, když přijal pohoštění v Káně, nebo u celníka, když
si nechal pomazat hlavu olejem a nohy osušit vlasy, když přijal loďku rybářů, aby z ní učil,
když přijal pomoc Šimona či Veroniky, když přijal službu těch, kdo pohřbili jeho mrtvé tělo.
P. Josef Sláčík, vikář
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Life update
Evropské setkání Taizé v Praze
Letošní Nový rok jsem prožil trochu netradičním způsobem. Vydali jsme se na Pouť
důvěry do Prahy, na modlitby Taize. Na začátku cesty jsem nic neočekával, nevěděl jsem
co. Těšil jsem se, ale nevěděl proč. Hned od začátku jsem ale začal cítit přítomnost našeho
Pána. Přišli jsme na registraci a za 45 minut jsme odcházeli s informacemi a vším, co jsme
potřebovali. Vyšli jsme před budovu registrace a čekala tam po nás obrovská fronta lidí.
Zpětně jsme se dozvěděli od našich kamarádů, kteří přišli asi dvacet minut po nás, že čekali
čtyři hodiny, než se k registraci vůbec dostali.
V dalším průběhu poutě nás potkávaly další věci, o kterých by si člověk řekl, že to jsou
maličkosti nebo že se toho moc nestalo, já jsem ale opravdu cítil, že to nejsou náhody.
Byli jsme ubytováni u sestřiček (boromejek) a tak vřelého přijetí jako tam se mi nikdy
v životě nedostalo. Neměli jsme první den oběd a hned nám bylo nabídnuto, abychom šli
do nemocniční jídelny. Jídlo, které jsme později dostávali každý den od organizátorů, bylo
nedostačující, bylo toho opravdu málo, ale nemuseli jsme vůbec nic říkat, vůbec se o to
starat a každý den, když jsme se vrátili k sestřičkám, čekalo nás na stole tolik jídla, že jsme
to nemohli ani všechno sníst. Když bylo přeplněné metro a lidé dlouho čekali na vlaky, nám
se vždycky podařilo jít a všechno přesně stihnout.
Na koci celé pouti jsme byli na krásné modlitbě v chrámu sv. Víta v krásném prostředí,
kterou vedl Dominik Duka. Po této modlitbě se v nás začalo něco dít, začali jsme přemýšlet, začali jsme s lidmi, se kterými jsme tam byli, debatovat a řešit věci, které nás trápí,
co na tom, že do pěti do rána. A když jsme druhý den jeli domů nevyspalí a unavení, co
myslíte?? V přeplněném vlaku jsme měli kupéčko sami pro sebe a spali jsme celou cestu
domů, takže jsme si skvěle odpočinuli a dojeli svěží a plní radosti. Samozřejmě všechno
nebylo takhle růžové, potkaly nás menší problémy se zdravotním stavem a s tím jídlem,
ale všechno dobře dopadlo. To byla pro mě pouť důvěry. Věřte a bude vám požehnáno. To
si chci odnést a na to nezapomínat.
Martin Vanáč, Prachatice
„Pojeďte, setkání Taizé je přece letos u vás v Praze!“ vybízely dlouhé měsíce předem
sociální sítě a další pověření mladí např. při návštěvách různých českých škol.
Této výzvy strávit vánoční prázdniny a Silvestra jinak a zažít pro nás něco zcela neznámého jsme se chytly a jako čtyřčlenná dámská výprava z Vodňan 29. prosince 2014 vyrazily
směr Praha – Arcibiskupské gymnázium, kde probíhala česká a slovenská registrace. Při ní
nás přidělili do naší hostitelské farnosti, kde ale byl velký zmatek a neustále jsme čekaly,
ani jsme nevěděly na co. S tím jsme ale musely počítat, protože zorganizovat tolik lidí
z různých států žádná sranda určitě není. Po přihlášení v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích
nás odpoledne čekalo i úžasné přijetí hostitelské rodiny, která nás ubytovala na celý týden.
K večeru jsme už musely pádit (hromadnou dopravou) do Letňan, protože se zde dostávala
večeře a následovala i první společná večerní modlitba.
Dopolední program byl 2 dny podobný: u sv. Vojtěcha ranní modlitba v mnoha jazycích
a následně diskuze na téma daného dne ve skupinkách, které byly tvořeny podle jazykových
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dispozic (česká nebyla). Obědy jsme vždy dostávali zabalené zároveň s večeří v předchozím
dni a vždy ve 13 hodin jsme už byli na polední modlitbě v různých kostelích v centru Prahy.
Zato odpoledne byla vždy pestře nabitá – aspoň co se týče nabídek workshopů a přednášek. Rozsáhlá nabídka, lákavá témata, známí čeští přednášející od víry po ekonomii.
Nejtěžší ale bylo se vždy dostavit tak brzy, abychom se ještě vůbec do sálu vešli ;).
Večerní program byl též pro každého zvlášť jasně stanoven. Kdo měl daný den večerní
modlitbu na výstavišti, měl zde i večeři, a kdo měl určenou modlitbu v katedrále, dostal
večeři před Hradem.
Silvestr byl kromě noční modlitby za mír pojat názvem „festival národů“, kdy každý
národ měl předvést, co je pro něj typické. V naší farnosti bylo spoustu Němců, Italů, Poláků, Ukrajinců a pár Čechů, takže výběr byl poměrně pestrý. Připravena byla nějaká zábava
jako učení německých jazykolamů, polských, španělských,… i tanců. Např. Češi učili polku
a Ukrajinci zpívali koledy .
Na Nový rok bylo místo přednášek setkání podle národností, jenomže jelikož spousta
Čechů vůbec registrována nebyla a přijela jen na modlitbu či na přednášku, setkali jsme
se jen se zlomkem českých účastníků. Až 1. 1. večer jsme se dostaly do katedrály, kdy byla
modlitba v přímém přenosu ČT2, což jistě díky všudypřítomné češtině ocenili diváci, ale
rozhodně ne vedle nás sedící Italové a Poláci. Ale určitě museli ocenit krásu osvícené katedrály!
2. ledna po dopolední modlitbě a mši tradá domů. A hodnocení?
Anežka: Jsem ráda, že jsem se tohoto setkání mohla účastnit, i když to byla docela
masová akce a ne vždy příjemná. Poznala jsem tady spoustu národů z té druhé stránky, že
všichni touží po tom stejném. Být nositelem míru a pokoje.
Káťa: Zpětně vnímám toto setkání jako motivaci k učení jazyků a skvělou příležitost
zjistit, že i ty ostatní národy mají své kouzlo. Učili jsme se i trpělivosti, když jsme se vtlačili
až do 4. soupravy metra, protože ty předchozí byly zaplněné k prasknutí, a především, že
Taizé modlitby v plných halách jsou prostě krásnými chvílemi, na které se můžeme těšit
i další rok ve Španělsku! 
K.+ A. Mrvíkovy, Vodňany
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Kláštery
Klášter kapucínů v Sušici
Naše vyprávění o klášterech Šumavy a Pošumaví se tentokrát posune v čase i prostoru.
Dostáváme se do oblasti západní části Šumavy, do města nad čarující, zlatonosnou řekou
Otavou, do Sušice. Název města je odvozen patrně od činnosti sušení zlatonosného písku
a jeho německá podoba zní Schűttenhofen.
Také po časové linii se posuneme z dob středověkých a vypravíme se do sedmnáctého
století, do časů po skončení ničivé války, která trvala celých třicet let. Předchůdcem kapucínského kláštera byl konvent augustiniánů založený v roce 1339. K němu byl vystavěn
kostel Panny Marie, založený roku 1352. Kostel se zachoval, ale klášter zanikl již počátkem
patnáctého století.
Řád menších bratří kapucínů vznikl spolu se dvěma dalšími větvemi františkánského
řádu – s řádem minoritů a observantů. Řádoví bratři se lišili svým oděvem, zvláště dlouhou
kapucí – it. capucio. Stejně jako všichni příslušníci těchto řádů se věnovali hlavně kazatelství, životu v odříkání a chudobě. Živili se pouze almužnami a dary od svých příznivců. Také
jejich kláštery se vyznačovaly jednoduchostí půdorysu, kostely byly bez věží a jejich průčelí
nebyla zdobena. Vzor staveb vytvořil architekt P. Antonio z Pordenone.
Z řad kapucínů vyšel svatý Felix z umbrijské vesničky Cantalice. Narodil se roku 1515
v chudé venkovské rodině, kde každodenní tvrdá práce na polích byla náplní rodinného
života. V době dospívání vstoupil Felix do kapucínského kláštera v blízkém Città – Ducale
a po době noviciátu byl přijat mezi řádové bratry. Nato byl vyslán jako almužník do Říma,
kde v ulicích věčného města strávil čtyřicet let až do své smrti. Byl známý svým poděkováním za věnovanou almužnu, takže si vysloužil přezdívku
– bratr Deo gratias. Jeho tělo je uloženo v kapucínském
klášteře v Římě. Roku 1712 jej papež Klement XI. prohlásil za svatého. Jemu je také zasvěcena sušická klášterní
bazilika, která při svém založení získala od císařovny
Eleonory Felixovy ostatky.
Do Čech přišli kapucíni z Vídně roku 1599 na pozvání
tehdejšího pražského arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé
a Lipé. První klášter byl založen nedaleko Pražského hradu, v blízkosti později založené Lorety, s kostelem Panny Marie Andělské. Z Prahy pak odcházeli další bratří
do Brna, Olomouce a také do Sušice. Tam byla založena
nejprve budova konventu roku 1651 a čtyři roky nato
byl vysvěcen kostel. Klášter byl založen majitelem žichovického panství Jindřichem Libštejnským z Kolovrat
za podpory samotného císaře Ferdinanda III.
Budova má jednoduchý čtyřúhelníkový půdorys s malým rajským dvorem a ambitem, na severní straně k ní
přiléhá kostel a na straně jižní jsou umístěny dva refektá12

