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Sedm let se šumavskými kostely

Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA
(pokračování)
Nechtějme porozumět všemu;
je to nemožné a nebezpečné.
++++++++++
S pomocí Boží jsou možné
i zdánlivě nemožné věci.
++++++++++
Všude je něco krásné. Hledej!
Všude je něco těžké. Vytrvej!
++++++++++
Erotika i romantika k životu patří.
Zneužití se trestá.
++++++++++
Pozor na lidi, kteří jsou schopní,
ale nejsou soudní.
++++++++++
Křesťan má svědčit a přesvědčit se,
že Boží láska v Ježíši Kristu
není utopie, ale realita.
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Liturgický kalendář
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1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4. 6.	SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
5. 6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
7. 6. 10. neděle v mezidobí (lze přesunout Slavnost Těla a Krve Páně)
11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola
12. 6.	SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
13. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
14. 6. 11. neděle v mezidobí
15. 6. Památka sv. Víta, mučedníka
19. 6. Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
21. 6. 12. neděle v mezidobí
24. 6.	SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
28. 6. 13. neděle v mezidobí
29. 6.	SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

SV. VÍT
Narodil se pravděpodobně koncem 3. století na Sicílii. Jako rodné město bývá uváděna
Masara a jako otec bohatý Hylas (či Ilasius), s římským občanstvím, označovaný také za pohanského šlechtice. Vít dostal dobrou křesťanskou výchovu, musel se setkat se vzorem
pravé křesťanské lásky, aby poznal, že ho Bůh dokonale miluje, a když on se nevzdá, že ho
Ježíš neopustí. S dětskou prostotou si ho zamiloval a dal mu svou důvěru, i když poznal,
že se s Ježíšem musí projít i cesta utrpením.
V kolika letech dospěl pro věčnou slávu, přesně nevíme, ale z lidského pohledu dospělosti nedosáhl. V průměru bývá uváděn věk kolem 12ti let, když začalo pronásledování.
Kniha Rok se svatými uvádí, že se dožil pouze sedmi let. Životopis, který by se dal označit
za spolehlivý, se nám nedochoval a současné životopisy jsou ovlivněné legendami, které
mohutněly se zájmem o tohoto mladého světce. Stačí se podívat na obsáhlý patronát a připomenout si skutečnost, že ve středověku se úcta k němu rozšířila po celé Evropě. Šířily se
hojně projevy lidové zbožnosti a bylo asi 1300 jemu zasvěcených kostelů. Na Sicílii a Sardinii stály již jemu zasvěcené kostely a kláštery v 6. století. Dochovala se i zmínka o kostele
sv. Víta ze století 5., jehož zasvěcení provedl papež Gelasius I.
Zásluhou legend se o Vítovi vypráví, že o jeho křtu a výchově ve víře otec nějaký čas
vůbec nevěděl. Až jednoho dne si uvědomil, že synek nectí bohy, jak by se už slušelo, a proto
s ním o věci promluvil a přemlouval ho, aby změnil víru, kterou přijal od křesťanů. Skutečností je, že v té době vyšla Diokleciánova nařízení proti křesťanům a začalo se s pronásledováním. Vítek byl pro víru pořádně zbit, pravděpodobně u místodržícího Valeriána,
protože umíněně vyznával víru v Ježíše. Vrácen byl otci s napomenutím, že musí co nejdřív
změnit svůj postoj k náboženství. Vítův otec viděl, že má na synka malý vliv, a uvažoval
prý o jeho vydání soudu.
Je vyzdvihována Vítova ctnost bdělosti, že se nikdy ničím a od nikoho nenechal zlákat,
4

aby se zpronevěřil lásce k Ježíši. Proto jeho hlavním atributem je kohout. Z dalších ctností
je uváděna pokorná prostota.
Na otázku, proč se zdráhá
obětovat nesmrtelným bohům,
jeho odpověď zněla ve smyslu:
„Neklaním se kameni ani dřevu. Pouze pravému a živému
Bohu!“ Také prý na poznámku
o záhubě řekl: „Nevrhám se
do záhuby, ale toužím po sboru svatých u Boha.“ Tím, že vytrval, nevrhal se do záhuby, ale
do Boží náruče.
Z připravených muk, které
se na něm snažili vyzkoušet,
vycházel zprvu bez úhony. Absolvoval koupel v kotli s vroucí smolou nebo olejem, a když
zdráv kotel opustil, byl prý učiněn pokus dát ho napospas hladovému lvu. Ten mu však také neublížil. Za smrtelné lůžko
tedy byl určen skřipec, kde prý byl nakonec sťat. Uvádí se, že při jeho popravě se začaly
bořit vlivem zemětřesení pohanské chrámy.
Vít brzy začal být vzýván jako ochránce proti mnoha nemocem a pro více povolání se
stal patronem. V 8. století byly jeho ostatky přeneseny do francouzského St. Dennis a odtud do kláštera v Corvey. Rámě sv. Víta bylo německým králem Jindřichem I. darováno
sv. knížeti Václavu, který k Vítově poctě zbudoval začátkem 10. stol. na Pražském hradě
chrám. Císař Karel IV. tam pak nechal k Vítově oslavě postavit katedrálu. Nespokojil se však
jen s Vítovým ramenem, ale v roce 1355 přivezl prý do Prahy značnou část jeho zbývajících
ostatků. Uloženy jsou v oltáři sv. Víta v ochozu za hlavním oltářem.
Podle www.catholica.cz
Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem
k náročnosti tohoto financování přes naprostou nezištnost a dobrovolnou práci celého
redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.

Časopis Jan Prachatický rovněž na:
http://casopis.farnostprachatice.cz a na facebooku Jan Prachatický
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Homilie
Historie eucharistických kongresů
Mezinárodní eucharistický kongres je událost pořádaná římskokatolickou církví.
Jedná se o jeden z nejmladších projevů eucharistické úcty mimo mši. Kořeny eucharistických kongresů sahají do druhé poloviny 19. století do Francie. V současné době se mezinárodní eucharistické kongresy pořádají každé čtyři roky. Zatím poslední (50.) se uskutečnil
v červenci 2012 v irském Dublinu, další se má konat roku 2016 v Cebu na Filipínách.
Vznik eucharistických kongresů a jejich rozšíření je úzce spojeno s osobou Emilie Tamisiérové (1834 –1910). Tamisiérová svou myšlenku konání eucharistických setkání začala
prosazovat v 70. letech 19. století. Brzy ji podpořili někteří lidé z řad kléru i laiků. První
eucharistický kongres, ještě místního charakteru, se konal v roce 1874 v Avignonu. O dva
roky později už byl charakter setkání mezinárodní. Situaci rozvíjejících se eucharistických
kongresů však zkomplikovaly politické okolnosti ve Francii. Po neúspěšném monarchistickém převratu v roce 1877 zažívala tamější církev těžší časy, neboť monarchisté byli
spojování právě s ní.
Myšlenku konání eucharistických kongresů pomáhali Tamisiérové prosazovat zejména biskup Dubios z Galvestonu v Texasu a pařížský biskup de Ségur. Společně se zasadili
o poslání dopisu papeži Lvu XIII., který podepsalo dalších 500 věřících. Lev XIII. byl myšlence konání kongresů nakloněn a bulou z 29. dubna 1879 ideu konání mezinárodních
eucharistických kongresů podpořil. Vznikly první návrhy mezinárodního eucharistického
kongresu, který Lev XIII. schválil a který se nakonec uskutečnil v Lille v roce 1881. Tématem bylo „Eucharistie spasí svět.“
Rozsah eucharistických kongresů rok od roku rostl a účastnilo se jich stále větší množství lidí. Zpočátku se, až na výjimky, eucharistické kongresy konaly výhradně ve Francii
a Belgii. Během pontifikátu Pia XI. se však začaly přesouvat po celém světě. 19. kongres
v roce 1908 se konal v Londýně, 21. v roce 1910 v Montrealu. Postupem let se eucharistické
kongresy dostaly i do Jižní Ameriky, Indie, Tichomoří apod.
