J
P

Číslo 8 • Duben
Ročník 2014–2015

sv. a n
rachatický
vikariátní
měsíčník
regionu
sv. jana
neumanna

Cena
25 Kč

Zaniklé kostely Šumavy Hořice

Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA
(pokračování)
Rozlišuj!
Křesťanská civilizace – památky a zvyky;
křesťanská tradice – obřady a svátky;
křesťanská víra – modlitba a láska.
++++++++++
Pokušení ke hříchu nemohu odvolat,
ale mohu mu odolat – s pomocí Boží.
++++++++++
Kdo nevnímá Boží lásku,
nepochopí ani hrůzu hříchu.
++++++++++
Boží slovo je velmoc i pomoc.
++++++++++
Pohnutka sobecká: pro odměnu.
Pohnutka šlechetná: pro radost.
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Liturgický kalendář
Ne 5. 4.	SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Po 6. 4. Pondělí v oktávu velikonočním
Ne 12. 4. 2. neděle velikonoční
		 (neděle Božího milosrdenství)
Ne 19. 4. 3. neděle velikonoční
Čt 23. 4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Pá 24. 4. Památka sv. Jiří, mučedníka
So 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty
Ne 26. 4. 4. neděle velikonoční
		 (neděle Dobrého pastýře)
		 Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
St 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Pá
1. 5. Památka sv. Josefa Dělníka
So 2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Ne 3. 5. 5. neděle velikonoční
Sv. Jiří
Zprávy o jeho životě nejsou
dost věrohodné. Z historických
pramenů je uznávána jen zpráva
o jeho mučednické smrti na začátku 4. století, kterou podstoupil
v palestinském městě Lyddě, blízko dnešního Tel Avivu, a nad jeho
hrobem byla postavena basilika.
Jeho úcta byla šířena na Východě i na Západě, zvláště v Řecku,
v Rusku a v Anglii.
Co o něm víme nejpravděpodobnějšího? Jeho původ se
klade do Kappadokie na území
dnešního Turecka. Někteří se ale
domnívají, že by zemí jeho původu mohla být Gruzie, jež má
spojitost s jeho jménem Georgius. Staré životopisy uvádí matku
z Kappadokie a otce z Persie. Matka s Jiřím se přestěhovala do Palestiny a tam se stal vojákem. Podle legendárních životopisů mohl
dosáhnout hodnosti plukovníka
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v Diokleciánově vojsku. Když začalo pronásledování křesťanů, rozdal prý své jmění chudým
a pak vystoupil jako neohrožený vyznavač Kristův na obranu křesťanů. Jazykem bojoval
proti starému pohanství a ďábelskému napadání církve. Odtud jeho symbolické vyobrazení – boj s drakem, o kterém píše velká většina legend o sv. Jiří. Dívku, kterou na obrázcích
zachraňuje, někteří považují za symbol jeho duše či za křesťanství. Pravděpodobně se jedná
o manželku Diokleciánovu, z níž se stala křesťanka díky statečnosti, s jakou vyznával Jiří
víru a snášel muka. Vítězí ten, kdo se nevzdává a neustupuje, když přijdou těžkosti. To je
jádro legendárních vyprávění o sv. Jiří, různě přepracovávaných.
O konci jeho života bývá uváděno, že císař ho chtěl mučením přimět k modloslužbě,
a proto mu ve vězení dali nejdříve nohy do klády a ležícímu na zádech položili na prsa
těžký kámen. Pro svou pevnost v přesvědčení byl Jiří další den mučen kolem s hřeby, které
otáčením kola drásaly jeho tělo. Pak byl prý hozen do nehašeného vápna a nato bičován.
To vše přivedlo prý k víře Diokleciánovu manželku Alexandru. Před svou popravou prý Jiří
prosil, aby každý, kdo se bude dovolávat jeho pomoci, dosáhl splnění své prosby. Jakmile
svou modlitbu dořekl, z nebe se ozval hlas: „To po čem toužíš, ti bude uděleno.“ Jiří byl pak
sťat před branou města Lyddy – Diospolis a zároveň byla sťata i Alexandra.
Dle nejznámější smyšlené pověsti z „Legendy aurea“ v oné době trápil zemi Silena svým
dechem drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské oběti
vybírané losem. Když los padl na princeznu, byla mu přivedena jako nevěsta, ale dřív, než
se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na princeznině pásu dovedl
do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil. Za odměnu žádal křest 15 000
osob. Pak pokračoval v cestě. V roce 305 byl pronásledovateli křesťanství zajat a umučen,
jak již psáno.
Pohřben byl v Lyddě a jeho hrob se stal cílem poutníků a místem zázračných uzdravení.
Již před rokem 337 vznikla při jeho hrobu hřbitovní basilika a uvádí se, že její zbytky jsou
ještě vidět. Nejstarší řecký nápis o sv. Jiřím je dle archeologů z roku 368. Ve 4. a 5. století se
jeho uctívání rozšířilo mimo Palestinu i v Sýrii, Gruzii, Arménii, Egyptě a v Etiopii. Později
se kult rozšířil na Kypr, do Kappadokie (dnešního Turecka) a odtud do Ruska a na Balkán.
Roku 896 přinesl biskup Hatto z Mohuče jeho hlavu do kláštera na ostrov Reichenau na Bodamském jezeře. Od té doby byl sv. Jiří velmi uctíván v Německu.
Úctu k sv. Jiří rozšířili po Evropě nejvíc křižáci. V Anglii mu bylo zasvěceno 160 kostelů. Některé na Západě jsou prokazatelně již ze 6. století a na mnoha místech Evropy jsou
domnělé ostatky sv. Jiří. Je patronem rytířů, vojáků, zemědělců, malomocných, Anglie,
Litvy, Malty, Německa, Kanady, Palestiny, Řecka, Moskvy.
Je zobrazován jako rytíř v plné zbroji na bujném oři, jak kopím potírá lítou saň, před
ním se svíjející. Toto vypodobnění je symbolické. Saň značí buď zlého ducha, odvěkého
nepřítele lidstva, nebo pohanství.
Podle www.catholica.cz a www.abcsvatych.com

Časopis Jan Prachatický rovněž na:
http://casopis.farnostprachatice.cz a na facebooku Jan Prachatický
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Boromejky
Kdo opravdu miluje eucharistii,
ten je vděčný za každou chvilku, kterou může prožít v její blízkosti.
Važte si blízkosti svatostánku! Všechno ostatní je méně!
Matka Vojtěcha sestrám
Pokračování z přednášky otce Vojtěcha Kodeta O.Carm. nazvané
Duchovní profil osobnosti Matky Vojtěchy:
Život z Ducha Svatého
„A pak moje osobní vzpomínka, která pro mě byla velmi cenná. Byli jsme novokněží.
Přijeli jsme na Hradiště udělit novokněžské požehnání. A při té příležitosti jsme Matce
vydali také svědectví o tom, co jsme prožili ještě před kněžským svěcením. Pro nás velmi
důležitý prožitek, zkušenost vylití Ducha Svatého. Žádali jsme ji také, abychom mohli dávat duchovní obnovu mladým sestrám v Kůsově, které o to projevily zájem. Jeden z nás
totiž tamním sestrám svědčil o možnosti projít duchovní obnovou a prosit o zvláštní vylití
Ducha Svatého. Když to Matka generální schválí, tak to bude. A tak jsme jí podali svědectví
o naší zkušenosti. Dobře si pamatuji, jak si Matka Vojtěcha nechala zavolat generální radu a
řekla jim, že po ničem jiném tak netouží, než po plnosti Ducha Svatého. A nás novokněze
prosila, abychom jim – generální radě společně s Matkou – dali katechezi o Duchu Svatém
a pak na ně vložili ruce a modlili se za ně. Teprve zpětně jsem si uvědomil, že Pán použil
naše nadšení a mladickou nerozvážnost a pokoru sester, aby se mohlo stát to, co se stalo.
Když jsem potom listoval boromejskými dokumenty, tak jsem si nad nimi uvědomil, jak
její otevřenost pro působení Ducha Svatého utvářela skutečně její život. Připadalo mi velmi
zajímavé, co se událo poté, co byla zvolena generální představenou. Na začátku nového
roku 1971 si sestry jako každý rok vyprosily přímluvce, ochránce a patrona na celý rok.
A v roce 1971, tedy když nastoupila Matka Vojtěcha, si vytáhly Ducha Svatého. Matka
Vojtěcha k této volbě napsala sestrám: ‚Duch Svatý! Tak vzácný patron naší kongregace!
Kolik radosti vnesla tato volba do našich komunit v naději a touze, že nastávající rok bude
jistě neobyčejně požehnaný a milostiplný. Vždyť láska Boha Otce a Syna se sklání nad naší
kongregací svým patronátem. Záštitou našeho řeholního společenství je Utěšitel, Posvětitel.‘ S odstupem můžeme vidět, jak prostě se Pán přiznal k této sestře, která takovým
způsobem uctívala Ducha Svatého a v tomto Duchu se také otevírala celé koncilní obnově.
V roce 1984, u příležitosti čtyřstého výročí smrti Karla Boromejského, v jednom oběžníku napsala: ,Drahé sestry, každý den znovu začínejme. Dejme se k dispozici Duchu Svatému.
On, dárce charismatu, ať zapálí naše chladná srdce, aby se už konečně rozhořela plamenem lásky
a krásou milosrdenství.‘
Léta normalizace
Myslím si, že právě tato její otevřenost pro působení Ducha Svatého úzce souvisela
s její otevřeností a nadšením pro přijetí koncilního učení a koncilních směrnic. Je možná dobré pro upamatování připomenout, že v roce 1970, kdy je Matka Vojtěcha zvolena
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generální představenou, začínají léta normalizace. Vzniká
kněžské hnutí Pacem in terris,
které zůstává skutečně tržnou
ranou mezi kněžími. Překonání
této roztržky mezi těmi prorežimními a pronásledovanými
kněžími bylo jednou z těch věcí,
za které Matka Vojtěcha hodně
prosila. Kněžský seminář v Olomouci v té době musí ukončit
svou činnost, řády a kongregace nesmějí přijímat dorost. To je
atmosféra, ve které ona začíná
formovat tajně svoje sestry. Jakoby úplně proti tendenci, která je oficiálně nastolena. Hned
ve svém prvním dopisu sestrám
píše ve vztahu ke koncilu toto:
,Koncil nám ukázal jasnou cestu k cíli. Evangelium. A návrat
k původnímu charismatu. Nemůžeme ji opustit nebo se odchýlit od linie milosrdné služby, aniž bychom neztratily smysl svého společenství. Ztratíme-li charisma milosrdenství, které vyrůstá z kontemplace, ztratily jsme důvod své existence.‘
Téma, které bylo pro ni velmi vzácné, a to vnitřní modlitba vedoucí ke kontemplaci. Matka
Vojtěcha byla ženou veliké akce, velikého milosrdenství. Byla ale především ženou intenzivní modlitby. Vidíme to i z poznámek z duchovního doprovázení, kolik se týká právě modlitby. Na jednom místě si píše: ,Kontemplace. Denní a hodinové přeřazování se, převzpomínání
se na vědomí Slova ve všem a nad vším.‘ Čili hodinový prostor před tváří Kristovou na to,
aby člověk zařadil sám sebe. Přeřazování se. Aby si srovnal všechny hodnoty. Aby přijal
mysl Kristovu. Převzpomínání se na vědomí Slova. O měsíc později si napíše: ,Kontemplace, vidění Boha v plnosti, v níž jsme.‘ To jsou jenom střípky, které dají tušit, co ona prožívala
v těch chvílích modlitby. Když jsem si studoval ty materiály, přišlo mi, že na cestě ke kontemplativní modlitbě pro ni byly, vedle tajemství Krista a tajemství utrpení, ať už v jejím
životě nebo v životě druhých, dva veliké zdroje. A to Písmo svaté, zvláště evangelium, a
eucharistická adorace. V roce 1977 napsala ve svých pravidelných měsíčních dopisech pro
obnovu řeholního života: ,Nechme se uchvátit Slovem Božím a tak na sobě okoušejme oživující
a přetvářející sílu Ježíše, protože evangelium žhaví srdce k následování.‘ Víte, pro ni to nebyla
četba o Kristu. Pro ni to bylo setkání s Tím, kterého následovala. Pro ni to bylo setkání
s Tím, který přetvářel její nitro.
A v oběžníku z roku 1987 píše: ,Každý, kdo ve spojení s Duchem Svatým čte Písmo, zvláště
evangelia, ten naslouchá a vpouští Boha do své duše. Boží slovo se tak stává naší stravou, a tím
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naší silou a životem.‘ Evangelium pro ni bylo také vnitřní silou k milosrdenství. Ona dobře
chápala – a tam je ta spojitost s Matkou Terezou naprosto stoprocentní, že důraz na zasvěcení je v kontemplaci, ze které vyrůstá milosrdná služba. A ne jinak. ,Ideálem a středem
našeho srdce a veškeré činnosti je Ježíš milosrdný, milosrdný pro nás a milosrdný skrze
nás pro druhé. Ukřižovaný Ježíš je největší síla boromejky, jednat jako On a jít v kontemplaci za ním a s ním. Hlavním motivem naší oběti a našich činů je osobní láska k Ježíši
Kristu. Je nutné, abychom energickým úsilím vrátily primát modlitbě, kontemplaci, lásce
a milosrdenství. Bez kontemplace není možný život milosrdenství. V milosrdné službě nás
může někdo nahradit. V kontemplaci bychom měly být nenahraditelné.‘
Eucharistie v životě Matky Vojtěchy
Druhým velkým zdrojem pro ni byla eucharistie. Musím říct, že svou věrnou modlitbou
dávala vždycky lekce i nám kněžím a povzbuzovala nás velmi, abychom byli věrni eucharistické adoraci. Svým sestrám píše: ,Chtěla bych, abychom si uvědomily, že síla a účinnost našeho
milosrdenství záleží na našem vztahu k eucharistii. Z ní čerpáme odvahu zbavovat se sebelásky
a získáváme schopnost dávat se v nezištné lásce úplně a velkodušně.‘ Když nestihla svoji adoraci
přes den, tak adorovala v noci. Zvlášť když šlo o nějaké těžké věci, rozhodování, tak podle
svědectví sester vždycky nastavovala noc. V jednom z dopisů píše: ,Přicházejme horlivě
k eucharistii. Obklopme ji láskou. Adorujme ji. V ní nám Ježíš dává maximum své lásky. Dává
nejen to, co má, ale i to, čím je. Dává sebe. Když budeme svou milosrdnou lásku měřit eucharistií,
přestaneme počítat a měřit, vážit a dívat se na hodinky, budeme žít jen láskou. Taková láska má
jen jednu míru, je bez míry.‘
Když jsem si pak ještě četl její závěť, kterou píše s plným vědomím toho, že je vlastně
pár týdnů před smrtí, tak mě zaujal její tón vděčnosti. Vděčnost Pánu Bohu za dar života
a povolání. Vděčnost kongregaci a vděčnost konkrétním sestrám. Vyznívá to jako krásný
akord v závěru jejího života.
A úplně na závěr jsem si vypsal její poznámku z jejího deníku zpovědního doprovázení
z roku 1973, tu kterou jsem si odnesl i na tuto přednášku: ,Je třeba nespoléhat na čistotu
svědomí víc než na milosrdenství.‘
Tak zůstává Matka Vojtěcha přede mnou ve vzpomínkách jako skutečně nepřehlédnutelná osobnost. Žena, která se už dlouhá léta přimlouvá za boromejky, za církev, za všechny, kdo ji s důvěrou vzývají. A nezbývá než si přát, aby to krásné dílo, které jste započaly se
služebnicí Boží, došlo svého cíle, abychom ji mohly uctívat oficiálně jako tu, která je nám
dána za vzor duchovního života a následování Krista.“

