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

Zákon přirozenosti: 
přitažlivost stvořeného.
Zákon milosti: 
přitažlivost Stvořitele.

+ + + + + + + + + + 

Víra není snění ani chvění, 
ale přesvědčení.

+ + + + + + + + + + 

Ráj ve světě být nemůže, 
ale může být ve tvém srdci.

+ + + + + + + + + + 

„Bůh nepřikazuje, co je nadlidské, 
ale zakazuje, co je nelidské.“

+ + + + + + + + + + 

Živá víra je důvěrné společenství 
a důsledné spojenectví 
s živým a milujícím Bohem.
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ne  3. 5. 5. neDěLe veLikonoční
St  6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Pá  8. 5. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
ne 10. 5. 6. neDěLe veLikonoční
St 13. 5. Památka Panny Marie Fatimské
čt 14. 5.  sLavnost naneBevstouPení Páně
  (Pokud se přesune na neděli, slaví se Svátek sv. Matěje, apoštola)
So 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
ne 17. 5.  7. neDěLe veLikonoční
  (lze přesunout sLavnost naneBevstouPení Páně)
ne 24. 5. sLavnost sesLání DuCHa svatÉHo
Út 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Čt 28. 5. Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze
So 30. 5. Památka sv. Zdislavy
ne 31. 5. sLavnost nejsvětějŠí trojiCe
Po  1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
St  3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
čt  4. 6. sLavnost těLa a krve Páně
Pá  5. 6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
ne  7. 6. 10. neDěLe v meZiDoBí
  (lze přesunout sLavnost těLa a krve Páně)

sv. jan nePomuCkÝ
Narodil se v Pomuku poblíž Plzně kolem roku 1345 jako syn soudce, dle některých his-

toriků se jednalo o starostu Pomuku. První vzdělání se mu dostalo v blízkém cisterciáckém 
klášteře a pak studoval na pražské Karlově universitě. Od roku 1370 vyhotovoval a pode-
pisoval úřední listiny jako veřejný notář v kanceláři pražského arcibiskupa. Podepisoval 
se: „syn Welflína z Pomuku, klerik pražské diecéze, z císařské autority veřejný notář“.

V roce 1380 přijal kněžské svěcení a z generálního vikariátu odešel působit jako farář 
kostela sv. Havla na Starém městě. Současně pokračoval ve studiu církevního práva. V le-
tech 1382-1387 studoval práva na universitě v Padově a dosáhl tam doktorátu. Po návratu 
do Prahy se stal kanovníkem kostela sv. Egidia (Jiljí) a později i vyšehradské kapituly.

V té době se zhoršoval vztah mezi králem Václavem IV., který byl synem císaře Karla 
IV., a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Václav IV. měl slabší morálku a podléhal 
náladám a intrikám bezcharakterních oblíbenců. Kvůli nim porušoval křesťanské zásady 
i církevní předpisy, zatímco Jan z Jenštejna byl horlivý a církvi oddaný, usiloval odstraňo-
vat právní nedostatky a bylo-li třeba, vystupoval i proti králi. Proto ho opouštěli někteří 
spolupracovníci. Namísto generálního vikáře Kuneše z Třebovle jmenoval proto v září 1389 
Jana z Pomuku, jehož charakter i věrnost církevní službě poznal v době jeho notářského 
působení. V následujícím roce se Jan stal i žateckým arcijáhnem se správou pěti děkanátů 
o 225 farách.

Liturgický kalendář
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K  růstu napětí mezi arcibiskupem a  králem 
na podzim 1392 přispělo chování králova oblíbe-
ného podkomorníka (v úrovni ministra financí) 
Zikmunda Hulera, který svými bludy, násilnost-
mi a neposlušností vůči výzvě, tlumočené Janem 
z Pomuku a Mikulášem Puchníkem, si „vykoledo-
val“ exkomunikaci. Byl vyloučen z církve, protože 
odpověděl výhrůžkami.

Václav IV. se rozhodl omezit arcibiskupovu 
moc zřízením nového biskupství, které se snažil 
v Římě prosadit a dostat tam na další stolec jemu 
vyhovujícího preláta. Za sídlo budoucího biskup-
ství si vybral benediktinský klášter v Kladrubech, 
který chtěl s blížící se smrtí opata Racka zrušit, 
aby jeho majetek finančně zajistil nové biskup-
ství. Když však počátkem roku 1393 opat zemřel, 
král Václav, užívaje si se svými milci kratochvíle 
na hradě Žebráku, se o tom nedozvěděl. A mni-
ši si pospíšili se zvolením nového opata Olena 
a arcibiskup ohlásil lhůtu ke vznesení možných 
námitek. Ve vymezené době žádné podány neby-
ly, a tak už 10. 3. za přítomnosti svědků generál-
ní vikář Jan ve své kanceláři na arcibiskupském 
dvoře volbu potvrdil a tím byl zmařen plán krále.

Ten, když se to dozvěděl, zuřil a veřejně vyhrožoval smrtí zejména úředníkům arcibis-
kupa. Jan, když se to dozvěděl, odešel snad hned 15. 3. s Mikulášem Puchníkem na arci- 
biskupův hrad do Roudnice. Dne 19. 3. hledali už královi i arcibiskupovi rádci při společném 
setkání řešení situace. Došlo k dohodě o rehabilitaci Hulera, které se měli už ve čtvrtek 
20. 3. ráno u Mostecké věže při levém břehu Vltavy zúčastnit v doprovodu arcibiskupa také 
Jan z Pomuku, Mikuláš Puchník, probošt Václav Knobloch a další.

Když se sešli s králem, s jeho rádci a ozbrojenci, arcibiskup krále požádal, aby nevěřil 
falešným zprávám namířeným proti královské vládě. Král začal nadávat a nařídil zatknutí 
nejbližších čtyř arcibiskupových spolupracovníků, tím schůzka skončila. Zbrojnoši odvedli 
zajatce do kapitulní síně pražského hradu. Tam král vyslechl profesora církevního práva 
a děkana kapituly Bohuslava z Krnova, přičemž mu rukojetí svého meče způsobil krvácející 
zranění v obličeji. Pak ostatní zajatce nechal odvést k výslechu na staroměstskou radni-
ci, tam osvobodil hofmajstra Něpra a ostatní tři dal odvést do mučírny soudního domu 
(č.p. 404 na rohu Můstku a Rytířské ul.). Tam nakonec propustil Knoblocha a po kratším 
mučení Mikuláše Puchníka, kteří napřed museli podepsat přísahu mlčenlivosti.

Generální vikáři byli nataženi na skřipec a páleni loučemi na bocích. Zuřící král se sou-
středil na mučení Jana, kterému osobně loučí propálil bok. Od Jana se chtěl dozvědět více 
věcí, mimo jiné se traduje, že i to, z čeho se královna Žofie u něj zpovídala.

Dne 20. 3. 1393 kolem 21. hodiny byl vhozen Jan do  Vltavy a  jeho tělo vyplavalo 
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17. dubna, kdy ho rybáři uviděli v řece s pěti světly, hvězdám podobnými, kolem hlavy. 
Odtud jeho hvězdy mezi atributy, které krom P. Marie nemá žádný další světec. Přechodně 
byl pohřben v blízkém kostele sv. Kříže.

K jeho příjmení Nepomucký se váže zdůvodnění, že chybným čtením latinského výrazu 
„DE POMUK“ (Pomucký) se utvořilo „NEPOMUK“ (Nepomucký). Kronikář Václav Hájek 
přispěl také ke zmatkům kolem roku úmrtí Jana Nepomuckého tím, že v rukopise o jeho 
utopení na pergamenové straně 383, kde byla někým před číslem připsaná jednička, četl 
jako rok úmrtí 1383. Podle toho pak Jan Nepomucký zemřel o 10 let dříve než mučedník 
Jan z Pomuku a oba měli být shozeni do Vltavy v místě, kde je v zábradlí Karlova mostu 
vsazený dvouramenný mosazný křížek.

15. 4. 1719 byl komisionálně otevřen Janův hrob a při prohlídce jeho ostatků vypadla 
z lebky organická hmota o velikosti lžíce. Pět odborníků se shodlo na tom, že se na pohled 
jedná o jazyk. Při zkoumání této relikvie o šest let později při třičtvrtěhodinovém vyjmutí 
hmota naběhla a zčervenala. Podobně při šetření posledním, kdy se moderními metoda-
mi zjistilo, že jde skutečně o hmotu patřící ke zkoumaným kostem, shodnou po stránce 
imunologické i sérologické. Šetření v elektronkovém mikroskopu ukázalo, že jde o suchou 
mozkovou tkáň a při zvlhnutí v r. 1725 došlo k oživení základní červenohnědé barvy i k čás-
tečnému nabobtnání. Mozková hmota pak byla znovu uložena do relikviáře, kde nadále 
zůstává ve tvaru jazyka.

Jan Nepomucký byl blahořečen Inocencem XIII. 31. 5. 1721 a kanonizován 19. 3. 1729 
Benediktem XIII. i s Hájkovými omyly, které na skutečnost světce neměly vliv, ale při po-
slední revizi světců do nového martyrologia zřejmě dělaly ještě komisi starosti.
Patron: kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za mlčenlivost, proti ne-

bezpečí vody, za ochranu mostů
atributy: hvězdy kol hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, palma, ryba, řeka

Podle www.catholica.cz

Poutní bohoslužby 2015 – vimpersko
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. 

Poutní bohoslužby 2015 – volarsko
mlynářovice  – Neposkvr. Srdce Pany Marie, česko-německá – so 13. 6. – 14.00 hod.
Zbytiny – Sv. Víta, německá – ne 14. 6.  – 11.00 hod.
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Asi se nebudu mýlit, napíšu-li, že většina katolíků má měsíc máj spojený s postavou 
Panny Marie. Proto jistě lehce pochopíme, že tento měsíc v rámci Národního eucharistic-
kého kongresu má téma MARIE A EUCHARISTIE. Byla to naše diecéze, která připravila 
pro ostatní určité podněty a podkladové materiály na toto téma – odkazy na Boží slovo, 
adorace, přímluvy, rozjímání a další.

Dovoluji si tvrdit, že postava Panny Marie pro věřícího katolíka je hluboce vetknuta 
do srdce jeho víry. Mnozí milujeme tuto ženu, jež pro její pokoru a naprostou otevřenost 
Božím záměrům použil Bůh, aby lidstvu z ní daroval světu Poklad nad poklady – Ježíše. 
V   rytmické písni „Rozžíhá“ v třetí sloce zpíváme: „Jí (Marii) patří dík, že Věčné Světlo 
nám hoří v kostelích, a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu knih?“ Ano, Maria je bytostně 
spojena s Ježíšem a Ježíš s ní. Nebylo by Ježíše nebýt toho, že Bůh dal velký dar Marie 
lidstvu. Nebylo by Eucharistie, nebýt této pokorné, tiché služebnice a její poslušnosti Bohu. 
Je fascinující, že tato velká žena stojí tak tiše a věrně u Ježíše. Její život je v mnohém tak 
podobný životu mnohých nás prostých lidí. Všední plnění povinností ženy v domácnosti, 
matky pečující o své dítě. Jak mnohé by se nechalo rozjímat z života Panny Marie. Dovolím 
si nabídnout jen jeden aspekt této bohatosti.

Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Jeho Matka zůstává na této zemi a dál pečuje 
o jeho mystické tělo – rodící se církev. Apoštolové a ostatní věřící se scházejí po domech, 
aby lámali chléb – slavili eucharistii tak, jak jim to Mistr odkázal. Jistě je mnohokrát Maria 
s nimi a spolu s nimi slaví toto nevyčerpatelné tajemství Ježíšovy lásky. Také spolu s apo-
štoly přijímá eucharistii, svého Syna pod způsobou chleba a vína. Jak asi vypadalo její při-
jímání? Co prožívala, s jakou úctou, soustředěností, opravdovostí, vírou přistupovala Ona 
k přijímání? Matka, která mu z Boží milosti dala tělo a živila jej, ho nyní přijímá v chlebě 
a nechává se jím živit. Kéž nás Maria naučí přijímat eucharistii.

Dovolím si vyslovit ještě jednu prosbu. Náš nově jmenovaný biskup Mons. Kročil je 
mariánským ctitelem. 13. června přijme biskupské svěcení. Nikdo z nás jistě nepochybuje, 
že jej čekají těžké úkoly, že bude potřebovat hodně sil, moudrosti, prozíravosti, dobrých, 
spolehlivých a schopných lidí kolem sebe. Vyprošujme mu v  tomto měsíci na přímluvu 
Panny Marie potřebné milosti. Ať se projeví síla svátosti biskupského svěcení v jeho životě.