Během již téměř padesáti mezinárodních eucharistických kongresů byla probírána rozličná témata. Zpočátku byly kongresy zaměřeny na reálnou přítomnost Ježíše Krista v eucharistii, později se důležitým stalo uplatňování učení Pia X. z jeho dvou dekretů – časté
přijímání věřících a přijímání dětí. Např. ve Vídní v roce 1912 během kongresu přistoupilo
ke svému prvnímu svatému přijímání 1 000 000 dětí, které byly připravovány různými eucharistickými společnostmi. Za pontifikátu Pia XI. (1922–1939) se eucharistické kongresy
zaměřily na misijní dimenzi a expanzi do všech obydlených kontinentů. Později se témata
zajímala o společenství univerzální církve, mariánskou tématiku či ekumenismus a mezináboženský dialog.
Zásady a pohled na kongresy byly později formulovány i různými dokumenty: konstitucí II. vatikánského koncilu Sacrosanctum koncilium (1963), instrukcíEucharisticum mysterium (1967, čl. 67), rituálem De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (1963, čl. 109–112) a nakonec také instrukcí Redemptionis sacramentum z roku 2004.
Existují taktéž stále organizační struktury, které se podílejí na konání kongresů.
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Jedná se o stálé Pontifikální komité
pro mezinárodní eucharistické kongresy. Titul pontifikální mu byl udělen Janem Pavlem II. v roce 1986 po novelizaci stanov. Jinak komité zřídil již Lev
XIII. v roce 1879. Komité má zkoumat
návrhy měst ke konání kongresů, které poté předkládá papeži. Následně se
komité stará o vybrání tématu a programu, které nakonec také schvaluje
papež. V čele komité stojí prezident,
jímž je od 15. října 2001 kardinál Jozef Tomko. Vedle komité existuje i úřad
národního delegáta, kterého jmenuje biskupská konference. Ten má dbát na pastorační aspekty eucharistické úcty a není tak
zaměřen jen k přípravě kongresu, ale jeho úloha je dlouhodobá. Eventuálně se taktéž stará
o přípravu národních a diecézních kongresů.
zpracováno podle wikipedie
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3. 7.	Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. 7. Památka sv. Prokopa, opata
5. 7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy
11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona
Evropy
12. 7. 15. neděle v mezidobí
15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa
a učitele církve
16. 7. Památka Panny Marie Karmelské
19. 7. 16. neděle v mezidobí
22. 7. Památka sv. Marie Magdalény
23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky
Evropy
25. 7.	Svátek sv. Jakuba st., apoštola
26. 7. 17. neděle v mezidobí
27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů
29. 7. Památka sv. Marty
31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve
2. 8. 18. neděle v mezidobí
4. 8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
5. 8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
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6. 8.	Svátek Proměnění Páně
8. 8. Památka sv. Dominika, kněze
9. 8. 19. neděle v mezidobí
10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. Památka sv. Kláry, panny
14. 8. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
15. 8.	SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
16. 8. 20. neděle v mezidobí
20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele
církve
21. 8. Památka sv. Pia X., papeže
22. 8. Památka Panny Marie Královny
23. 8. 21. neděle v mezidobí
24. 8.	Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
27. 8. Památka sv. Moniky
28. 8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele
církve
29. 8. Památka Umučení sv. Jana Křtitele
30. 8. 22. neděle v mezidobí
3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve
6. 9. 23. neděle v mezidobí
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Boromejky
Formace sester boromejek
v době normalizace
Matka Vojtěcha nově objevila, pojmenovala naše charisma –
v kontemplaci žít milosrdenství a naši spiritualitu.
Z toho duchovně čerpáme dodnes.
Velký přínos Matky Vojtěchy pro naši kongregaci spočívá v tom, že se rozhodla při zájmu mladých dívek o řeholní život přijímat je do kongregace tajně, přestože věděla, co je to
kriminál. Riskovala tím nové odsouzení za tzv. maření dozoru nad církvemi. Od roku 1970
do roku 1989 bylo takto přijato na 50 sester. Vytvářela podmínky pro výchovu tajně přijatých mladých sester zakoupením několika domků v Brně a v Praze, kde žily přijaté dívky
v komunitách řeholním způsobem života. V domech byly zřízeny i tajné kaple. Dívky pracovaly v civilním zaměstnání, většinou jako zdravotnice. Spolupracovníci, příbuzní a často
ani rodiče z bezpečnostních důvodů nemohli o tomto tajném řeholním životě vědět. Matka
Vojtěcha poslala k dívkám vždy dvě sestry v důchodovém věku, aby vykonávaly řeholní formaci a zároveň se staraly o domácnost. Tyto sestry se musely vzdát řeholního oděvu a pro
mnohou z nich to byla těžká zkouška poslušnosti. Matka Vojtěcha sama tyto komunity
navštěvovala v civilním oblečení, rozmlouvala se sestrami, a tak je duchovně vedla. Jezdila
v autě se svými asistentkami a vždy se domluvily na určitém úseku cesty, najednou všechny
sundaly závoje a dál už pokračovaly jako civilní paní. Na konferenci v Brně vystoupily dvě
sestry, které tuto formaci zažily. Sestra Johanes Sedláčková a sestra Eucharistiana Tarandová. Vydaly o Matce Vojtěše svědectví, o které se chci se čtenáři JP podělit:
„Sestry stárnou, je třeba nových sil. V kongregaci chybí jedna generace sester. Od padesátých let se nesmí přijímat nový řeholní dorost. Rysy nového totalitního systému, doby
tzv. normalizace, jsou stále zřetelnější. Matka vybízela sestry: ,Začněme, drahé sestry, začněme vlastní konverzí.´ Pro Matku Vojtěchu to nebylo lehké, rozhodnout se znovu přijímat řeholní dorost. Přesto se k tomuto vážnému kroku rozhodla krátce po svém zvolení
do vedení kongregace. Odjela na pouť do kolébky kongregace – francouzského města Nancy
a tam hledala tajemný klíček života pro další generace – jádro poslání naší kongregace.
Pak jej světecky rozpracovala pro celé společenství. Ona dovedla pracovat s tmou i světlem a především s vedením Ducha svatého. Sestrám napsala: ,Duch svatý ať je naše světlo
a přetvářející síla. V něm a s ním poznávejme znamení doby a buďme svědky jeho radostné zvěsti
evangelia, tj. živého Ježíše Krista, který nese světu oheň své lásky, teplo milosrdenství a všem
pokoj a plnost dobra.‘
Matka Vojtěcha byla mystik. Mystici vždy stojí v první linii nové doby. Ona nikdy nezapomněla vzývat Ducha svatého a Pannu Marii. Matka Boží jí slíbila, že ji na konci života
převede přes poslední překážku, proto se celým svým životem vkládala do jejích rukou.
Matka Vojtěcha nebyla ani historik, ani filosof, ani teolog, ani čistý praktik. Žila především radikálně své zasvěcení. Přesto dokázala přesně vystihnout a popsat bolesti člověka
8

na pozadí totalitní doby. Ona mluvila řečí milosrdné lásky – o pomoci druhému člověku.