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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Homilie
Eucharistie a evangelizace
je téma měsíce dubna v rámci Národního eucharistického
kongresu.
„Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť
proto jsem vyšel.“ (Mk 1,38)
„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
(Mk 16,15)
„Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete
mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám
konec země.“ (Sk 1,8)
Za všechna místa NZ můžeme uvést alespoň tato, abychom zřetelně vnímali, že Ježíš si horoucně přeje, aby všichni
lidé poznali Boha a jeho lásku, kterou chová k člověku, jeho
touhu člověka zachránit. Ježíšovi učedníci to pochopili, přijali a svůj život zasvětili tomuto Kristovu přání.
Každý, kdo je pokřtěný, dostal podíl na tomto poslání. Ba byl pověřen službou evangelizace. Má totiž účast na prorockém úřadě Kristově. Úkolem proroka je hlásat Boha,
zvěstovat Boha, ukazovat na Boha, vést k Bohu. Umocněně to pak platí o těch, kdo přijali
biřmování. Byli totiž utvrzeni, pomazáni Duchem svatým, aby byli Ježíšovými svědky.
Když po proměňování a pozdvihování kněz zvolá: „Tajemství víry,“ všichni se přidáme
aklamací: „Tvou smrt vyznáváme, tvé vzkříšení zvěstujeme …“, abychom tak potvrdili,
k čemu nás vede setkání s Pánem mezi námi přítomným. A na konci mše svaté jsme vždy
rozesláni k této službě voláním: „Jděte ve jménu Páně.“ Tedy – jděte zvěstovat, co jste
zakusili, že se Bůh snížil k nám, že vstoupil do našich lidských dějin, že v Kristu se dotýká
našeho života, že nám nabízí záchranu.
V přípravných materiálech k Národnímu eucharistickému kongresu najdeme také tyto
věty: „Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň
víry křesťanů. Kdo žije v úzkém – svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocuje se i s jeho vůlí.
A tou je šíření Božího království.“
Každý na svém místě, v rodině, mezi sousedy, v zájmových spolcích, v hospodě i na pracovišti, máme jemným, ale nebojácným způsobem vydávat svědectví Kristu. Vždyť On nám
k tomu dává sílu v Eucharistii.
P. Sláčík, vikář

Pouť ke sv. Vojtěchu na Lštění
V neděli 26. dubna hlavní mši sv. v 10.30 hod. bude celebrovat
Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický.
V sobotu obvyklá pěší pouť z Volyně, Vimperka, Prachatic a okolí.
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Life update
Sláva Tvá!
Beránku můj!
Skláním se před slávou Tvou,
jsem tak svobodný před Tebou.

Sláva Tvá, sláva Tvá,
láskou změnils celý život můj,
Beránku, jsem navždy Tvůj!

Beránku můj,
vyznávám se z hříchů svých,
z lásky krví vykoupených.

Beránku můj,
skláním se před láskou Tvou,
jež smývá každou vinu mou.

Lásku Tvou našel jsem, Pane,
mám Tě rád, Tys život za mě dal,
když jsi na kříži umíral.

Beránku můj,
vím, Ty toužíš se mnou být,
ve svém náručí mne vždy mít.

Sláva Tvá, sláva Tvá!
Své prázdné ruce k Tobě pozvedám,
ve Tvém náručí vždy ožívám.

Slova této křesťanské písničky vyjadřují vše, co bych chtěl v tomto článku říct. Kdybych
v tuto chvíli řekl něco navíc, bylo by to už zbytečné. Láskou změnils celý život můj,
Beránku jsem navždy Tvůj!
Kéž nás tato slova provázejí nejen v době velikonoční, ale po celý náš život.
Petr Šrámek
Píseň je možné si poslechnout na:
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne/slava-tva-majesty-381497
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Pozvánky
Noc kostelů 2015
Také letos se bude konat akce Noc kostelů, tentokrát 29. května. Letošní motto „Žádná
tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo“ (Ž 139,12) vybízí
k nápaditosti, jak nově pochopit a pak sdělit i druhým, čím je pro nás světlo víry v životě,
jež je často poznamenán tmou bolesti, nenávisti, nepochopení ...
Je vhodné se přihlásit co nejdříve, aby ti, kdo chtějí navštívit naše kostely, mohli předem vědět, kam jít, jaký je program a podobně. Program samotný je ponechán na možnostech a tvořivosti jednotlivých společenství vždy ve vzájemné komunikaci s duchovním
správcem. Může jít o program velice pestrý, nebo o jednoduché otevření kostela a přijetí
návštěvníků.
Prosím všechny ty, kteří se již v minulých letech připojili, aby svoji účast potvrdili (popř.
odvolali) a nahlásili změny v osobě editora či duchovního správce nebo kontaktních údajů
(telefon, e-mail). Na prvním místě využijte elektronickou přihlášku, kterou vyplní zodpovědná osoba v součinnosti s duchovním správcem na adrese: http://www.nockostelu.cz/
index.php?pg=prihlaskakostely.
Ti, kteří mají jakékoli pochybnosti, ať se ozvou, a to nejlépe na e-mailovou adresu:
dekanstvicb@centrum.cz nebo telefonicky na číslo 387 311 263.
Štěpán Hadač, koordinátor akce „Noc kostelů”