ře – letní a zimní. Ve východním křídle pak
byly hospodářské prostory a v ostatních
křídlech cely řádových bratří.
Kostel sv. Felixe z Cantalice má jednoduchý jednolodní půdorys, uzavřený pravoúhlým presbytářem. K němu ze severní
strany přiléhá sakristie a dvě boční kaple.
Všechny prostory jsou zaklenuty valenou
klenbou s výsečemi. V osmnáctém století
pak byla přistavěna kaple sv. Kříže, která
je zaklenuta kupolí. V interiéru kostela se
zachoval hlavní trojkřídlý raně barokní
oltář s barokními obrazy. V kapli sv. Františka je umístěn světcův obraz a v kapli svatého Kříže masivní dřevěný kříž.
Zvláštní historii má obraz Bolestné Panny Marie. Pojí se k němu pověst o jeho zázračné
moci. Na počátku příběhu stojí nám již známý pan Jindřich Hýzrle z Chodů a jeho manželka
Eleonora Alžběta rozená hraběnka z Dohna. Pan Jindřich, který prožil dobrodružný život
na dvorech evropských panovníků, dostal obraz darem od saského kurfiřta. Na zámku Lčovice, kde rodina bydlela, byl obraz uctíván a paní Eleonora se u něj často modlila za šťastný
porod svého očekávaného dítěte. Na Zelený čtvrtek, 1. dubna roku 1649 přišel na svět synáček, který však nejevil známky života. Pan Jindřich, který klečel před mariánským obrazem
a modlil se za svoji manželku a dítě, vzal synka do rukou a ten ožil. Dle pověsti v té chvíli
z čela Madony skanula velká krvavá krůpěj, stékala na obraz Panny Marie Karmelské visící
pod ním a dále ve dvou praméncích do bible otevřené v části Knihy Žalmů.
Manželé nato věnovali oba mariánské obrazy spolu s knihou sušickému klášteru a paní
nechala zhotovit vyřezávaný oltář. Obraz se brzy stal vyhledávaným poutníky a prosebníky
a kostel s klášterem se stal poutním místem k Panně Marii Sušické. Její pomoc byla námětem mnoha pověstí o zázračném uzdravení dospělých i dětí. Poutníci, měšťané i duchovní
osoby přinášeli Panně Marii četné dary. Tak roku 1762 věnoval netolický děkan Antonín
Raušer obrazu stříbrný rám. Několik let předtím vznikly dva nové oltáře vytvořené na náklady sušických měšťanů. Také olej do lampy, která věčně svítila před obrazem, byl pořizován z darů. Pravidelné poutě se pak konaly každoročně na svátek Sedmibolestné Panny
Marie. Kaple Sušické Panny Marie je také součástí Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi.
Klášter a jeho obyvatelé zažili také neblahé časy. Poklad uložený v kostele i jeho vybavení
a obrazy se staly obětí zlodějů. Poprvé došlo ke krádeži v roce 1791, kdy zmizelo stříbrné
nádobí a mariánský obraz. Kupodivu byl nalezen v polích poblíž obce Nemilkova. Své vykonaly také josefínské reformy na konci osmnáctého století. V roce 1977 došlo k další krádeži,
obraz však zloděj vrátil zpět, když jej v noci vhodil do okna fary. Nejkrušnějším obdobím
byla padesátá léta minulého století. Bratři kapucíni museli ze Sušice odejít a budovy byly
využívány pro potřeby armády i jako byty. Teprve v roce 1993 se mohlo několik mnichů
vrátit a obnovit život kláštera. Dnes je obýván čtyřmi bratry, kteří jsou součástí většího
společenství kapucínských bratrstev u nás i v zahraničí.
MFK
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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.

Martin Hubáček
nar. 8. 4. 1975; ženatý, 2 dcery, 2 synové
učitel ZŠ 2. st.
akolyta od 20. 3. 2011
Jak jste se k této službě dostal, proč jste se pro ni rozhodl, jak jste prožíval přípravy
a pověření?
Od roku 1999 patřím do farnosti Šumavské Hoštice. V té době zde byl duchovním
správcem o. Jaroslav Z., který o službě akolyty mluvil a k ní také vybízel. Akolytský kurz
byl uskutečněn až později o. Josefem v Prachaticích. Příprava byla ukončena rekolekcemi
v Pěkné a 20. 3. 2011 jsem společně s ostatními přijal pověření ke službě akolyty od otce
biskupa. Aktuálně mám o. biskupem Pavlem P. prodloužené dovolení vykonávat službu
akolyty do 10. 10. 2019. Další formace se nabízí při pravidelných setkáních s ostatními
akolyty na faře v Prachaticích, které organizuje o. Josef Sláčík.
Co vám tato služba v praxi přináší v pozitivním i negativním pohledu, jaký dopad
má na váš osobní i rodinný život?
V praxi mě tato služba vede k pravdivosti života z víry. Být pravdivý v tom, jak a komu
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věřím, co, proč a pro koho to dělám. Jak svědčím o Boží přítomnosti v rodině, v práci a tam,
kde se zrovna nacházím? Někdy je těžké unést rozpor mezi teorií a praxí života z víry. Zrcadlo mi v tomto ohledu nastavuje především rodina.
V které oblasti jste nejvíc využíván, jak konkrétně sloužíte, jste v této službě vytížen málo či příliš?
Služba je nepravidelná a ojedinělá a zatím spočívala v několika bohoslužbách slova v různých farnostech (Šumavské Hoštice, Předslavice, Lštění, Husinec).
V současnosti pravidelně vedu z pověření o. Janouška ze Čkyně 1x měsíčně bohoslužbu
slova ve Lštění.
Jak vidíte své působení do budoucna, chtěl byste v církvi sloužit víc, jinak, uvažujete o jáhenství?
Jáhenství? O tom uvažuji už 10let!
Co vám pomáhá ve vašem duchovním životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro vaši
službu?
Nejvíce Bůh Otec svou trpělivostí a bezpodmínečným přijetím. Pak má úžasná manželka
a hned potom naše děti – když mám hlavu v nebi, postaví mě opět nohama na zem. Jsem
vděčný za rodinný život, je to skvělá duchovní formace.
Nejen pro vedení bohoslužby slova je mým velkým vzorem náš pan jáhen Jaroslav Filip.
Oporou je o. Josef Sláčík a další kněží, ale i laici, kteří svědčí svým životem o Boží přítomnosti mezi námi. Díky za každé takové setkání, které naplňuje pokojem a zapaluje!
Přeji takových setkání co nejvíce!