Jaké teplo a světlo jsme vnímaly, když nás učila, jak se máme sklánět k nemocným a trpícím: ,Služba boromejky neznamená jen ošetřovatelský výkon, ale má přinášet útěchu, pochopení a účast na fyzické, duševní i duchovní bolesti trpícího. Její přítomnost má vnášet
jas a hřejivé teplo milosrdného srdce. K milosrdenství patří i úsměv.‘ Dala by se srovnat
s Matkou Terezou z Kalkaty, ale ona byla jiná. Viděla naše místo v nemocnicích, v sociálních
zařízeních, ale i v dalších oblastech, do kterých jsme v důsledku totalitního režimu nemohly
nastoupit. Přála si také, aby sestry mohly být odborně vzdělávány. V této době připadalo
v úvahu jako nejjistější studium na zdravotní škole. V praxi se nebral zřetel na osobní dary
sestry. Většinou jsme pracovaly ve zdravotnictví. My, které jsme se necítily být zdravotnicemi, jsme tím dost bytostně trpěly. Pouze to, že patříme k tak nádhernému charismatu
milosrdenství, někdy vyřešilo naše problémy. Ale i dostat se na zdravotní školu bylo tehdy
velmi těžké. Sestry z vedení kongregace musely často v civilním oblečení chodit za vedením školy a domlouvat přechod ze školy na školu, i když jsme přicházely odkudkoliv. Dnes
zpětně vyjadřujeme velký obdiv k těmto civilním představitelům, kteří s velkým rizikem
pomáhali kongregaci zajišťovat odborné vzdělání tolika hledajícím děvčatům.
Vždy po vyučování jsme spěchaly domů, do našich domečků. Tak jsme nazývaly místa našeho tajného ubytování v malých rodinných domcích. Podstatným znakem naší kongregace
je rodinný duch a to byl jediný způsob, jak jej v době totalitního režimu realizovat, a tak
zajišťovat i řeholní výchovu. Domek byl napsán na některou z osvědčených dívek a kvůli
bezpečnosti se pořizovaly ve městech, většinou v Praze a Brně.
V domku měla každá z nás nějakou zodpovědnost. O náš tělesný a duchovní život se staraly jedna nebo dvě tety – řádové sestry, které si z lásky k nám oblékly civilní oděv. Od nich
jsme přímo hltaly nové poznatky o řeholním povolání, o dějinách kongregace a zkoušely
jsme zachovávat řeholní kázeň, režim dne a prožívat společně radosti i bolesti, které to přinášelo. Během studií jsme ještě nebyly právoplatnými členkami kongregace, prožívaly jsme
kandidaturu, to znamená dobu přípravy na řeholní život. Vše se odehrávalo v tajnosti, často jsme o tom nesměly
mluvit ani s nejbližšími příbuznými.
Tento čekatelský
život nebyl lehký, ale
máme na něj krásné
vzpomínky. Všechno
jsme dělaly společně.
Společně jsme vstávaly, společně se modlily,
stolovaly a společně
jsme trávily i volný
čas. Když jsme přišly
Letnice – Praha
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ze školy, nejdříve jsme se poklonily Pánu Ježíši ve svatostánku, v naší tajné kapličce. Eucharistie se uchovávala v ozdobné krabičce na nějakém nenápadném místě. Potom jsme
řekly naší představené, co jsme ten den prožily, aby posoudila, zda žijeme podle řeholních
předpisů. Teprve potom jsme se rozešly k plnění dalších povinností. Jedenkrát za měsíc
jsme strávily v tichém rozjímání před naším svatostánkem. Zamýšlely jsme se nad svým
řeholním povoláním. Spávaly jsme společně v jedné místnosti i na dvojácích. Nebyla možnost většího soukromí. Domů k rodičům jsme jezdily jednou za čas, většinou na prázdniny.
Jednou za rok jsme vynalézavými způsoby navštívily pravý klášter sester ve Znojmě
– Hradišti. Záminkou byla meruňková nebo okurková brigáda. Tam jsme prožívaly duchovní cvičení, tzv. exercicie pod vedením osvědčeného kněze. Jak kouzelně nám znělo
povzbuzení: ,Vejdi celá, zůstaň sama, vrať se jiná!‘ Mnohým z nás poprvé došlo, že duchovní
život je určitá forma osobní cesty s Ježíšem. Cesty, kterou jsme v tradičních farnostech
nenašly. A kvůli tomu všemu riskovat, to bylo pro mladého člověka úžasné. Vůbec jsme
netušily, kolik musely riskovat naše představené, Matkou Vojtěchou počínaje. Vedoucí tehdejšího charitního domova nesměl nic postřehnout. A dvacet až třicet mladých lidí není
lehké udělat neviditelnými. Často nás sestry přivážely a odvážely v autě přikryté dekami
nebo košem. Tehdy nás duchovně vedla sestra z generální rady, která pravidelně objížděla jednotlivé domečky v civilním oblečení a promlouvala s námi o pravdivosti našeho
řeholního povolání a o další cestě. Matku Vojtěchu jsme vídaly velmi málo. Jiná situace
nastala, když jsme skončily určenou školu a představené rozhodly, že budou riskovat naši
formaci vzhledem K zasvěcení se sliby v našem společenství. Velmi jsme se těšily a byly
jsme zvědavé, jak to naše představené provedou. Jedna z možností byla soustředit určitý
počet kandidátek do některého z ústavů sociální péče, kde žila komunita sester, a tam přijmout pracovní úvazek. Pak ve svém volném čase se připravovat pod vedením jedné sestry
magistry na tajný noviciát a skládání slibů. Kandidátky, které musely po studiích zůstat
v tajných domečcích kvůli zaměstnání, konaly řeholní formaci nadále tam. Abychom byly
co nejméně nápadné, často jsme se stěhovaly po celou dobu formace. Musely jsme být stále
ve střehu, když jsme se společně modlily, aby nás někdo neslyšel. Zůstaly jsme pokojné,
když mnohým šťouralům bylo divné, proč se nevdáváme, proč nekouříme a proč trávíme
mladý život v sociálních zařízeních. Často se důvod věděl, ale když se nedělo nic provokativního a bylo vidět dobré pracovní výsledky, byl klid. Bděly nad námi odvážné sestry, které
uměly moudře vycházet s vedoucími našich pracovišť. Díky nim mohly mnohé z nás složit
první i věčné sliby. Jsou to nezapomenutelné chvíle, kdy mnohé z nás za zavřenými dveřmi
kostela v mateřinci ve Znojmě – Hradišti slibovaly věrnost kongregaci v řeholním oděvu.
Řeholní šat jsme pak musely pečlivě uschovat. Každé obnově slibů předcházely exercicie
a ty s námi prožívala Matka Vojtěcha. Po exerciciích následovaly ještě dva dny řeholních
instrukcí. Matka Vojtěcha nám v nich představovala krásu našeho charismatu a spirituality.
Dovedla velmi poutavě a přesvědčivě mluvit. Nepůsobila na nás jen její slova, ale i způsob,
jakým to podávala, a také nadšení a zápal z celé její bytosti vyzařoval. Ve výchově byla
důsledná a opravdová, náročná na svaté prožívání řeholního života. Když byly schváleny jí
přepracované nové Konstituce, musely jsme my mladé jezdit k ní na zkoušky. Konstituce
jsme musely znát zpaměti. Pokračování příště
S. M. Sebastiana
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Life update
Hudba je lék…
Musím se přiznat, že hudba mě mnohokrát
inspiruje k mnoha věcem. Když se zaposlouchám do tónů klasické vážné hudby, jsou pro
mě tyto melodie mnohdy pohlazením na duši.
Samozřejmě je věcí názoru či vkusu, kterou
hudbu člověk poslouchá. Mnohokrát jsem slyšel o křesťanském rocku, metalu, popu a dalších žánrech. Je pravdou, že křesťané se snaží
prosadit v mnoha kapelách různých žánrů a tyto kapely jsou často známé i po celém světě.
Žádný z těchto hudebních žánrů neodsuzuji.
Zkuste se ale zaposlouchat do nádherných melodií vážné hudby. Hudby, která zde
na Zemi setrvala dlouhá staletí a je stále živá, stále obdivuhodná. S trochou nadsázky
bych se rád zeptal – kde budou rockové, metalové či popové skladby za 300 let? Také dnes
se denně ve světě konají stovky koncertů vážné hudby. Nevím, těžko říci, ale půjde někdo
za 200 let na koncert metalové kapely? Věřím, že na koncert vážné hudby určitě, protože
tato hudba je nesmrtelná.