Efektivně ve vztazích
rodičů a dětí

Diecézní centrum pro rodinu připravuje
víkendové setkání rodin v době velikonoční
v termínu 24.-26. 4. 2015
v klášteře Božího milosrdenství Nových Hradech
Hostem bude Mgr. Ing. Jan Čapek, který v Českých
Budějovicích měl přednášku na téma Manipulace. Víkendovým tématem jsou vztahy mezi rodiči a dětmi teoreticky i prakticky, tedy efektivně!
Obvyklý program víkendu zachován:
Příjezd je v pátek po 17. hod. (v 18h večeře), končíme obědem v neděli. Hlídání dětí
v době samostatného programu rodičů zajištěno, děti od 10 let mají v tu dobu vlastní program s animátory. Ubytování ve dvou- až šestilůžkových pokojích, teplá voda na pokoji,
toalety a sprchy na chodbách, celodenní strava zajištěna.
Nebude chybět modlitba, adorace, mše, příležitost ke svátosti smíření, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, svědectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním odpoledni.
Akce se koná s předstihem v rámci programu Týdne pro rodinu.
Bližší info na http://dcr.bcb.cz/udalosti či telefonu: 380 420 342-1;
mobil - PhDr. A. Poláčková: 731 402 981; mobil - Ing. P. Poláček, jáhen: 731 402 980.
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Kláštery
Klatovské kláštery
„Zde písní mojich vypučely květy, jež bojácně jsem dlouho v duši skrýval.“ Těmito verši se
loučil mladý Emil Frída – Jaroslav Vrchlický s milovaným městem, kde strávil několik let
studentského života na klatovském gymnáziu. Vraťme se však zpět do historie města i jeho
dvou klášterů založených v různých dobách a prožívajících odlišné osudy.
Prvním byl klášter dominikánský a jeho založení souviselo se založením města Klatov
samotným králem Přemyslem Otakarem II. Dominikáni, řád kazatelský, žijící v příkladné
skromnosti, působili ve svém konventu něco přes sto let. V roce 1414 se klášterní budova
i bazilika zasvěcená svatému Vavřinci staly obětí útoku husitů a byly zbořeny a vypáleny
téměř do základů. Až po více než dvou stech letech byl na raně gotických základech znovu
barokně vystavěn kostel, ten se však opět koncem sedmnáctého století stal obětí požáru
a nato získal svoji dnešní podobu díky projektu italského architekta Marca Antonia Gilmettiho. Josefínské reformy zasáhly do osudu kostela, z něhož se na čas stalo městské
skladiště, a teprve roku 1866 se dočkal nového vysvěcení a stal se gymnaziálním kostelem.
Zcela jiný osud prožíval klášter druhý, jenž byl založen pro řád jezuitů v roce 1636. Jak
došlo ke vzniku jezuitského bratrstva a jak se jezuité dostali do Čech? Při jeho zrodu stálo
několik významných osob. Sedm studentů pařížské Sorbonny, vedených Španělem Ignácem
z Loyoly (1491–1556) se jednoho dne sešlo na posvátném místě, v kapli nad hrobem svatého Diviše na pařížském Montmartru. Mezi studenty byl také František Xaverský a Pierre
Favre, tehdy již vysvěcený kněz. Svým slibem chudoby, mravnosti a poslušnosti papeži
(tehdy Pavlu III.) formulovali zásady, jež byly zachyceny ve spisu Constitution, jehož autorem byl Ignác z Loyoly. Papež potvrdil 27. září roku 1540 svojí bulou založení Tovaryšstva
Ježíšova, stvrdil také program bratrstva – činnost misijní, kazatelskou, ale také vzdělávací
a vědeckou. Působení jezuitů bylo zaměřeno proti reformačním proudům a to se projevilo
zejména v době sedmnáctého a části osmnáctého století.
Do Čech přicházejí jezuité nedlouho po založení řehole. Již v roce 1556 pozval Ferdinand
I. Habsburský dvanáct bratří vedených P. Ursmarem Goissonem SI z Francie do Čech. Jaká
byla jejich situace v nábožensky rozdělené zemi, kde se hovořilo jazykem jim neznámým,
si můžeme představit. Aby mohli působit na českou společnost, museli se naučit pro ně
obtížný jazyk. Již po čtyřech letech bylo možno v kostele svatého Klimenta slyšet kázání
v češtině a také česky vykonávat zpověď. Kostel byl spolu s prvními stavbami kláštera
a koleje vystavěn nejprve jako provizorní. Pozdější barokní kolej, jejíž mohutná stavba
v sobě zahrnovala nejen gymnázium, jezuitskou univerzitu a knihovnu, ale také vědecká
pracoviště – astronomickou observatoř, laboratoře. Jezuitský vzdělávací systém se stal
vzorem pro světové školství.
Klatovy se dočkaly příchodu řádových bratří až ve válečných dobách pobělohorských.
Tehdy se o pozvání jezuitů zasloužilo několik osobností nejen z představenstva města,
ale také z oblasti duchovní a šlechtické. Prvním mužem byl P. Adalbert Chanovský, kněz,
oblíbený po širokém okolí Klatov, známý svojí kazatelskou a misijní činností. Byl velkým
přímluvcem při jednání s arcibiskupem pražským Arnoštem Harrachem. Druhým byl muž
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zcela opačného charakteru – válečník, císařský
plukovník a dobrodruh – don Martin de Hoeff
– Huerta. Za své vojenské služby byl odměněn majetkem, o nějž původní majitelé přišli
po stavovském povstání. Získal panství a hrad
Velhartice, kde nechal vystavět renesanční křídlo a také několik klatovských domů, z nichž
dva věnoval budoucímu jezuitskému klášteru.
V březnu roku 1636, po předchozím císařském svolení k založení koleje, přišli první jezuité v symbolickém počtu dvanácti. Byli s velkou okázalostí přijati na radnici a následně byli
radní i obyvatelé města pozváni do ještě provizorních prostorů budoucí koleje určené pro
vznik školy a po čase také semináře. Latinské
gymnázium vyučovalo žáky z Čech i Bavorska
a brzy se stalo vyhlášeným vzdělávacím ústavem, který hostil jak významné profesory, tak
také slavné žáky.
Prvním v řadě slavných osobností byl sám
Bohuslav Balbín (1621 – 1688). Do Klatov nepřišel dobrovolně, byl stíhán svým řádem za přílišné vlastenectví a lásku k českému jazyku
a lidu. Za jeho pobytu vznikla jeho latinská Obrana českého jazyka, kterou daroval svému
příteli Tomáši Pešinovi z Čechorodu. Teprve po stu letech byla znovu vydána v češtině jako
„Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého“ F. M. Pelclem.
Z dalších významných studentů a kantorů si jmenujme dva spolužáky – vydavatele
Václava Matěje Krameria a „modrého abbé“ – jazykovědce Josefa Dobrovského. Z doby
pozdější básníka Jaroslava Vrchlického a lékaře Josefa Thomayera. Také jejich profesora
češtiny a literatury Vojtěcha Šmilovského, herce a spisovatele Jaroslava Kvapila i Karla
Klostermanna, který na gymnáziu studoval pouhé tři roky.
Také po stavební a umělecké stránce je klatovská jezuitská kolej a klášterní bazilika
Neposkvrněného Početí Panny Marie významným dílem. Na projektu barokního komplexu
pracoval významný italský architekt Carlo Lurago, na něj pak navazoval jeho kolega Domenico Orsi. Portál baziliky byl vytvořen po požáru a při následné obnově v roce 1720 a dá se
předpokládat, že vznikl podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, jednoho z největších
barokních českých architektů. Kostel byl založen po vzoru jezuitských staveb na půdorysu
latinského kříže, tedy jednolodní s postranními kaplemi a s příčnou lodí. Prostor připomíná
malostranský chrám svatého Mikuláše, jak freskovou výzdobou v klenbě zobrazující svatého Ignáce a Františka Xaverského, tak oltářními obrazy v bočních kaplích, jejichž autory
jsou F. X. Palko, J. P. Molitor a další mistři barokní malby. Budova vlastní koleje nápadná
svojí strohostí byla v minulosti změněna na kasárna a část dokonce na pivovar.
Klatovy si stále zachovávají svoji atmosféru studentského města a kulturní metropole
západní části Šumavy. 	
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.

Richard Fürst
narozen 27. 10. 1973
zaměstnání – lesník
ženatý, manželka Monika, děti Cyril, Prokop, Rozárka, Kája, Ráchel
Jak jste se k této službě dostal, proč jste se pro ni rozhodl, jak jste prožíval přípravy
a pověření?
Pozvání ke službě akolyty přišlo jako výzva. Našemu panu faráři přibyly další farnosti
a už nebylo fyzicky možné všechno stihnout. Tak mě oslovil s prosbou, zda bych o této službě neuvažoval, a já jsem si musel poctivě odpovědět – a proč vlastně ne. A rozhodl jsem se.
Během přípravy se moje rozhodnutí upevnilo, hodně jsme se dověděli o liturgii a proč
a jak se některé úkony dělají. Potkal jsem výborné lidi z vikariátu, zkrátka byl to obohacující
rok.
Samotné pověření byl krásný, silný obřad, při kterém jsem prožil, že být křesťanem by
neměla být má soukromá záležitost, že křesťanem mám být i pro druhé.
Co vám tato služba v praxi přináší v pozitivním i negativním pohledu, jaký dopad
má na váš osobní i rodinný život?
Co služba bude obnášet, jsem dobře věděl, neboť můj táta se stal akolytou v „první vlně“
po revoluci. Často jsem mu dělal ministranta.
Pozitiva určitě převažují. To že se na bohoslužbu slova připravuji, mi umožňuje liturgii
víc promýšlet, nedělní den Páně prožít hlouběji. Už se mi nestává, že po odchodu z kostela
ani nevím, co se četlo. A hlavně vědomí, že moje služba služebníka nehodného snad pomáhá našim kněžím.
Mínusem je, že moje služba se netýká jen mě, musí se jí přizpůsobit chod naší rodiny.
Také jsem se musel poprat se svojí uzavřenou nesmělou povahou, ale to je vlastně pozitivum.
Ve které oblasti jste nejvíc využíván, jak konkrétně sloužíte, jste v této službě vytížen málo, či příliš?
Většinou vedu bohoslužby slova u nás ve Lštění, 1 – 2x do měsíce, vyjímečně i jinde.
Vytížen jsem dostatečně.
Jak vidíte své působení do budoucna, chtěl byste v církvi sloužit víc, jinak, uvažujete o jáhenství?
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O jáhenství neuvažuji, myslím, že akolyta je pověřen, jáhen povolán. Navíc nemám
ani osobní předpoklady. Na studium teologie musí mít člověk hlavu otevřenou a kolem sebe vidím vhodnější kandidáty. Já jsem
přesvědčen o svém místě, povolání manžela
a otce.
Chtěl bych odsud vyzvat další bratry a sestry, aby se sebe ptali, zda nejsou ochotní
k této službě. Také chci poprosit všechny
křesťany našeho vikariátu, aby se za nás služebníky přimlouvali a vyprošovali nám dary
Ducha svatého, abychom sloužili růstu celé církve.
Co vám pomáhá ve vašem duchovním životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro vaši
službu?
Jsem díky své práci v přírodě pořád, paradoxně právě příroda mi pomáhá obracet se
k Tvůrci. Krása Božího stvoření vybízí ke chvále dobrého Hospodina. Zkrátka nejhezčím
chrámem je les.
Velmi mi pomáhá společenství akolytů, ve kterém nás otec Josef dále formuje a povzbuzuje.
Velkou oporu v životě i službě mám v rodině. Nebýt mojí ženy, jsem mechem obrostlý
samotář někde v lese, a ne akolyta ve Lštění.
Při této příležitosti vás chci pozvat na pouť ke sv. Vojtěchu, která bude v sobotu
25. dubna pro pěší poutníky a v neděli pro všechny ostatní.

Milí táborníci (bývalí i současní) a přátelé našeho tábora Lásky hrad!
S velikou radostí v srdci vám chceme oznámit, že letos o prázdninách uběhne 25 let
od té doby, co se v Hlásné Lhotě u Prachatic o letních prázdninách poprvé uskutečnil malý
křesťanský prázdninový tábor pro děti tzv. „chaloupka“. Název chaloupka jsme si vypůjčili
od salesiánů, jelikož tato naše aktivita z těchto salesiánských táborů vzešla. Základní myšlenkou bylo a je vytvořit rodinné prostředí, kdy se v úzkém kruhu všichni známe a vzájemně sdílíme společné hodnoty.
Za tuto dobu, kdy chaloupka funguje, zde strávila kus prázdnin notná řádka dětí a dospívajících. Navázala se zde spousta přátelství, proteklo možná i mnoho slz při loučení. Zažili
jsme krásné chvíle, ale prošli i mnohými úskalími a nesnázemi. Zcela jistě však převládá
to dobré a krásné, a tak chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se k tomuto Božímu
dílu jakkoli připojili.
A o letošním létě se těšíme zase na další velké dobrodružství od 4. do 12. 7. (informace
na přihláškách či mob. 605 950 277, e-mail: Lhrad@seznam.cz)
Láďa a Kamila Turkovi
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Zaniklé kostely Šumavy
Hořice
Kostel Panny Marie Bolestné
Filiální kostel Panny Marie Bolestné na vršku Randlsberg jižně od obce Hořice na Šumavě byl vystavěn v letech 1781 – 82 na místě dřevěné kaple z roku 1733
a vysvěcen 1. 9. 1782. Stavba byla podobná kostelu
ve Svérázu na Českokrumlovsku – jednolodní obdélného tvaru (11,35 x 9,45 m) se zakulacenými rohy, elipticky ukončený presbytář měl rozměry 6,9 (šířka) x 6,55 m
(hloubka), na jižní straně k němu přiléhala malá sakristie. Nad
průčelím byla barokní věžička, v lodi falešná dřevěná klenba, presbytář se
zděnou klenbou, loď byla kryta šindelem, věžička plechem. V polovině 19. století byla před
vchodem přistavěna pseudogotická předsíň. Kazatelna zde bývala rokoková s klasicistními
prvky. Černozlatý hlavní oltář byl do kaple přenesen ze zrušené jezuitské koleje v Českém Krumlově, oltářní obraz Piety Teferlské malovaný na měděném plechu byl ale starší
a zřejmě pocházel z původní kaple. Kromě toho se zde nacházely ještě barokní boční oltáře
sv. Anny a sv. Josefa. Malé varhany pocházely z roku 1881. Pouti ke kostelu se konaly
zejména 15. září na svátek Panny Marie Sedmibolestné.
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V letech 1850 až 1851
byla od Hořic ke kostelu
Panny Marie Bolestné
zřízena křížová cesta
s kamennými zastaveními a zděnou kapličkou
Božího hrobu nedaleko kostela. Na začátku
90. let 19. století byla tato
křížová cesta začleněna
do areálu Hořických pašijových her, který vznikl
na úbočí přibližně půl kilometru západně od kostela. Stavba byla renovována v roce 1882 a další opravy byly nutné v r. 1905 po úderu blesku v předcházejícím roce.
Po roce 1948 bylo vnitřní zařízení dílem rozkradeno, dílem zničeno, osud vnitřního mobiliáře kostela není znám. Roku 1966 byl kostel na naléhání vedení obce odstřelen pracovníky
Vojenských staveb Praha, přestože měl v té době pouze poškozenou krytinu. Z trosek byly
vyhrabány základy zdí a podlaha, zdi zachovány do výše maximálně půl metru a na nich
ponecháno něco sutin; většina trosek rozhrnuta v okolí. Vojenské stavby, které odstřel
provedly, dostaly od tehdejšího Místního národního výboru v Hořicích na Šumavě děkovný
dopis. Místo, kde kostelík původně stával, bylo v roce 2000 vyčištěno až na původní podlahu a ta slouží jako vyhlídka a zastávka na trase naučné stezky.
Jak tato stavba, místně řečená „kostelík“, vypadala, si můžeme představit nejenom podle starých fotografií, ale nápomocen nám může být i model, který je vystaven v hořickém
muzeu pašijových her.
JP
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Stalo se
Akce v Domě sv. Petra pro muže
v Záblatí Farní charity Prachatice
Dne 11. 2. 2015 se konala přednáška na téma: infekční onemocnění způsobená mikroorganismy (bakteriemi,
vity, houbami, parazity, priony), kterou
lektorovala MUDr. Ivana Krabatschová
z Českého Krumlova.
Dne 25. 2. 2015 se uskutečnila odborná přednáška na téma: význam mediace, základy trestní odpovědnosti, řešení
konfliktů spojených s trestnou činností,
základní zákonné normy, kterou lektorovala Mgr. Jana Burianová z PMS Prachatice.
Obě akce se uskutečnily v nově rekonstruované společenské místnosti. Během přednášky došlo i na dotazy a diskuzi na daná témata.
Hřiště u Dominika
V rámci grantového projektu „Era pomáhá regionům“
jsme uskutečnili projekt s názvem Hřiště u Dominika,
jehož cílem bylo zajistit rekonstrukci stávajících přilehlých ploch a rozšíření hřiště o nové herní prvky. Hřiště
je určeno dětem z charitního domova, ale je i volně dostupné veřejnosti.
V rámci projektu došlo k výstavbě nového schodiště
a přístupového chodníku do budovy v zadní části areálu
zařízení. Stavební práce realizovala prachatická firma SABBIA .
Dětské hřiště je rozšířeno o nové atraktivní herní prvky – skluzavku se zastřešením určenou pro mladší děti a provazové
prolézačky vhodné pro starší děti. Výroby
a montáže herních prvků se ujala firma
LUNA PROGRESS ze Zdenic, které tímto
děkujeme za dobře odvedenou práci.
Projekt jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře Diecézní charity České
Budějovice. Odměnou jsou nám rozzářené oči a úsměvy našich malých obyvatel.
Jana Schwarzová,
ředitelka FCH Prachatice