P. Josef Sláčík, vikář

Homilie

Pouť k Duchu sv. vlachovo Březí
sobota 23. května 

14.00 hod. – komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Páně
18.00 hod. – vigilie chval v kostele Sv. Ducha s hudebním doprovodem

neděle 24. května
10.30 hod. – poutní mše sv. – doprovází mirovický chrámový sbor
14.00 hod. – komentovaná prohlídka v kostele Sv. Ducha

Pondělí 25. května 
18.00 hod. – mše sv. v kostele Sv. Ducha
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Příběh sestry moniky 
Letos se slaví 70. výročí květnového povstání a ukončení války, proto bych ráda nabídla příběh 

naší sestry Moniky, která se narodila v Praze, byla ročník 1924, a proto ji potkalo nasazení 
na nucené práce v Německu. Do řádu vstoupila až po válce, dříve jí to tatínek nechtěl dovolit, prý 
musí napřed poznat svět... Sestra Monika žila nějaký čas také v naší komunitě v Prachaticích, pak 
byla přeložena do Města Albrechtic, kde je domov pro řádové sestry, a tam také zemřela v srpnu 
2013. Její dlouhé a poutavé vyprávění jsem se pokusila zkrátit: 

 „29. února 1944 se na Hlavním nádraží v Praze začal shromažďovat zástup čtyřiadva-
cátníků. Místo jízdenky každý dostal pletenec buřtů a pecen chleba na cestu. V doprovodu 
rodičů jsem nastoupila ve 20 hod. do vlaku, který nás měl odvážet do Stuttgartu. Jelo nás 
900 chlapců a děvčat. Prohlídka dokladů trvala do půlnoci. Na peronu vyhrávala hudba, 
naši rodiče plakali a my jsme se rozjeli do neznáma... Vzala jsem to jako příležitost poznat 
svět. Vlak neustále zastavoval, prožili jsme i letecký útok, naštěstí bylo letadlo sestřeleno. 
Kolem jen světlo bomb a ohně, utíkali jsme co nejdál od vlaku. My, co jsme přežili, skončili 
jsme v zajateckém táboře v dřevěném baráku. Spali jsme po čtyřech na lůžku, bylo nám zima 
a měli jsme hlad. Štípaly nás štěnice, těch bylo hodně. Barák byl zamčený, kolem hlídací psi 
a ostnaté dráty byly pod elektrikou. Ráno, když jsme šli fasovat jídlo, viděli jsme, kde se 
nacházíme. Spousta dřevěných baráků a v jednom z nich kuchyně. Každý dostal plechovou 
misku a do ní trochu černého kafe, nechutnalo, ale byla žízeň. Po nás šli zajatci, naposledy 
Rusové. I děti tam byly, hubené a špinavé, navlečené do velkých kabátů. Rusové měli jen 
plechové konzervy na jídlo. Vařily tam polské zajatkyně a jídlo házely na misky rukama. 
Všude bylo plno špíny, ale všichni jedli tak hltavě, měli hlad, bylo nám jich líto. I když ne-
ustále hlídalo SS, několikrát se nám podařilo jídlo namačkat do koule a hodit jim ho. Nás 
Čechy pustili odpoledne se projít, pak pustili psy. 

Když se opravila cesta, nacpali nás do dobytčích vozů a odváželi do Stuttgartu. Stáli jsme 
vedle sebe jak slanečci, to aby nám nebyla zima a nepadali jsme na podlahu při jízdě. Skonči-
la jsem v dívčím lágru, kde nás spalo 80 v jedné místnosti. Přidělili nás do muniční továrny 
Bosch v Ebersbachu nad Filsem. To znamenalo denně dojíždět 32 km vlakem. Brzy ráno 
odjezd, pozdě večer návrat, o jídlo jsme se musely starat samy. K dispozici byl jeden vařič. 
Večer jsem si uvařila čaj a měla ho ke chlebu i na ráno. Oběd se dal koupit v továrně v kan-
týně. Každou noc bývaly nálety na město. Jen s Boží pomocí jsme vždy vyvázly se zdravou 
kůží, protože na naší ubytovně nebyl kryt a musely jsme utíkat do další ulice. Jednou byl 
tak velký nálet, že domy před námi padaly a bomby neustále vybuchovaly. Kryt byl obyčejný 
sklep a sedělo se na všem možném. Všichni jsme se hrůzou modlili. Nálety byly denně. 

Začátkem února 1945 nám rozbombardovala letadla materiál a nebylo z čeho vyrábět. 
Dostaly jsme policejní odhlášku. Ta mě pak zachránila před koncentrákem. Vlaky nejezdily, 
přespávali jsme v tunelu, bez práce, bez jídla, všude sníh a zima. Věděli jsme, že se blíží ko-
nec války, tak jsem se s děvčaty rozhodla, že utečeme domů. Pomohla nám jedna německá 
dívka, kterou jsem znala z kostela. Šla s námi v noci do Kanstatu a koupila nám perónky. 

Boromejky
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Odjížděl poslední vlak. Když při-
šla německá průvodčí a my nemě-
ly jízdenky, řekly jsme jí, že nám 
všechno bomby rozbily a  prosily 
jsme ji, ať nás nechá jet načer-
no. Tak jsme se dostaly do  Che-
bu a  přežily i  hraniční kontrolu. 
Také české průvodčí jsme řekly, 
že nemáme jízdenky ani peníze 
a  že jedeme domů. Nabídly jsme 
jí, že jí alespoň zazpíváme. Sedla si 
k nám a my jsme jí zpívaly všech-
ny písně, které jsme poskládaly 
na náš pobyt v Německu. Neměly 
jsme povolení vrátit se z  Rajchu 
a v Praze na nádraží nás napadlo, 
že půjdeme za sebou a první řek-
ne, že povolení má poslední, že 
jsme transport. Tak to šlo, až jsme byly všechny venku a rychle jsme se rozběhly, každá 
na jinou stranu, aby nás nechytili, kdyby za námi někdo běžel...

Rodiče ze mě měli šok, ale byli šťastní. Musela jsem se dále skrývat, neměla jsem potra-
vinové lístky a jedla bych hřebíky, jak jsem byla vyhládlá. Proto jsem se rozhodla začátkem 
dubna, že půjdu na pracovní úřad. Tam mě zachránila policejní odhláška a dostala jsem 
potravinové lístky i práci ve firmě Bosch na Zbraslavi. Po krátké době jsem dala výpověď 
a začala jsem dělat průvodčí v tramvaji. Jezdila jsem týden a přišla revoluce...

5. května 1945 jsem měla dopolední službu. Jezdila jsem na trati Kačerov – Vysočany. 
Mezi lidmi bylo cítit velké napětí, všichni stáli ponejvíc u dveří tramvaje a přišlo mi jich 
líto, ale i já jsem se připravovala na smrt. Byla jsem klidná, ale cítila jsem, že se něco stane. 
Někdo přidělal na tramvaj kytici šeříku. U obchodů mizely německé nápisy, všude se obje-
vovaly české vlajky. V poledne mě měla vystřídat jiná průvodčí, ta se nedostavila. 

Když se dojelo na Kačerov, stálo tam plno mužů a byli ozbrojeni vším možným. Prosili 
nás, ať je rychle zavezeme k rozhlasu, který volá o pomoc, že se tam bojuje. Jízdenky se 
už neprodávaly, začala revoluce. Jelo se kolem Pankráce, kde byli němečtí vojáci, i tady se 
bojovalo, nešlo jet dál. Vyskočila jsem z vozu, muži za mnou a pomohli mi vyhodit koleje 
na výhybku, abychom mohli jet dál, ale nejelo se nikam. Z našeho vozu udělali barikádu 
a z jiných také, aby se němečtí vojáci nedostali do středu Prahy. Německá kasárna byla asi 
dvě stanice od věznice. Němci měli strach, aby naši lidé nešli osvobozovat vězně, které oni 
chtěli zlikvidovat. Střílelo se na obou stranách, bylo mnoho mrtvých a raněných. Najednou 
přijelo vojenské auto, vystoupil z něj německý důstojník a začal střílet do našich lidí. Ještě 
jsem zahlédla, jak namířil na mě, a omdlela jsem. Pak jsem se dozvěděla, že toho důstoj-
níka lidé vytáhli z vozu a doslova udupali. Přišla jsem k vědomí, když mě odnášeli muži 
do blízké lékárny, kde se poskytovala první pomoc. Levou ruku jsem měla 4x prostřelenou 
a také střelnou ránu ve výši 9. žebra. Raněné odváželi do Všeobecné nemocnice autobusem. 
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Ukládali nás, kde to jen šlo, Češi i Němci dohromady. Bylo všude slyšet nářek a viděla jsem 
i plno nelidského jednání. Do  jedné místnosti házeli mrtvé na  jednu hromadu. Já jsem 
seděla u stolu. Vedle mě ležel Němec s rozbitou hlavou, umíral a naši lidé ho ještě kopali 
do té hlavy. Stály tam u zdi německé ženy a naši lidé s jejich hlavami bouchali o zeď. Byla to 
hrozná podívaná. Na ambulanci nás brali po řadě a všem píchali protitetanové injekce a pak 
nás převazovali. Dostala jsem lístek na přijetí do nemocnice a čekala, až se uvolní lůžko. Už 
byl večer, měla jsem hroznou žízeň, od rána jsem nepila, měla jsem horečku a stále dováželi 
nové raněné. Myslela jsem na rodiče, jistě měli starost, měla jsem se v jednu vrátit. Telefony 
nešly, spojení žádné. Rozhodla jsem se, že uteču domů. Když přijel náklaďák s raněnými, 
který nahrazoval sanitku, prosila jsem, jestli by mě mohli odvézt do Emauz, že se všude 
střílí a bojím se jít pěšky. Auto dojelo do Nuslí a dál to nešlo, střílelo se na každého, kdo se 
ukázal. Muži nás odnášeli na nosítkách z jednoho domu do druhého a stále se schovávali. 
Otřesy mi způsobovaly bolest kolem rány v zádech, prosila jsem, že půjdu pěšky. Doprová-
zeli nás až k mostu, tam mě převzala jiná služba. Tak jsem se dostala až k našemu domu. 
Když mě rodiče viděli živou, nemohli dojetím promluvit. Hned mě odvezli k tetě, která 
bydlela na klidném místě, byla ráda, že není sama, strýček někde bojoval. Nemohla jsem 
ležet, proto jsem seděla u postele a opírala se o ni. Rány mě velmi bolely. 9. května jsem se 
vrátila s maminkou domů a sanitka mě odvezla do Vinohradské nemocnice, na rentgen. 
Zjistili, že mám v ruce 2 střepiny a v zádech projektil a že patřím do Všeobecné nemocnice. 
Když mi tam sundali obvazy, vyhrnulo se plno hnisu, proto jsem byla ihned přijata. Vzali 
mě na operaci a vyndali projektil ze zad, který mi ohrožoval plíce. Také jednu střepinu 
z ruky s kusem látky, druhou mi vyndávali až za půl roku, to už jsem byla čekatelkou u se-
ster boromejek. Dostala jsem vyznamenání za všechno utrpení – Válečný kříž.“ SMS.

Férová snídaně
9. května od  10:00 ve  Vlachově Březí na  trávníku 

před farou (za nepříznivého počasí na faře)
Férová snídaně je happening - piknik na  podporu 

fair trade. Koná se na  oslavu Světového dne pro fair 
trade, což je svátek, který druhou květnovou sobotu 
slaví tisíce lidí na světě. Loni na 87 místech piknikovalo 
2800 lidí po celé České republice – přidejte se letos i vy! 

CO S SEBOU? Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct 
buchtu z  fairtradového kakaa a  cukru, biomouky, medu od  místního včelaře a  vajíček 
od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Nemáte čas ani chuť 
na pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou 
čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Deka, hrníček, talíře, ubrous-
ky, nože a lžičky by ve vašem košíku taky neměly chybět! Horká voda na zalití čaje, kávy 
nebo horké čokolády i další fairtradové produkty na prodej budou k dispozici na místě.

A hlavně pozvěte všechny přátele, známé a rodinu! Dobrá parta je základ každého pik-
niku. MUDr. Iva Bendová
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naplň mně pokojem
Prvního dne po  sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za  zavřenými 

dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj Vám“. Když to řekl, ukázal jim ruce 
a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj Vám. Jako mne 
poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha svatého.“ 
(Jan 20, 19-22)

Tento úryvek jsme četli při neděli Božího milosrdenství. Přemýšlel jsem nad tím, jak 
často bych byl rád, kdyby Ježíš stál vedle mě a řekl mi „Pokoj tobě.“ V dnešní době, kdy 
jsme tak často ve stresu, doléhají na nás nejrůznější starosti a trápení, bychom potřebovali 
slyšet tuto větu pořád. – „Dávám ti svůj pokoj, svůj klid. Nemusíš se ničeho bát.“ Když jsem 
před nějakou těžkou zkouškou, čeká mě něco, z čeho mám strach, jsem naplněn nejistotou, 
pak ve chvílích modlitby ke mně přichází Duch svatý. Právě ten stejný Duch, kterého přijali 
apoštolové od Ježíše. Naplňuje mě radostí a pokojem. 

Ne vždy to ale takhle funguje. Musím být působení Ducha svatého otevřen. Musím mít 
otevřené srdce. Když se nechám naplňovat strachem nebo jsem zatvrzelý či naštvaný, těžko 
mi Duch svatý pomůže. Měl bych být plný důvěry. Možná že tolikrát by mi chtěl Pán Ježíš 
pomoct, ale nachází u mě dveře zavřené.

Pane Ježíši, nauč mně prosím naslouchat. Naslouchat Tobě i druhým lidem. Dej, ať mám srdce 
otevřené. Naplňuj mně svým pokojem a radostí, zvláště v této době. Ty jsi řekl: „Vzchopte se, já 
jsem přemohl svět.“ Ať mně Pane vědomí této skutečnosti naplňuje pokojem. Amen.  P. Šrámek

Life update
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Kláštery

Horažďovice
Historie horažďovického kláštera se počala rokem 1504. Tehdy nejvyšší sudí Království 

českého, pan Půta Švihovský z Rýzmberka a ze Skály (po r. 1446 – 1504), založil klášter, 
ve kterém se brzy usadili bratři minorité. Stavba však nebyla dokončena a její rozšiřování 
a zvelebování pokračovalo i po Půtově smrti díky podpoře jeho synů. Pán na Švihově je po-
hřben pod dlažbou klášterní baziliky a připomíná jej renesanční náhrobek. Také rod Štern-
berků přispěl k přestavbám, hlavně koncem následujícího století v letech 1685 – 1709.