Znám lidi, které ve chvílích depresí a úzkostí hudba „léčí“. Sám mám s hudbou tuto
zkušenost. Pokud cítíte psychickou vyčerpanost, opuštěnost či slabost, zkuste se na chvilku
zklidnit, zaposlouchat se do pomalých tónů klasické hudby. Relaxaci a uvolnění při této
hudbě můžete doplnit četbou Písma či jiné duchovní literatury. Mnohdy ale postačí pouze
poslouchat.
Bůh nám dal hudbu darem. Mnoho významných skladatelů svůj talent věnovalo právě
tvorbě melodií ke slávě Boží. Při poslechu nádherných nezapomenutelných melodií tento
dar často cítím – myslím na to, jak velký dar Bůh skladateli dal, že vymyslel tak krásnou
hudbu.
V tuto chvíli myslím především na mladé lidi, protože v dnešní době vidím, jak je klid,
ticho, zklidnění a zastavení se vzácné. Žijeme v době, kdy je ticho opravdu vzácné. Zkuste
se někdy skutečně na chvilku zastavit, udělat si pohodlí a zaposlouchat se do skladeb vážné
hudby. Určitě mi dáte za pravdu, že vás tato hudba pozitivně naladí.
Na závěr bych uvedl slova papeže Františka, která pronesl při příležitosti koncertu vážné
hudby v Římě: „Hudba má schopnost propojit duše a sjednotit nás s Pánem, ke kterému stále
vede. Je horizontální i vertikální, jde do výše, vysvobozuje nás z úzkosti. A to rovněž smutná
hudba – jen pomysleme na ona tklivá adagia. Také tato hudba pomáhá v nesnadných chvílích.
… Všem prospěje trocha duchovního povznesení vprostřed materiální sháňky, která nás neustále
obklopuje, přizemňuje a obírá o radost. Jako věřící máme radost z Otce, který nás miluje, a z toho,
že nás ke všem lidem pojí bratrství.“
Hudba je skutečně darem Božím, zkuste někdy tento dar využít. Například v Prachaticích v chrámu sv. Jakuba je možné navštívit od 4. června každý čtvrtek koncert v rámci
festivalu Dnů duchovní hudby.
Petr Šrámek
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Kláštery
Neumanneum Prachatice
Na našem putování po šumavských a pošumavských klášterech se dostáváme do Prachatic. Klášter má poměrně mladou historii, která je však spjata s řadou významných osobností
i událostí. Rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna je cennou kulturní památkou. Slouží
jako klášter pro sestry boromejky, které pracují v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna
a v Domově Matky Vojtěchy.
Náš příběh začíná v 16. století v kraji alpských jezer severní Itálie. Roku 1538 se rodičům Gilbertu Borromeo a Margaretě z rodu Medici narodil syn Karel. Od svého dětství
se věnoval hlavně vzdělání a již ve čtrnácti letech odchází na univerzitu do Pavie, kde se
věnuje studiu práv a filozofie. Své univerzitní vzdělání uzavírá roku 1559 v Padově doktorátem práv. Jeho strýc Jan Angelo Medici se má v brzké době stát papežem Piem IV. Karel
se tedy brzy po studiích stává papežovým tajemníkem s velkou pravomocí. Čeká jej také
kardinálský klobouk.
Roku 1563 složil slib a přijal kněžské svěcení. Dva roky nato je jmenován biskupem
a jeho diecézí se stává Milán. Před mladým biskupem stojí řada úkolů. Napravovat nedostatky, bídu a zlořády a po vzoru svého dávného předchůdce svatého Ambrože budovat
nové církevní i světské instituce. Přispívá k rozšíření univerzity v Pavii, kde také přednáší
právo, vytváří řadu reforem a zakládá nové kláštery a chrámy. Jednou z podstatných změn
je zavedení zpovědnic, odděleného prostoru pro zpovědníka a věřícího. Velkou zkouškou
byla morová rána v letech 1576 – 1578, která postihla Milán. Karel zavedl řadu hygienických opatření – desinfekci octem, vykuřování, ale také pohřbívání obětí moru do společných hrobů. Sám docházel do špitálů mezi nemocné a poskytoval jim duchovní podporu.
Jeho život se uzavřel roku 1584 a místem jeho posledního odpočinku se stala krypta milánského dómu. Již za svého života byl mezi lidem uctíván jako světec, jeho blahořečení
následovalo v roce 1602 a osm let nato byl svatořečen papežem Pavlem V.
Dějiny Kongregace se počínají psát v nelehké poválečné době sedmnáctého století.
Ve francouzském městě Nancy mladý právník Jménem Josef Chauvenel dal podnět k vytvoření charitativní organizace na pomoc nemocným a umírajícím. Sám se však ve svých
jednatřiceti letech stal obětí morové nákazy. Jeho otec vyslyšel synovo poslední přání a založil Dům Milosrdenství dne 18. června roku 1652. O nemocné pečovalo zpočátku pět
sester Společenství Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, která byla potvrzena papežem
roku 1663. Podle činnosti sester je brzy lidé začali nazývat milosrdnými a jméno sv. Karla
Boromejského přidávaly proto, že sochy tohoto světce zdobily průčelí a dvůr domu, kde
sestry bydlely.
V devatenáctém století měla Kongregace již pět větví – vedle Nancy také v Trevíru,
Maastrichtu, slezské Třebnici a také v Praze. Sestry boromejky přišly do Prahy roku 1837
zásluhou pana prof. Aloise Klára, jehož úmyslem bylo vybudování ústavu pro zaopatření
slepců. O pomoc se obrátil na P. Heřmana Dichtla a ten vyhledal dvě dívky, které na tři
roky vyslal do mateřince v Nancy. K těm po roce přibyly další dvě. Ve zmíněném roce se
dívky i s francouzskou sestrou Marií Terezií Helvigovou vrátily do Čech a započaly s péčí
12

o nevidomé pacienty. Zanedlouho s pomocí mnohých dobrodinců zakoupily
dva malé domy pod strahovskou klášterní zahradou, ty se staly základem
pozdější nemocnice a řádového domu,
který se natrvalo stal sídlem generální
představené kongregace. Řád překonal
válečné období, ale zejména počátkem
padesátých let byl komunistickým režimem pronásledován.
Vypravme se však zpět do devatenáctého století do Prachatic. V roce
1802 přichází do města Filip Neumann
s manželkou Anežkou Lebischovou. Věnuje se punčochářskému řemeslu a pro
svou rodinu a dílnu kupuje dům v Horní
ulici. Roku 1811 se manželům narodil prvorozený syn, jehož křestní jméno znělo Jan Nepomucký. Jeho životní pouť jej z rodných Prachatic vedla na studia do Českých Budějovic
a dále do Evropy a do Ameriky, kde jeho působení zanechalo nesmazatelné stopy.
Také jeho prachatická rodina byla činná v péči o chudé a nemocné. Janova sestra Jana
se stala čekatelkou řeholního společenství, přijala řádové jméno Karolina a po smrti otce
Filipa roku 1860 proměnila zděděný dům na klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Neumanneum. Rok nato byl dům vysvěcen a započal svou činnost. Rodná
světnice Jana Nepomuka Neumanna byla změněna na kapli a časem byly přikoupeny ještě
tři vedlejší domy. Roku 1880 byla založena dívčí škola a penzionát. V poválečné době roku
1918 začal klášter sloužit jako sirotčinec pro válečné sirotky, který se časem měnil na zaopatřovací ústav pro staré a nemocné lidi. Sestry boromejky pocházely z Čech i z německy
mluvících zemí. Ty byly nuceny v době odsunu odejít do Německa a Rakouska a klášter byl
přeměněn na domov důchodců pod patronací Charity.
Významnou osobností v dějinách kláštera byla sestra Marie Vojtěcha Hasmandová, jejíž
jméno nese Domov Matky Vojtěchy pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. V roce 1927
byla přijata do řádu. V roce 1950 byla jmenována představenou Neumannea v Prachaticích.