Dětem a mládeži
„ZACHOVÁVEJ ŘÁD A ŘÁD ZACHOVÁ TEBE“ (sv. Augustin)
Nezní to trochu zvláštně? Nepatří to spíše někam do kláštera? Nebo pro naše kněze
ve farnosti?
Je velmi dobré, ale i velmi důležité umět si vytvořit svůj řád života a ten pak i dodržovat. Celý svět se řídí podle pravidel, která do něj na počátku vložil Stvořitel, a i my jsme
povoláni podřizovat se tomuto věčnému řádu. Není pouhým stereotypem, ale pevnou
kostrou, na níž stojí náš život… Pokračování se můžeš dočíst v časopisu TARSICIUS pro
kluky u oltáře (i všechny ostatní).
Pro tento rok je vyhlášena soutěž Tarsicia: Hledej článek spojený s Eucharistií, který
je označen logem NEK 2015, a vyhraj komiksovou Bibli!
Časopis Tarsicius má stránky rozdělené pro kluky „mazánky, mazáky a borce“. V tištěné podobě ho naleznete ve farní knihovně v Prachaticích nebo si o něj řekněte svému
panu faráři. Více na www.tarsicius.cz.
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Zaniklé kostely Šumavy
Zhůří
První zmínka o Zhůří pochází z roku 1613, nicméně již před tímto rokem zde bylo sídlo jedné z králováckých rychet. Obec ležící devět kilometrů
západně od Hartmanic v nadmořské výšce 916 metrů spadala farností
ke kostelu sv. Mouřence, vzdálenému čtyři hodiny chůze, a nezřídka špatné počasí účast na bohoslužbě znemožnilo. Tehdejší
rychtář Georg Schmidt proto nechal na svůj náklad v roce
1684 vystavět kapli, zasvěcenou Nejsvětější Trojici, a přestože byla v roce 1731 opravena a rozšířena, nestačila již
stoupajícím potřebám věřících, a tak v roce 1761 putovala
na pražské arcibiskupství žádost o svolení ke stavbě kostela.
Bylo jí vyhověno, již následujícího roku se mohlo začít a 23. října
1763 vysvětil sušický děkan Weissenregner zřejmě dřevěný kostel, jenž
převzal zasvěcení své předchůdkyně, tedy Nejsvětější Trojici. Tři týdny před tím, 30. září
toho roku, byl ustanoven kaplan (a pozdější farář) Jakub Heisler, spadající pod zejbišského
kooperátora Matthiase Reitmayera. Samostatné fary se Zhůří dočkalo již 1. ledna roku
1766. Farní budova byla vystavěna v roce 1764, a přestože v okolí se vždy v případě far jednalo o stavby kamenné, ta zhůřská byla dřevěná, temná, s omítnutými místnostmi a zvenku
pokryta šindelem. V únoru roku
1809 vypukl v obci velký požár
a shořel i kostel, avšak ještě téhož roku nechal hrabě von Palm
Gundelfingen vystavět nový,
tentokráte již kamenný. V letech
1822–1823 byla přistavěna věž
s jehlancovitou střechou, s kobkou a hlavním vchodem do obdélníkové lodě.
Přesnou podobu si jako obvykle můžeme učinit ze soupisu
památek, a to z okresu sušického, jenž sestavili pánové Hostaš
a Vaněk v roce 1900:
„Loď osvětlena jest na každé
podélné straně třemi barokovými
okny a kryta rákosovým stropem,
který bez přerušení prodlužuje se
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do užšího presbytáře, vytvořeného z pěti stran
osmiúhelníka. Stěny oživeny jsou jednoduchými pilastry a římsou táhnoucí se bez přerušení podél stěn lodě i presbytáře. K tomu přiléhá na jižní straně sakristie a chudičká nad ní
oratoř. Hlavní oltář je slušná baroková stavba
z 18. století, s dvěma páry sloupů s kompostními hlavicemi a s obrazem Nejsvětější Trojice
(novější to kopie dle Rubense), po stranách sochy sv. Augustina a Jana Evangelisty (u bočních
oblouků sochy sv. Václava a sv. Teresie z Avily).
Boční oltáře (dva) a obrazy na nich jsou bezcenné. Krucifix dřevěný a pod ním Matka Bolestná,
skoro v životní velikosti, obstojné řezby z počátku 18. století. Kalich měděný, nově zlacený,
barokový, bohatá rostlinná ornamentika, práce
tepané z 18. století, tři vysuté skleněné lustry
jsou výrobkem zdejších okolních skláren.“
K tomu je třeba doplnit, že levý postranní
oltář zdobila trojice soch, a to Panny Marie,
sv. Leonarda a sv. Mikuláše. Protější pravý
pak obraz svatého Josefa a sochy svatých
Jana Křtitele a Jakuba. Údaje o varhanách, umístěných na empoře nacházející se proti
hlavnímu oltáři, nebyly dohledány, dva zvony umístěné ve věži ulil v letech 1833 a 1837
českobudějovický zvonař Jan Vojtěch Perner a malý zvon rovněž českobudějovický
Vilém Schaek v roce 1867. Pernerovy zvony
byly za první světové války sneseny a v roce
1922 nahrazeny novými, tentokráte od Richarda Herolda z Chomutova. Větší, vážící
165 kilogramů, byl zasvěcen stejně jako
kostel Nejsvětější Trojici, menší (váha
87 kg) pak Panně Marii a 8. října 1922 je
vysvětil tehdejší všerubský farář Johann
Spannbauer. Avšak historie se opakovala
a oba zvony byly 26. ledna 1942 opět sejmuty a na věži zůstal jen malý zvon. V polovině listopadu roku 1907 nainstaloval
Karel Kolář, z pražské firmy Ludvig Heinz,
na věž bicí hodiny. Interiér i inventář byly
postupně vylepšovány, a to zejména dary
věřících.
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V roce 1908 byl vysvěcen nový obraz svatého Jiří od klatovského malíře Otty Steklema,
umístěný v horní části pravého bočního oltáře, a v roce 1940 protější levý mariánský oltář
získal nový obraz Třikrát zázračné Matky z Schönstattu od malíře Lautenbacha z Münsteru. V roce 1919 je nainstalováno světlo k hlavnímu oltářnímu obrazu i ke svatostánku.
Po druhé světové válce bylo
německé, tedy v tomto případě
veškeré obyvatelstvo odsunuto
a obec osiřela. Posledním zhůřským farářem byl Heinrich Krampe, jenž zde působil až do odsunu
v roce 1946, poslední mše byla
v kostele sloužena v dubnu 1952
a území začleněno do vojenského
prostoru Dobrá Voda. V polovině padesátých let Zhůří sloužilo
jako cíl pro cvičnou dělostřeleckou palbu či útoky vojsk a bylo
zcela srovnáno se zemí. Inventář
byl zničen či rozkraden, náhrobky ze hřbitova posloužily v sedmdesátých letech minulého
století ke zpevnění cesty mezi Starým Brunstem a Gerlovou hutí. V roce 1999 byla nedaleko místa zbořeného kostela postavena malá kaple, která přebrala původní zasvěcení
Nejsvětější Trojice.
18

Pohled z bývalé osady Zhůří na Poledník
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Stalo se

Prodloužený víkend 6.–9. února 2015 na Ktiši pro „náctileté“ byl náročný a zároveň
krásný a obohacující – čas pro společné hry, vyprávění, modlitbu, adoraci i odpočinek.

Růžičkový ples ve Vimperku uspořádala místní farnost a charita.