Pouť do Svaté země
Skalní dóm
Víc než půl tisíciletí ležela Chrámová hora v troskách. Když chalífa Umar Ibn al-Chattáb,
druhý nástupce Mohamedův, vtrhl roku 638 do Jeruzaléma, našel na ní skládku suti. Vlastníma rukama odnesl první kbelík a prohlásil prostranství za místo modlitby, al-Masdžíd
al-Aksá – nejvzdálenější (od Mekky) svatyni. O čtvrt století později se vlády v chalífátu
zmocnil starý aristokratický rod Umajjovců. Usadili se v Damašku. Abd al-Malik (685–705),
druhý damašský chalífa, se pokusil upevnit si svou pozici vůči Mekce i v náboženském ohledu. Zakázal severním kmenům pouť do Mekky a dal v letech 688-691 upravit Chrámovou
horu v Jeruzalémě na al-Haram aš-Šaríf – posvátný okrsek se Skalním dómem, k němuž
muslimové z oblasti, kde vládl, měli putovat.
Skalní dóm (Kubbat es-Sachra), zdaleka nápadný svou pozlacenou kopulí, stojí na vyvýšené terase uprostřed chrámového prostranství. Vedou k němu ze všech stran široká
schodiště, zakončená útlými volně stojícími arkádami, zvanými kanátir nebo mavázín
(váhy). Stará muslimská tradice předpokládá, že z nich budou v den posledního soudu viset
váhy na vážení lidských duší. Říká se mu také Omarova mešita, ale nesprávně: nepochází
od Umara, ani to není mešita v pravém slova smyslu – spíš poutní svatyně, do které vstupují
jednotlivci, ale nekonají se tu žádné společné bohoslužby. Je to třetí nejposvátnější stánek
islámu po Ka´abě v Mekce a prorokově hrobu v Medíně. Má osmiboký půdorys. Vnější
stěny jsou vykládány bělomodrým fajánsem a mramorovými deskami. Vnitřní ochoz nese
na čtyřech velkých pilířích a dvanácti sloupech kopuli, vyzdobenou nádhernými ornamenty
na zlatém podkladě a nápisy s citáty z Koránu. Pod ní vyčnívá z podlahy – obehnán mříží z doby panství křižáků – skalnatý vrcholek. Tady měl podle židovské tradice obětovat
Abrahám Izáka. Stál tu i oltář, na kterém přínášel oběti Hospodinu král David. A podle
muslimské tradice odtud prorok Mohamed na koni al-Búráqovi vystoupil na nebesa.
Poslechněme si, co o tom vypráví náš dávný předchůdce P. Václav Macek – od jeho náSkalní dóm
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vštěvy v roce 1888 se tu téměř nic nezměnilo: „Skrze překlenutý bazar prodavačů bavlny,
Suk al-Qattánín, vcházíme branou téhož jména na rozsáhlé prostranství, kteréž jest kolem zdí
ohraženo a měří 14 hektarů. Čtyři strany jeho jsou nestejně dlouhy, tak že tvoří nepravidelný
čtverec. Stojí na něm rozličné menší i větší budovy, sloupy, oblouky, kazatelny, kašny a nádržky
na vodu, mezi tím něco cypřišů, oliv a platanů. Částečně jest dláždění, ostatní travou porostlé.
Uprostřed prostranství zvedá se asi 2 m povýšená terasa a na ní stojí mešita Omarova. Moslemové jmenují mešitu tu také Kubbat es-Sachra, to jest dóm skalní, protože stojí nad posvátnou
skálou.
Uprostřed vypíná se báň 29 m. vysoká a stěny z venku pokryty jsou lesknoucími se fayencovými
deskami. Mešita Omarova stavěna jest v osmihranu a má čtyři brány.
Zuvše boty vstupujeme branou východní. Nejprve padá nám do očí veliká přirozená skála uprostřed mešity. Jest kolem ohražena mříží. O skále té zachovala se mnohá podání z doby židovské
i Mohamedovy. Na ní obětoval Melchisedech i Abraham, na ní stála prý také archa úmluvy. Jiní
tvrdí, že konaly se tu oběti krvavé, čemuž nasvědčovati se zdá otvor uprostřed skály vytesaný
a vedoucí do dolejší jeskyně, jímž prý stékala krev zvířat zabitých.
Moslémové dí, že ze skály té vznesl se na koni al-Búráq Mohamed do nebe. Jako jinde tak
i v tom jest viděti, že islám ve mnohém jest pouhé napodobení křesťanství, takže říci lze o něm,
co dobrého má, že vzato jest z křesťanství, a co není z křesťanství, za mnoho nestojí. Když Mohamed ubíral se do nebe, chtěla skála letěti za ním. Archanděl Gabriel ji zadržel a dosud ukazují
tu vtlačené jeho prsty. Konečně věří Arabové, že při posledním soudu bude míti Ježíš na tomto
kamenu svůj trůn. Mohamed modlil se zde, a řekl, že jedna modlitba u této skály jest platnější,
než tisíce modliteb jinde vykonaných.
Pod skalou jest malá jeskyně. Imám ukazuje v ní místo, kde modlil se Abraham, David, Šalomoun, Eliáš, Mohamed a jiní. Půda i stěny jeskyně té zní dutě, proto dí imám, že skála visí ve vzduchu a země se nedotýká. Pod ní jest „studně duší“ a ozvěna, kterou při dupnutí slyšíme, to prý je
jejich vzdychání. Vyčnívající kus skály jest její jazyk, vždyť prý skála ta pozdravila Mohameda,
když vzduchem přijel sem na svém komoni. Podobně pozdravila prý Omara, když se tu modlil.
Celá mešita rozdělena jest kruhem 8 pilířů a 16 sloupů ve dvě okrouhlé lodě. Stěny jsou vesměs
nádherně vykládány a ozdobeny, všude leskne se krasná mosaika a bohatě pozlacená štukatura.
Uměle a neobyčejně živě malovanými okny padá jen mírné světlo do vnitřku, tak že halí se celý
v jakési tajemné pološero.
V podlaze zadělána jest deska z jaspisu, do níž prý Mohamed zatloukl 19 hřebíků. Vždy občas
jeden vypadne na hrob Šalomounův, který prý pod ní se nachází. Až všecky vypadnou, nastane
poslední soud. Dle toho by doba soudu nebyla již daleka; neboť jsou tu viděti hřeby již jen tři,
z nichž jeden hodně hluboko jest zatlačen. Moslémové chodí tudy jen po špičkách, aby spadnutí
hřebíku neurychlili.
Mezi vzácnostmi v chrámě tom chovanými jest zvláště jeden vous Mohamedův a pak prapor
Omarův, jejž měl při dobytí Jerusaléma.“
V krátkém období křižácké nadvlády se Kubbat es-Sachra stal křesťanskou svatyní. Ale
již v roce 1187, za Saladina, který ho nechal bohatě vyzdobit mramorem a mozaikami, opět
začal sloužit původnímu účelu. V průběhu staletí podstoupil řadu rekonstrukcí a úprav.
Vyvrcholily v roce 1964, kdy dal jordánský král Husajn II. na vlastní náklady pozlatit kopuli.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Hedviky Říhové
Narozena:
Rodina:
Vzdělání:

16. 8. 1954
manžel Roman 60 let, syn Roman 26 let
Střední pedagogická škola, Filosofická fakulta, Teologická fakulta,
Speciální pedagogika…
Zaměstnání: učitelka na Střední pedagogické škole v Prachaticích
Zájmy:
zpěv, vážná hudba, duchovní četba
Co chceš prozradit ze svého mládí?
Narodila jsem se ve Strakonicích, tam jsem chodila do školy. Mou velkou zálibou tehdy
byla gymnastika, balet. Pocházím z věřící rodiny, chodívali jsme pravidelně na bohoslužby,
naši k nám zvali kněze na návštěvy a vím, že jsem přemýšlela jako mladá i o duchovním
povolání, ale pak jsem se rozhodla studovat, poměrně později jsem se vdala. Střední pedagogickou školu s oborem vychovatelství jsem vystudovala v Prachaticích. Bydlela jsem
přes týden na internátě a vím, že jsem měla panickou hrůzu z koček, které tam chodívaly.
Jednou mi donesly spolubydlící koťátko, které jsem pohladila a pak jsem se přestala koček
bát. Když jsem začala učit, seznámila jsem se s mým manželem Romanem, který vyučoval
na zdejším gymnáziu. Bydleli jsme nedaleko od sebe. Poznala jsem se s ním tak, že se mi
pokazil gramofon a on mi jej opravoval. Pak mě pozval na první schůzku a po roce jsme se
vzali. Dostali jsme byt před narozením našeho Romika a bydlíme v něm všichni doposud.
Tvůj manžel Roman je velmi hodný muž, s velkým smyslem pro humor. Vždy mě
překvapovalo, že nebyl věřící a ty ses přesto mohla zúčastňovat všech akcí ve farnosti.
Všechno s tebou nesl a nese věrně.
Vždycky jsem se modlila za svého budoucího muže. Když jsem si Romana rozhodla vzít,
bylo pro mě důležité, že byl ochotný přijmout moje přesvědčení. Vážně přijal požehnání
od mých rodičů, měli jsme i svatbu v kostele. Také Romika jsem mohla vychovávat ve víře.
Myslela jsem na slova Písma, že žena věřící posvěcuje svého nevěřícího muže. Roman jako
manžel mi byl oporou ve všem, i když byl nevěřící. Mohla jsem v neděli chodit do kostela
a také ve všední dny, on mi vždy říkal, ať jdu, že vždy přicházím taková rozzářená. Hodně
mi pomáhal, když jsem učila náboženství, všechno potřebné nám psával na počítači. Někdy
s námi jel i na dětskou pouť a pomáhal se soutěžemi. Ještě v době totality, když jsem učila,
mě Roman každou neděli vozíval na mši svatou do okolních kostelů. Když proběhla v rámci
Desetiletí pouť k Janu Neumannovi, byla jsem velmi nadšená slovy otce Hobizala a začala
jsem chodit do kostela i do sboru v Prachaticích a nevadilo mi, že bych už nemohla učit.
I to se mnou Roman unesl. Naštěstí přišla za pár měsíců sametová revoluce.
Kdy ty ses vlastně začala zapojovat do zdejší farnosti? Nepamatuji si, že bys u něčeho důležitého chyběla. Vždy tě všechno zajímalo, hodně ses angažovala…
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Už ve Strakonicích jsem zpívala ráda ve sboru, a proto jsem
se zapojila i do zdejšího chrámového sboru. Ještě za otce
Striebla jsem začala učit náboženství, on mě v tom podporoval. Zapojil se i do tancování
s dětmi. Hned po revoluci jsem
si udělala katechetický kurz.
Dokonce jsem si zkrátila pracovní úvazek ve škole, abych
mohla vzít víc hodin náboženství. Když přišla Lenka Hanžlová, rozdělily jsme si výuku. Pak jste nám pomáhaly i vy,
řádové sestry. Po vzoru mých rodičů jsme s manželem zvali na oběd občas zdejší kněze,
protože můj muž velmi rád vaří.
Právě teď ti musím položit důležitou otázku. Jak začalo velké přátelství tvé rodiny
s otcem Jaroslavem Havrdou a tvá velká péče o něj v době jeho nemoci? Byla jsi mu
velkou oporou i v době jeho umírání. V dubnu jsme slavívali jeho svátek.
Když přijel otec Jaroslav poprvé na motorce v koženém obleku, divila jsem se, že to
je farář. Protože jsem zde už učila náboženství, brzy jsme se seznámili víc. Zvali jsme ho
na obědy, a když jsme poznali, že rád lyžuje, jezdíval s námi lyžovat na Šumavu. Rád jezdíval také na naši chalupu. Pak jsem převzala praní jeho prádla za jednu paní, která už to
nezvládala. V roce 2000 jsme ještě spolu s některými farníky s ním jeli do Izraele, kde měl
na starosti naše duchovní vedení. To už byl po malé mozkové příhodě.
Pak se otec Havrda přestěhoval z fary na Skalku. Protože potřeboval více pomoci
po mrtvici, kterou prodělal, chodívala jsem za ním každý den, když už tam nebyly pečovatelky. Bylo to časově náročné období. Byla jsem vděčná, že mi začaly pomáhat i další ženy
z farnosti. Když si otec Havrda zlomil ruku, přešel do péče zdejšího hospicu a pak tam už
mohl zůstat. Tím se vše zjednodušilo. Chodilo nás modlit se s ním breviář více lidí, četli
jsme mu také články z novin, některé knihy na pokračování, chodili s ním do hospicového
parku. Všichni jsme vytrvali až do jeho smrti. Byl mi velkým příkladem v tom, jak byl velmi
mlčenlivý, ale vnitřně otevřený všem lidem. Lidé si mysleli, že když u něj trávím hodně času,
že mi také povídá, ale on mlčíval. Tím, že mlčel, vedl i mě k zamyšlení nad sebou. On nic
neříkal, ale tím víc všechno nosil v srdci. Často se zeptal, jak dopadly věci, události, které
jsem mu sdělila nebo mu sdělil někdo jiný.
Ty se teď staráš o svého nemocného manžela. Nemoc tvého manžela ti přináší mnohé utrpení, jak tuto část společného života neseš?
Pomáhá mi víra, každé utrpení mě vede víc k Bohu. Bůh mi není jen oporou, ale Pánem
a středem mého života, dávám ho na první místo. Tak to ve svém zrání cítím. Mnoho mi
pomohla modlitba za uzdravení, kterou nám poskytl otec vikář Sláčík. Od té doby každé
ráno manželovi žehnám, modlím se za něho. Každý den s ním také cvičím a pomáhám mu.
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Co tvá dlouholetá práce ve školství, přináší ti radost?
Já jsem měla děti ráda vždycky. Proto jsem do školství šla ráda. Ze začátku to bylo
těžké, kolegové i žáci si mysleli, že je budu přesvědčovat a nutit k víře. Pravda to nebyla,
ale těžkosti to byly, zvlášť za totality, kdy jsem byla předvolána i k výslechu, protože nějací
chlapci sebrali státní vlajky z budovy, kde jsem dělala vychovatelku. Později jsem některé
studentky a studenty připravila ke křtu. Poměrně delší dobu jsem měla na starosti také
křesťanské společenství ve škole, scházeli jsme se v Domově mládeže. Poslední rok je mi
odměnou, děvčata mě hodně podporují. Dnes mě práce naplňuje, snažíme se společně
o tvořivý přístup k životu. Někdy mi i odporují, i to je mi přínosem. Ráda s nimi hraji hru
na pastýře a ovečky.
V čem hra spočívá?
Ve třídě si napíše každá dívka (ovečka) své jméno na papír. Papírky se pak vyberou třeba do klobouku. A z klobouku si vytáhne pastýř ovečku. Každý pastýř pak pečuje o svou
ovečku. Kdo je pastýř je tajemství, které by měl pastýř udržet celou dobu hry. Nikdo neví,
o koho se pastýř stará. Tentokrát hru vyhodnotíme před velikonocemi. Tam se ovečky
dozví, kdo byl jejich pastýřem. Hrou se zlepšují vztahy mezi děvčaty.
Nakonec co ty a sestry boromejky. Myslím, že jsme hodně propojeny s tvou
rodinou a už dlouho trvá naše vzájemné přátelství.
Sestry boromejky jsem znala od dětství. Pracovaly ve Strakonicích v Domově důchodců, kde jsem je vídala. Pak sestra mého otce byla boromejka, jmenovala se Teofila. Ještě
za totality jsme za ní jezdívali na severní Moravu. Když byla moc nemocná, starala se o ni
sestra Dagmar, psávala nám dopisy a jezdívala k našim do Strakonic. Později tady působila
v Prachaticích a hodně jsme se přátelily. O sestru Dagmar se pak starala sestřička Jana Pavla, která teď také v Prachaticích působí v Domově Matky Vojtěchy. Když jdu ve Strakonicích
na hřbitov, zapaluji svíčku i na hrobech sester boromejek. Z vděčnosti. Jsem šťastná, že vy
jste tady a já to beru jako velkou vnitřní oporu. I když si říkám, že vždy, když se s nějakou
sestrou spřátelím a víc s ní povídám, tak ona odejde. Ale zase přicházejí další a ty ses vrátila… Pořád existuje nějaké propojení.
Také si vážíme vašeho přátelství a podporujeme vaši rodinu modlitbou, kéž
naše propojení je požehnané a dlouhé. Děkuji za rozhovor. 
S. M. Sebastiana

Poutní bohoslužby 2015 – Vimpersko
Vimperk – kostel Navštívení P. M. – sv. Inocenc a adorace – pá 24. 4. – 18 hod.
Šumavské Hoštice – kostel Sv. Filipa a Jakuba – ne 3. 5. – 11.30 hod.
Modlenice – kaple Sv. Rodiny – út 5. 5. – 15.30 hod.
Horní Vltavice – Sv. Jana Nep. a sv. Rodiny („jarní – rodáků“) – ne 17. 5. – 10 hod.
Pravětín – kaple Sv. Zdislavy – DKS Pravětín – pá 29. 5. – 10.30 hod.
Vimperk – kostel Navštívení Panny Marie – ne 31. 5. – 8.30 hod.
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Pozvánka
Wadachi
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Shoji Moroi

DVOŘÁK

SMETANA

JANÁČEK

ANTONÍN DVOŘÁK

Smíšený sbor Wadachi (česky „Šlépěje“) byl založen roku 1967 v Tokiu. U jeho zrodu stál hudební
skladatel, muzikolog a pedagog Shoji Moroi, který
měl hlavní zásluhu na vybudování jedinečné dramaturgie repertoáru tělesa na japonské sborové scéně.
Kromě pozoruhodných úprav japonských lidových
písní totiž kmenový repertoár sboru tvoří díla českých hudebních skladatelů. Prvním nastudovaným
dílem české provenience byla v roce 1973 kantáta
Leoše Janáčka Amarus v českém jazyce. Její provedení zaznamenalo tak výrazný ohlas, že se česká
hudba začala na programech koncertů Wadachi objevovat pravidelně. Repertoár sboru se
tak postupně rozšířil o díla F. Tůmy, J. D. Zelenky, K. Haranta, B. Smetany, A. Dvořáka,
L. Janáčka, J. Suka, Z. Fibicha a B. Martinů. Soudobé skladby P. Ebena a Z. Lukáše dokonce sbor Wadachi uvedl v japonské premiéře. Tehdejší ministerstvo kultury ČSSR ocenilo
tuto činnost udělením Smetanovy (1974) a Janáčkovy (1979) medaile. Téma české hudby
dovedlo Shoji Moroiho až k vřelému osobnímu přátelství s řadou osobností českého hudebního života.
Sbor Wadachi navštívil Československo poprvé na pozvání tehdejšího sbormistra Pražského smíšeného sboru Miroslava Košlera v roce
Shoji Moroi
1983. Sbor tehdy s mimořádným úspěchem vystoupil na Mezinárodním festivalu sborového
zpěvu v Jihlavě. Od té doby navštívil naši zemi
Vás srdečně zve na
již osmkrát a kromě Prahy vystoupil také v OstKONCERT JAPONSKÉHO SBORU
ravě, Opavě a Uherském Brodu. Shoji Moroi na-SMETANA
WADACHI
opak inicioval šest koncertních turné Pražského
v pátek 1. 5. 2015 v 10.00 hod.
v kostele Narození Panny Marie v Chrobolech
smíšeného sboru v Japonsku. Po smrti Shoji MoV programu zazní skladby:
roiho v roce 2012 se vedení sboru ujal Toshihiko
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka,
Shoji Moroiho, české a japonské lidové písně
Nakamura, který s tělesem úzce spolupracuje již
Bedřich Smetana Účinkují:
od roku 1983, kdy jej jako klavírista doprovázel
pěvecký sbor WADACHI
soprán | Seika Kawaguchi
Leoš Janáček
při jeho prvním československém turné. Nakaklavír | Kayoko Fukuda Zeman
dirigent | Toshihiko Nakamura
mura studoval ve 2. polovině 80. let v Praze pod
vedením významného českého klavíristy Jana
Moroi
Panenky a dále pokračoval ve studiích na Vysoké hudební škole v Tokiu. V Čechách vystoupil Antonín Dvořák
na několika klavírních recitálech, mj. v pražském
Bedřich Smetana
Rudolfinu. Kromě působení v čele sboru Wadachi
Vstupné dobrovolné
si získává velké uznání kritiky i publika také jakoMoroi
sólový klavírista a komorní hráč.
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Ze starých kronik
Lažiště
1914:
Dne 28. června zavražděni byli v Sarajevě následník trůnu Jeho c. a k. Výsost pan
arcikníže František Ferdinand a jeho choť
vévodkyně Žofie z Hohenbergu: Ze Sarajeva
28. června: Když ubíral se dnes dopoledne
Jeho c. a k. Výsost arcikníže František Ferdinand se svojí chotí vévodkyní z Hohenbergu
k uvítání do radnice, vržena byla na automobil puma, kterou Jeho c. a k. Výsost paží odrazil. Když arciknížecí automobil přejel,
puma vybuchla. V následujícím automobilu jedoucí pánové hrabě Boos-Waldeck a křídelní
pobočník zemského náčelníka podplukovník Merizzi byli lehce zraněni. Z obecenstva bylo
víceméně těžce zraněno šest osob. Útočníkem je typograf z Trebině jménem Cabrinovič. Byl
ihned zatčen. Po slovním uvítání na radnici pokračoval pan arcikníže se svojí chotí v okružní prohlídce. Žák osmé třídy gymnasiální jménem Prinzip z Grahova vypálil s browningové
bambitky několik ran na arciknížecí automobil. Jeho c. a k. Výsost zasažen byl do obličeje,
Její c. a k. Výsost vévodkyně z Hohenbergu zraněna byla do života. Jeho c. a k. Výsost
a paní vévodkyně převezeni byli do Konaku, kdež svým zraněním podlehli. I druhý útočník
byl zatčen.
Jelikož vyšetřování sarajevské zřejmě odhalilo spojitost útoků srbských v Rakousku
s úřední válečnou stranou v Srbsku, jíž vláda vážně nebrání, vypovědělo dne 28. července
Rakousko Srbsku válku. Na to následovalo vypovědění války:
1. srpna Německo Rusku, 3. srpna Německo Francii, 4. srpna Německo Belgii, 4. srpna
Německo Anglii, 6. srpna Rakousko Rusku, 6. srpna Srbsko Německu, 7. srpna Černá Hora
Rakousku, 12. srpna Černá Hora Německu, 12. srpna Francie Rakousku, 13. srpna Anglie
Rakousku, 23. srpna Japonsko Německu, 25. srpna Rakousko Japonsku, 26. srpna Rakousko Belgii, 30. října Rusko Turecku, 1. listopadu Turecko Anglii, 1. listopadu Turecko
Francii,2. listopadu Srbsko Turecku, 7. listopadu Belgie Turecku.
Nastala vpravdě světová válka, bojuje se v Evropě, Africe a v Asii. Ostatní státy prohlásily
neutralitu, ale zbrojí též.
Dne 20. srpna o druhé hodině ranní zemřel sv. Otec Pius X. Dne 3. září zvolen za papeže
arcibiskup v Bologni kardinál Jakub markýz della Chiesa a přijal jméno: Benedikt XV.
1915:
Dne 8. ledna 1915 č. 244. rozhodnul nejd. Biskupský Ordinariát pro zdejší kostel: Anniversarium consecrationis Ecclesiae per s. Officium et Missum, poněvač konsekrace tamního
kostela jest pochybna, slaviti nelze. Konati případnou slavnost pro lid – že kostel jest místo
posvátné – ponechává se dobrozdání p. faráře.
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Dne 1. srpna investován byl zdejší kaplan František Petržílek na faru ve Vitějicích; místo
kaplanské po nedostatek kněží nebylo obsazeno.
Dne 1. srpna posvěcen byl nový kamenný kříž u cesty ze Dvorců ke mlýnu Podedvorskému, z odkazu + Kateřiny Vomáčkové na jeho udržování uloženo 20 K do Prachatické
Spořitelny na knížku list 230 znějící na „Farní úřad v Lažicích“.
Jan Pojsl chalupník na Chválově č. 15 vystavěl vedle svého obydlí Boží muka, která
byla 8. září posvěcena; na opravu jich složil 50 K, které uloženy do Prachatické spořitelny
na knížku list 230 znějící na „Farní úřad v Lažicích“.
V říjnu zakoupil pro kostel Kašpar Kůs výměnkář na Chválově č. 6 nové červené korouhve za 150 K.
V létě tohoto roku vyzváni byli osadníci, by přispěli k výzdobě vnitřku kostela: příspěvky
hojně se scházely, na podzim opravil Antonín Loskut pozlacovač z Prachatic hlavní oltář
za 500 K.