Po dvou letech však byla obžalována z činnosti proti státu a odsouzena v monstrprocesu
na osm let do vězení. Teprve všeobecná amnestie z roku 1960 jí umožnila vyjít z vězení.
Po 10 letech se stala generální představenou kongregace.
Po stu patnácti letech činnosti byly řádové sestry nuceny odejít z kláštera a péči o pacienty zajišťovaly civilní zdravotní sestry. Teprve v roce 1992 se mohly boromejské sestry
vrátit a obnovit kapli sv. Jana N. Neumanna. Na podnět MUDr. Petra Koptíka bylo založeno
Občanské sdružení svatého Jana Nepomuka Neumanna, které provozuje Hospic sv. Jana
Nepomuka Neumanna a Domov Matky Vojtěchy v budovách navazujících na klášter, které
sestry na dobu 20 let pronajaly za symbolickou 1,- Kč občanskému sdružení, dnes o.p.s.
V současné době je Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna velmi úspěšně veden PhDr. Robertem Hunešem. 
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.

Petr Šrámek
Narozen: 15. 2. 1987
Zaměstnání: Finanční controller
Svobodný
Jak jste se k této službě dostal, proč jste se pro ni rozhodl, jak jste prožíval přípravy
a pověření?
Od malička, asi od první třídy, pravidelně ministruji v našem prachatickém kostele.
Někdy v roce 2010 mi náš pan vikář o. Josef navrhnul, zda bych se nechtěl stát akolytou a více tak posloužit v našich prachatických farnostech. Mě tato nabídka moc zaujala.
Dne 20. března 2011 při ranní mši svaté v kostele sv. Jakuba v Prachaticích jsem obdržel
od pana biskupa Pavla Posáda požehnání ke službě mimořádného přisluhovatele. Nakonec
jsem se tedy nestal akolytou kvůli ještě nižšímu věku, ale mimořádným přisluhovatelem.
Vykonáváme však stejnou službu v našich farnostech jako bratři akolyté.
Před samotným pověřením jsme absolvovali zhruba roční kurz, kde jsem se poučil
v mnoha věcech z oblasti liturgie i duchovního rozměru mše svaté. O. Josef i o. Michal Pulec z Vimperka se nám skvěle věnovali a snažili se nám předat i mnoho ze svých vlastních
zkušeností. Nejvíce se mi líbilo setkání v Pěkné, kde jsme společně s ostatními účastníky
kurzu strávili pěkný víkend.
Co vám tato služba v praxi přináší v pozitivním i negativním pohledu, jaký dopad
má na váš osobní i rodinný život?
Vlastní rodinu zatím žádnou nemám, takže mě tato služba nijak neomezuje, ani ve službě nevidím žádná negativa. Naopak pouze samá pozitiva. Od dětství mě vždy bavilo sloužit
v kostele při ministrování. Tato služba „akolyty“ je však pro mě „jiným rozměrem“. Když
někde sloužím bohoslužbu slova a čtu kázání, které mám připravené a převzaté od nějakého
kněze, beru to jako velké povolání, které s sebou nese také zodpovědnost. To samé platí,
když podávám svaté přijímání. Považuji za velkou čest, když mohu předávat Pána Ježíše
ostatním věřícím. Největší radost ale mám, když jedu s otcem Petrem nebo sám někam
do okolních farností. Mše svaté v malých kapličkách, kde jsme všichni při mši svaté nebo při
bohoslužbě opravdu jako rodinné společenství. Mám skutečně radost, když vidím radost
ostatních farníků, že se mohou v neděli zúčastnit bohoslužby. Právě proto jsem velmi rád,
že v našem vikariátu díky otci Josefovi můžeme takto jako akolyté vypomáhat.
V které oblasti jste nejvíc využíván, jak konkrétně sloužíte, jste v této službě vytížen málo, či příliš?
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Zhruba tak 1x měsíčně jedu s otcem Petrem nebo sám do některé z okolních farností (většinou se jedná o Chroboly, Frantoly
nebo Nebahovy). Někdy se sejde bohoslužeb
za sebou více, jindy je prodleva delší. Myslím, že jsem vytížen tak akorát, možná bych
mohl někdy vypomoci i více. Jednou za čas
také vypomáhám při adoraci ve Strunkovicích, která je u nás 1x za čtrnáct dní.
Jak vidíte své působení do budoucna,
chtěl byste v církvi sloužit víc, jinak, uvažujete o jáhenství?
Rád bych takto vypomáhal i nadále, protože mě tato služba naplňuje. Jednou bych
chtěl založit rodinu, proto o jáhenství nyní
neuvažuji. Rád bych se ale stal v budoucnu
také akolytou.
Co vám pomáhá ve vašem duchovním
životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro
vaši službu?
V mém životě mi pomáhá účast na mši
svaté. Musím upřímně říct, že ji mnohdy prožívám více než vlastní osobní modlitbu v soukromí. Společenství s ostatními věřícími je pro mě hodně důležité. Když mám z něčeho
radost, nebo naopak nějaké starosti, odevzdávám to Pánu při mši svaté.
Oporou jsou pro mě rodiče, sourozenci a naši kněží. Rád bych v tuto chvíli poděkoval
P. Pavlu Šimákovi, který nás vychovával jako malé ministranty a který nás hodně naučil.
Stejně tak jako tehdejší kostelník pan Srbený, který byl na nás ministranty přísný, ale
přitom velice hodný. Později se nám věnoval otec Josef a v posledních letech také Peťa
Hovorka. Všichni tito lidé mě učili, jak být dobrým ministrantem i člověkem, bez nich bych
se „akolytou“ nikdy nestal.

Večer
chval

Pátek 19. června od 19.30 hod.
kostel Zvěstování Panny Marie ve Vlachovo Březí.
Mluveným slovem provází Jan Mikeš,
zpívá a hraje rytmický sbor Bedrs.
Zazní písně chvály, prosby, díky
a prostor bude i na ztišení a osobní modlitbu.
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Zaniklé kostely Šumavy
Ohlédnutí
Čtyři desítky kostelů a kaplí prachatického vikariátu či odtud spravovaných, téměř
dvacet šumavských kostelů zbořených, jedna synagoga. To je výsledek sedmileté práce,
která nejen v Čechách nemá obdoby a během let byla oceněna dvěma novinářskými cenami. V tomto čísle časopisu již další
pokračování nenajdete. Dílo jest dokonáno.
Až na několik málo výjimek jsou texty dílem
Jaroslava Pulkrábka, a tak se pojďme spolu
s ním poohlédnout, co těch sedm let strávených v kostelních lodích, věžích, presbytářích a hlavně v archivech přineslo.
Jak se zrodil nápad připravit seriál o kostelech Prachaticka?
Přišel s tím otec Josef Sláčík. V katedrále, už nevím, zda při nějakém kněžském svěcení
či pohřbu. Chtěl nějak oživit časopis a toto se mu zdálo jako vhodný nápad. A měl pravdu,
i když myslím, že ani on tenkrát netušil, co z toho vznikne.
A co z toho vzniklo?
Poslední pořádný soupis kostelů byl sestaven na počátku minulého století v edici Soupisu památek království Českého. Pak sice vyšlo několik knih či edicí, ale na mnohem menším
prostoru, a tak byly kostely popsány jen velice stručně a hlavně ty nejcennější. To je první
přínos. Poprvé od onoho „soupisu“ jsme se zabývali varhanami a zvony, se kterými pořádně
zahýbaly obě světové války. To za druhé. Autoři děl, která vyšla poté, většinou jen přebírali
starší data, a to i s chybami. Navíc během let došlo v inventáři k mnoha změnám. A my
jsme si každou věc ověřili na místě, prolezli kostel od podlahy po věž. Toť třetí věc. No a konečně jde o to, že takto mimochodem vznikl jedinečný a ucelený soubor popisující kostely
v daném regionu. K tomu lze i přičíst to, že k velké části textů je připojen soupis farářů.