Půdorys stavby nepřekračuje rámec osvědčených architektonických zásad. Jádrem je 
rajský dvůr s ambitem, tedy křížovou chodbou, základní komunikací, spojující kapitulní 
síň, kapli, refektář a další obytné prostory s kostelem svatého Michala. Ten přiléhá k atrio-
vému půdorysu svojí jižní stranou. Na stavbě se podepsalo několik stavebních slohů. Kostel 
byl založen mnohem dříve, první písemná zmínka pochází z roku 1330 a v jeho základech 
jsou pozůstatky kaple, kterou nechal postavit měšťan jménem Mečíř. Jeho půdorys je tedy 
gotický, jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem a podklenutou kruchtou v západní 
části kostela.

Umělecký sloh renesance se v české architektuře projevil zejména ve stavbách civilních 
– na zámcích a měšťanských domech, naproti tomu si kostely, kláštery či kaple podržely go-
tické tvarosloví a jen některé prvky jsou novinkami. Naše pozdní gotika je v souvislostech 
evropského umění něčím výjimečným. Připomeňme si Benedikta Rejta a jeho chrámové 
klenby. Také horažďovický klášter se může pochlubit pozdně gotickými sklípkovými klen-
bami nazývanými také diamantové. Baroko pak dovršilo stavební vývoj konventu, hlavně 
v prostoru refektáře. Život minoritského kláštera ukončil rok 1814, kdy byl zrušen. 

Znovu se vraťme zpět do historie, a to historie Francie, přesněji řečeno kraje Lorraine 
– Lotrinska. Ženské větve řádů vznikaly většinou s určitým časovým zpožděním za jejich 
mužskými předchůdci. Také benediktini byli následováni svojí ženskou odnoží. V roce 1018 
založil Berthold, biskup z Toul, konvent v Poussay, který měl sloužit jako „ústav šlechtičen“. 
Mladé dívky z bohatých šlechtických rodin zde získávaly vzdělání a výchovu, která je měla 
připravit na budoucí aristokratický život. Učily se nejen literatuře, přírodním vědám, hudbě 
a filozofii, ale také znalosti jazyků a dovednosti ručních prací. Klášter byl veden sestrami, 
jež se nazývaly Kanovnice svatého Augustina. Tak byla založena tradice vzdělání, která 
přetrvala staletí. 

Přichází doba renesance a na scéně se objevuje mladá žena, jejíž příběh stojí za vyprá-
vění. Jmenovala se Alix Le Clerc (1576 – 1622). Pocházela z bohaté rodiny a svá mladá léta 
prožívala v radosti ze života. Postihla ji však těžká nemoc a Alix se po vyléčení vzdala života 
bohaté dívky, odložila nádherné šaty a počala se zajímat o život a vzdělání těch nejchudších, 
hlavně dívek. K jejímu rozhodnutí přispělo také vidění při jedné z velkých mší svatých, kdy 
se jí zjevila Panna Marie – Notre Dame. Její rodina a její přátelé neměli pro její počínání příliš 
velké pochopení a jen otec Le Clerc se snažil dceři pomoci. Obrátil se na kapitulu v Poussay 
s prosbou, aby sestry přijaly malou skupinku chudých dívek spolu s Alix pod svoji ochra-
nu. Roku 1598 zde otevřely školu – Nový dům dívek. Společenství žilo po nějakou dobu 
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ve  shodě, později se 
však objevily nesná-
ze. Bohaté šlechtické 
dcery takříkajíc po-
čaly ohrnovat nosíky 
nad chudými dívkami 
a ty pod vedením Alix 
začaly uvažovat o od-
chodu z kláštera.

Alixiným zpověd-
níkem a  duchovním 
učitelem byl již před-
tím Pierre Fourier, 
farář v  nedalekém 
Mattaincourtu, v kra-
ji, který byl víceméně 
protestantský. Petr 
nabídl děvčatům útočiště v domě, který bylo nutno zvelebit. Alix za jeho pomoci založila 
nový řád – Kongregaci Panny Marie – Notre Dame a přijala řádové jméno Matka Tereza 
od Ježíše. Škola získávala řadu stoupenců a časem byly zakládány další v blízkých i vzdá-
lenějších místech – Nancy, Verdunu, Châlonu – sur – Marne. I v samotné Paříži se přes 
pohromy revoluce dochovaly tři penzionáty vedené sestrami kongregace.

Děj našeho vyprávění se přesouvá do Německa. Roku 1797 se v Řezně narodila Karolina 
Gerhardingerová. Obnovila a rozšířila činnost kongregace na popud a za pomoci řezenské-
ho biskupa Jiřího Michaela Wittmanna. Připravoval Karolinu na řeholní život a napomo-
hl založení mateřského kláštera v Neuburku vorm Wald. Bavorský král Ludvík I. z rodu 
Wittelsbachů udělil povolení k  jeho založení roku 1834. Karolina přijala řeholní jméno 
Tereza od Ježíše v upomínku na Alix, zakladatelku řehole. 

Vliv nového řádu se rychle šířil a překročil i hranice naší země. Zásluhou P. Gabriela 
Schneidera se roku 1853 skupina dívek usadila nejprve v Hyršově na Domažlicku a rok poté 
ji uvítaly Horažďovice. Vlastníma rukama opravily stavbu i vybavení interiérů a kostela. 
Svůj klášter pro jeho chudobu nazvaly Betlém. Oficiální název jejich řehole zní Kongregace 
chudých školských sester naší Milé Paní. Ve městě působily nejen ve své klášterní škole, ale 
založily dokonce školu měšťanskou, což nebylo po vůli učitelům školy městské. Ve třicátých 
letech byl klášter zmodernizován a přestavěn. Přibyla mu věž ve funkcionalistickém stylu, 
která příliš neladí s barokní stavbou.

Doba válečná nepřála tradici vzdělání a několik sester kongregace zaplatilo za své pů-
sobení životem. Staly se oběťmi německých koncentračních táborů. Ani doba poválečná, 
zejména období po roce 1948 nebylo nakloněno působení kongregace. Teprve nová doba 
umožnila obnovu činnosti řádu. Jejich centrem je klášter v Hradci Králové a tradici vzdělání 
a výchovy udržuje řada škol v Čechách, na Slovensku i v Evropě, dokonce v USA. V naší 
blízkosti se můžeme zmínit o církevní mateřské škole v Českých Budějovicích.

MFK



14

V  našich farnostech se stále častěji setkáváme s  akolyty, kteří byli ke  své službě vyškoleni 
vikářem a pověřeni biskupem. V čem jejich služba spočívá a kdo vlastně jsou? Postupně je před-
stavujeme v této rubrice.

jan Šrámek
nar. 20. 11. 1984
zaměstnání – referent na územním plánování
svobodný

K této službě jsem se dostal přes otce 
Josefa, který mi akolytský kurz nabídl, 
a  spolu s  ostatními jsme ho zakonči-
li pověřením z  rukou biskupa Pavla 
20. března 2011. Z  věkových důvodů 
jsem spolu s několika lidmi byl pověřen 
jako tzv. mimořádný přisluhovatel (má 
podobné možnosti jako akolyta). Díky 
tomuto kurzu a našemu setkávání jsem 
více v  kontaktu s  kněžími a  okolními 
akolyty, od kterých můžu brát potřebné 
životní zkušenosti.

Rozhodl jsem se pro tuto službu, 
abych mohl víc pomáhat v naší farnos-
ti a okolí. Přináší mi to potřebu lépe se 
na bohoslužbu připravit, přečíst si litur-
gická čtení, najít vhodné kázání, příp. se 
též naučit melodii žalmu. Vybrané ká-
zání si zkracuji, příp. vypustím některé z mého pohledu nadbytečné věty. Sestavit vlastní 
homilii po příslušném schválení knězem jsem ještě nezkoušel.

Návštěva okolních farností mi dává možnost setkat se s různými lidmi, farním společen-
stvím, a když pominu vlastní trému před nimi, můžu si uvědomit to podstatné – v každém 
z  těchto míst je přítomný Bůh. V eucharistii, kterou přináším, v  lidech, ke kterým jdu, 
a v Božím slovu, které můžeme společně vnímat. Své vytížení vidím tak akorát, o jáhenství 
neuvažuji.

V duchovním životě vnímám obyčejné každodenní věci. Potěší mě, když vidím třeba 
mladého člověka klečet po mši svaté nebo modlící se děti. Vážím si svědectví víry svých 
příbuzných a  lidí, které jsem mohl poznat, a už nejsou mezi námi. Oslovují mě životní 
příběhy křesťanů, kteří žili zejména ve 20. století. Jsem rád za přátele z chrámové kapely, 
z řad ministrantů nebo pravidelného fotbalu. 

Děkuji všem, kteří nás podporují svojí modlitbou a vlastní pomocí při naší službě.

Akolyté vikariátu
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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

Příspěvek účastníka:

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

Pořadatel,akce,zajišťuje,program8,
nezajišťuje,dozor,účastnícím,se,dětemú

Poutní5den5bude5zahájen5pěším5putováním5

z5Prachatic5po5naučné5stezce5do5Husince5

-5sraz5na5Malém5náměstí5v5Prachaticích5v58:155

Pro5účastníky5poutě5je5také5zajištěn5autobusú
Bližší informace:

www.farnostprachatice.cz
www.cb.cz/husinec/pouthhhhhhhhhhhh

9:ŠK
-K:KK
--:KK
--:Šý
-M:ýý
-J:KK
-8:KK

Program

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

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

Pouť 
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Zaniklé kostely Šumavy

Židovská synagoga ve vimperku

Počátek židovském osídlení Vimperka se datuje 
do dvacátých let sedmnáctého století a Židé časem 
představovali vedle Čechů druhou nejsilnější národ-
nostní menšinu tohoto převážně německého města. 
Komunita, jejíž tradiční doménou byl obchod, se 
v průběhu staletí významně podílela na hospodářském 
rozvoji města a za první republiky ve Vimperku působilo 
hned několik živnostníků a firem. Mezi nejvýznamnější v re-
gionu patřila továrna na prádlo Joss a Löwenstein, která byla až 
do r. 1938 ve vlastnictví židovských majitelů. Mimo to ve Vimperku 
podnikali dva velkoobchodníci a téměř tucet obchodníků židovského vyznání. Nejpočetněji 
zde byla židovská komunita zastoupena v roce 1921, kdy ve městě podle statistik pobývalo 
80 jejích členů, nicméně ještě v roce 1930 žilo ve městě a blízké obci Boubská, která je dnes 
součástí Vimperka, dvacet rodin čítající šest desítek osob. Pro srovnání, v tom samém roce 
zde žilo 3 638 Němců a 1185 Čechů.

Až do konce 19. století patřilo židovské obyvatelstvo Vimperka k Židovské náboženské 
obci v devět kilometrů vzdálené Čkyni, kde se také v jejích dvou synagogách (které však 
nepůsobily souběžně) účastnilo bohoslužeb. Avšak po roce 1895 počet čkyňských Židů klesl 
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natolik, že veškeré obřady byly přemístěny právě do Vimperka, který nakonec (po úřed-
ních jednáních v letech 1896-1900) převzal i funkci sídla židovské obce a v roce 1899 byla 
založena a úřady potvrzena Židovská náboženská obec Vimperk. Synagoga ve Čkyni byla 
zrušena a svou funkci zde nadále plnil pouze hřbitov, který se dochoval do dnešní doby.

Nově zřízená náboženská obec se záhy rozhodla zbudovat ve městě svoji centrální svaty-
ni. Zatímco se bohoslužby odehrávaly ve stávajících modlitebnách, začali představitelé obce 
pozvolna shánět finanční prostředky a v prvních letech dvacátého století byl vypracován 
projekt nové synagogy. Z důvodů událostí, které přinesl rok 1914, však došlo na stavbu až 
v polovině 20. let dvacátého století, kdy se židovské obci podařilo zajistit dostatek finanč-
ních prostředků, mimo jiné prostřednictvím darů a veřejné sbírky (40 tisíc korun) či z pro-
deje objektu bývalé synagogy ve Čkyni manželům Španielovým v roce 1922 za 35 tisíc ko-
run. Získána byla i vhodná parcela na rohu ulic Pragerstrasse (dnes 1. máje) a Kinostrasse 
(dnes Johnova), kterou židovská obec v roce 1924 zakoupila od města za 11 430 korun. 

Na základě smlouvy ze dne 22. července 1925 byla stavba svěřena městskému staviteli 
Josefu Schmidtovi, jenž je autorem mnoha vimperských staveb, stavební dozor vykonával 
českobudějovický architekt Louis Wolt. Stavba se uskutečnila během druhé poloviny téhož 
roku a konečné náklady dosáhly výše 105 000 korun.