Pouť do Svaté země
Židovský chrám
Dějiny Chrámové hory jsou pohnuté. Prastará tradice ji spojuje s místem, na kterém měl
Abrahám Hospodinu obětovat svého syna Izáka (Gen 22, 1-19) – jak jsme to četli při mši sv.
na 2. neděli postní. To samozřejmě nelze ověřit, ale duchovní záměr je zřejmý: prokázat, že
toto místo si vyvolil sám Hospodin, aby mu tu jeho lid přinášel oběti. Berany místo synů.
Jen on bude jednou obětovat svého Syna pro záchranu lidí. To bude jeho odpověď.
Jiná tradice spojuje toto místo s událostí, o které čteme ve 2 Sam 24: David se prohřešil
tím, že nařídil provést sčítání lidu. Zasáhl tak do Božích práv – jen Bůh smí vést v patrnosti
ty, kdo mají žít nebo zemřít – a zároveň ukázal, že spoléhá víc na sílu a množství vojska,
než na Hospodina a jeho pomoc. Hospodin mu dal vybrat ze tří trestů – on se však volby
zřekl, ponechal ji Bohu: „Padněme raději do rukou Hospodina, neboť jeho milosrdenství
je veliké; do rukou člověka upadnout nechci.“ V zemi pak vypukl mor, při kterém zemřelo
70 000 mužů. Anděl, který hubil lid, se po třech dnech zastavil na humně Jebusity Arauny – to je dnešní Chrámová hora. David to humno koupil, postavil tam Hospodinu oltář
a přinesl celopaly a pokojné oběti.
Šalomoun zahájil stavbu chrámu ve čtvrtém roce svého panování (pravděpodobně
v roce 969 nebo 968 před Kristem). Místo bylo příliš těsné – na východě se srázně sklánělo
do údolí cedronského, na západě do údolí zvaného Tyropoeon, na jihu přecházelo v povlovný Ofel – proto ho dal nejprve uměle rozšířit. Nechal ztesat severní stranu pahorku, na východě a na západě vystavěl dvě rovnoběžné zdi a prázdnou prostoru vyplnil zemí. Na jihu
zvýšil půdu pomocí velkých sklepů. Vzniklo tak prostranství o velikosti více než 7 hektarů.
Vzorem pro stavbu (srv. Mdr 9, 8) byl stánek, který dal Mojžíš z Hospodinova příkazu
zbudovat na poušti cestou z Egypta do zaslíbené země (Ex 35 – 40). Izraelité ovšem nežili
ve vzduchoprázdnu. Není tedy divu, že se v jeho podobě odrážejí egyptské vlivy – pozoruhodná je zvláště shoda s chrámem boha Chonsa v Karnaku. V průběhu stavby k nim přibyl
vliv fénické architektury. David sice nashromáždil množství zlata, stříbra, mědi i železa,
a kamene byl v zemi dostatek,
ale chybělo cedrové, jedlové
a cypřišové dřevo. To rostlo
na Libanonu, v zemi tyrského krále Chírama. Šalomoun
s ním proto uzavřel obchodní smlouvu: zaručil mu mír
a dobře mu zaplatil (pšenicí
a olejem) a za to dostal nejen
dřevo, ale i zkušené architekty a šikovné řemeslníky.
Šalomounův chrám –
pokus o rekonstrukci
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Podobně jako jiné chrámové komplexy té doby byl i Šalomounův chrám v Jeruzalémě
víceúčelovým zařízením. Jen hlavní budova sloužila výhradně bohoslužbě. Měla tři místnosti: předsíň, dlouhou hlavní síň – svatyni, a velesvatyni: tento prostor bez oken, oddělený
od svatyně oponou, měl tvar krychle o straně asi 9 metrů. Chránil symbol smlouvy, archu
úmluvy, střeženou dvěma cheruby z olivového dřeva, kteří byli 4,5 m vysocí a potažení
tepaným zlatem. Žádná noha nesměla do této místnosti vstoupit, žádné oko ji nesmělo
spatřit, jen velekněz jednou v roce, v den smíření. Při posvěcení pronesl král působivou
modlitbu, ve které vyznával nedostatečnost chrámu tváří v tvář velikosti Izraelova Boha:
„Což vskutku může Bůh bydlet na zemi? Hle nebe a nebesa nebes tě nemohou obsáhnout, tím
méně tento dům, který jsem zbudoval. Hospodine, můj Bože, … ať jsou tvé oči upřeny na tento
dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslyš modlitbu
svého služebníka i svého izraelského lidu, kdykoli se budou modlit na tomto místě. Vyslyš na místě, kde trůníš, v nebi, vyslyš a odpusť!“ (srv. 1 Král 8, 27-30).
Z příslovečné nádhery Šalomounova přepychu se nedochovalo nic. Vpád Babylóňanů
proběhl ve dvou vlnách: v roce 598/597 př. Kr. Nabuchodonosor město ještě ušetřil, dosadil
jen jiného krále. Když však i ten vypověděl poslušnost, vtrhl do země znovu a mezi 25. a 28.
srpnem 587 př. Kr. ho srovnal se zemí. Všechno cenné zařízení odvezl s sebou do Babylónu.
Po návratu ze zajetí v roce 538 př. Kr. trvalo plných osmnáct let, než se Izraelité pod
vedením Zorobábela pustili do obnovy chrámu. Když byl v březnu 515 př. Kr. konečně
dostavěn, byli jím zklamáni. Prorok Ageus je povzbuzoval: „Kdo zbývá ještě mezi vámi, jenž
viděl tento dům v jeho prvotní slávě? A jak ho vidíte nyní? Nezdá se vám jako nic ve vašich očích?
Vzmužte se, všichni obyvatelé země! Budoucí sláva tohoto domu bude větší, než byla sláva prvního. Na tomto místě dám pokoj – praví Hospodin zástupů.“ (srv. Ag 2, 3-9).
Znovu byl zničen v bojích mezi Seleukovci a Ptolemaiovci (nástupci Alexandra Velikého)
kolem roku 200 př. Kr. a obnoven v národně osvobozeneckém boji vedeném Makabejci.
Nejdůkladnější přestavbu uskutečnil král Herodes Veliký. Chtěl získat sympatie Židů,
proto se rozhodl všechno krásné a cenné, co mohl helénistický svět oněch dnů nabídnout,
zasvětit Bohu svých poddaných. Začal v roce 19 př. Kr. Rozměry chrámu byly nedotknutelné a musely odpovídat rozměrům prvního chrámu Šalomounova. Všechno ostatní však
dal změnit. Protože nebyl Žid, nesměl do svatyně vstoupit. Rozšířil tedy vnější chrámový
okrsek, kam vstoupit směl, a vybavil jej zcela nevídanou nádherou. Prostor tu byl danou
přírodní polohou velice omezen, a tak byl terén na severu zarovnán, na jihu naopak navršen a zpevněn mohutnými zdmi. Vznikla rovná plošina lichoběžníkového tvaru o rozloze
144 000 metrů čtverečních (dvakrát větší než dřívější chrámový okrsek), ohrazená dvojitým sloupovím, uzavřeným zdí. To se na východní straně, směrem k Cedronskému údolí,
nazývalo Sloupoví Šalomounovo, protože jeho základy pocházely od Šalomouna. Užívalo
se ho jako prostroru pro vyučování. Nový zákon se o něm zmiňuje několikrát – např. Lk
2,46; Jan 10,23; Sk 3,11; Sk 5,12. Také jižní strana byla impozantní – tyčila se strmě nad
údolím. Tady bylo chrámové cimbuří, na kterém se odehrálo jedno z Ježíšových pokušení.
Definitivní konec nastal v roce 70 po Kristu. Římský vojevůdce Titus dobyl Jeruzalém
a srovnal ho se zemí. Nezůstal kámen na kameni, přesně jak to Ježíš předpověděl.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Marie Wojtowiczové
Narozena: 22. 3. 1935
Vdova:
od roku 1986
Sourozenci: starší sestra
Ráda bych ještě do vizitky napsala působiště a koníčky, ale bylo by to zbytečné,
Maruška je v prachatické farnosti všem známá. Nechybí na žádné mši svaté, na žádné
akci konané v kostele a nechybí ani při práci na místní faře. Jak sama přiznala, ráda
se setkává s lidmi a doma by jí bylo smutno. Bylo velmi těžké přemluvit ji k rozhovoru,
stálo mě to veliké úsilí a podařilo se to za pomoci paní Jany Srbené po jedné pondělní
mši svaté v hospici, kdy vznikl náš rozhovor, kterým jsem chtěla připomenout jejích
krásných 80 let života.
Rozhovory začínáme vždy dotazem na mládí, jaké jsou vaše vzpomínky?
Pocházím z malé vesničky Brusná u Lhenic, tam jsem také chodila do základní školy.
Rodiče byli soukromí zemědělci, a tak jsem musela zůstat doma na hospodářství a také
absolvovat dvouletou zemědělskou školu ve Vodňanech. Po založení JZD se začaly stavět
velkokapacitní stavby, kde jsem také pracovala, a tam jsem poznala svého muže. V roce
1962 jsme se vzali a přestěhovali jsme se do Prachatic. Nejdříve jsem pracovala v bývalé
mlékárně v kuchyni jako pomocná síla a pak jsem přešla do ZVVZ do kuchyně. Tam jsem
zůstala až do důchodu. Byla to také těžká práce. Vařila se tři jídla a až 700 obědů denně,
ale soboty a neděle byly volné. S manželem jsme jezdívali na chalupu, kterou jsme zdědily
se sestrou po rodičích. Tam nám bývalo dobře, bylo to u lesa, měla jsem tam zahrádku
a manžel přestavoval naše bydlení. Byl už v té době dost nemocný, prodělal dva infarkty
a zemřel, když mu bylo 57 let. Když jsem zůstala sama, nebavilo mě už jezdit na chalupu
a teprve jsem začala chodívat do kostela v Prachaticích, poznávat farníky a zapojovat se
do práce ve farnosti.
K prachatické farské kuchyni patříte už tolik let, že si vás jinde ani nedovedu představit. Skromná, pracovitá, usměvavá, pohostinná… Kdy tato vaše bohulibá činnost
začala?
Já už si to ani nepamatuji, ale bylo to až po revoluci, ještě za otce Štribla, který zde působil. Zapojila jsem se do skupiny žen, které uklízely každý týden kostel. Když se opravoval
kostel, bylo potřeba, aby se častěji uklízelo. Tak asi moje činnost ve farnosti začala. Pak
mě oslovil otec Jaroslav Havrda, zda bych nešla vařit na faru, protože tehdy vznikla Farní
charita a otec Pavel Šimák poskytl prostory fary pro lidi bez domova. Vystřídalo se zde
hodně mužů a bylo potřeba je nasytit. Velmi jsem se toho obávala, nejsem žádná vyučená
kuchařka, ale naštěstí se vařila skromnější jídla a v kuchyni mně vždy někdo z klientů
pomáhal. Bylo to dost náročné, každý den se vařilo jak pro kněze, tak pro klienty 15 až
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20 obědů. Tehdy se nabídla k pomoci Hanka
Mušková, byla také vdova, důchodkyně o 8 let
mladší, a tak jsem nebyla sama. Také se pro
ty klienty pralo ložní prádlo, až když se koupila automatická pračka na faru. Prádlo jsme
pak vozily k Hance do sušárny, vymandlovaly
a dovezly čisté. Také bylo třeba uklízet faru,
tak mi Hanka řekla, že to budeme dělat my.
Nejdříve jenom učebnu, postupně celou faru,
což děláme dodnes.
Když přišel na faru pan vikář Josef Sláčík,
klienti se odstěhovali na faru do Záblatí a fara
se začala opravovat. Otec Josef mě požádal,
jestli bych zase mohla pomoct v kuchyni alespoň na tři dny. V té době vařila Alena Štěpánková, a tak jsem opět pomáhala v kuchyni. Po odchodu Alenky to převzala Maruška
Dejmková. Byla velmi obětavá a šikovná. Poslední dobu už není potřeba vařit každý den
obědy, tak se přestalo na faře vařit a nevím, jestli mě ještě bude potřeba. Kostel už také
neuklízím, bylo to na mě moc. Janička Srbená si vytvořila partu z mladších žen, a tak je
úklid kostela zajištěn. Já už jen ve čtvrtky pomáhám s květinovou výzdobou.
Já bych ráda zmínila ještě další vaše akce. Po léta jste zpívala s námi v chrámovém
sboru. Po operaci hlasivek jste už nemohla zpívat a máte problém i s mluvením. Ale
také vím, že už léta nahráváte nedělní mše svaté na magnetofonovou pásku. Jak tato
akce vznikla a proč?
Já už nevím, koho to napadlo, asi P. Šimáka, to už je léta. Mám hodně pásků a bylo to pro
potřebu starých a nemocných lidí, farníků, kteří už nemohli chodit do kostela. Vždycky se
nahrála mše svatá, jak ranní, tak večerní. Nejdřív je natáčela Hanka, já jsem ještě neměla
magnetofon. Pak jsme natáčely obě a kazety jsme pak roznášely nemocným, jak bylo třeba.
Ještě stále nahrávám, ale už je o to menší zájem a pak technika jde kupředu a už mi jde
špatně přehrávání na jiné pásky. Také jsem si dala práci a mám natočené jen kázání našich
kněží. Myslím, že je to velký poklad a snad to bude jednou na čem přehrát.
Musím ještě připomenout vaši poutnickou éru. Jezdíte na všechny zájezdy a poutě. Jednou jsem s vámi byla v Medžugorie za otce Pavla Šimáka a byl to pro mě veliký
duchovní zážitek, který si nosím v srdci. Vy jste tam byla vícekrát, máte i vy nějaký
duchovní zážitek?
Byla jsem tam celkem desetkrát. Velmi jsem si toto mariánské místo zamilovala i s těmi
těžkými výstupy po kamenech na Križevac. Znám toto místo, ještě když bývaly mše svaté
za kostelem, dnes už je to všechno moderní. Při jedné z prvních poutí jsem před večerním
růžencem chtěla vyfotit kostel a moje sestra řekla, ať se podívám do slunce. Na obloze jsem
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uviděla hostii, která se zvětšovala, měla duhové barvy, ty se stále měnily. Bála jsem se, ale
slunce mě neoslňovalo. Pak jsem viděla obrácenou duhu, kterou jsem si dokonce vyfotila.
Stojí tam také velká bronzová socha vzkříšeného Pána Ježíše a z té sochy chvilkami vytéká
voda kapka po kapce a nikdo neví, jak je to možné. Také jsem si tu kapku otřela kapesníkem.
Pán Bůh vám dopřál tolik požehnaných let života, zeptala bych se vás, co chystáte v nejbližších letech, ale bylo by to úsměvné. Máte klíče od kostela, jste k dispozici
ve službě sakristánky a nabízíte stále své služby, jak při mši svaté, tak na faře. Chtěla bych vám za všechny farníky a čtenáře popřát, aby vám Bůh dopřál hodně zdraví
a tělesných sil pro vaši nezištnou službu a aby vás provázel svým požehnáním v každé
chvíli vašeho dalšího života. A kéž toto požehnání doprovází všechny ženy, které tak
velkodušně dávají své síly a čas ve službě v naší farnosti.
Připravila SM. Sebastiana

Nabídka Diecézního centra pro rodinu
Připravujeme přednášku Mons. Aleše Opatrného na téma Jak se vyrovnávat s minulostí. Bude se konat 18. 3. 2015 v 17h. v kostele sv. Rodiny v Českých Budějovicích.
Pro obtíže ve vztazích partnerských i rodinných, pro výchovné problémy nabízí
Diecézní centrum pro rodinu psychologické poradenství a individuální psychoterapii.
Je nutné se objednat předem, a to buď telefonicky: 731 402 980(1) nebo e-mailem:
dcr@bcb.cz. PhDr. Alena Poláčková

VIII. Světové setkání rodin ve Filadelfii v roce 2015
22. – 27. září 2015 přivítá Filadelfie v Pensylvánii účastníky VIII. Světového setkání
rodin, na kterém přislíbil svoji účast i papež František. Každé takové setkání má své téma,
jehož cílem je zdůraznit význam rodiny a upozornit na její skutečnou hodnotu pro dobro
společnosti. Motto setkání v r. 2015 zní „Naším posláním je láska: rodina plná života“.
Na webu Národního centra pro rodinu (NCR) http://www.rodiny.cz/cirkev-a-rodina/svetova-setkani-rodin/2198-viii-svetove-setkani-rodin najdete aktuální informace, které se průběžně aktualizují, např. o postupu při registraci apod. S případnými dotazy nechť se zájemci
obracejí na NCR. Překlad přípravných katechezí připravuje překladatelská sekce ČBK.