Můžeš prozradit, jaké změny či odchylky od skutečnosti jste nalezli?
Třeba o želnavském kostele, který je zasvěcen svatému Jakubovi, se píše, že ve dvacátých letech minulého století byl na hlavní oltář umístěn obraz svatého Václava, a je tam
i jméno kněze, jenž tak učinil. Vskutku je zde namalován jezdec na bílém koni s královským
hermelínem a s korouhví. Václav jak vyšitý. Jenže při podrobnějším zkoumání lze na obraze
vidět Maury a hlavně má na klopě pláště připevněnu svatojakubskou mušli. Nebo v onom
zmiňovaném Soupisu památek království Českého je u Horní Vltavice uveden obraz na skle
a má jít o svatého Jana. Avšak podle atributu a hlavně citátu z Nového zákona je to jednoznačně svatý Matouš. To jen dva případy. Většinou šlo ale o to, že některé věci byly z kostelů
odvezeny nebo se objevily v kostele jiném. Ve Zdíkově například zazdili dveře. Někdy au16

toři smíchali tři stavby v jednom textu.
Třeba u kostela svatého Bartoloměje
ve Vimperku se v jedné knize píše, že je
to pseudogotická stavba z roku 1708.
Bartoloměj je přitom z druhé poloviny
13. století, z onoho roku 1708 je kaple Čtrnácti pomocníků, která stojí jen
o pár metrů vedle, a tak dvěstě metrů
odtud je novogotický kostelík Nejsvětějšího srdce Páně.
Takže všechny chyby jsou odstraněny?
To rozhodně ne. Je třeba přiznat,
že jde o dílo amatérské, a to veskrze. Některé informace nebylo možno si pořádně ověřit.
Jindy si naprosto protiřečily. Na jedné straně kroniky bylo napsáno, že 2. května odvezli
tři zvony, a na další stránce, že 3. května byly z věže sejmuty čtyři zvony. V jednom roce
je v inventáři uvedeno u zvonu, že byl odlit v roce 1756, v roce následujícím pak letopočet
1576. Jako cenný zdroj informací posloužily farní kroniky, ale faráři nebyli historici, a tak
docházelo ke zkreslení některých informací. A v několika málo případech jsem zamlčel
předměty, jež měly neskutečnou hodnotu a byly nedostatečně zabezpečeny.
Došlo na základě uvedených informací k nějaké krádeži?
Já doufám, že nikoli. V Korkusově Huti ukradli z věže zvon. Já jsem ho tam ještě spatřil,
ale za čas zmizel a v té době vyšel text o tomto kostele. Ale když jsem si pak prohlížel fotky
kostela, které byly v časopise uvedeny a jež jsem fotil při druhé návštěvě, viděl jsem, že je
na nich vyvrácená okenice, tedy pocházely z doby po krádeži.
Po kostelech stojících následovaly kostely zbořené. Čím se práce na nich lišila?
Nebylo možno si na místě ověřit popis inventáře a v novějších dílech již nebyly popisovány. U mnoha staveb bylo k dispozici minimum fotografií, o interiéru nemluvě.
V květnovém čísle kostely nahradila synagoga, bude tedy následovat seriál o synagogách?
To byla jakási pomyslná tečka, kterou jsme chtěli ukázat, že zkáza nepotkala jen katolické chrámy, ale i kostely a modlitebny jiných vyznání. Bylo by zajímavé popsat šumavské
synagogy, ale na to se necítím.
Nějaké veselé historky „z natáčení“?
Ani moc ne. V jednom kostele kostelník utekl, když viděl, že jsem se nohama zavěsil
za trám a hlavou dolů jsem fotil nápis na zvonu, neboť se k němu jinak nešlo dostat.
V jednom městečku jsme omylem spustili ve věži alarm a nevědouc, jak ho vypnout, jsme
ho nechali houkat. Řval úděsně, a když jsme se pak divili, že nikdo nereagoval, bylo nám
řečeno, že mysleli, že jde o zkoušku.
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Není sporu o tom, že jde o jedinečné dílo, dočkáme se tedy knižní podoby?
To je složité. Jde přeci jen o regionální záležitost, a tedy i užší okruh zájemců. Navíc, aby
to mělo smysl, bylo by třeba zvolit kvalitní papír a barevný tisk. Což značí velké náklady. No
a hlavně po celých těch sedm let jsem se to učil a skladba textů se vyvíjela. Je velký rozdíl
mezi prvními a posledními kostely. K tomu jsme v jednu dobu změnili grafika a celá podoba
čísla i prostor se změnil. Bylo by tedy třeba vše znovu přepracovat a upravit, doplnit.
Rubrika o kostelech byla vždy středem každého čísla a díky tomu si časopis kupovalo i nemálo lidí z řad nekatolíků. Je připravené nějaké nové téma?
To byl vlastně záměr. Najít něco, co dostane náš časopis mezi lidi a dá mu trvalou hodnotu. Bude třeba ještě zhodnotit, jak se to naplnilo. Nové téma připravené máme a myslím,
že nebude o nic méně zajímavé.
Ve Vimperku očišťují ostatky svatého Inocence
Prachu a všech nečistot jsou po dlouhých létech zbavené
ostatky svatého Inocence, který leží v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Svobody ve Vimperku v zasklené tumbě
z roku 1768. Tumba je běžně umístěná pod oltářem a věřící na
ostatky hledí skrze skleněnou rakev a zasklená dvířka oltáře.
Ostatky jsou zahalené do barokního roucha, které je poseté
ozdobami z dílen šumavských sklářů.
Inocence renovuje Eva Říhová, konzervátorka Státního
zámku Vimperk. Práci, kterou v těchto dnech dokončuje, dělá
úplně zadarmo. „Ostatky byly v nedůstojném stavu. Jejich
očista byla nutná,“ uvádí Eva Říhová. Vše postupně zbavuje nánosů prachu, pavučin a špíny. „Poté jsem destilovanou
vodou očistila všechny ozdoby a rychle vysoušela. Pak jsem
speciálním přípravkem vyčistila i skleněnou rakev, ve které
Inocenc ležel,“ popisuje šikovná konzervátorka. Po očištění
se skleněná rakev s ostatky zavře a vrátí na původní místo.
„Barokní oltáře měly podobu hrobu, kam se dávaly ostatky svatého, kterému je kostel
zasvěcený. Stejně jako si připomínáme oběti těch, kteří padli za mír ve světových válkách,
tak my křesťané nezapomínáme na oběti mučedníků, kteří položili život za víru v Ježíše
Krista,“ uvádí vimperský Pater Petr Misař. Svatý Inocenc byl podle římského historika Eusebia umučen v roce 303 po Kristu. Podle pověsti se to podařilo až na třetí pokus. Neuškodily
mu ani plameny, ani voda, tehdejším pronásledovatelům křesťanů se poprava podařila až
oběšením. Jeho mrtvola byla pochována v římských katakombách. Získat ostatky tohoto
světce pro vimperskou farnost nebylo snadné a podařilo se to nakonec až Janu Squorovi,
rodákovi z Vimperka. Darovací listina byla vyhotovena v Římě dne 7. června 1764, do
Vimperka se ostatky dostaly až 1. prosince 1768.
Mgr. Pavel Pechoušek, pracovník propagace, Vimperk
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Stalo se
Zprávy z Charity
V Domě sv. Dominika Savia pro
matky s dětmi jsme od měsíce dubna
nově zařadili do volnočasových aktivit duchovní setkávání s maminkami
a dětmi. Tématem prvního setkání
bylo stvoření světa. Součástí akce bylo
společné zpívání a povídání s vytvořením obrázku na toto téma.
V rámci terénního programu Most naděje se 2. dubna 2015 uskutečnilo setkání s dětmi a rodiči v Ktiši. S programem
pomohl farář Českobratrské církve evangelické Hynek Tkadleček, který vyprávěl
velikonoční příběh slovem i pomocí písniček.