V neděli 3. ledna 1926 byla synagoga, která svou architekturou vhodně zapadala do ro-
dící se vilové čtvrti, za účasti představených sousedních židovských obcí, zástupců okresní 
a místní správy a téměř celé městské rady slavnostně zasvěcena. Obřad vedl rabín dr. Max 
Hoch z Plzně za asistence strakonického rabína Arnolda Flaschnera a domácího rabína 
Juliuse Löwenbeina, který jakožto domácí po úvodním proslovu zažehl „věčné světlo“ před 
svatostánkem. Synagogu do ochrany města převzal tehdejší starosta Felix Pohl, který byl 
shodou okolností majitelem sousedního kina.

Synagoga v pozadí za budovou kina
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Pro vlastní modlitebnu bylo vyčleněno přízemí, kde se rovněž nacházela kancelář ži-
dovské obce. V patře objektu byl zřízen byt rabína. Modlitebna měla bohatě zdobený strop 
i stěny a do jejích lavic se vešlo na osmdesát osob. Dle židovské tradice muži a ženy seděli 
odděleně. Osvětlení zajišťovaly tradičně nákladné lustry a svícny. Jeden ze svícnů stoleté-
ho stáří, stejně jako jedna z chrámových opon, zahalujících schránku na Tóru (parochet), 
totožného stáří, sem byly zřejmě přeneseny ze zrušené synagogy ve Čkyni.

Zabrání Sudet v roce 1938 přineslo likvidaci vimperské židovské komunity. Mnichov-
skou dohodou Vimperk připadl Velkoněmecké říši, v prvním říjnovém týdnu jej opustila 
československá vojenská posádka a 8. října 1938 do města napochodovala německá armá-
da. Většina židovského i českého obyvatelstva však stačila uniknout do vnitrozemí. 

Měsíc nato, v noci z 9. na 10. listopadu 1938 propukla v celé Říši nacisty organizovaná 
tzv. Křišťálová noc a nevyhnula se ani Vimperku. Místní nacisté a  jejich podporovatelé 
vypálili synagogu a oheň zlikvidoval celý její mobiliář. Chátrající stavba stála na rohu ulic 
ještě několik let, než ji v roce 1941 koupil vimperský lékař dr. Erich Finger, který místo 
zplanýroval a získal tak stavební parcelu. 

Po druhé světové válce synagogu nahradil obytný dům (dnes čp.361/3), který zde sto-
jí dodnes. V roce 2003 bylo rozhodnuto o umístění pamětní desky připomínající jak sy-
nagogu, tak osud židovských obyvatel Vimperka. Pro neshody obyvatel domu s  radnicí 
však byla deska nakonec umístěna na opěrnou zeď sousedního objektu Správy NP Šumava  
a 23. 6. 2003 slavnostně odhalena. Osudné události si pak každoročně vedení města při-
pomíná položením květiny pod desku.

Literatura: R.Hajník – Vimperk (edice Zmizelé Čechy), 2007
www.zanikleobce.cz 
Ilustrace na obálce: nerealizovaný návrh Zpracoval JP 
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Stalo se

oslava na faře
O  Slavnosti sv. Josefa se na  faře sešli pozvaní 

hosté, aby při společném obědě oslavili 30. naroze-
niny našeho otce Jana Mikeše. Ještě dodatečně mu 
chceme popřát mnoho krásných dalších let ve zdra-
ví a službě našemu Pánu. Své 80. narozeniny slavila 
také Maruška Wojtowiczová a otec vikář Josef svá-
tek. Tato oslava byla umocněna radostnou událostí 
– oznámením, že českobudějovická diecéze už má 
svého nového biskupa. 

 

oslava v Dmv
Ke cti 101. výročí narození Matky Voj-

těchy proběhla 25. 3. mše svatá v kapli Bo-
žího milosrdenství. Mši svatou sloužil pan 
kaplan Jenda Mikeš spolu s otcem Petrem 
Antošem. Pan kaplan zdůraznil ve své pro-
mluvě, že ten, kdo chce jít za Pánem, musí 
se snažit o dokonalý duchovní život a mod-
litbu. Po mši svaté sestra představená Alena 
promluvila o životě Matky Vojtěchy a pře-
četla několik jejích myšlenek o eucharistii. 
Sešlo se asi 50 lidí a svými dotazy dali naje-
vo upřímný zájem o život Matky Vojtěchy, 
zvlášť v období, kdy žila v Prachaticích. 



Stalo se

ohlédnutí za březnem  
v prachatické charitě

Velikonoční posezení v azylovém 
domě aneb Lenčino předvelikonoční 
překvapení bylo setkání s  katechet-
kou Mgr. Lenkou Hanžlovou, která si 
pro děti a maminky připravila velmi 
pěkné povídání s  velikonoční téma-
tikou. Děti a maminky se seznámily 
s  významem a  posláním velikonoč-
ních svátků. Další tradiční akcí bylo 
společné pečení velikonoční sekané 
a výroba velikonočních vajíček z ba-
vlnek a  vlny. Za  pomoci balonků 
a  škrobu se nám podařilo vytvořit 
originální voňavou dekoraci. 

v Domě sv. Petra pro muže v Zá- 
blatí (dále DsP) v  tomto období pro-
běhly dva „Kurzy dílenských prací“. 
Na programu byla výroba klasických pta-
čích budek, suvenýrů a oblíbené pletení 
velikonočních pomlázek.

Dále se uskutečnila odborná přednáš-
ka na téma: výkon alternativních trestů, 
trest domácího vězení a kontrola výkonu 
alternativních trestů a opatření, kterou 
lektoroval Mgr. Pavel Vaculka z PMS Pra-
chatice. 
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Co ještě skrývá Chrámová hora
Terasa okolo Skalního dómu je poseta ještě několika jinými zajímavými stavbami. Na vý-

chodě je to pavilonek zvaný Řetězový chrám (Kubbat es-Silsila). Jeden starší autor vtipně 
poznamenává, že spolu s dómem „budí dojem, jako když tatík vede svého synka za ruku.“ 
Dvě řady jeho sloupů pocházejí z doby Abd el-Malika. Podle legendy v něm visel z klenby 
řetěz a do každého, kdo se jej držel a křivě přísahal, uhodil blesk. 

Na opačné straně stojí chrám nanebevstoupení (Kubbat al-Mirádž). Vyrostl na mís-
tě, kde se Mohamed modlil před výstupem do nebe. Během panství křižáků sloužil jako 
baptisterium. 

Mramorová kazatelna (minbar) soudce Burhána ed-Dina za  jižní arkádou vznikla 
v roce 1388. Využíval ji imám o významných svátcích a hlavně ve dnech věnovaných mod-
litbám za déšť.

Z ostatních staveb stojí za zmínku náboženské vysoké školy – madrasy. Nejstarší z nich, 
Usmáníja, byla založena na západní straně posvátného okrsku v roce 1437. Po ní následo-
vala v roce 1482 Ašrafíja, pokládaná za jednu z perel mamlúcké architektury v Jeruzalémě.

Druhou hlavní dominantou Chrámové hory je mešita al-aksá, stojící na jižní straně 
nádvoří. Někteří se domnívají, to byl původně byzantský chrám, postavený k poctě Panny 
Marie císařem Justiniánem I. Jiní tvrdí, že jde od počátku o mešitu: s výstavbou se začalo 
asi 20 let po dokončení Skalního dómu. Během staletí prošla mnoha změnami, dvakrát 
byla zničena zemětřesením. Když v roce 1099 křižáci dobyli Jeruzalém, stala se sídlem řádu 
templářských rytířů. Ti ji nazývali chrámem Šalomounovým (chrám – latinsky templum; 
odtud templáři). Poslední úpravy se datují do poloviny 20. století. Bylo vztyčeno několik 
sloupů darovaných Benitem Mussolinim a na náklady egyptského krále Farúka nádherně 
vyzdoben strop. V roce 1969 ji zachvátil požár založený pomateným návštěvníkem. Při něm 

se ztratila krásná ka-
zatelna (minbar), po-
cházející ze Saladino-
vy doby. 

Necháme se znovu 
vést P. Václavem Mac-
kem: „Ubírali jsme se 
k  jižní straně haramu, 
kde na samém konci pro-
stranství stojí mešita 
jiná zvaná al-Aksa. 
Celé průčelí prozrazuje, 
že jest to bývalý chrám 
křesťanský. Sedm veli- 
kých gotických bran ve- 
de do  předsíně a  odtud 

Pouť do Svaté země

Mešita al-Aksá
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 jiných sedm do vnitřku. Vnitřek má podobu starých basilik a jest rozdělen množsvím sloupů rov-
něž na sedm lodí. Stavba chrámu pochází od císaře Justiniána. Po dobytí Jerusaléma od Arabů 
byl proměněn v mešitu. Za doby křižáků sídlili v sousedství Templáři. Přilehající k mešitě veliký 
sál vydává se za jejich zbrojnici. Z té doby pochází také gotický portál.

Několik malovaných oken, umně ze dřeva, slonové kosti a perleti vyřezávaná kazatelna ze 
12. století jsou největšími a snad jedinými vzácnostmi celé mešity. V popředí jsou dva páry porfy-
rových sloupů, které asi na píď jsou od sebe vzdáleny. Kdo prý se mezi nimi dovede protáhnouti, 
jest schopen přijíti do nebe. Běda tudíž tlustým! Jak mnozí schopnosť a zralosť svoji pro nebe zde 
zkoušeli, vysvítá z toho, že sloupy ty samým prolézáním jsou uprostřed velmi znatelně ošoupány 
a otřeny. Zkouškám takovým učiněn ale konec tím, že postaveny byly mezi ně silné železné pruty. 

Celá jižní strana Haramu má rozsáhlé podzemní stavby a sklepení. Jsou tu cisterny tak 
ohromné, že mohou prý pojati 46 milionů litrů vody. Mimo vodu dešťovou vodívala se sem voda 
umělými vodovody z tak zvaných rybníků Šalomounových, jež leží hodinu jižně od Betléma. Pro 
dobu delšího oblehání bylo potřeba postarati se o dostatečnou zásobu vody.

Jiná rozsáhlá podzemní sklepení nazývají se chlévy Šalomounovy. 
V jiho-východním cípu haramu sestupujeme po úzkých schodech nejprve do malé modlitebny, 

jejíž okénko vede skrze hradební zeď do údolí Josafat. Zde prý bydlela Panna Maria, když dlela 
v Jerusalémě za příčinou obětování svého dítka. Prohloubený kámen, jenž tu leží, a jenž býval 
snad někde ve zdi výklenkem, vydává průvodčí za kolébku Kristovu.

Sestoupivše se schodů ostatních zůstáváme státi opravdu překvapeni a udiveni. Vidíme před 
sebou dlouhé a husté řady mohutných pilířů, jež nesou klenbu sestrojenou z otesaných kamenů. 
Prostory ty povstaly nejspíše hned při původním srovnávání hory Moria za doby Šalomounovy 
tím, že místa příliš hluboká, jež těžko bylo zasypati, byla překlenuta. Zdali opravdu měl zde Ša-
lomoun své konírny, nelze s určitostí udati.

Máme tu před sebou místnosti zajisté velezajímavé a nejstarší stavby Jerusalémské. Prostory 
ty sloužívaly při dobytí Jerusaléma mnohým za úkryt, zejména při dobytí města od Tita, jak 
výslovně vypravuje Josef Flavius, očitý svědek.

Vystoupili jsme opět na světlo Boží a ubírali se podél východní zdi haramu, která slouží záro-
veň za zeď hradební. Po malých schůdkách lze vystoupiti na její cimbuří a potěšiti se krásným 
pohledem do hlubokého údolí Cedronského a na protější horu Olivetskou. 

Ze zdi vyčnívá na zevnější straně kus kamenného sloupu, jako by to byla hlaveň děla. Na ka-
menu tom bude při posledním soudu seděti Mohamed. Přes údolí povede most, ne širší než vlas 
neb ostří nože, jejž všichni lidé musí přejíti. Spravedliví drženi budou při tom od andělů, hříšníci 
sřítí se do propasti.

V téže zdi skoro uprostřed bývala tak zvaná Zlatá brána, kterou vjel Pán Ježíš slavně do chrá-
mu. Dosud viděti jest monumentální a ozdobnou její stavbu. U Arabů slove brána spravedlnosti, 
protože tehdy všickni národové k soudu ubírati se budou. Za doby křižáků otevírala se jen na květ-
nou neděli, kdy slavný průvod z Betfage sem se ubíral a na slavnosť povýšení sv. kříže na památku, 
že tudy unesl císař Heraklius sv. kříž Peršanům odňatý.

Nyní jest brána ta zazděna. U  Turků jest totiž podání, že skrze ni vejde křesťanský kníže 
na posvátné prostranství a panství jejich tu učiní konec.“

P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

P. jana Fatky o. Carm.
Narozen:  14. května 1955 v Prachaticích
Rodiče:  maminka zemřela v listopadu 1983, otec v listopadu 1994
Působiště:  1982–1997 ve  dvaceti farnostech západních a  jižních Čech, od  roku 1997 

v konventu karmelitánů v Praze – Liboci

Na  úvod při příležitosti Tvého letošního jubilea prosíme o  malou vzpomínku 
na mládí a na život v rodné vsi na Prachaticku.