Pozvánky pro děti a mládež v postní době v Prachaticích
Velikonoční dílna na faře – úterý 17. března 15:00-18:00 hod.
Květná neděle 29. března od 9:30 hod. – Dětská mše v kostele sv. Jakuba, po ní
velikonoční trh před kostelem (výtěžek trhu je určen pro potřeby katecheze a akcí
s dětmi ve vikariátu).
Velký pátek 3. dubna v kostele sv. Jakuba:
od 9:00 hod. možnost svátosti smíření
od 9:30 hod. křížová cesta s texty pro děti a mládež
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Prachatická charita
Tříkrálový příběh
V pondělí 5. ledna 2015 probíhalo koledování Tří králů v obcích Pěčnov a Záblatí
na Prachaticku. Skupinku tvořili tři sourozenci a koledování si opravdu užívali. Měli štěstí
na samé milé a usměvavé dárce, kteří je vlídně přijímali a za jejich zpěv a dárečky jim dávali
nejen peníze do kasičky, ale také různé sladkosti.
Toto příjemné odpoledne však neskončilo nejlépe. Při návratu z koledování se služební
auto naší charity střetlo s protijedoucím vozidlem, jehož řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu vozovky, vyjel do protisměru a naboural do nás. V současné době ještě probíhá léčení
jednoho z dětí, dvě dívky jsou již v pořádku. Dům sv. Petra v Záblatí tímto přišel o služební
vozidlo, které bylo vyhodnoceno jako neopravitelné.
V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (dále DSP) se konaly
v prvních týdnech nového roku následující akce:
Dne 17. ledna 2015 se uskutečnil v rekonstruovaných prostorách DSP „Kurz dílenských prací“ zaměřený na výrobu dřevěných
krmítek pro ptáky.
Dále se 24. ledna 2015 uskutečnil v DSP „Kurz vaření“. Na programu byla příprava polévky – vývar z vepřových žeber se zeleninou a nudlemi a hlavního chodu – zapékaných brambor na smetaně
s vepřovou kotletou. Uživatelé, kteří se zapojili, pak společně připravený pokrm zkonzumovali.
V Domě sv. Dominika Savia pro matky s dětmi si
pracovnice pro ubytované děti a jejich maminky připravily několik příjemných aktivit, uvádíme čtyři, které měly
největší ohlas:
5. ledna 2015 jsme pokračovali v akci „Celé Česko čte
dětem“ společným čtením z knížky „ Belinka“ od autorky
Síty Rojové. Starší děti již rovněž samy z knihy předčítaly.
Po přečtení kapitol jsme si společně o hlavní hrdince z knížky povídali.
18. ledna 2015 – Cesta za pirátským pokladem. Do cíle se děti dostaly pomocí starobylé mapy. Na cestě je čekaly úkoly a v cíli zasloužená sladká odměna. Tato akce byla velmi
úspěšná.
25. ledna 2015 – pokračování v akci Malování podle fantazie. Dětem byla přečtena
pohádka a poté malovaly obrázek na motiv příběhu, který se četl.
30. ledna 2015 – dětská diskotéka aneb maminkám vstup zakázán – odpoledne
plné písniček, tancování a her.
Pracovnice terénního programu Most naděje připravily pro děti z Ktiše na pololetní
prázdniny 30. ledna 2015 Den plný zábavy. Pro děti byly na místní faře připravené různé
hry, tvořivá dílnička a velice oblíbené malování na obličej.
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Ze starých kronik
Dub
Násilná smrt J. V. následníka trůnu
V neděli 28. června 1914 zavraždil ranami z browningu Srb Princip, žák VIII. tř. gymnasijní v Serajevě Jeho cís. a král. Výsost a arciknížete a následníka trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho choť Žofii vévodkyni z Hohenbergu.
3. srpna vykonány ve farním chrámu Páně smuteční služby Boží, kterých se žactvo obecné školy súčastnilo.
Téhož dne vypověděl prozatímní kostelník Josef Tichava, truhlář v Dubu čís. 39 službu
kostelnickou. Za něho se přihlásil Josef Hajžman, krejčí v Dubu čís. 47 a byl po dohodě se
sl. patronátním úřadem prozatímně pro službu kostelní a hrobařskou od faráře ustanoven.
Zmíněnou dohodou – jak výslovně bylo zjištěno – právo farního úřadu vzhledem k ustanovení kostelníka nikterak není zkráceno ani dotčeno.
Mobilisace
Dne 26. července – v neděli – byla vyhlášena mobilisace. Vražda serajevská urychlila
krvavé žně světové války. Obraz mobilisace – oné neděle – a nastoupení vojínů v pondělí
zůstane nezapomenutelný.
Postup války náleží dějinám, kde bude úplný a přesný.
Osadní sbírka
6. září 1914 konána z podnětu farního úřadu sbírka po osadě dům od domu
1) ve prospěch Červeného Kříže
2) na podporu osiřelých rodin.
Vybráno úhrnem K 48 – výlohy sbírky dle jednacího protokolu farního 2 K 50 h.
Z toho obnosu bylo zasláno odštěpnému spolku Červeného kříže ve Strakonicích
20 K 10 h a zbývajících K 25 h 40 uloženo zatím do pokladny záložního spolku dubského
a k „Ježíšku“ rozděleny pro dítky rodin vojínů dlících v poli.
Květinový den
Dne 3. a 4. října 1914 vynesla sbírka v kostele pod heslem: květinový den 3 K 47 h. Byly
zaslány pošt. poukázkou c.k. okresnímu hejtmanství ve Strakonicích.
Nadace vel. pána Martina Petrů
Z nadace velebn. pána Martina Petrů poděleni 15. listopadu po rozumu nadačního ustanovení chudí osady dubské a za část obnosu nadačního koupeny knihy (5 bibl. dějeprav,
2 Katechismy, 3 zpěvníčky) pro chudé školní dítky.
Stavba nové školy
Dne 23. listopadu 1913 vydražili stavbu nové školy dle úředně schválených plánů sta28

vitele p. Tomšíčka z Vodňan – stavitelé Fr. Kulíř z Paračova a Fr. Macholda
z Volyně společně. K ruce nerozdílné
za obnos 56.340 K.
Vnitřní zařízení svěřeno truhláři
J. Klimešovi z Vlachova Březí, který podal nejnižší offertu.
Dne 23. března 1914 položen základní kámen nové školní budovy
na pozemku zakoupeném od hospodáře Urbana. O 8. hod. byly slavné služby
Boží, případná promluva duch. správce
a průvod na staveniště. Tam promluvil
správce školy p. Frant. Jankovec a pak
následovalo obvyklé klepání na kámen.
Dokončení stavby zdržela válka.
Z většího byla hotova v dubnu r. 1915.
Dne 17. května pak náhle – před
kollaudací – bez předchozího usnesení
místní školní rady, přestěhována byla
škola do nové budovy. 18. června byla
pak teprve kollaudace a 20. června svěcení školy, jež provedl po přiměřené
řeči duchovní správce K. Traxler. Ck.
Okresní školní rada (vzhledem k válečné době?) officielně zastoupena nebyla.
Oprava kostela a hřbitova
Pan správce velkostatku p. Josef Lissek ochotně dal vybíliti chrám Páně, poněvadž
r. 1914 mobilisace odvolala malíře Bohuslava Bošku (takřka z lešení), jenž měl kostel dle
náčrtků pěkně připravených vymalovati, neboť 27. července 1914 měl s malbou začíti!,
opraviti stolice v kostele; dal i nové dvéře ke kostelu; dal opraviti a obíliti hřbitovní zeď.
Dále farní budovu opraviti dal; nová okna do přízemí povolil a vnější v 1. poschodí. Jeho
ochota zaslouží dobrou památku!!
Dvorek za farou
Dne 19/9 1915 ve schůzi místní školní rady, kde sjednáno bylo pronajmutí staré školy
c.k. četnickému velitelství dal duch. správce protokolovati své nároky na místo za farou,
jež původně pouze k faře patřilo.
Sbírka o dušičkách pro slepé dívky na Kampě v Praze
O Dušičkách vynesla sbírka pro slepé dívky v Praze na ostrově Kampě obnos 7 K, jež
správě ústavu tamního byly zaslány. Děkovací přípis písmem slepých provedený byl příští
neděle v kostele k nahlédnutí vyložen.
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Malý slovníček církevních pojmů

V

ěčné světlo
Je to lampa, naplněná pokud možno olivovým olejem nebo včelím voskem, která neustále hoří před Nejsvětější svátostí. Její používání se ujalo ve 13. století, kdy se eucharistie
začala uchovávat ve veřejných prostorách. Od 16. století se používání věčného světla stalo
povinným.