Pro děti bylo připraveno občerstvení
a na závěr dostaly i velikonoční balíčky.
Dne 22. 4. 2015 se uskutečnila v Domě sv. Petra pro muže
v Záblatí zajímavá beseda na téma Drogová závislost – psychotropní a omamné látky, léčba závislosti. Přednášejícím
byl Mgr. Daniel Randák z OS Prevent. Besedy se zúčastnili
uživatelé sociální služby i naši zaměstnanci.
JS
Vikariátní ministrantský turnaj ve florbalu
V sobotu 16. 5. 2015 se ve Vlachově Březí konal
vikariátní ministrantský turnaj ve florbalu. Turnaje
se zúčastnily tři týmy: Volary, Vlachovo Březí a Prachatice. Tým Volar porazil tým Prachatic 9:2 a tým
Vlachovo Březí 6:2. Tým Vlachovo Březí porazil tým
Prachatic 6:4. První místo, a putovní pohár, získali
tedy volarští. Vlachovo Březí se umístilo na druhém
místě a Prachatice na třetím. Nejlepším střelcem
turnaje se stal Jiří Janouš z Volar za 8 gólů, nejlepším brankářem Vojtěch Andraschko z Volar a nejmladším účastníkem turnaje byl Jan Janouš z Volar.
Volarským k úspěchu blahopřejeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci farnosti.
Karel Falář
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Stalo se
Koncert japonského pěveckého sboru Wadachi v Chrobolech
Unikátní koncert duchovní hudby mohli vyslechnout 1. května návštěvníci i místní lidé
v Chrobolech ve zdejším kostele Narození Panny Marie. Jeho hlavními účinkujícími byli
totiž japonští umělci z pěveckého sboru WADACHI, který koncertuje po celém světě. Tento
pěvecký sbor vznikl v roce 1967 a u jeho tehdejšího zrodu stál významný japonský hudební
skladatel, muzikolog a pedagog pan Shoji Moroi. Od té doby vystupují nejen po rodném
Japonsku.
Wadachi (česky „šlépěje“) již několikrát navštívil i naši zem a vždy tu zanechali výraznou
stopu, o čemž svědčí spousta krásných a významných ocenění z řad odborné kritiky, ale
také medaile Bedřicha Smetany (1974) a Leoše Janáčka (1979), které jim udělilo tehdejší
ministerstvo kultury v Československu. V roce 1983 sbor vystoupil s mimořádným ohlasem také na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu v Jihlavě.
Při letošní krátké návštěvě České republiky si pro svůj koncert kromě Prahy vybrali
právě kostel Panny Marie v Chrobolech, který si pro své první veřejné kázání v roce 1835
zvolil i prachatický rodák svatý Jan Nepomuk Neumann. Koncert pořádal Pražský smíšený
sbor ve spolupráci s chrobolskou farností. Zazněly skladby od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Shojiho Moroiho, ale i směs českých a japonských lidových písní.
V překrásně vyzdobeném chrámu tak více než čtyřicet pěvců a pěvkyň z tohoto sboru
kromě svých nádherných kimon předvedli naprosto úchvatný výkon převážně v českém
jazyce, což bylo opravdu obdivuhodné. Vysloužili si několikaminutový bouřlivý standing
ovation a samozřejmě museli zdejšímu publiku věnovat přídavek, který u většiny posluchačů vyvolal takovou vlnu radosti, že i po skončení koncertu se ještě dlouho lidé vraceli
do kostela se slzami v očích a děkovali za nádherný kulturní zážitek.
Dirigent sboru WADACHI – pan Toshihiko Nakamura, který ve druhé polovině 80. let
studoval v Praze, společně se svými japonskými kolegy opět zanechal stopu radosti i štěstí
u mnohých ze zcela zaplněného chrobolského chrámu. Všechny skladby, které zazněly, byly
věnovány k poctě Panny Marie, která bývá mnohdy velkou životní inspirací pro mnoho
(nejen) umělců. 
Petr Juhaňák, Chroboly

Pouť do Svaté země
Kostel sv. Anny a rybník Bethesda
Hradby jeruzalémského Starého Města, jak je známe dnes, pocházejí ze 16. století. Jsou
4 km dlouhé, 12 m vysoké a v průměru 2,5 m silné. Je v nich osm bran. Jedna z nich –
Zlatá – je trvale zazděná. Tou prý vejde Mesiáš při vzkříšení mrtvých. Nechal je postavit
osmanský sultán Sulejman I. Nádherný z obavy před novou „křížovou výpravou“ – odvetou
Evropanů za (neúspěšné) obléhání Vídně v roce 1529. Stavba začala v roce 1538 a trvala
čtyři roky. Bezprostředním podnětem mu byl sen, ve kterém mu Alláh nařídil, aby město
opevnil, nechce-li se stát obětí lvů. Na památku dal vytesat nad bránou vedoucí na východ
(do Cedronského údolí) dva páry lvů.
A právě ke Lví bráně (hebrejsky Shaar ha-Arajot) přicházíme, když opouštíme Chrámovou horu. Má i jiná jména: Arabové jí říkají Báb Sitti Marjam (Mariánská – vede do údolí,
kde se nachází hrobka Panny Marie); křesťané od středověku mluví o Bráně sv. Štěpána. Dnes je sice prokázáno, že svatý jáhen-prvomučedník byl ukamenován jinde (severně
od Damašské brány), ale název je tak zažitý, že už ho nikdo nezmění. Ostatně: jak to bylo
s těmi lvy, se také přesně neví. Jedna tradice říká, že je tam Sulejman Nádherný umístil
na počest mamlúckého sultána Bajbarse I., vítěze nad křižáky, protože ho obdivoval; jiná
dokonce tvrdí, že to nejsou lvi, ale levharti. V Ježíšově době byla na tom místě brána zvaná
Ovčí (srov. např. Neh 3,1 nebo Jan 5,2). Tudy byla přiváděna do chrámu obětní zvířata.
Ulicí před námi bychom po pár desítkách metrů došli ke kapli Bičování, na začátek křížové cesty. My se ale zastavíme o něco blíže: v jednotvárné zdi kláštera po naší pravé straně
je nenápadný vchod s – pro někoho možná překvapujícím – anglickým nápisem Birthplace
(of the) Virgin Mary – místo narození Panny Marie. Podle tradice, částečně zachycené v tzv.
Protoevangeliu Jakubově, apokryfním spisu z počátku 2. století, žili rodiče Panny Marie Jáchym a Anna v Jeruzalémě blízko chrámu. Jednoho dne chtěl Jáchym přinést oběť Hospodinu, ale kněz jeho dar odmítl, protože ani po mnoha létech manželství neměl děti. Prý je to
známkou Božího prokletí. Ponížený odešel do pouště (údajně do vádí al-Qilt, na místo, kde
je dnes klášter sv. Jiří) a čtyřicet
dní se modlil a postil. Tam se mu
zjevil anděl a přikázal mu, ať se
vrátí do města, protože jeho dosud neplodná žena Anna bude
mít děťátko.
Nad místem, kde se Panna
Maria narodila, vyrostl v 5. století kostel. Nevíme, v kterém
roce byl posvěcen, ale víme, že to
bylo 8. září. Proto se 8. září slaví
svátek Narození Panny Marie.
Křižácký kostel Sv. Anny
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Byl několikrát zničen: poprvé Peršany v roce 614, pak znovu chalífou el-Hakímem v roce
1009. Po příchodu křižáků si kousek odtud benediktinky založily klášter a Balduin I., bratr
a nástupce prvního jeruzalémského křižáckého krále Gottfrieda z Bouillonu, do něj poslal
svou manželku. Díky jeho štědrým darům mohl vyrůst velký románský chrám zasvěcený sv.