Jsem rád a vděčný Bohu, že můj vstup do života byl právě takový, jaký byl. S jeho omeze-
ními i klady. Neměl jsem sice sourozence, ale o to více mně rodiče připomínali, že nesmím 
být sobec a že se mám vždy dělit. Měl jsem bezprostřední přístup k přírodě, zvířatům, 
od prvních let jsem mohl prožívat radost z vykonané práce a byl jsem veden k tomu, „abych 
si na ni uměl zajít“. S vrstevníky jsem se účastnil všelijakých lumpáren. Když se mi podařilo 
na chvíli utéct z domova, hrál jsem s nimi kopanou, hokej, chodil na ryby. Doma byla totiž 
práce pořád. Vzpomínám si na dobu, kdy kolem roku 1960 někdo koupil první televizi 
a sousedé se na ni chodili dívat. Pohřby se vypravovaly z domova, tělo zemřelého bylo vy-
staveno v domě, se svíčkami a křížem. Večer se konaly modlitby za zemřelého. Vzpomínám 
na pobožnosti křížových cest v neděli odpoledne v kapli sv. Jana Nepomuckého na návsi 
v Žernovicích a na májové pobožnosti v květnu. Vzpomínám na zimní večery, kdy ženy 
chodily drát peří po vsi. Vždy se dodralo v jednom domě, pak se zase sešly v dalším a při-
tom se vyprávělo a my děti poslouchaly, pokud nás nezahnaly spát. Vzpomínám na to, jak 
v létě dědečci seděli na lavičkách před chalupami a vyprávěli si. Existovala jistá symbióza 
a sousedská výpomoc. Sousedé, kteří měli jen malé pozemky, tak do 2 hektarů, si vyžáda-
li, aby jim táta udělal práci s koňmi, případně posekl trávu či vyoral brambory. Oni zase 
přišli pomoci sušit seno nebo na žně či sbírat brambory. Když jsme zabili prase, výslužky 
se nesly mnoha sousedům. A naopak. Pokud sousedé neměli prase, přišli pak pomoci při 
nějaké pracovní špičce.

V patnácti letech jsem odešel na Střední zemědělskou technickou školu do Dubu u Vod-
ňan. Zůstával jsem tam od pondělí do pátku na internátě, v 3. ročníku i na privátě a kontakt 
s životem na vesnici jsem postupně ztrácel. Po maturitě jsem odešel na vojnu, pak po roce 
do semináře a po kněžském svěcení jsem již přijížděl na návštěvu zpravidla v noci, poho-
vořil jsem s rodiči, když v roce 1983 zemřela na podzim maminka, tak s tátou, a jel jsem 
zase zpět na své farnosti.

Jak se pak zrodilo Tvé povolání ke kněžství a řeholnímu životu?
Mohu zatím jen usuzovat z fragmentů vzpomínek. Na věčnosti to bude nepochybně 

zřetelnější. Maminka byla sice trochu úzkostlivá, ale upřímně zbožná. Modlila se za mne 
ještě před porodem a později pak se mnou; odmala jsem vnímal atmosféru zbožnosti. Jako 
malému dítěti se mně sice nelíbilo, když jsem s ní klečel při modlitbě růžence na dřevě-



25

  

né podlaze v kuchyni, ani když mne v neděli ráno 
v 6:00 budila, abychom stihli pěšky pětikilomet-
rovou cestu z prudkého kopce do Prachatic, kde 
se v kostele sv. Jakuba Staršího sloužila mše svatá 
již v 7:30. Nechal jsem se přemlouvat, ale nakonec 
jsem vždy vyhověl. Táta kostel k životu sice příliš 
nepotřeboval, ale žil v upřímné bázni před Pánem 
Bohem. Byl hospodářem tělem i duší a dobře vě-
děl, že jsou věci, které si bez Božího požehnání 
nezajistí. Jeho zbožnost byla skrytá, plachá, ale 
upřímná, chlapsky čestná. Pro ilustraci: Když jsem 
šel do semináře, plakal, zmizel mu smysl jeho prá-
ce, byl jsem jediný syn, hospodářství rozvíjel pro 
mne. Když jsem slavil primici, požádal po létech 
o zpověď a řekl mně: Nikam jsem tě neposílal, ale 
když jsi již vyšel, hleď, ať se za tebe nemusím sty-
dět, ať nesejdeš z cesty. 

Myslím, že na mém kněžském a řeholním po-
volání jsou zcela konkrétně podepsané i sestry boromejky. Jednak ty z rodiny, S. M. Venus-
ta a S. M. Bertilla, které se za své blízké jistě modlily a obětovaly, a samozřejmě všechny 
sestry, které žily v komunitě v Prachaticích a znaly naši celou rodinu. A jakou roli hraje sv. 
Jan Prachatický v tom celém procesu, to si nechám vyprávět na věčnosti.

Co bys nám prozradil ke vzniku Karmelitánského nakladatelství a Tvému životu 
mezi knihami a řeholním povoláním?

Tuto symbiózu umožnily přirozené dispozice. Na rodinném hospodářství jsem se na-
učil tvrdě pracovat a nést odpovědnost. Myslím, že šlo o nezbytný fundament, který mě 
uschopnil plnit povinnosti faráře, položit základy Karmelitánskému nakladatelství a ucho-
vat si radost ze svého kněžského a řeholního povolání a vděčnost za ně. Pozoroval jsem 
u sebe ještě jednu pomáhající dispozici, totiž schopnost dělat několik věcí najednou. Sice 
ne geniálně, ne pečlivě, ale neutopit se v úkolech, nevystresovat se nad míru, nerezignovat. 
Kromě toho budu až do smrti vděčný desítkám přátel, kteří v těch létech často za cenu 
velkých osobních obětí přicházeli, aby mně pomáhali. Bez nich bych nedokázal uskutečnit 
většinu z toho, co se podařilo.

A jaké bylo a je Tvé propojení s Janem N. Neumannem a s boromejkami?
Dětství sem prožil v těsném kontaktu jak se sestrami boromejkami, tak s odkazem sv. 

Jana Nepomuka Neumanna, jihočesky můžeme říci s  odkazem sv. Jana Prachatického. 
Když jsem šel s maminkou v neděli do kostela, často jsme do kláštera nesli trochu domácího 
mléka, případně vajíčka a směli jsme se pomodlit v kapli sester, na místě, kde Jan přišel 
na svět. Sestry také příležitostně navštěvovaly nás doma. Přicházely několikrát do roka 
v neděli odpoledne a také, když se v Žernovicích slavila pouť v kapličce sv. Jana Nepomuc-
kého na návsi. Pro maminku patřily do rodiny, protože S. M. Bertilla byla rodná sestra 
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a S. M. Venusta teta. A sestry boromejky v Prachaticích podobně vnímaly i nás. A Jan Pra-
chatický byl uctíván již za mého dětství. Nebyl problém si k němu vytvořit vztah. Každou 
neděli jsem hleděl na křtitelnici, ve které byl pokřtěn. Když jsem rok po vojně dělal přijí-
mací zkoušky na teologickou fakultu, tehdy v Litoměřicích, měl jsem krátký pohovor i se 
spirituálem, P. Františkem Opletalem. Původní profesí byl učitel a na první pohled působil 
přísně, uzavřeně. Zeptal se mě, jaké mám zaměstnání a odkud pocházím. Psal se rok 1977 
a právě za několik dnů měl být v Římě svatořečen Jan Prachatický. Řekl jsem, že z Pracha-
tic. On jen mávl rukou a odpověděl: O tebe nemám strach, ty budeš přijat, Neumann se 
postará. Bral jsem již tehdy svůj celkem snadný vstup do semináře – napoprvé – jako jeho 
dílo. Mám pravidelný rituál při návštěvě Prachatic. Kromě kostela sv. Jakuba navštívím 
i hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla a tam, kromě hrobu rodičů, kaple s hroby kněží slouží-
cích v Prachaticích a hroby několika zemřelých přátel i hroby boromejek a hroby, kde jsou 
odkazy na nejbližší sv. Jana Prachatického. A snažím se navštívit samozřejmě i Otce Josefa 
Sláčíka a sestry, je-li to jen trochu z časových důvodů možné.

Co Ti dává a přináší současný život nemocničního kaplana?
Vstupem do služby nemocničního kaplana 1. prosince 2013 se přede mnou otevřel nový, 

do té doby neznámý svět. Něco jiného je přijít do nemocnice jednou za čas na chvilkovou 
návštěvu nebo přiběhnout na přání příbuzných zaopatřit farníka a zase jít po svém, a něco 
jiného je mít službu v  nemocnici jako své jediné zaměstnání. I  když v  případě potřeby 
chodím na zavolání do různých nemocnic, můj základní operační prostor je ve Fakultní 
nemocnici Motol. Jde prý o největší nemocnici ve střed-
ní Evropě. Pracuje zde 5600 zaměstnanců a denně projde 
podle informace vedení nemocnice areálem až 20 000 lidí, 
protože velká řada zdravotních úkonů se provádí ambu-
lantně. Vnímám tuto zkušenost jako velmi cennou i pro 
své vlastní stárnutí a pro případné vlastní onemocnění. 
Sice se asi nenechá na vlastní bezmoc dopředu dostatečně 
připravit, ale přesto – když mně lidé děkují za podporu, 
říkám: Já děkuji Vám, více dostávám, než dávám.

Foto V nemocničním dresu, 2014

A na závěr – jak se cítíš ve svém věku?
Ještě sice asi není pravý čas k  bilancování, ale jsem 

za celý svůj dosavadní život vděčný. Vděčný Bohu za celo-
životní pomoc a ochranu, vděčný mnoha přátelům za vel-
korysá přátelství. Vděčný také Panně Marii, že mne pozva-
la do svého řádu. Často se modlím: Pane Bože, rád Ti budu 
sloužit, tady mne máš.

Připojujeme k  jubileu za  redakci přání, aby Tvá 
ochota ke službě a vděčnost vydržely až do závěrečné-
ho životního bilancování.
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Pozvánka

můžete pomoci obnovit kostel
Diakonie a misie Církve československé husitské společně s patriarchou a biskupským 

sborem CČSH vyhlašuje finanční sbírku na obnovu vyhořelého husitského kostela 
v mirovicích. Vaši finanční pomoc můžete posílat na účet DM CČSH 0164298309/0800, 
variabilní číslo 311. 

Historie kostela:
•  roku 1936 byl postavený jako funkcionalistická klasická stavba 
•  roku 1937 byl slavnostně otevřený 
ohlédnutí za zásahem hasičů úterý 31. března 2015: 
•  13.58 hodin – ohlášení požáru na tísňovou linku, jako první byli na místě mirovičtí 

hasiči, zároveň s nimi vyjížděli ke kostelu profesionální hasiči z Písku a Blatné a jednotky 
dobrovolných hasičů z Čimelic, Rakovic a Zalužan. 

•  14.56 hodin vyhlášen II. stupeň poplachu 
•  16.15 hodin lokalizace požáru 
Středa 1. dubna 9.24 hodin – úplná likvidace požáru.

Dovolená na hospodářském dvoře
Diecézní centrum rodin při Biskupství českobudějovickém připravuje pobyt pro 

rodiny s  dětmi na  hospodářském dvoře v  Bohuslavicích v  termínu 16. – 22. 8. 2015. 
Bude pamatováno na duchovní i odpočinkový program jak pro děti, tak pro rodiče. Bohuslavice 
leží v krásném kraji Vysočiny, poblíž Nové Říše a Telče, v blízkosti je rybník vhodný ke koupání, 
areál má velice pěkné ubytování i další vybavenost (chov koní s možností projížděk, trampolína, 
místní pálenice apod.). Počítáme s možnou návštěvou kláštera v Nové Říši a na zámku v Telči. 
Více o možnostech vyžití i ve fotografii a ohlasech na http://www.hospodarskydvur.cz/cs/. 
Konkrétní podmínky pro pobyt rodin s DCR: Cena noclehu za dospělou osobu/den 300Kč, za dítě 
do 10let 190Kč/ (děti do dvou let zdarma). Cena plné penze 330Kč/den, 230Kč/den dětská porce. 
Tj. cena pobytu za dospělého 3780Kč, za dítě do 10let 2750Kč, do dvou let zdarma.

Více info a přihlášky na webu: dcr.bcb.cz e-mail: dcr@bcb.cz, telefon: 380 420 342-1,      
mobil – PhDr. Alena Poláčková: 731 402 981 , mobil – Ing. Pavel Poláček, jáhen: 731 402 980

Poutní zájezd
Zveme zájemce na poutní zájezd do trapistického kláštera „nový Dvůr“ v západ-

ních Čechách.
Možnost účasti na modlitbách mnichů, prohlídky kláštera, ukázky výroby hořčic, džemů 

atd.
Odjezd 30. května 2015 v 7 hod. z náměstí vlachovo Březí, cena 350 Kč, bližší infor-

mace Pavel Benda, mob. 731 230 357.
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Lhenice

události ke konci války
O roce 1944, roce ještě v plné prudkosti zuřící války německého nacismu proti celému 

světu s nacismem nesouhlasícím – nelze nic radostného pro český národ napsat! Jen per-
sekuce, jen vraždy, jen loupeže na všem českém!

Ale již pomalu svítá na časy…! Každý poctivý Čech, každý slušný a  svobodu milující 
člověk už ví na 100%, že poctivá, česká, spravedlivá věc zvítězí!

Ó jak v té době nebe je přímo zaplavováno modlitbami a vzdechy Čechů, aby se už smi-
lovalo, aby už nedalo dlouho čekat na vítězství spravedlivé věci. 