V

elerada
Z řečtiny synedrion, hebrejsky sanhedrin, což v překladu značí „zasedání“, „shromáždění“. Od 2. století př. Kr. fungoval jako svrchovaný soudní a politický židovský orgán. V očích
všech Židů reprezentovala velerada alespoň zdánlivou záštitu duchovní nezávislosti. Byla
to prostě nejvyšší instance ve věcech čistě náboženských, ale také ve výkladu Zákona i v národním životě, který doslova splýval s věcmi víry. Zároveň to byl nejvyšší soudní dvůr, který
projednával přečiny proti Zákonu, tedy spory náboženské, ale i přečiny podle civilního
a trestního práva. Právě před veleradu byl Ježíš po svém zatčení předveden a ta ho v čele
s Kaifášem odsoudila jako rouhače a vydala ho římskému prokurátorovi Pilátovi.
Velerada měla 71 členů a předsedal jí velekněz. Členové velerady byli vybíráni ze zástupců nejvýznačnějších rodin, kněží a zákoníků. Původně se u velekněze jednalo dědičný
a doživotní úřad. V Novém zákoně je jako velekněz nové smlouvy označován Kristus.

V

incentky
Roku 1617, na počátku své charitativní činnosti, založil ve Francii
Vincent z Paula Confrérie des Dames de la Charité, společnost žen, která
se věnovala nemocným, chudým a osamělým. Z této společnosti později vznikla kongregace žen – Dcery křesťanské lásky (nazývané také
vincentky), které skládaly slib, že se zasvětí službě chudým. Byly schváleny papežem Inocencem X. v roce 1654 a poté se kongregace rozšiřovala i mimo Francii. Někde se jim také říká Milosrdné sestry. Dnes jsou
činné hlavně v nemocnicích a v ústavech pro staré osoby. Do Čech přišly
vincentky ve 40. letech 19. století. Generální představená kongregace sídlí
ve Vídni, provinční představená pro české země v Kroměříži. Tam také vedou sestry Nemocnici Milosrdných sester, která nyní funguje především jako léčebna dlouhodobě
nemocných. Vincentky se také věnují výchovné činnosti, řídí mateřskou školu a internát
arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Časopis Jan Prachatický rovněž na:
http://casopis.farnostprachatice.cz/facebooku Jan Prachatický
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Ekumenické okénko
Církev bratrská v Husinci 