Pouť za Janem Husem
U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa jsme se
rozhodli uspořádat akci pro děti,
jejich rodiče a všechny ty, které
zajímá tato významná osobnost
českých dějin. V sobotu 23. května 2015 se bude konat v Husinci „Pouť za Janem Husem“, kde
si prostřednictvím tvořivých,
vědomostních a sportovních
aktivit připomeneme důležité
momenty ze života Mistra Jana
Husa. Pro zájemce o pěší putování bude pouť zahájena z centra Prachatic, půjdeme naučnou
stezkou do Husince. Program
v Husinci začne divadelním
představením „O životě Mistra
Jana Husa“, zakončen bude ekumenickou bohoslužbou. Ve večerních hodinách bude v centru
Prachatic připravena večerní
procházka s výkladem „Po stopách Mistra Jana Husa“. Bližší
informace a program hledejte
na plakátech.
Již nyní srdečně zveme. 

Římskokatolické,farnosti,na,Prachaticku,a,Církev,bratrská,v,Husinci
srdečně,zvou,děti,a,celé,rodiny,na

Pout za Janem Husem

Husinec sobota 23. kvEtna 2015
Program
9:ŠK
-K:KK
--:KK
--:Šý
-M:ýý
-J:KK
-8:KK

registrace,účastníků,u,modlitebny,Církve,bratrské,v,Husinci8,Kostnická,8ý
zahájení,(,divadelní,představení,ZŠ,Husinec,a,ZŠ,Vodňanská,Prachatice
oběd
program,na,stanovištích
promítání,fotografií,z,poutního,dne
ekumenická,bohoslužba,v,modlitebně,Církve,bratrské
odjezd,autobusem,do,Prachatic,
(,večerní,prohlídka,míst,spojených,se,životem,MJH

1V,případě,nepříznivého,počasí,bude,program,zahájen,v,kulturním,domě,města,Husinec5

Příspěvek účastníka:
20,-hKčh(celodenníhprogramhbezhdopravy)h
50,-hKčh(celodenníhprogramhshdopravou)
Příspěvek,zahrnuje,také,občerstvení,a,dárek,pro,děti

Poutní5den5bude5zahájen5pěším5putováním5
z5Prachatic5po5naučné5stezce5do5Husince5
-5sraz5na5Malém5náměstí5v5Prachaticích5v58:155
Pro5účastníky5poutě5je5také5zajištěn5autobusú

Pořadatel,akce,zajišťuje,program8,
nezajišťuje,dozor,účastnícím,se,dětemú
Bližší informace:
www.farnostprachatice.cz
www.cb.cz/husinec/pouthhhhhhhhhhhh

Za katechety vikariátu Mgr. Markéta Grillová
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Ekumenické okénko
Církev bratrská v Husinci 

4. pokračování

Na počátku Církve bratrské v Husinci byla „pouze“ touha kázat zde, v rodném městě
M. J. Husa, tak jako on. Touha spojená s modlitbou, vírou a ochotou opustit dosavadní
jistoty a začít z ničeho. A Bůh se k tomu přiznal. Když kazatelé Adlof a Zelinka začali v místním hostinci mluvit o Husovi a o bibli, vzbudili mezi místními nemalý zájem. Tím spíš, že
bible v té době nebyla mezi lidmi běžně dostupná. Probuzená touha místních získat bibli
a slyšet její poselství povzbudila přání těchto kazatelů koupit stodolu za Husovým domkem
a udělat z ní modlitebnu! Jenomže kde by na ni vzali žádaných 900 zlatých, když roční
mzda učitele byla 120 zlatých? Pro Boha však není nic nemožného. Když se kdesi v Americe
jakási dáma doslechla, že je v Čechách v Husově domě na prodej stodola, kterou by bylo
možné použít ke zvěstování evangelia, rozhodla: „Kupte ji! Všechno zaplatím.“ Stodola byla
koupena a hned se začalo s její přestavbou na modlitebnu. Jenom se nikde nesmělo říkat,
že to bude modlitebna. Modlitebna na rozdíl od hospody, kterých bylo v té době v Husinci
už 6, by příslušná povolení ke stavbě nezískala. 11. července 1894 se, podle svého předchozího slibu, přistěhoval kazatel Zelinka. A hned v neděli ráno kdosi buší na dveře a volá:
„My jdeme do shromáždění!“ (Na bohoslužby.) To sestra Holvegová ze Žižkova přivedla
své příbuzné ze Strunkovic. Zpívali s doprovodem harmonia, modlili se a četli z bible. A to
se potom opakovalo každou neděli dopoledne i odpoledne v bytě kazatele. Shromáždění
nezůstala v tajnosti. Přicházeli lidé s otázkou, smějí-li se účastnit pobožností. Posluchačů
přibývalo takovou měrou, že již 5. srpna museli opustit kazatelský byt v patře a začít se
scházet v přízemním sále. To ovšem nemohlo uniknout pozornosti úřadů. Okresní hejtman v Prachaticích vydal zákaz domácích pobožností pro kazatele Zelinku pod hrozbou
vysoké pokuty nebo vězení. To samé hrozilo i občanům, pokud by se snad těchto pobožností účastnili. Důvod byl celkem prostý. Rakousko-Uherský stát nedovoloval a potlačoval
pobožnosti jiných církví, než těch státem uznaných. Mezi ně Svobodná církev reformovaná
(dnešní Církev bratrská) nepatřila. Kazatel Zelinka tedy přestal dělat bohoslužby a začal
vyučovat zpěvu a vykládal bibli a katechismus. Avšak i tak byl opakovaně
volán k soudu a pokutován. Obyčejně
uprostřed výkladu bible vrazil četník
s bodákem do modlitebny a začal se
vyptávat, čemu se učí, a zapisovat si
jména účastníků. Ani zamčení dveří
nepomáhalo. Pokuta hrozila zejména,
když se shromáždění účastnil nějaký
katolík. Jeden sedlák z Tvrzic svěřil
manželům Zelinkovým svou dvanáctiletou dcerku na byt, aby se přiučila
Mládež v Husinci (1931).
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hře na harmonium a ručním pracím
a byla vedena ke zbožnému životu.
Husinecký starosta mu domlouval,
škola hrozila, že děvče vyloučí, ale
sedlák se nelekl. Počet dívek, které žádaly o vyučování u kazatelovy
manželky, navzdory tomu rostl. Jeden z účastníků pobožností p. Schejbal byl volán na obecní úřad, kde mu
bylo vyhrožováno. Okresní hejtman
tlačil na jeho zaměstnavatele, aby Přestavba modlitebny (1982–85).
ho propustil, ten se však za něj, jako
dobrého dělníka, postavil. Jakkoliv by se mohlo zdát, že to husinecké zastraší, účastníků
pobožností stále přibývalo. Tak zde Církev bratrská zapustila kořeny a časem začala pracovat i v Bavorově, Netolicích, Prachaticích, Strunkovicích, Vlachově Březí, Vodňanech
a dalších místech. 
Pavel Fér, kazatel CB Husinec

Malý slovníček církevních pojmů

V

ikář
Z lat. vicarius – zástupce. Je to duchovní, který zastupuje nějakou vyšší autoritu:
vikář okrskový – kněz stojící v čele většího správního celku (vikariátu), který vznikl
sdružením více farností ( na Moravě se používá termínu děkan, děkanát)
vikář generální – je přímým zástupcem biskupa, v katolické církvi se zřizuje ve všech
diecézích
vikář biskupský – je zástupcem biskupa pro určitou oblast pastorace
vikář kapitulní – byl v římskokatolické církvi kněz, který zastupoval v době uprázdnění
biskupského stolce ordináře. V současné právní úpravě plní tuto roli administrátor diecéze.