Hrůzy války se všemi průvodními zjevy – (války, jíž nebylo v historii obdoby!) – kon-
centráky, popraviště – bez jakýchkoliv soudů – loupení, vystěhovávání celých ne rodin, ale 
celých vesnic – potlačování všeho českého (uvědomit si nutno osoby našich t.zv. „ochrán-
ců“ a „protektorů“ – K. H. Frank, stvůra!, kat Heydrich etc..!) řádivších v naší milé vlasti 
– a máme zrcadlo!!

Ale r. 1944 a nadcházející rok 1945 už nám dávají jistotu, že toto běsnění našich tzv. 
protektorů bere konec! Se zatajeným dechem a zintenzivněnou modlitbou na rtech vcházel 
český národ do r. 1945.

1945:
Události letěly… Nám Čechům ovšem zdálo se tempo jejich stále pomalé, poněvadž 

chcípající bestie německá byla odhodlána prodat se za cenu vysokou!
Co všechno slyšely v těch prvních měsících r. 1945 naše kostely! Čeho všeho byly svědky! 

Jak horoucně, jak důvěřivě tulil se celý náš český národ kolem sochy sv. Václava..! Věřil, že 
nedá zahynouti nám, ni budoucím!

Jak mariánská poutní místa v Čechách a na Moravě byla zaplavována českými poutníky 
– jednotlivě – neboť hromadně nebylo němci dovoleno tam putovat a jak Rodička Boží byla 
přímo brána útokem modliteb za ochranu a vrácení pokoje naší milé vlasti!

A byla to právě Ona – Panna Vítězná, Královna míru, jež v květnu 5. nám kynula už 
na vítězství.

Den 5. května 1945! Zhodnotit význam tohoto dne – vymyká se mému umění vylíčit!
Povstání českého lidu v Praze. Začalo to v poledních hodinách v budově Rozhlasu. Roz-

poutal se boj o ni. Toto líčit netřeba. Žijící generace do nejdelší smrti na to nezapomene 
– ta tragika – ta nejistota, jak boj dopadne – na jedné straně – naši – holé ruce – jen bez-
měrné nadšení a odhodlání – na druhé ještě po zuby ozbrojená a všeho brutálně špatného 
schopná německá Wehrmacht, S.S., S.H. a jak se všecka ta německá holota jmenovala! Co 
tu modliteb zase…!!

To vylíčí historie povolaná jedině. Proto tedy toho nelíčím ze šíře; pro budoucí pokolení 
to napsáno jistě bude.

Nadešel 9. květen 1945! – den naší toužebně očekávané Svobody! Rudá, a spojenec-

Ze starých kronik
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ké armády USA, Velké Britanie spojily se 
na našem území a osvobodily je od tyra-
nů. Území, v němž leží naše městečko bylo 
osvobozeno Američany. Přijeli ti hoši ze 
vzdálené své veliké země za louží až sem 
do  Čech – též sem do  předhoří Šumavy! 
Byli také ubytováni na faře. Jak milí, jak 
hodní to chlapci! Vzpomínky na ně ty nej-
krásnější…

Byli zde přes léto až do podzimu. Mezi 
tím – v květnu 1945 návrat našeho milo-
vaného p. presidenta Dr. Edvarda Beneše 
do Prahy – a celé naší československé vlády – ze zahraničí, kde byli nuceni žít dlouhých 
6 let, odloučeni od národa! Díky Bohu za všechnu tu ochranu, kterou nás provázel po těch 
hrozných 6 let! Buďme jen vděčni Pánu Bohu a hleďme, abychom si jeho ochrany v naší 
mladé, se rodící republice udrželi!

ustanovení nového arcibiskupa pražského
Po dobu okupace naší vlasti Němci, kteří zřídili u nás t.zv. Protektorát Čechy a Morava 

vedlo se nám nejen zle po stránce hmotné, ale stejně zle, ba ještě hůře po stránce duchovní!
Všeobecný útisk – žádná svoboda, vše zglajchšaltováno – i pomalu ten dům Boží – kde 

nesmělo se pronésti už pomalu ani slovo Boží svobodně. Všude samý špicl, samý udavač, 
samý hlídač!

Co kněží českých, věrných to sluhů Božích a dobrých synů národa padlo za oběť molochu 
nacismu s jeho „novým řádem“. Hitler, tento Antikrist XX. věku dobře věděl, kam lid chodí 
se upevnit, utvrdit a posílit ve svém utrpení, ale i ve svém vzdoru. Do katolických chrámů. 
To byly ty oasy klidu, útěchy a síly lidu tak zkoušeného! Zde kněz český v mistrně volených 
jinotajích – úryvky z Písma sv. sílil, těšil, lil balsám do duší bolavých.

České kostely to byly už, které naposled zbyly, aby lidu už zoufalému nedaly propadnout 
malomyslnosti. Český kněz, který zaplatil tak velikou daň svojí krví v německých mučír-
nách podpíral národ svůj v době nejtěžší a lid často jenom u něho načerpal síly k dalšímu 
odporu. Protože tohle němci dobře věděli – úmyslně neměli zájmu na jmenování nových 
českých biskupů. Proto Č. Budějovice, Praha, Brno zůstaly tak dlouho bez arcipastýřů. Aby 
Řím nemusil jmenovat biskupů němců u nás – raděj stolce biskupské neobsazoval vůbec, 
čekaje až na dobu poválečnou, dobu svobody. Ta přišla a s ní díky Bohu i jmenování prv-
ního českého arcibiskupa, jímž stal se z vůle Boží i lidu (neboť lid si doslova ho vyprosil) 
J. E. ThDr. Josef Beran, až dosud rektor kněžsk. semináře v Praze.

O jeho životě je obecně známo, že je to muž příkladné zbožnosti a učenec. Že je to také 
politický vězeň – a to vězeň Eso, ví o něm celý náš národ bez rozdílu stavu a politické pří-
slušnosti!

Nemohla ruka Pia XII., vedená Prozřetelností Boží ustanovit lepšího arcipastýře než 
ustanovila v  osobě nejdstp. Dra Josefa Berana, který ozdobí stolec svatovojtěšský jistě 
měrou znamenitou svojí osobností. Dej mu to Pán!
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Ekumenické okénko

Církev bratrská v Husinci  5. pokračování

Takže konečně, co je ta Církev bratrská vlastně zač? Čemu a jak věří? Co dělá jinak? 
Prvních několika rozdílů si jistě všimne každý návštěvník naší bohoslužby. Nejprve bude 

asi překvapen jednoduchostí a až strohostí našich modliteben. Tu a tam sice lze spatřit 
nějakou výzdobu, či dokonce umělecké dílo, ale určitě zde nenajdete žádné sochy a obra-
zy svatých. Věříme, že jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem je Ježíš Kristus. 
Ke svatým se tedy nemodlíme a neuctíváme je. Pouze si můžeme vážit jejich díla a života. 

Nenajdete zde ani oltář, jen kazatelnu a případně stůl Páně. Na ten se klade chléb a ka-
lich s vínem při sv. večeři Páně. Tak říkáme sv. přijímání. To neslavíme každou neděli, ale 
povětšinou jednou za měsíc. Přitom každý z přijímajících dostane nejen chléb, ale i víno. 

Možná vám bude chybět i zpovědnice. Naše zpověď je neformální a můžete se zpovídat 
nejen kazateli (tak říkáme knězi), ale i jinému členu společenství. Jak začne bohoslužba, 
povšimnete si, že prakticky nepoužíváme, vyjma Otčenáše, psané modlitby a nemodlíme se 
růženec. Přitom se běžně spontánně modlí kdokoliv z přítomných. Modlitbě totiž rozumí-
me jako rozhovoru, či společenství s Bohem a s Kristem, a tak s ním nemluvíme naučenými 
slovy, ale přímo vyslovujeme, co máme na srdci – naši vděčnost, chválu, radost, starost, 
prosby i přímluvy. 

Neznalého může zaskočit i délka našeho kázání. Zvěstování (kázání) Božího slova, tedy 
výklad Bible a její aplikace do našeho života, tvoří nejen nedílnou, ale vlastně i ústřední 
část naší bohoslužby. Držíme se totiž jejích slov, že víra je ze slyšení či zvěstování Božího 
slova. Bible a rozjímání nad jejím poselstvím, zápas o jeho aplikaci do našeho života je vedle 
modlitby výrazným rysem naší zbožnosti. 

Mládež v Husinci (1931).
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Malý slovníček církevních pojmů

Vulgáta
Z lat. Vulgata – „lidová, rozšířená“. Jedná se o latinský překlad bible, připisovaný téměř 

celý svatému Jeronýmovi. Vznikl v  letech 383 – 406 n. l. z  pověření papeže Damase I. 
Po mnoho století byla vulgáta oficiálním textem latinské církve, a to až do liturgické refor-
my 2. vatikánského koncilu, který nařídil její revizi, uveřejněnou pod názvem Neovulgata 
(Novovulgáta).

Vyznání víry
Je to souhrn základních pravd víry, které nalezneme už v Pavlových listech a tvoří základ 

katecheze, tzn. výuky zaměřené na předávání křesťanské víry. Církev od samého počátku 
vyjadřovala a předávala svou víru ve stručných a pro všechny srozumitelných tezích a sdě-
leních. Těmto souhrnům se říkalo „vyznání víry“, protože shrnují víru vyznávanou křes-
ťany a byly vždy poznávacím znamením věřících. Mezi vyznání víry se počítají: apoštolské 
vyznání víry (Věřím v Boha, Otce všemohoucího ….), které je považováno za shrnutí víry 
apoštolů, a velké, tzv. nicejsko-cařihradské vyznání víry (Věřím v jednoho Boha, Otce všemo-
houcího…), které vyšlo z velkých koncilů dosud nerozdělené církve – nicejského roku 325 
a cařihradského roku 381 a tvoří až do dneška společný základ křesťanů Západu i Východu.

Někteří zvídavější návštěvníci si pak mohou povšimnout i toho, že nekáže vždycky jen 
kazatel, ale i někdo jiný. Kazatel u nás vůbec nemá takové výlučné postavení jako kněz. 
Za společenství církve je totiž podle principu všeobecného kněžství odpovědný každý jeho 
člen, a tak se také podle svých obdarování může a má podílet na jeho životě. Za místní 
společenství (říkáme mu sbor) zodpovídá členy volené staršovstvo. Tomu předsedá kazatel. 
Toho si volí (a případně i odvolává) členské shromáždění sboru z ordinovaných (vysvěce-
ných) kazatelů celé církve. Řízení sboru není proto tak autoritativní, ale spíše demokratické. 

Dalším výrazným rysem Církve bratrské je, že není církví lidovou, ale vyznavačskou, 
nehezky řečeno výběrovou. Členem církve mohou být jen hříšníci, které jejich hříchy tíží, 
a kteří jich proto v pokání litují a věří, že jim pro Kristovu oběť bylo odpuštěno. Přitom se 
zavazují Krista milovat a poslušně následovat jeho příkladu, poddávat se jeho vůli. Také být 
jeho svědky všude a ve všem, co dělají. Když někdo nechce dělat pokání ze svého hříchu, ale 
dobrovolně v něm zůstává a nehodlá respektovat Boží vůli a sloužit podle svých schopností 
a možností Ježíši Kristu, pak nám nezbývá než jeho členství ukončit. Takový závazek se 
ovšem nevztahuje na návštěvníky, ale jen na ty, kdo se dobrovolně rozhodnou stát se členy 
sboru. Proto je také Církev bratrská otevřená všem hledajícím lidem bez rozdílu. 

Pavel Fér, kazatel CB Husinec

Mládež v Husinci (1931).
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Mše svatá

modlitba věřících – přímluvy
Mše svatá není naše soukromá pobožnost. Je to dílo (jednání) církve – a tedy na prvním 

místě samotného Krista. My jsme na ni pozváni, smíme se k ní připojit, ale netvoříme ji. 
Jen ji v podmínkách místního společenství dotváříme. Podobně jako navenek nezaujímáme 
své vlastní postoje, ke kterým nás snad momentálně táhne naše zbožnost a naše city, ale 
stojíme, klečíme, sedíme spolu s ostatními, modlíme se stejnými slovy jako ostatní, a tím 
vyjadřujeme jednotu Kristova těla, ani naše úmysly nemohou být jen soukromé. Samo-
zřejmě: každý přicházíme se svými radostmi a  trápeními, nadějemi i obavami, úspěchy 
i nezdary, ale skládáme je „na jednu hromádku“, „bereme na sebe břemena jedni druhých“ 
(srv. Gal 6, 2), a tak se radosti a naděje, smutek a úzkosti druhých, zvláště chudých a jakkoli 
postižených, stávají radostmi a nadějemi, smutkem a úzkostmi nás všech. (srv. konstituci 
2. vatikánského koncilu Gaudium et spes, čl. 1). Společně je předkládáme Pánu a vyprošu-
jeme si jeho ochranu a pomoc. Věříme, že najde řešení i tam, kde my sami žádné nevidíme 
– podobně jako ho našel na svatbě v galilejské Káně. 

Modlitbou Kréda jsme se spojili s našimi předky ve víře, svatými. Vstoupili jsme do jejich 
společenství a máme podíl na jejich přímluvné službě. Spolu s nimi, především s blahosla-
venou Pannou Marií, se nyní obracíme k Pánu a přednášíme mu prosby za církev, za celý 
svět a za potřeby našeho místního společenství. Jsme k tomu oprávněni i zavázáni svým 
všeobecným kněžstvím, protože Kristus „nás učinil královským kněžstvem Boha, svého Otce.“ 
(srv. Zj 1, 6). 