3. pokračování

Vlastní kořeny Církve bratrské sahají do druhé poloviny 19. století. Tehdy probuzenecké
hnutí výrazněji zasáhlo i do zemí Rakouska-Uherska, a tedy i do Čech. Našlo hlubokou
odezvu lidí zklamaných formalizmem života církví. Zklamaných tím, že v mnohých kostelích slyší všechno možné od humanismu po politiku, jen ne biblickou zvěst a evangelium.
Že mnozí faráři podlehli naplno liberalizmu a pod jeho vlivem zpochybňovali jak Bibli, tak
i samotné Kristovo vzkříšení. A ke spasení jako by stačilo chodit do kostela a ke svátostem,
formálně se vyzpovídat, ale přitom úplně ponechat stranou skutečné a i velmi závažné
hříchy. Jako by křesťan mohl žít svůj všední život bez Boha a třeba i bezbožně. Když se
pak těmto lidem dostala do ruky Bible, s radostí ji přijali a četli s velikou horlivostí. Jejich
svědomí a s ním i touha po opravdovém životě s Bohem se probouzí. A když někde najdou
opravdu zbožného faráře zvěstujícího evangelium, stávají se jeho vděčnými posluchači.
Roku 1872 vyslala jedna misijní společnost z Bostonu v USA do Prahy tři své pracovníky,
kteří zde začali pořádat křesťanské přednášky. Zvěstovali evangelium a vykládali lidem
Bibli. Vydávali křesťanskou literaturu. Nechtěli zakládat novou církev, ale pomoci místním
církvím tím, že budou kázáním evangelia probouzet svědomí formálních křesťanů a jejich
touhu po Bohu. Časem tu vznikla skupina lidí, kteří zasaženi biblickou zvěstí nejenom
že dělali hluboké pokání, ale zakoušeli i radost z odpuštění hříchů a osvobození svého
svědomí. Jejich život se vlivem evangelia začal radikálně měnit. Později se tato skupina
spojila s další větší skupinou z východních Čech. Avšak tito lidé ve svých vlastních církvích
většinou tvrdě narazili. Nejen že nenašli pochopení, podporu, ale mnozí faráři je veřejně
osočovali a vyháněli. A tak jim nakonec nezbylo než založit Svobodnou reformovanou církev. A to už je dnešní Církev bratrská. Protože nedostala a ani neusilovala o státní uznání,
vznikla na základě spolkového zákona. Její působení se začalo záhy z Prahy a východních
Čech rozšiřovat do řady dalších měst. Tak vznikaly nové sbory (farnosti).
Jeden z výrazných kazatelů této církve Alois Adlof nosil ve svém srdci touhu „donést
semínko Slova Božího“ také i do Husova rodiště. Jednou při návštěvě sboru v Plzni se s touto
touhou svěřil zdejšímu kazateli Zelinkovi. A ten se rozhodl jet do Husince s ním. Vždyť
na jaře roku 1892 navštívili jacísi husinečtí občané jeho bohoslužby, a když odcházeli, vyjádřili přání mít něco takového i v Husinci. Prý jakýsi stařičký pastýř z Výrova říkával
husineckým: „Počkejte, já se toho už nedočkám, ale vy se toho dočkáte, že tady u Husova domku
stát bude kostel a v něm se bude kázat, jako kázal Hus.“ Rozjeli se tedy oba dva do Husince,
aby zde navštívili rodný dům M. J. Husa. Zde zjistili, že stodola za tímto domkem je na prodej. Cestou do Prachatic vyslovil kazatel Zelinka myšlenku,
která oběma zapálila srdce. Kdybychom to tak mohli koupit! Ale kde by na to chudá církev, bez podpory státu, vzala?
„Budeme se za to modlit!“ radostně přisvědčil kazatel Adlof.
Po modlitbě Zelinka prohlásil: „Dojde-li k tomu, já se hlásím,
že sem půjdu!“ Znělo to jako proroctví.
Pavel Fér, kazatel CB Husinec
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Mše svatá
Homilie
Když po přečtení evangelia společně voláme „Chvála tobě, Kriste“, hlásíme se k víře církve, že k nám skutečně promlouvá vzkříšený Pán. Vyjadřujeme svou vděčnost a úctu a dáváme najevo, že to, co jsme slyšeli ušima, přijímáme celým životem. Ten, kdo evangelium četl,
políbí knihu a potichu říká: „Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.“ Naznačuje
tím, jaké má Boží slovo účinky v našem životě: osvobození od hříchů a Boží požehnání.
Následuje druhá fáze bohoslužby slova – odpověď církve (= naše odpověď Bohu) na slovo, které jsme slyšeli. Odvíjí se ve třech krocích: v homilii kněze, ve vyznání víry církve
a v přímluvách (modlitbě věřících).
Homilie tvoří se čtením evangelia jeden celek. Je to skutečně čin Kristův, který ústy
kněze zpřítomňuje své slovo. Proto ji také musí mít ustanovený služebník Boží, nejlépe
přímo ten, kdo předsedá eucharistii. Má velmi zvláštní charakter: není to ani lekce z katechismu, ani teologická přednáška, tím méně je to předvádění osobního života kazatele
nebo řečnické cvičení. Je to přísně definované poslání, které knězi ukládá, aby Kristovo
slovo, které právě shromáždění přečetl, aktualizoval a zpřítomnil.
Proto by byli věřící na velikém omylu, kdyby posuzovali úroveň homilie podle toho,
zda kazatel „káže pěkně“ nebo „kázat neumí“. Křesťané, položme si otázku: nasloucháme
homilii jako poselství Božímu pro nás, ať už jsou nedokonalosti nebo mezery v promluvě
jakékoli? Snažíme se slyšet Boha skrze jeho kněze? Nebo nám nedostatky kněze slouží jako
záminka k tomu, abychom zavřeli své uši Bohu? Pro naplnění smyslu homilie je náš čin
víry stejně důležitý jako čin kněze. Obojí je svázáno. Vzpomeňme si na Ježíšovo zvolání,
kterým často končil svá podobenství: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ (srv. např. Mt 13, 9). Není
to kněz, kdo mění srdce věřících, ale Duch svatý, jemuž musejí být kněz i věřící v tomto
svátostném aktu církve otevřeni.
V posledních létech se o potřebě kvalitní homilie s naléhavostí hovoří i na nejvyšších
místech v církvi. Oba poslední papežové jí věnují hodně prostoru v apoštolských exhortacích a encyklikách. Uveďme si zde několik jejich myšlenek.
V postsynodální apoštolské exhortaci Verbum Domini (z roku 2010) Benedikt XVI.
říká: „V souvislosti s důrazem na Boží slovo je nutno zkvalitnit úroveň homilie. Jejím úkolem je
napomáhat plnějšímu porozumění a lepší účinnosti Božího slova v životě věřících. Představuje
aktualizaci biblického poselství způsobem, který věřícího přivádí k objevu přítomnosti a účinnosti
Božího slova v dnešku vlastního života. Musí vést k porozumění tajemství, které slaví, vybízet
k misii a disponovat shromáždění k vyznání víry, přímluvné modlitbě a eucharistické liturgii. Je
třeba se vyhýbat homiliím rozvláčným a abstraktním, které zatemňují jednoduchost Božího slova,
i odbočkám, které zaměřují pozornost spíše na kazatele než na jádro evangelního poselství. Je
třeba, aby věřícím bylo zřejmé, že kazateli leží na srdci ukazovat Kri sta, který má být středem
homilie. K tomu je zapotřebí, aby kazatelé byli v důvěrném a ustavičném kontaktu s posvátným
textem, připravovali homilii meditací a modlitbou, aby kázali přesvědčivě a procítěně. Musí si
klást následující otázky: ,O čem vypovídají pronesená čtení? Co říkají mně osobně? Co mám říci
společenství s ohledem na konkrétní situaci?‘
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Žádám kompetentní autority, aby pomyslely na vhodné prostředky a příručky, které by pomáhaly kazatelům lépe plnit jejich úkol, např. Homiletické direktorium, které by jim mohlo poskytovat užitečnou pomoc při přípravě a plnění jejich služby.“ (srv. čl. 59 a 60). Tento požadavek byl
naplněn právě v těchto dnech: 10.2.2015 bylo v Římě představeno nové Homiletické direktorium.
Na český překlad zatím čekáme.
Také papež František si v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium (z roku 2013) posteskl: „… se vyskytují mnohé reklamace na tuto důležitou službu, před nimiž si nemůžeme zacpávat uši. Homilie je prubířským kamenem schopnosti a kvality setkávání pastýře a jeho lidu.
Víme, že jí věřící přikládají velkou důležitost a často se trápí podobně jako posvěcení služebníci.
Jedni nasloucháním a druzí kázáním. Je smutné, že tomu tak je.“ A pokračoval: „Homilie má být
intenzivní a potěšující zkušeností Ducha, setkáním se Slovem, které utěšuje, a stálým pramenem
obnovy a růstu. Je navázáním na dialog, který Pán se svým lidem zahájil. Když se koná v liturgickém kontextu, je přivtělena k oběti, která se podává Otci, a zprostředkovává milost, kterou Kristus
rozdává v liturgii. Orientuje shromáždění a také kazatele k společenství s Kristem v eucharistii,
jež přetváří život.
Církev je matkou a káže lidu jako matka, která mluví ke svému dítěti. Dobrá matka umí rozpoznat vše, co Bůh jejímu dítěti dal, naslouchá jeho starostem a učí se od něho. Duch lásky, který
vládne v rodině, vede jak matku, tak dítě v jejich dialogu, ve kterém dochází k učení i osvojování,
korigují se a oceňují dobré věci; tak je tomu také v homilii. I když je někdy poněkud nudná, za předpokladu, že je cítit tento mateřský duch, bude vždy plodná, jako i nudné rady matky přinesou
v srdcích dětí časem plody.
Ježíš se obrací k lidu: ,Neboj se malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království‘ (Lk 12,32).
V tom duchu káže. Dobrořečí Otci, naplněn radostí v Duchu: ,Velebím tě, Otče, Pane nebe a země,
že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým‘ (Lk 10,21). Pán má
zalíbení v dialogu se svým lidem a kazatel má toto Pánovo zalíbení umožnit vnímat jeho lidu. Dialog je mnohem víc než pouhé sdělení pravdy. Uskutečňuje se pro potěšení z rozmluvy a kvůli konkrétnímu dobru, které ti, kdo se mají rádi, sdílí prostřednictvím slov. Je to dobro, které nespočívá
ve věcech, nýbrž v samotných lidech, kteří se v dialogu vzájemně odevzdávají.“ (srv. čl. 135-159).
A kazatele papež povzbuzuje: „Nechce se po nás, abychom byli neposkvrnění, ale abychom
stále rostli, hluboce prožívali touhu pokročit na cestě evangelia a nesvěšovali ruce.“
P. Pavel Liška
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
Slovo mají lektoři
V obnovené liturgii se uplatňují lektoři: muži, ženy a někdy i děti, když umějí dobře číst a vyslovovat. A humoru by
se tam našlo dost. Já tu uvádím jen několik málo příkladů.
Vyslyš nás
Byl jubilejní Metodějův rok. Můj milý pomocník v Bílsku, Mirek, tehdy ještě patnáctiletý, četl přímluvy. Vložil
jsem tam prosbu: Aby nám Pán na přímluvu sv. Metoděje daroval nové kněze. Mirek hezky hlasitě řekl: „Aby
Pán na přímluvu sv. Metoděje daroval našemu národu
nové KONĚ“! Vlna výbuchu zazněla kostelem. Kdybych se byl sebeméně usmál, tak nastal
výbuch smíchu, ale já zkousl rty do bolesti, zbledl jsem, potlačil smích a tvářil jsem se
neutrálně. Kostel tedy odpověděl: „Prosíme Tě, vyslyš nás.“ Po mši sv. povídám v sakristii
Mirkovi: „Mirku! Ty jsi kůň. Já mám kvůli Tobě rozkousaný jazyk a rty.“ Jenomže venku
povídal jeden strýc: „Napřed jsem myslel, že je to blbost a přeřeknutí, no ale on náš národ
má taky málo koní. Jenomže k nim by spíše seděl sv. Martin či Václav než sv. Metoděj.“
Svatý zápal
Stalo se ve Vodňanech při nedělní večerní mši sv. na konci sedmdesátých let. Pan vikář
měl jako lektora dobrotivého frátera františkánského, který tam byl na penzi. Četl dobře,
hlasitě, s entusiasmem, ale někdy se pletl. A tak četl starozákonní text a volal: „Jen počkejte! Přijdou Američané a pobijou vás!“ (místo Amalečané). Pan vikář mi řekl: „Šustěl mi
mráz po zádech.“ Jistě, vždyť byla normalizace na vrcholu. Ale nic se nestalo, nebyl, kdo by
na dobrotivého frátera žaloval.
I u nás působí takový hlaholný kazatel. Vysoký, mohutného hlasu. V Bílsku jsou naň
zvyklí, ale když poprvé v Bavorově, ve všední den, spustil mohutné „Běda!“ a od ambonu
hrozil do kostela prstem přímo vehementně – juj, to se babičky lekly, to se bály.
A ještě namátkou
Ukazuji lektorce, starší paní, čtení, které má přečíst. Když na ni přijde řada, převrátí list
a čte povzneseným hlasem evangelium. Všeobecný údiv. Když po mši svaté se táži, proč to
přehodila, odpoví energicky: „Zjistila jsem, že to evangelium je hezčí.“
Často se stává, ale pozoroval jsem to zatím u žen – lektorek, že když ve čtení stojí, že
přijde Pascha – řeknou to tak, aby se zdálo, že umí vyslovovat cizí slova. Tedy: přijde PAŠA!
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Nejvíce potíží dělají některá jména Starého zákona. Abdenago se mění na Abgána,
Agenda. Misach na Míšacha, Míšucha, Michara, Míšu. Dokonce jsem slyšel povzdech jedné
lektorky: „Proboha, kdo vymyslel tahle hrozná jména?!“ Nejhůře ovšem dopadá Nabuchodonosor!! To je Nabuchar, Nachurab, Nabuchosor, Nadusarab a nejhroznější z hrozných:
NABUCHONOSOROŽ.
V jedněch přímluvách bylo: „Posiluj, Pane, našeho papeže N. a našeho biskupa N., aby
mohli…“ Lektor se připravoval a přednášel doslova: „Posiluj, Pane, našeho papeže En a našeho biskupa En…“ Jména obou vynechal a místo nich přednášel to zástupné N.
Pohřební humor
Ať žije maršál Goering!
Hned po válce byl neustále oslavován maršál Stalin. On byl už v té době generalissimus,
ale to se užívalo jen oficiálně. Jinak se všude – i na hřbitovech – provolávala sláva maršálu
Stalinovi. Stalo se, že jeden takový řečník na konci své řeči mohutně zvolal: „Ať žije maršál
Goering !“ Všiml si okamžitého úžasu, tak to ještě zopakoval. Teprve, když vedoucí pohřebák naň zasyčel: „Co blbneš?“, řval ještě víc: „Néééé! Ať žije maršál Stalin!“ Na hřbitově
zavládla skoro bujará nálada. Nemusím snad dodávat, že v té době byl už říšský maršál
před soudem v Norimberku. 
(sdělil děkan Straberger)
„Von tam nechce!“
Zemřel vážený občan. Byl svobodný, ale měl družku, se kterou žil. Když náhle zemřel,
chtěla ona, aby byl pochován do její hrobky, ale poslední vůli nezanechal, a tak měla rozhodnout rodina. Ta rozhodla, aby byl pochován do rodinné hrobky. Pohřeb byl slavný,
pohřbívali tři kněží, hlavním byl pan katecheta Nekut. Stalo se ale už nad hrobem, že jedna
tyč pod rakví praskla a rakev spadla dolů. Ale nedosti na tom – dokonce se i otevřela. Bylo
nemožno, aby to lidé tak viděli, a tak vedoucí pohřebák dal příkaz jednomu zřízenci, aby
nenápadně do hrobky vlezl a mrtvého i rakev znovu upravil. Dobře. Jenomže pan katecheta
chtěl začít obřad, a tak pohřební služba dala nad hrobku prkna a kněz začal. Dole se zřízenec
strašlivě ulekl. Snad ho nechtějí za živa pohřbít? I začal bouchat zezdola do prken, co měl
síly! Nastalo zděšení a do toho vylezla družka zemřelého na nejbližší hrob a křičela ze vší
síly: „Von tam nechce! Von chce do mojí hrobky! Přendejte ho!“ Pan katecheta utekl a oba
kněží rychle dokončili obřad, ale… nevládl tu žádný velký smutek, spíše – sice tajené – ale
zřetelné veselí. 
(sdělil děkan Straberger)
Prst paní ředitelky
Paní ředitelka Ludmila byla z vážené rodiny budějovické, měla bratra kněze a v době,
kdy ji novokněz František poznal, byla už v penzi. Setkávali se u kostela sv. Anny – přede
mší sv. či po ní. Paní ředitelka měla charakteristický zvyk: stále jako by hrozila svým prstem
na toho, s kým mluvila. V létě 1957 jsem ji pochovával do rodinné hrobky na městském
hřbitově v Mladém. Také tady se stalo, že se rakev vysmekla z provazu a spadla po nohou
do hrobky. A hle: víko se poodklopilo a známý prst paní Ludmily se objevil. Neudržel jsem
se a zvolal: „Podívejte! Paní ředitelka nám ještě naposled hrozí!“
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Vzpomínka
Ke svému Stvořiteli se vrátila 17. ledna 2015
MUDr. Anna Schánilcová, skvělá kolegyně a dobrý člověk…
PhDr. Robert Huneš
Byla jednou z prvních lékařek, které přišly sloužit do našeho hospicu se strachem a bázní, a nakonec se stala jeho velkou součástí i v prožití své vlastní smrti. Lékařskou fakultu vystudovala v Plzni.
Toužila po hlubším zasvěcení se Pánu, ale jak mi
otevřeně řekla, s její povahou by ji do žádného
řeholního společenství nepřijali. Svůj život Bohu
nabídla ve Třetím řádu sv. Františka a duchovní
zázemí nacházela také u sester na Lomci. Žila
dlouho ve Vodňanech, celé roky zdobila květinami místní kostel Narození Panny Marie a tam byla
sloužena také 24. 1. zádušní mše svatá za účasti
7 kněží. Kostel se zaplnil všemi, kdo ji znali a měli
rádi.
Byla přímá, svérázná, spíše mlčenlivá a naslouchající, ale když něco řekla, bylo to pravdivé. Roky
jsme se navzájem respektovaly. Naše sblížení nastalo až v době, kdy se stala pacientkou hospice. Byla po operaci, chemoterapii a k nám
přišla na „doléčení“. Odmítla dojíždět na ozařování. Byla jsem vyslána ji přesvědčit, aby svůj
názor změnila. Vyposlechla si mě, s klidem snídala a řekla: „Sestro, vy dobře víte, že jsme
v rukou Hospodina a on o mně ví. Už žádnou léčbu nechci.“ Navštěvovalo ji mnoho přátel
a byla doprovázena modlitbami všech, kdo ji měli rádi. Umožnili jsme jí každodenní svaté
přijímání, eucharistie jí byla velkou posilou. V listopadu se její zdravotní stav tak upravil,
že mohla jít domů. Velmi jsme jí to všichni přáli. Ve Vodňanech pokračovala ve službách,
na které jí síly stačily, květinová výzdoba kostela pak při jejím pohřbu byla ještě jejím dílem.
Během vánočních svátků byla opět přijata do hospice, tentokrát jako vážný pacient
a bylo to těžké přijmout. S obavou jsem vcházela do jejího pokoje, ale bylo třeba domluvit
sv. přijímání. Byla klidná a pokojná, i když bylo znát, že je jí těžké přijmout vůli Boží. Jako
lékařka si všechno uvědomovala mnohem víc. Přicházeli známí kněží a téměř každý den
v jejím pokoji byla sloužena mše svatá – dokud vnímala. Vracelo jí to, co ona za život dávala.
Poslední mši svatou sloužil pan vikář Josef Sláčík. Když jsem jí řekla, že přijde, zašeptala:
„Ale co nejdřív, co nejdřív…“ Pak ji téměř prospala, vzbudila jsem ji na proměňování a ona
z posledních sil s námi zpívala: „Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad
námi.“ Poslední setkání s Kristem na zemi. Pak už jsme ji doprovázeli modlitbou u jejího
lůžka. Zemřela ve spánku a odešla před tvář Hospodina. Doprovázela a byla doprovázena
s láskou. Touto vzpomínkou jí za deset let služby v hospici ze srdce děkujeme.
SM. Sebastiana
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Stojí za přečtení
Max Kašparů
Věroměr
Autor si představuje, jaké by to bylo, kdyby byl sestrojen
věroměr – přístroj, jímž bychom měřili velikost víry. Poznalo
by se, zda je víra živá, mrtvá nebo v bezvědomí. Místo onoho
přístroje, který dosud nikdo nevyrobil, je nám nabídnuta tato
kniha. V jednotlivých kapitolách najdeme slova k zamyšlení
nad různými projevy formalismu ve víře. Zároveň je nabídnuto východisko.
Jsme varováni před povrchností, která je nebezpečná
v každém směru. Je nutno zajet na hlubinu. Právě tak je nebezpečná lhostejnost. Za chvíli si zvykneme na cokoli. Vynecháme modlitbu jednou, dvakrát, nakonec úplně. Víra dále musí růst. Nesmíme se nechat
svázat starými formami, které nám brání udělat krok dopředu. Musíme také počítat s překážkami na cestě. Důležité je umění dávat a přijímat. Bez tohoto dvojího umění se žádný
vztah neobejde. Ani vztah člověka k Bohu.
V 10. kapitole autor říká, že by rád potkal skutečného ateistu, což se mu dosud nepodařilo. Z každého vypadne po chvilce hovoru nějaká ta pověra. Pověrčivost ateistů je vlastně
logická. Kdo odmítne Boha, chytne se náhražky. Jen je zvláštní, že ti, kdo se ohánějí vědeckým světovým názorem, věří na nesmysly, které nemají s vědou nic společného. Věří
na černou kočku přes cestu, pátek třináctého – z toho mají přímo hrůzu; v Praze nejezdí
tramvaj č. 13. K tomu všemu se přidá četba horoskopů či návštěva u kartářky. Pokud ovšem
takto jednají křesťané, je to mírně řečeno divné. Jejich víra je směsicí slepenou ze všeho
možného. Autor jim doporučuje, aby se studeným obkladem na hlavě uvažovali o své víře
(mnohdy by bylo na místě doporučit jim modlitbu za rozvázání). Tady je víra v agónii,
pokud už není po pohřbu.
Kniha není učebnicí ani návodem. Má nás trochu netypickým způsobem probudit a povzbudit k tomu, abychom to s křesťanským životem mysleli vážně.
Romana Bilderová