V

izitace
Se zvykem biskupů nebo jejich zástupců navštěvovat jednotlivé farnosti se setkáváme
už ve 4. století ve východních církvích a zhruba od 6. století i v latinské církvi. Cílem
těchto návštěv je kontrola pastorační činnosti a církevního majetku, příp. náprava event.
nedostatků.
Tridentský koncil zavázal všechny biskupy navštěvovat farnosti alespoň každé dva roky,
aby zkontrolovali pravověrnost nauky a mravní úroveň. V současnosti je biskup vázán
navštěvovat diecézi každoročně tak, aby celou zvizitoval během pěti let.
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Mše svatá
Vyznání víry
Po homilii zůstáváme sedět v naprostém tichu. Necháváme v sobě doznít Boží slovo
a jeho výklad.
Správné prožití této chvíle se může stát lékem na jednu z nejrozšířenějších nemocí moderní doby: neschopnost či neochotu naslouchat druhému, vnímat, co sděluje, a přemýšlet
o tom. Trpíme jí na nejrůznějších úrovních: v rodinách (mezi manželi i mezi rodiči a dětmi),
v mezigeneračních vztazích, v občanském soužití, v pracovním poměru, o politické a mediální sféře ani nemluvě. Když mluví druhý, posloucháme (lidově řečeno) jedním uchem
a při tom už myslíme na to, co odpovíme, abychom prosadili svá mínění a své postoje. Nepřemýšlíme o tom, co řekl, ani nemůžeme, protože jsme většinu přeslechli, nenecháváme
jeden druhého domluvit, skáčeme si do řeči. Pak nejsme schopni reagovat věcně a uchylujeme se k osobním výpadům. Neznáme se, jeden o druhém téměř nic nevíme (přestože rádi
vykřikujeme: „Však já tě znám!“), nejsme schopni vytvořit kvalitní vztah. Tyto zlozvyky
přenášíme i do vztahu k Pánu Bohu: nenasloucháme mu, chceme jen dosáhnout svého,
a když se nám to nedaří, začínáme pochybovat a postupně se od něho vzdalujeme.
Teprve pak povstáváme, abychom s plným vědomím toho, co říkáme, odpověděli: Věřím!
Činíme tak prastarou formulí, pocházející ze 4. století, nicejsko-cařihradským vyznáním
víry.
Pro dnešního člověka je obtížně srozumitelná. My, kteří chodíme pravidelně do kostela,
ještě jakž takž víme, o čem je řeč, ale lidé zvenčí mnohé nechápou. Co znamená „Světlo
ze Světla“? A proč se „Bůh z Boha“ opakuje se zdůrazněním „pravý Bůh z pravého Boha“?
Co je tak závažného na „zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem“…? Abychom uměli
odpovědět, museli bychom lépe znát klasickou řeckou filozofii (způsob myšlení a termíny,
kterými lidé v době vzniku formule poznané skutečnosti vyjadřovali) a dějiny dogmatu
(důvody proč a jak se učení církve zpřesňovalo ve střetu s názory odmítnutými jako nesprávné a zavádějící).
Kardinál Gerhard Ludwig Müller, nynější prefekt Kongregace pro nauku víry, píše ve své
Dogmatice pro studium a pastoraci (česky vyšla v Karmelitánském nakladatelství v roce
2010): „Aby mohli teologové rané církve zprostředkovat helénistické kultuře zjevení s jeho univerzálním nárokem na pravdu, museli vyznání Krista vztáhnout k horizontu chápání filozoficky
reflektovaného výkladu skutečnosti vůbec. Nechtělo-li se křesťanství prezentovat jako zvláštní
náboženská tradice s židovským pozadím, byla taková konfrontace nevyhnutelná. Užití a nové
vymezení filozofických kategorií nebylo zradou na původu křesťanství, nýbrž přiměřenou transformací víry v Krista do univerzálního hermeneutického horizontu lidského rozumu.“ Jednoduše
řečeno: chceme-li, aby lidé tomu, co učí církev, uvěřili a přijali to za své, musíme jim to
sdělovat způsobem, jakým jsou zvyklí myslet, a slovy, kterým rozumějí. To neznamená
změnu obsahu, rozmělňování pravdy, jen její nové vyjádření. Dnes je to znovu nesmírně
nutné, ale také nesmírně těžké. Kdokoli se o to pokusí, musí počítat s celou řadou námitek, i s obviňováním z hereze a povrchnosti. Dokladem toho jsou různé reakce na některé
projevy papeže Františka; na internetu jich najdeme nepřeberné množství.
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Až – dá-li Pán Bůh – dokončíme tento cyklus úvah o mši svaté, rád bych se věnoval právě
výkladu Vyznání víry. Prozatím si dovoluji vás
povzbudit k samostudiu Katechismu katolické církve, zejména druhého oddílu první části
(v oficiálním českém překladu, vydaném v roce
1995 nakladatelstvím Zvon, str. 63 – 275).
Avšak: važme si formule vyznání víry
pro její starobylost. Stejnými slovy se hlásili
k Bohu celé generace našich předků ve víře.
Mnozí za to byli vězněni a popravováni, mnozí
se pro to stali obětmi nábožensky motivovaných válek.
Jiný kardinál, (již zesnulý) emeritní pařížský arcibiskup Jean-Marie Lustiger, připomíná
v knize Tajemství eucharistie ještě jednu podstatnou souvislost: každá neděle je oslavou velikonoc – Kristovy Paschy, přechodu ze smrti
do života. Tím je také připomínkou křtu, protože milostí této svátosti jsou všichni, kteří zemřeli spolu s Kristem, s Kristem také vzkříšeni (srv. Řím 6, 3-11 – četli jsme to před několika dny při velikonoční vigilii). Při křtu jsme
(ústy svých rodičů a kmotrů) složili slib, jehož jádrem je právě vyznání víry: „Věříš v Boha,
Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země?“ „Věřím!“ „Věříš v Ježíše Krista …?“ „Věřím!“ „Věříš
v Ducha svatého, svatou církev obecnou …?“ „Věřím!“
Krédo (z lat. credo, česky věřím), které se modlíme v průběhu nedělní mše svaté, má svůj
původ v trojí otázce a trojí odpovědi křestního obřadu. Je pro každého z nás připomínkou
jeho vlastního křtu, je obnovou křestního slibu a je také vyjádřením naděje na plnou jednotu církve, založenou na této svátosti, která dělá z každého, kdo ji přijme, jednu bytost
s Kristem. Modlit se nahlas tato slova znamená připomínat si událost, kterou jsme se stali
dětmi Otce, tělem Kristovým, chrámem Ducha svatého, údy církve; připomínat si ji s vírou,
obnovovanou od neděle k neděli, od velikonoc k velikonocům.
Kdo to vlastně hovoří, když mé rty vyslovují ono „věřím“? V první řadě já sám. I když
mám pochybnosti, i když nemám v tom či onom bodě učení církve jasno, vyslovím-li slovo
„věřím“, vyjadřuji tím svou vůli podílet se na víře církve, která je větší než moje malá víra.
A je to církev, která mými ústy dává zaznít svému hlasu a říká: „Věřím.“ (Stejnou myšlenku
vyslovuje kněz, když se v modlitbě před svatým přijímáním obrací ke Kristu s prosbou
o pokoj a jednotu: „Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve!“).
Vyznání víry bývá označováno řeckým slovem symbolon (latinsky symbolum, česky průkaz; kus, který zapadá do celku). Když ve starověku dva lidé uzavírali smlouvu, rozlomili
nějakou věc a každý si vzal polovinu. To bylo poznávací znamení: když je zase složili dohromady, ukázalo se, že patří k sobě. Modlitbou nebo zpěvem vyznání víry se prokazujeme
jako členové rodiny Božích dětí, patříme do sboru Kristových učedníků.
P. Pavel Liška
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
Pohřební humor
Soudruh – kněz – pionýr
Jeden z pohřebních řečníků v Bavorově byl velmi učenlivý. Co odkoukal, to dělal. A tak, když měla být rakev spouštěna do hrobu – vztyčil nad ní po komunisticku pěst, potom
ji požehnal rozmáchlým křížem a při vlastním spouštění si
dal plochou dlaň nad oči a zdravil pionýrským pozdravem.
Širé lány
Řečník opěval neustále širé lány. Nějak se mu to zalíbilo a v kadencích stále tato slova
opakoval. Bylo to už tak dlouhé, že jsem využil jeho pomlky a pokračoval v obřadu. On
po pohřbu řekl: „To děkanovi nezapomenu. Zkazil mi parádní řeč!“
Další dvě řečnické
Loučí se místní úředník v jedné obci s mladým člověkem, který náhle a brzy zemřel. Líčí
jeho krátký život, chválí jej, ale nakonec – chce zdůraznit krátkost jeho žití a řekne: „Moc jsi
nám tady platný nebyl!“
A na druhém místě zase jiný. Mluví o životě dobrého člověka a končí pěkným přáním:
„Tak tam buď i nadále stále zdráv!“
„Dejme ho tam a jděme!“
Stalo se to na kněžském pohřbu. Převáželi jsme dobrého starého kněze do jeho rodiště.
Hlavní bohoslužba se konala v jeho farnosti a tady byl pohřben. Nad rakví měl promluvit –
a promluvil – spolužák, doktor teologie. Začal ze široka dobou Krista Pána. No dobrá. Pak
přišlo pronásledování křesťanů, to už jsme zneklidněli, už to trvalo deset minut. Pak přišel
Konstantin Veliký. Já stál za P. Martinem a zaúpěl jsem: „Snad nebude probírat celé církevní
dějiny?“ Taky že ano. Po půl hodině došel do raného středověku. Všichni už byli neklidní.
Nad hrobem stáli čtyři mladší kněží a drželi rakev na provazech. Když nepřišel konec ani
po pětačtyřiceti minutách, povídá jeden z nich, takový originál, také doktor teologie: „Víte
co? Dejme ho tam, šoupněme ho tam a jděme. A on ať si tady řeční podle libosti.“ Také tento
kněžský pohřeb neskončil nijak smutně.
Tihle američtí agresoři
V době vietnamské války bylo zase módou řečníků mluvit nad rakví proti americkým
agresorům. Stalo se mi po jednom takovém pohřbu, že přišla ke mně vdova a povídá mi:
„Velebný pane, kdybyste věděl, jak náš táta nenáviděl tohle jejich povídání o těch agresorech, a vidíte! Neminulo ho to.“ Mohl jsem jenom pokrčit rameny. Ale trest Boží taky přišel!
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Jednou chlap řečnil zase o agresorech a najednou se zalykl, mumlal cosi, až ztichl. Pak se
zjistilo, že se mu zlámal umělý chrup. Mohl, ovšem, vykládat, že ten chrup mu zlámali právě
ti američtí agresoři!
Dobrá práce
Opět jeden z oficiálních řečníků. Ten chodil všem – ať chtěli či nikoliv. Pokládal si to
za svou povinnost. Pohřbívali jsme starého zedníka z přifařené obce. Hrob byl hned u vchodu
do sakristie. A řečník zase mluvil. Velebil starého zedníka, jak všude dobře pracoval… „Pracoval dobře na úseku své práce. Pracoval dobře na úseku své obce. Pracoval dobře na úseku
požárním a pracoval velmi dobře i na úseku své manželky!“ No tehdy toho kapela moc nenahrála, když šla rakev do hrobu. Muzikanti si rozkousali rty a nešlo jim foukat. Já rychle
pokropil rakev a zmizel jsem v sakristii. A lidé? Ti, kteří neslyšeli, nechápali, proč kapela
nehraje. Ti, kteří slyšeli, byli „mrtví“ potlačovaným smíchem. A rodina, ta plakala možná
více zlostí než smutkem.
Z ministrantských časů
Rozpolcené vzkříšení
To bývalo tehdy na Bílou sobotu v podvečer. Ve čtyři odpoledne jsem chodíval s babičkou
do mikulášské katedrály. Tam dlouhá léta vedl průvod vzkříšení pan probošt Boček a šlo
se jen kolem katedrály, ovšem, ty moje drahé zvony, ty byly skvostné. V roce 1942 sundali
Martu a Poledníka, ale i souzvuk Bumeriny, Oktávy a seshora Stříbrného byl pěkný. V pět
hodin potom bývalo vzkříšení v klášteře. Tam jsem přešel s babičkou a tam přišli i rodiče
a sestry. V sakristii bylo rušno. Z kláštera sestoupil i starý páter minister Říha a brumlavě
mi opravoval rochetku. Mělo se vyjít postranním vchodem na Piaristické náměstí, odtud
do České ulice a zase se kolem Kalvárie křížovou chodbou vrátit do chrámu. Nabídl jsem se,
že ponesu kříž vpředu. Za mnou cupitaly družičky, pak spolky a bratrstva se svými prapory
a nakonec duchovenstvo a pod baldachýnem nesl svátostného Pána P. rektor. Tak jsme vyšli.
Já byl moc nadšen, a to tak, že při vstupu do České ulice jsem místo vpravo zamířil vlevo
k Mariánskému náměstí. Družičky cupitaly za mnou, ale bratrstva jen první chvíli, pak se
vzmáhal křik a ruch a všechno se obracelo zpět.
Lidé, kteří zůstali v kostele, byli dost udiveni. Nejprve se se zvoněním objevil poslední
díl průvodu: duchovenstvo s Nejsv. svátostí, po chvíli se tlačily spolky a bratrstva a nakonec
jsem vítězně uvedl i já družičky. Ale nikdo se moc nezlobil. Fráter Pavel mi sice dal malou
žděrchu, ale P. rektor povídal: „Ty jsi holt malý záškodník a rozpoltit jsi vzkříšení.“ A sakristie
se dala do smíchu.
Fráter Pavel coby ochránce
Mezi „ svatebním vchodem“ do chrámu na náměstí a kaplí P. Marie ustavičné pomoci byl
plácek, který jsme my, ministranti, často okupovali. Zejména na podzim a na jaře. Kuličky,
maso a jiné hry tu jen šuměly a křik býval, takže to často rozzlobilo starého dědu z hradební
věže za kaplí, kde byl další postranní vchod do chrámu. Ten se ale otevíral jen v létě a k tomu
jen v neděli. Tam byl také plácek a dost se nám líbil, byli bychom tam méně na očích, jenomže
branka věže a jejího ochozu se otevřela a letěl na nás pán Zlé bašty, jak se říkalo této věži
35