Už svatý Pavel povzbuzoval své žáky: „První věc, ke  které vybízím, je tato: ať se konají 
modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom 
mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, 
našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.“ (1Tim 2, 1-4). 
Také sv. Polykarp, jeden z prvních apoštolských Otců († kol. 155), připomínal křesťanům 
ve Filipech: „Modlete se za všechny křesťany. Modlete se i za krále a vrchnosti, za vladaře i pro-
následovatele, za ty, kteří vás nenávidí, i za nepřátele kříže, aby ovoce vaší víry bylo zjevné všem 
a vy se stali dokonalými.“ (List Filipanům, čl. 12). Podobně učili i sv. Justin, Tertulián a další 
církevní Otcové. Viděli v této modlitbě účinný nástroj k výchově věřících, aby si ponenáh-
lu osvojovali Kristovo smýšlení, aby si uvědomovali moc společné modlitby, potvrzenou 
Kristem (srv. Mt 18, 19-20), a také svou křesťanskou i občanskou odpovědnost za církev, 
za vlast a za celý svět. 

Na začátku středověku přímluvy z liturgie západní (latinské) církve vymizely (snad to 
souviselo se zavedením zpěvu Kyrie eleison, o kterém jsme se už zmiňovali – ten je pozůs-
tatkem litanie, která obvykle také vrcholí prosbami). Zůstaly zachovány jen v bohoslužbě 
Velkého pátku, a to ve velmi slavnostní starobylé formě: jáhen (nebo sám kněz) nejprve 
přednese úmysl, pak se všichni potichu modlí a nakonec kněz, jako by posbíral modlitby 
jednotlivých věřících, pronese závěrečnou modlitbu. To se opakuje desetkrát. 

Druhý vatikánský koncil tuto modlitbu znovu zařadil do každé mše svaté. V konstituci 
o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, čl. 53., se říká: „Ať jsou obnoveny ,přímluvy‘ – ,spo-
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lečná modlitba‘, ,modlitba věřících‘ – po evangeliu a homilii, především o nedělích a zasvěcených 
svátcích. Tak se budou s účastí lidu konat prosby za svatou církev, za ty, kdo vládnou, za ty, které 
tísní různé těžkosti, za všechny lidi a za spásu celého světa.“ 

Pořadí proseb je obvykle toto: 1. za potřeby církve, 2. za státní představitele a spásu celé-
ho světa, 3. za ty, které tíží jakékoli nesnáze, 4. za potřeby místního společenství, duchovní 
i hmotné. Poslední bývá za zemřelé, zvláště za ty, za jejichž spásu je mše svatá obětová-
na. Při některých zvláštních příležitostech, jako jsou svatby, pohřby, biřmování, apod., se 
může pořadí upravit s ohledem na tyto okolnosti. Pohled shromážděné obce by však měl 
vždy směřovat za její hranice. Je dobré, když jednotlivé úmysly přednáší někdo jiný, než 
předsedající kněz (jáhen, zpěvák, nebo i několik osob, které se střídají). Celé shromáždění 
vyjadřuje svou účast buď společnou invokací (např. „Prosíme Tě, vyslyš nás!“, „Pane, smiluj 
se!“, „Pane, přijď na pomoc svému lidu!“, „Ukaž nám, Pane, své milosrdenství!“, apod.), 
nebo zpěvem (např. „Kyrie, Kyrie eleison!“, apod.), případně tichou modlitbou. 

Vždy jde o to, aby to byla modlitba živá, aktuální, do níž se co nejvíce zapojí věřící. Mo-
hou se k ní připojit například představitelé jednotlivých stavů, věkových skupin, pohlaví. 
Tím se stává pestřejší. Nesmí však být příliš dlouhá – platí pro ni totéž, co papež František 
učí v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium o homilii („pokud se příliš prodlužuje, poškozuje 
dvě charakteristiky liturgického slavení: harmonii jeho částí a jeho rytmus“) – a měly by v ní mít 
přednost prosby všeobecné před 
osobními. I když si ji věřící připra-
vují sami (zejména v malých spo-
lečenstvích), měli by ji mít připra-
venou předem – ne ji improvizovat 
až během mše sv. Obvykle se totiž 
– byť bez zlého úmyslu – nedokáží 
vyvarovat několika zakořeněných 
nešvarů: jednostranného zaměře-
ní, polemicky laděných formulací, 
moralizování, „novinářských“ ak-
tualizací a zejména neúměrné dél-
ky. Kdo někdy zažil desítky vteřin 
trapného čekání na  to, „až někdo 
něco řekne“, poskytnuté v dobrém 
úmyslu dát každému prostor, aby 
se mohl vyjádřit, ví, o čem mluvím.

Tím končí bohoslužba slova. 
Připravila nás na  to, abychom 
vstoupili do eucharistické oběti ne 
jako pouzí diváci, ale jako spolu-
pracovníci, kteří budou s Kristem 
obětovat i sebe za všechny své se-
stry a bratry.

P. Pavel Liška
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Čtení na pokračování

František Hobizal 
Humor v církvi dovolen

Svatební humor
Zátah
V prosinci roku 1957 se vdávala má mladší sestra a měla 

přání, abych obřad svatby vykonal já, a to v klášterním chrámu 
P. Marie v Budějovicích, což byl náš rodinný kostel. No já už 
byl tři měsíce ve Stráži nad Nežárkou, ale to se dalo udělat. 
Děkanství souhlasilo, duchovní správa kláštera také, P. Lilák je 
připravil a já přijel na oddavky. Bylo pochmurné počasí, které 
se k večeru ještě zhoršilo, takže auta mohla jen do Křenové vsi u Kájova a na Lazec se jelo 
žebřiňákem (svatbu popisuji ve své šumavské románové fresce „Schoeningerské pastviny“). 
Jedeme tedy autem a před Zlatou Korunou řekl kdosi v autě: „Tady bychom měli zastavit 
a udělat zátah, to se dělá.“ No dobře. Zastavilo i druhé auto a věděli jsme, že hned pak už 
jedou novomanželé. Udělal se šraňk, já stoupnul před něj, měl jsem kolárek a už se blíží 
auto. Zvedl jsem ruku: „Stát!!“ A hle, oni to esenbáci. Předjeli totiž svatbu a teď zátah. Dali 
se do hrozného smíchu: „To se nám ještě nestalo, aby nás stavěl farář!“ Ale dali nějakou 
papírovou jako výkupné. Pak už přijela nevěsta.

„nojo. vezme si ji!“
Některé svatby z  venkova ve  Stráži nad Nežárkou, ale i  jinde, bývaly dost napité už 

dopředu. Zejména hosté a svědkové. Stalo se tedy, že se u strážského oltáře ptám ženicha: 
„Berete si zde přítomnou XY za manželku?“ Než mohl ženich odpovědět, vytáhl jeden svě-
dek velkou flašku alkoholu a zaburácel: „Nojo. To víte, že si ji bere.“ Obrátil se na druhého 
svědka: „Hele, Rudlo, napí se taky.“ Zvládl jsem se a  opakuji otázku. Ale zase zahřměl: 
„Nojo. Vezme si ji.“ Nedalo se nic dělat, svědek musel ven.

koule
Bývá zvykem, že když svatebčané vychází z  kostela, druzi a  kamarádi ženicha mu 

na nohu přidělávají řetězem velkou železnou kouli na znamení, že je ukován v manželství. 
Stalo se v Bavorově, že jeden kamarád, hezky napitý, se shýbal, že tu kouli položí k nohám 
ženicha, ale neudržel balanc a těžkou kouli mu pustil přímo na nohu. Ženich zařval bolestí, 
musela to být velká rána. Důsledek byl, že sice ženicha neukovali, ale tak tak ho dovlekli 
do auta – a týden potom kulhal.

Ztratil se ženich
Bylo to v zimě. Svatba hlášena na půl jedenáctou, ovšem, v deset měli být na výboru. 

Dům nevěsty jsme viděli od kostela, ale bylo tam poměrné ticho. Žádný průvod na radnici 
nešel, radnice nevyhrávala, jako to dělávala. O půl jedenácté volali z radnice na děkanství: 
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„Teto, my k tomu domu nevidíme, ale pan děkan ano. Prosím vás, ať tam někoho pošle, co že 
tak dlouho nejdou.“ Teta vyřídila a kostelníček se sebral a šel. Vrátil se ihned: „Ženich není. 
Ztratil se.“ No to bylo. V domě nevěsty už byl pláč a nervozita. Že by si svatbu rozmyslel? 
Ale vždyť se mají tak rádi. Za půl druhé hodiny auta přijela. Co se stalo: přijeli příbuzní 
a rodina ženicha jim neprozřetelně nabídla chlebíčky a alkohol a posezení. Usadili se, jak 
patří, rozpili a rozjedli a jeti nechtěli. Marně ženich namítal: „Radnice už čeká!“ „ No však 
ještě počkají. Dáš stovku navíc a je to.“ „ Ale taky pan děkan. A je zima.“ „Však on nezmrzne. 
Stejně nemá co dělat.“

Když mi po svatbě kdosi z příbuzných se smíchem tohle vyprávěl, povídám: „Ale jo. Proč 
ne? Radujete se, a protože varhaník, kostelník, zvoník a zpěvačky tady promrzli, dostanou 
trojnásobný obnos!“ „Já nebral nic.) „Takže i oni se budou radovat.“

Poslušnost
Když byla poslední svatba podle starého svatebního ritu (pak už nastupovaly nové ob-

řady), neudržel jsem se a  řekl ženichovi: „Važ si toho. Tobě ještě nevěsta bude slibovat 
poslušnost. V dalších svatbách už to nebude.“ Ženich kýval, nevěsta nic. Když se ale loučili, 
řekla ona roztomile: „Velebný pane, já stejně poslouchat nebudu. To spíš on.“

Humor u oltáře
mitra
Ke konci první republiky už pražský arcibiskup kardinál Kašpar málo vizitoval a biřmo-

val ve farnostech. Nemoc hodně pokročila. Ale stalo se kdesi na venkově, ve všední den, 
pan kardinál sloužil pontifikálku, ale bohoslovci tam nebyli a asistence málo, tak zastoupili 
tyto služby okolní páni faráři. Jeden z nich, už obstarší, dostal na starosti mitru. Po oraci 
si kardinál sedá na trůn a ceremonář se obrací na tohoto kněze: „Mitru!“ Čeká, aby ji mohl 
arcibiskupovi nasadit na hlavu. Ale pan farář poulí oči a nechápe. Ceremonář tedy lakonicky 
a briskně řekne: „Mitru na hlavu!“ Pan farář mitru vzal a slavnostně – si ji nasadil na hlavu. 
Tehdy se prý arcibiskupský trůn doslova otřásal tichým chechtotem Jeho Eminence.

(Sdělil P. Holota OFM)

„a pak tě pochovám.“
Malý ministrant ministroval kardinálu Františku Tomáškovi při kněžském svěcení v Li-

toměřicích. Moc se mu to líbilo, ale hlavně si vzal do hlavy, že by chtěl mluvit s panem 
kardinálem. Rodina mu to rozmlouvala. Kněz mu to rozmlouval, že to není možné, ale nic. 
Chlapec stál na svém. Nakonec se kněz odhodlal a přednesl jeho žádost panu kardinálovi. 
Ten ochotně souhlasil a určil den, kdy hoch s rodiči ho může navštívit. Odvinul se tento 
pěkný rozhovor:

Kardinál: „Tak čímpak chceš být?“
Hoch: „Já bych chtěl být jako ti chlapci ze semináře.“
„No to může být. Když budeš zbožný a hodný, staneš se bohoslovcem.“
„A potom?“ „Potom tě vysvětím na kněze.“
„A potom?“ „Potom budeš kaplanovat.“
„A potom?“ „Když budeš dobrý, budeš i farářem nějaké farnosti.“



36

„A potom?“ „Potom, když budeš zvláště vzdělaný, můžeš se stát i doktorem a profesorem 
teologie.“

„A potom?“ „ Nu potom… když zvlášť vynikneš… třeba tě posvětím na biskupa.“
„A potom?“ Tady zřejmě chlapec čekal, že kardinál řekne, že se může stát kardinálem 

jako on, ale to kardinál neřekl. Místo toho lakonicky prohlásil:
„Nuže, pak tě také pochovám!“

Bramboračka u sv. víta
V bohosloveckých létech jsem poměrně často asistoval v našem velechrámu. Tehdy tam 

pontifikální mše svaté o největších svátcích celebroval děkan metropolitní kapituly svato-
vítské mons. ThDr. Bohumil Opatrný. Ten byl už tehdy pojmem. Vždyť: kancléř arcibiskupa 
Kordače, generální vikář kardinála Kašpara, potom kapitulní vikář, tedy ordinář arcidiecéze 
v létech 1941-46, a pak opět generální vikář arcibiskupa Berana. Pan prelát sloužíval velmi 
zbožně a pěkně, jen jeho vysoké tenorové tremolo při zpěvu mi malinko vadilo. A jednou: 
pontifikálka v katedrále, já dělám buggiu, tj. držím svíci v lodičkové nádobě u misálu (dnes 
už je mnoho těchto funkcí zrušeno). Musím být tedy stále v největší blízkosti pontifikan-
tově. Monsignor Opatrný sedí na křesle, najednou zakrouží, potáhne nosem a do zpěvu 
z Wohlmutovy kruchty prořekne: „Tady voní bramboračka!“ 

Kdyby puma vybuchla..., ale ona ta bramboračka tady opravdu voní. I já ji intenzivně 
cítím. „Dobrá,“ konstatuje ještě prelát a pan ceremonář Vlček obrací oči v sloup. Po mši 
sv. se to vysvětlilo. Za hlavním oltářem je výklenek, kde jeden ze starých kostelníků hlídá 
řeřavé uhlí do kaditelnice, aby se proň nemuselo chodit až do sakristie. Má tu sedátko, 
a protože má cukrovku a musí každou chvilku něco pojíst či zapít, dala mu paní s sebou 
v hrnečku bramboračku a on si ji přihřál na tom uhlí, určeném pro zrnka kadidla. Místo 
libé vůně kadidla tedy se tu tedy vznáší docela libá, avšak přízemní vůně bramboračky. Pan 
prelát chlácholil starého kostelníka, že se nic nestalo, ale pak povídá na závěr: „Ale naše 
maminka tam dávala ještě muškátový květ!“

„jen výš, jeníku!“
V roce 1955 přišel do kapituly bratr Bohumila Opatrného – profesor mons. ThDr. Jan 

Opatrný. Byl jmenován již dříve, ale teprve teď směl místo v kapitule obsadit. Byl mnohem 
skromnější než slavný bratr, jenž ho zacvičoval do kapitulních funkcí. Nejkrásnější bylo, 
když ho dirigoval ve zpěvu, třeba v nešporách. „Jen výš, Jeníku, jen výš,“ dirigoval ho starý 
prelát, „jen ještě výš.“ A to bylo často. Až jednou se mladší Opatrný rozzlobil a odsekl: „Výš 
to nejde, Bohumile. To jen tobě – ten tvůj soprán!“

Přetištěno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství,www.ikarmel.cz.