Diecézní setkání mládeže
Světový den mládeže v naší diecézi oslavíme tradičním Diecézním setkání mládeže,
které se uskuteční ve dnech 27. – 28. března 2015 v Českých Budějovicích, přičemž hlavní
program probíhá v sobotu 28. března. Páteční program je již tradičně otevřen také veřejnosti, bude probíhat v kostele Sv. Rodiny. Prosíme, abyste naše pozvání tlumočili mladým
lidem ve vašich farnostech a podpořili je v účasti na programu.
Podrobnější informace naleznete na plakátech, které připravujeme k distribuci.
Děkujeme za Vaše modlitby za mládež, kterou chceme povzbuzovat, aby se podobně
jako v uplynulém roce modlila za diecézi.
Za Diecézní centrum mládeže Roman Dvořák
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Vypravili jsme se
Boletice
Máte-li to štěstí, že se za nezbytného doprovodu dostanete do prostoru Vojenského
újezdu Boletice, překvapí Vás klid a ticho v tomto rozlehlém kraji. Marně byste hledali
zbytky vsí i osamělých stavení, která byla kdysi obydlena a jen zplanělé ovocné stromy
připomínají někdejší sady u lidských obydlí.
Vsi jako Vitěšovice – Kriebaum, Jablonec – Ogfolderhaid, Ondřejov – Andreasberg zanikly po poválečném odchodu jejich někdejších německy mluvících obyvatel. Venkovská
stavení byla buďto zbourána, stala se terčem ostřelování při cvičení armády nebo zchátrala
věkem. Příroda však dál žije svým životem, někdejší pastviny se změnily na kvetoucí horské
louky a husté lesy se stále obnovují a jsou v péči lesní správy.
Kraj byl odpradávna lesnatý, náležel k hraničním hvozdům, které se táhly po celé délce
Šumavy. Změnu v jeho dějinách způsobilo založení kláštera Zlatá Koruna roku 1263. Král
Přemysl Otakar II. založil tento cisterciácký klášter jako protiváhu rožmberského kláštera
vyšebrodského. Zlatokorunské cisterciáky obdaroval nejen movitým majetkem, ale také
rozsáhlými pozemky, lesy i obcemi s jejich obyvateli i novými kolonisty, kteří přicházeli
zejména ze sousedního Bavorska. Klášter podporoval zakládání nových vsí, hospodářství
i kultivaci krajiny. Podporoval zemědělství i řemesla, která využívala přírodního bohatství.
Mezi obcemi, které byly založeny zlatokorunským klášterem, byly právě Boletice, kde
nám časy středověku připomíná románský kostel sv. Mikuláše se svojí typickou věží, také
Polná, jejíž kostel stejně jako ten boletický měl to štěstí, že přežil poválečnou dobu, ale také
vzdálenější vsi jako Želnava, Pernek
i dnešní město Horní Planá.
Kraj na několik desetiletí téměř
opuštěný se však znovu probouzí.
Blízké Lipno je stále oblíbenější rekreační oblastí a v okrajových částech
újezdu dochází dokonce k novodobé
kolonizaci, obnovují se původní hospodářství a na horských loukách se
znovu začínají pást krávy a ovce.
Součástí únorového víkendového
pobytu „–náctiletých“ na Ktiši, o kterém si krátkou zprávu s fotodokumentací můžete najít v rubrice „stalo
se“, byla i nedělní asi desetikilometrová procházka spojená s modlitbou
křížové cesty za tyto zaniklé vesnice
na Šumavě v blízkosti vojenského
prostoru Boletice.
MFK + LH
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Pozvánky

ČTYŘICETIHODINOVÁ
EUCHARISTICKÁ
ADORACE

ČTYŘICETIHODINOVÁ
EUCHARISTICKÁ
ADORACE

v atriu fary v Prachaticích
vždy od pátku od 17:00 do neděle 9:00 hodin
30. ledna až 1. února - 27. února až 1. března
29. až 31. května - 3. až 5. července - 31. července až 2. srpna
4. až 6. září - 2. až 4. října - 6. až 8. listopadu - 4. až 6. prosince
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