mezi námi. Večer, když už se stmívalo, svítilo tam žlutavé, strašidelné světélko, ale všechna
tajemnost vzala za své, když se ozval hrůzný křik majitelův. A tak jsme se rozhodli, že ho
trochu postrašíme, a hodili jsme kamen za kamennou zeď dvorku bašty. Nenadále se ozval
skřehot a už to šlo. My mu asi zasáhli jeho milovanou kachnu, která se asi na dvorku procházela. Letěli jsme jako splašení. Byl nepsaný zákon neutíkat do sakristie, abychom ho neuvedli
na tuto stopu. Jinak on, když si šel stěžovat panu fráterovi, nepochodil. Fráter Pavel říkal:
„To je pozemek kláštera a já jim tam dovolil si hrát!“ Tentokráte ale jsme měli dušičku malou, a tak jsme vpadli nejprve do setmělého kostela, jenomže tam už byli lidé, a tak honem
do sakristie. Tam, u svého stolku se žlutou lampičkou, stál fráter Pavel s kulatými brýlemi
na očích. Vpadli jsme a hned k naší skříni. A už tu byl děda: „Tak, pane fráter, tentokráte
je zle. Zabili mi moji kachnu!“ „ Nepřeháníte to?“ „Nóó – tak pochroumali jí křídlo.“ „A kdo
vlastně?“ „Támhle ti vaši uličníci!“ „Jó – támhleti? Tak ti jsou stále se mnou.“ Děda chtěl něco
vykládat, ale malý, suchoučký fráter povídá: „Nadarmo se tady zdržujete!“ Sotva se dveře
zavřely, povídá fráter Pavel: „Naposledy jsem vás takhle zachraňoval. Vždyť jsem i lhal….“ Ale
tiše, však jsme to slyšeli, dodal: „Kdyby dal dědek pokoj. Dyť byl taky mladej!“
Fráter Pavel coby záškodník
Poutě, které klášter vypravoval na Svatou Horu, byly překrásné. V roce 1942 byly podnikány jen jednotlivci, ale v roce 1945 byla opět slavná pouť. Na tu neděli opouštěl svůj trůn
v sakristii i fráter Pavel a nerad jej přenechával fráteru Anselmovi či Tomášovi. „ Ale musím,
potřebují mne tam,“ tvrdil – i když to nebyla tak zrovna pravda. Vyjelo se ve čtyři hodiny
ráno, a protože bylo málo osobních vagónů, bylo přistavěno i několik hytláků (nákladní
vagóny). My jsme si vzali ministrantské šaty domů, také se braly dvě korouhve a nosítka
s P. Marií Budějovickou pro velké družičky. Paramenta měl na starosti fráter Pavel s novici
a vlakem jeli i tři páni páteři včele s P. rektorem. My dopadli skvostně. Dráha nám přidělila
služební vagon hned za lokomotivou. Míst k sezení tam bylo moc málo, ale okna a výhled
ohromný. Pan fráter rozvěsil rochety, dalmatiky, pluviál a štóly na držáky oken a kam se dalo,
sedl do křesla vlakvedoucího a že se bude modlit růženec. Kněží se rozešli po vlaku, klerikové
také mezi lidi. A tak jsme vyjeli. Za námi se z vlaku ozývalo: „Tisíckráte“, „Anděl Páně“ aj.
Tam někde se vezla také má babička.
Fráter Pavel usnul hned za Hlubokou. Ještě nám stačil říci, abychom nedělali hluk. No,
nedělali. Myšlenka vábná, neodbytná! Jedna štóla byla navázána na záchranné brzdě a její
konec spočíval na rukávu pana frátera. Kdyby se podstrčila pod ruku, mohlo by se stát, že by
se na ni nějak navinula, fráter by pohnul rukou – a vlak by možná stál. Ono vůbec je dobré
vyzkoušet záchrannou brzdu.
Skřípění kol, funění mašiny, křik vlakvedoucího, trochu zmatek. My se tiše díváme
s okna. Dveře se otevřou a vlakvedoucí s P. rektorem a jedním páterem je tady. Najednou
se dá do strašného smíchu a ukazuje na štólu na brzdě a brzda je dole. „Fráter Pavle,“ volá
rektor na sotva se probudivšího řeholníka, „vy jste zastavil vlak!“ A ukazuje mu na záchrannou brzdu. Fráter nechápe a poulí oči. Kněží i vlakvedoucí se dají do smíchu, odpoutají štólu
od brzdy a jdou zase za svými povinnostmi. Brzy se to dozvídá celý vlak a smích se převaluje
sem i tam. Fráter se na nás podezíravě dívá a šeptá si: „Mně se zdá…“ No, ale ten den byl
fráter Pavel po celý den záškodníkem.
Přetištěno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství,www.ikarmel.cz.
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Stojí za přečtení
Marek Orko Vácha
Neumělcům života
„Vyšší než zvířata, menší než andělé – mezi zemí a nebem
je člověk. Společným tématem všech textů této knihy je pokus
o zahlédnutí člověka Božíma očima, tak, jak to čteme v podobenství o marnotratném synu: s nejlepšími šaty, prstenem
a obuví na nohou, tak, jak byl kdysi stvořen; člověka, kterému
Bůh kdysi vdechl v chřípí dech života, s přijetím odpovědnosti
za sebe samého i za vesmír, který je jeho domovem, který ruku
v ruce s Bohem buduje.“
Vážení čtenáři, velmi se omlouvám, na tomto místě
jste nyní měli číst recenzi knihy Marka Váchy, kde bych
měl tento skvost vlastními slovy vychválit a doporučit ho
vám k přečtení. Opravdu jsem se na to chystal, půl roku přemýšlel, jak co nejlépe knihu
popsat a představit na pár řádcích, něco jsem napsal, pak zmačkal a zahodil a tak pořád
dokola, až jsem na to přišel. TO PROSTĚ NEJDE. Někdo jiný by to třeba uměl, ale já ne!
Nedokážu něco tak nádherného a inspirujícího vměstnat do pár vět. I úvod jsem musel celý
opsat z knihy. Kdybych mohl, tak tuto báječnou knihu dám každému na potkání, protože si
myslím, že něco tak úchvatného a Božím světlem prozářeného se musí dostat ke každému,
kdo umí číst. Chci, aby vám myšlenky této knihy, stejně jako mně, vířily a tančily v hlavě,
otevíraly srdce a nechaly mysl žasnout…
Ne, neumím to popsat, a tak jediné, co můžu říct, je: „Čtěte, tuto knihu si prostě musíte
přečíst, čtěte, čtěte!“ I když si myslíte, že zrovna Vy nejste neumělci života, přečtěte si to!
Snad se nebudete zlobit, když i závěr vezmu autorovi z úst. Marku Vácho, děkuji!
„Tak, jako se touží dávat Bůh, se toužím dávat i já. A jako On, ani já nechci dávat něco, nýbrž
se. Chci, aby i moje láska vypálila do lidských a Božích rukou a srdcí ohnivé rány a aby lásku
a bolest mého srdce na chvíli pocítil Bůh. Láska se posmívá všem hranicím a jejím jménem je nekonečno. Nechci milovat jen napůl či na tři čtvrtě. Podobně jako Bůh chci jít na konec možností,
na sráz světa, na doraz duše, na hranu světla. Chci, aby i moje láska vypalovala stigmata do rukou
a srdcí lidí i do Božího Těla.“
Pavel Beran
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická je církevní školu s dlouholetou tradicí zřízenou Salesiány Dona Boska. Pro školní rok 2015/2016 nabízí studium
v oboru Sociální pedagogika a teologie (DiS.) a ve spolupráci s ETF UK v oboru Pastorační
a sociální práce (Bc.).
Přihlášky je možno podávat v I. kole: od 1. 2. do 15. 5. 2015, ve II. kole: od 15. 6. do
15. 8. 2015, více informací na www.jabok.cz nebo na studijním oddělení (tel.: 211 222 404).
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Vypravili jsme se
Modlitba za uzdravení
V prachatickém chrámu sv. Jakuba proběhlo už třetí setkání této modlitby podle daného rozvrhu, tzn. každou 3. neděli v měsíci od 15 hod. K této modlitbě vyzval věřící pan
vikář Josef Sláčík pro duchovní prohloubení naší farnosti a pomáhají mu manželé Bláhovi
z Bohumilic a sestry boromejky. Při prvním setkání vydali své svědectví právě manželé Bláhovi o Božím působení v jejich životě. Druhé setkání bylo silné přímluvnou modlitbou při
adoraci za každého přítomného, který se cítil být zraněný v prenatálním stavu. Při třetím
setkání měli přítomní možnost přijmout osobní přímluvnou modlitbu za trápení, která je
provází, za svá vnitřní zranění, za bolesti duše i těla.
Otec Josef vždy uvede do modlitby krátkou promluvou, pak vystaví Nejsvětější svátost.
Adorace je doprovázena vhodnými písněmi a přímluvným slovem otce Josefa. Tentokrát
byly k dispozici také dvě přímluvné skupiny. Lidé mohli využít individuálního setkání a poprosit o modlitbu. Vždy se v kostele sejde 50 až 60 lidí, setkání trvá zhruba hodinu a čtvrt.
Každý přítomný také může napsat svou prosbu na papír a vložit ji do košíku před oltář,
otec vikář pak odslouží ve vhodný den mši svatou na tento úmysl. Také si přítomní mohou
vzít na cestu lístek s větami z Bible a lístek s prosbou, za co by se měli další měsíc oni sami
přimlouvat. Další setkání proběhne 19. dubna. A o co se vlastně jedná v této modlitbě
za vnitřní uzdravení?
Je rozdíl mezi vinou a hanbou. Vina říká, že jsem udělal něco špatného a je to pravda,
všichni chybujeme a často nás Duch svatý usvědčuje a to je dobrá věc, protože pak můžeme
jít ke zpovědi a dělat pokání. Hanba nám ale říká, že je něco špatného se mnou, s mým
bytím, se mnou samým – já sám jsem chybou. Pokud si to tak myslíme, že jsme hanbou
a chybou, nejsme schopni pak vidět sami sebe tak, jak nás vidí Bůh. Vnitřní uzdravení je
setkání s pravdou a týká se krize identity – kdo vlastně
jsem…
Když v tomto postoji přijdeme k Ježíši, on se nás začne
dotýkat svou mocí a milostí a my jsme schopni odpustit
druhým, ale především sobě. V tomto okamžiku nastává
proces osvobozování. V něm je nutné najít klíčová zranění
v našem životě, vzpomínky, které nás mohou léta spoutávat a ochromovat tak, že obviňujeme Boha, že nás nemá
rád, a ani my se nedokážeme přijímat. Tato modlitba nám
pomůže poznat, kdo jsme v Kristu: jsme milovaní, je nám
odpuštěno, nejsme zde omylem, Kristus za nás zemřel
a my tuto pravdu musíme přijmout do srdce. Při vnitřním uzdravení používá Bůh všechna naše zranění a žádná
naše slza není marná. Bůh všechna zranění v našem životě
může použít pro naše dobro, pro naši slávu a také pro to,
abychom byli schopni zase my pomáhat druhým lidem.
SM. Sebastiana
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Stalo se
Víkend se sv. Valentýnem
Protože nejsme pověrčiví,
uspořádali jsme masopustní víkendové setkání mladých (převážně zamilovaných) od pátku
13. února na faře Vlachovo
Březí. Pátek jsme opravdu přežili bez úhony při diskoparty DJ
Káji Faláře v retro i současném
stylu. Téměř dvacítka mladých
lidí zadaných i nezadaných se
tím vzájemně seznámila. Sobotní dopoledne bylo náročné, protože toho mnozí moc nenaspali.
Po obeznámení s životem sv.
Valentýna, patrona zamilovaných, jsme vyrazili do nedalekého lesa, kde jsme se společně
pod obrázkem sv. Valentýna, umístěném na stromě, pomodlili. Zadaní se tu mohli políbit
a nechat vyfotit. Po návratu nás čekal výborný oběd, po něm přednáška manželů Turkových
na téma vztahy a hledání a životní cesty. Následovala možnost duchovního rozhovoru,
modlitby za vztah či budoucího partnera, svátosti smíření apod., které završila mše sv.
v kostele a pak večerní společné sdílení prožitků. V neděli po jáhenské bohoslužbě a úklidu
fary jsme se rozjeli domů.
JM + KF

40