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního mě-
síčníku 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 příle-
žitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.
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J. Adámek – J. Hansová – D. Kovář – R. Lavička – Z. Mareš – Z. Thomová

katedrála sv. mikuláše v č. Budějovicích
Téměř jakoby o nešporách, otevírajících velký jubilejní rok 

s připomínkou 750. výročí založení města Českých Budějovic, 
spatřil pod odbornou záštitou českobudějovického pracoviště 
Národního památkového ústavu světlo světa jeden z prvních 
publikačních počinů k němu se ideově vážících, věnovaný jed-
né z dominant, ba duchovnímu středu jihočeské metropole 
– městskému farnímu chrámu a od roku 1785 katedrále sv. 
Mikuláše.

Souborná práce o dějinách i přítomnosti jedné z českých 
katedrál je dílem šestičlenného autorského kolektivu, v němž 
své síly i profesní dovednosti spojili jihočeští patrioti se sil-
nou vazbou k srdci kraje i diecéze a zároveň odborníci v obo-
rech archeologie, archivnictví a historie, dějin umění a péče 
památkové i  duchovní. Do  výsledků dlouholeté soustavné 
práce se souhrnným způsobem promítla zjištění, jež byla učiněna během celkové rekon-
strukce objektu, která probíhala v letech 2011 až 2013. Písemná sdělení doprovází bohatá 
obrazová příloha, počítaje k ní též fotoreprodukce archivních dokumentů, modelace pomo-
cí moderních technologií i využití uměleckých děl coby historických pramenů.

Publikace nemá klasický úvod, vynechaný patrně z důvodu aktuálního dlouhodobějšího 
uvolnění českobudějovického biskupského stolce. Její jádro tvoří tři velké oddíly, všestran-
ně dle využitelné pramenné základny mapující základní období historie tohoto svatostánku 
coby sakrálního objektu s nutným zázemím i jako živoucího posvátného domova křesťan-
ského společenství. Zatímco první dějinný předěl zapříčinila fyzická zkáza následkem ka-
tastrofálního požáru města, druhé rozmezí stanovila proměna právního postavení, třebaže 
tento chrám nepřestal zároveň být kostelem farním, nadlouho jediným pro rozrůstající 
se městskou aglomeraci. Vylíčení prvních dvou „budovatelských“ etap pro stavební vývoj 
i zařízení chrámu zaujímají každé přibližně třetinu knihy (Dějiny kostela a jeho duchovní 
správy od založení do velkého požáru města roku 1641; Barokní kostel a jeho lidé). Naproti 
tomu nejnovější, vpravdě vrcholné období důstojenství tohoto svatostánku (Farní kostel 
katedrálou), na zhruba třech pětinách rozsahu předchozích podané, i náhledem obrazové 
přílohy budí dojem zjednodušování celku a postupného vyklízení interiéru, třebaže i teh-
dy získával hodnotná díla, až k  současné, poněkud neosobní strohosti dle ducha doby, 
čemuž někdy snad navzdory se těmito posvátnými prostorami nepřestává vznášet Duch. 
Právě tady se možná nabízí nejvíce námětů pro další bádání a nejen o církevním životě pod 
chrámovou klenbou. Kromě obligátního soupisu literatury – přečetné prameny jsou cito-
vány přímo v poznámkovém aparátu – kniha nabízí i posloupnost všech doložených farářů 
a děkanů při tomto kostele kdy působících a taktéž všech dosavadních českobudějovických 
biskupů. Sp.

Stojí za přečtení
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Vypravili jsme se

do katovic
na víkend věnovaný P. Josefu Jílkovi. Akce v rámci připomínky 70. výročí popravy P. J. Jílka 
a transportu smrti se uskutečnila 17. až 19. dubna 2015. 

katovice
Městys ležící v nadmořské výšce 412 m se rozkládá na březích Otavy s přítoky Kolčavou 

a Březovým potokem, s nejvyšším bodem Kněží hora (Katovická hora) – 493 m n. m. Byl 
původně pravděpodobně osadou rýžovnickou, zlato tu rýžovali už Keltové, později trho-
vou, která vznikla asi v 10. – 11. století. V dávných dobách bývaly na Kněží hoře vinice, obec 
byla zemědělská. Po celou dobu feudalismu, už od 13. století, podléhaly Katovice pánům ze 
Střely. Zámek Střela je dosud dochován, z hradu jsou pouze trosky (asi 1 km od Katovic). 
Po zbudování Švarcenberského kanálu se po Otavě přes Katovice plavilo dřevo od Čeňko-
vy pily, voroplavba tu měla tradici. V roce 1867 se staly Katovice stanicí železniční Dráhy 
císaře Františka Josefa I. Do roku 1952 po celé dvě třetiny století se těšil slávě katovický 
kloboučnický průmysl, pak továrnu převzaly Vlnařské závody ve Strakonicích. Do roku 
1967 se držel v Katovicích starý lidový zvyk – vánoční troubení pastýřů o Štědrém veče-
ru s obchůzkou domů. V obci se stále udržuje dudácká tradice, žije zde několik mladých 
dudáků a dudaček. 

Pater josef jílek se narodil 19. 10. 1908 ve Výhni u Kaplice.
Absolvoval českobudějovické gymnázium, v  témže městě vystudoval kněžský semi-

nář a přijal svátost kněžství. Byl ustanoven kaplanem v Prachaticích, poté krátce farářem 
v  Kunžaku a  v  letech 1936-1942 v  Katovicích. Krátce před zatčením gestapem působil 
v  Česticích. Zapojil se do  protifašistického odboje; byl napojen na  odbojovou skupinu 
ÚVOD prostřednictvím podskupiny KAREL, kterou kromě něho tvořili npor. Felix Peřka 
a MUDr. Karel Hradecký. Vystavoval falešné křestní listy, spolupůsobil také při falšování 
přihlášek a odhlášek pobytu – tak zachránil život řadě lidí. V době heydrichiády byl 5. 8. 
1942 zatčen a uvězněn. Dne 20. 4. 1945 byl popraven gilotínou v brandenburgské káznici 
jako úplně poslední zdejší oběť, ani ne týden před jejím osvobozením. Roku 1995 obdržel 
in memoriam od prezidenta ČR státní vyznamenání – medaili Za zásluhy I. stupně. Mezi 
hodnoty, na které lze u P. Josefa Jílka navázat, jistě patří nejen osobní odvaha a občanská 
odpovědnost, ale i ekumenická otevřenost (pomáhal potřebným lidem bez ohledu na je-
jich vyznání a v době, kdy to nebylo běžné, dokázal spolupracovat s husitským farářem) 
a duchovní zralost a schopnost odpuštění (věznění, mučení, ani trest smrti jej nedohnaly 
k nenávisti k Němcům).

Projekt Centrum patera jílka, které požehnal otec biskup Jiří Paďour v roce 2008, 
je místem setkávání a prostorem pro aktivitu, poučení, zábavu i odpočinek. Je tolerantním 
místem otevřeným pro různé názory a otázky a pro široké spektrum lidí – místní i přes-
polní, staré i mladé. Zároveň je pevně zakotveno v místní komunitě Katovic a v křesťanské 
duchovní tradici. Je společným projektem Římskokatolické farnosti Katovice, občanské-
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ho sdružení BEZ a FCH Katovice. Tento projekt navazuje 
na dobrou  spolupráci  těchto partnerů a obce  a vychází 
z bohatého života katovické farnosti. Centrum svou čin-
ností naplňuje odkaz Patera Jílka, především v oblastech 
setkávání a komunitních aktivit (zaměřené na děti a rodi-
ny, mládež, sportovní a kulturní aktivity, setkání seniorů, 
tradice a kořeny), vzdělávací a osvětové činnosti (přednáš-
ky, semináře, vzdělávací vycházky), duchovních a pasto-
račních aktivit (přednášky s duchovní tematikou, rekolek-
ce, ekumenické aktivity), prosociálních a na společenskou 
odpovědnost zaměřených aktivit (charita, filantropie, věci 
veřejné). To vše probíhá ve vzájemné spolupráci všech lidí 
dobré vůle, která je tu prioritou.

oslavy 2015
Páteční večer, určený více k zamyšlení, byl věnován adoraci v místním kostele a následně 

promítání dokumentu „Statečný kněz“ na tamní faře v Centru P. Josefa Jílka.
Sobotní program se odehrával v místním kulturním domě, kde byly vystaveny dětské 

výtvarné práce na téma P. J. Jílka a transportu smrti, který na katovickém nádraží zastavili 
američtí hloubkoví letci. Stejná témata pak spojil i večerní komponovaný pořad, v jehož 
úvodu byl promítnut film o 100. výročí narození Patera Jílka a dále o něm účastníci vyslech-
li přednášku historika Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni PhDr. Miroslava 
Breitfeldera, Ph.D. Smrt katovického kněze a vypuštění vězňů z vlaku transportu smrti 
v Katovicích se událo ve stejný den 20. dubna 1945. Katovičtí natočili nový dokumentární 
film o osudech těchto vězňů a o odvaze lidí, kteří se jim nebáli pomoci. Obsahuje svědectví 
pamětníků nejen z Katovic, ale i z širokého okolí (Kraselova, Novosedel, Škrobočova, Vísky, 
Volenic, aj.), kteří se s vězni setkali, pomáhali jim nebo je skrývali. Pod názvem Transport 
smrti film premiérově promítli na závěr tohoto večera.

V neděli byl celý třídenní program završen mší svatou, celebrovanou v kulturním domě 
biskupem Pavlem Posádem od 10 hodin. Po obědě Pater Hroznata Janoušek, který napsal 
o P. J. Jílkovi 2 knihy (Aby národ žil a Statečný kněz) ukazoval mladým originály dopisů 
P. Jílka z vězení z doby, kdy čekal na popravu, a vyprávěl příběhy o P. Jílkovi, které zazna-
menal a vyslechl.

Celou akci uspořádaly Farnost Katovice, Farní charita Katovice, BEZ o.s., Rally Fans 
Katovice o.s. a městys Katovice. 
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Stalo se

Na  svátek Božího milosrdenství, v  neděli 
12. dubna, se uskutečnila v  Prachaticích ne-
všední pouť. Co se délky týče, sotva pár desítek 
metrů dlouhá. Obsahem však hluboká a více 
než symbolická. 

V  areálu Hospice sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s. se nacházejí dvě zařízení pečující o ne-
mocné. Každé s vlastní kaplí. V hospici se na-
chází nejstarší kaple sv. Jana Pavla II. na světě 
(dedikována mons. Jiřím Paďourem již v den 

beatifikace velkého polského papeže). V ní se též nacházejí ostatky tohoto světce. V protěj-
ším sesterském zařízení (Domově Matky Vojtěchy), které pečuje o nemocné Alzheimerovou 
chorobou, se pak nachází kaple Božího milosrdenství, kterýžto svátek ustanovil právě sv. 
Jan Pavel II. Přesně před deseti lety… 

V tento den se tedy uskutečnila pouť. Započala litaniemi v hospicové kapli, před ostatky 
„Božího sympaťáka“, jak mu důvěrně říkáme. Poté se průvod, na čele s obrazem Božího 
milosrdenství, vydal do stejnojmenné kaple v Domově matky Vojtěchy. Nějakých 70 metrů 
přes park společného areálu. Zde sloužil mši sv. prachatický vikář P. Josef Sláčík. Za účasti 
prachatických farníků, za-
městnanců obou zařízení, 
zdejších sester boromejek, 
lomeckých Šedých sester 
i některých našich klientů. 

Po  nasycení ducha ná-
sledovalo nasycení těla. 
Grilované klobásy, nape-
čené sladkosti i  slanosti 
a  čepované pivo umocnilo 
radostnou atmosféru svá-
tečního odpoledne. Bohu 
díky! R. Huneš