Anně. Dokončen byl v roce 1140. Je trojlodní, zakončený třemi apsidami. Má kopuli a mírně lomené oblouky. Je v něm vynikající akustika, nejlepší v celém Jeruzalémě. Uprostřed
jižní lodi vede schodiště o 21 stupních do krypty, která je téměř celá vytesána ve skále. Jsou
v ní dva oltáře: jeden ke cti Neposkvrněného Početí a druhý ke cti Narození Panny Marie.
Zachoval se díky tomu, že jej Saladin v roce 1192 změnil na mešitu a klášter na madrasu
(muslimskou náboženskou školu). I když časem velmi zchátral, zbořen nebyl. V roce 1856
jej sultán Abdul Majid daroval císaři Napoleonu III. z vděčnosti za pomoc v Krymské válce.
Nyní je to francouzské území, vlaje nad ním francouzská vlajka. V roce 1878 bylo svěřeno
kongregaci Bílých otců, jejichž hlavním posláním jsou misie v Africe.
V evangeliu podle Jana čteme: „V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda (Bethzatha). Má pět sloupořadí. Pod nimi lehávalo mnoho chorých, slepých, chromých
a ochrnulých, kteří čekali na to, až se voda začne vzdouvat … Byl tam jeden člověk chorý už
osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl … řekl mu: „Chceš se uzdravit?“ … „Vstaň, vezmi své lehátko
a choď.“ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lehátko a chodil. (srov. Jan 5,1-18). Není to
ještě tak dávno, co byl tento evangelistův místopisný údaj přijímán se značnou skepsí.
Nikde v Jeruzalémě se totiž na stopu takového rybníka nenarazilo a žádný historik, ani
Josephus Flavius, který se v Jeruzalémě narodil, se o něm nezmiňuje. Až když Francouzi
ve druhé polovině 19. století začali rekonstruovat kostel sv. Anny, objevili při stavebních
pracích neznámé pozůstatky a s překvapením zjistili, že se jedná o tento dávno zapomenutý
rybník. Najednou starověké poutní zprávy začaly být srozumitelné!
Původně to asi byla jen jednoduchá hráz, která zadržovala vodu stékající údolím. Později
byla do skály vyhloubena nádrž, z níž byla čerpána voda pro potřeby chrámu. Je to onen
„Horní rybník“, o kterém mluví Iz 7,3? Někteří tvrdí, že ano. Za vlády Seleukovců (3. – 2.
stol. př. Kr.) vedle ní vznikla další cisterna; později byly obě spojeny dohromady. Povrchová
strouha byla zakryta a vznikl podzemní tunel, odvádějící vodu do chrámu. V době Heroda
Velikého byl vybudován nový zdroj pitné vody blíže chrámu a tento se změnil na lázně
podle římského vzoru. Dokonce jim byly připisovány zázračné léčebné účinky. Tak tomu
bylo i v případě zmíněného příběhu Janova evangelia. Ježíš ale ukazuje, že on je ten, kdo
přichází uzdravovat!
Jedna z nádrží sloužila nadále i jako napajedlo a místo očištění obětních zvířat před
jejich uvedením do chrámu. Říkalo se jí proto piscina probatica – Ovčí rybník. I to má v Ježíšově zvěsti význam: On, který předtím vyhnal z chrámu penězoměnce a prodavače s jejich
zvířaty a tím naznačil konec jeho role v dějinách spásy, je pravý Beránek, který má být
obětován!
Když po porážce židovského povstání v roce 135 změnil císař Hadrián Jeruzalém na Aelia Capitolina, sloužil dvojitý rybník jako veřejné lázně. Vedle nich vyrostl chrám zasvěcený
římskému bohu lékařství Asclepiovi. Ten byl později začleněn do výše zmíněné byzantské
baziliky Panny Marie. 
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Jana Šrámka
zvoníka v kostele sv. Jakuba
v Prachaticích
Narozen:
18. 3. 1955
Zaměstnání: referent odbytu
ženatý, 3 děti (30, 28, 22 let)
Naši farníci tě znají jako rodilého Prachatičáka, jak vzpomínáš na své mládí v tomto krásném městě?
Mládí jsem prožil v Prachaticích ještě v době, kdy místo ulic, obchodů a nové panelové
výstavby byly zahrady, louky a potůček. Jako kluci jsme zde prožili spoustu dobrodružství,
protože jsme byli s kamarády více venku než doma. Když někomu řeknu, že v současné
Zvolenské ulici se pásly krávy a stál včelín, málokdo uvěří.
Chodil jsem jako školák ministrovat ještě starým způsobem, po nové liturgii to byla
změna a mše sv. se začala sloužit čelem k lidem a byla hlavně srozumitelná. Chodili k nám
domů všichni kněží, kteří zde působili, každý byl jiný a my jsme k nim měli zvláštní úctu.
Z ministrování zvlášť vzpomínám na krásné májové pobožnosti u mariánského oltáře, kde
vůně vyzdobených květin byla tak mámivá... Při čtení jsem měl dost dlouho trému a jednou
jsem omylem přečetl dokonce evangelium místo kněze. Nemohu zapomenout na obětavou
kostelnici paní Kuršovou, kostelníka p. Sufčáka a mého dávného předchůdce zvoníka pana
Filipa, který ač kulhal, chodil každý večer zvonit ve 22 hodin na zvon Salve.
Již několik let v naší farnosti sloužíš jako zvoník v kostele sv. Jakuba. Jak ses
ke zvonění dostal? Má zvonění v naší rodině nějakou tradici?
Se svým otcem jsem chodil zvonit, ještě když jsem byl svobodný, pak nějaký čas s Pepou
Vařílků. V dalších letech bylo zvonění předěláno na elektrický pohon, ale po čase se zjistilo, že je tento způsob pro životnost zvonu škodlivý. Od té doby se nezvonilo, až v neděli
6. července 2008 na svátek Cyrila a Metoděje jsem opět po letech začal ručně zvonit na Jakuba.
Zvoní se každou neděli po dobu 10 minut před ranní mší a v průběhu roku při Zmrtvýchvstání o Velikonocích, o půlnoční o Vánocích, při zvolení papeže nebo ustanovení biskupa,
o průvodu při slavnostech Zlaté stezky a jiných výjimečných příležitostech. Když nemohu,
nahradí tuto službu moji synové a zeť Martin.
Naše čtenáře by jistě také zajímalo, co takové zvonění obnáší. Jsou s tím spojena
nějaká specifika, která běžný farník kromě zvuku zvonu nepostřehne?
Především musím vystoupit na zvonici po 121 schodech třemi dveřmi. Čas určují mé
hodinky, ale např. při slavnostním Aleluja o Velikonocích mi dává pokyn mobilem moje
24

dcera. Samozřejmostí je použití sluchátek. Zvon je výborně vyvážen, proto to lze zvládnout
jedním člověkem. Je to taková rozcvička, při které musím být opatrný, abych nebyl provazem vyhozen ven z věže nebo se mi neudělala kolem krku smyčka.
Máš se zvoněním spojený nějaký zajímavý zážitek, který bys mohl našim čtenářům
prozradit?
Při zvonění vidím pravidelně lidi spěchající do kostela, s některými se na dálku pozdravím. Všiml jsem si, že pro některé obyvatele v centru slouží zvuk zvonu i jako budíček, když
zvoním, tak otevírají okna.
Jsem přesvědčen, že hlas zvonu souvisí s atmosférickým tlakem. Při minulé půlnoční
zahalila celé náměstí mlha a po zvonění jakoby ustoupila nad město. Zvonění o půlnoční
má svůj zvláštní půvab. Tuto činnost rád provádím za každého počasí, v létě i do půl těla,
v zimě v kožichu (pak moc pohyblivý nejsem).
Když už se takto podrobně zvoněním zabýváme, rád bych se zeptal, jak je to s prachatickými zvony? Kolik jich vlastně v současné době máme?
Největší Jakub, na který zvoním, byl odlit mistrem Bartolomějem v Praze roku 1521
a rád bych se dožil jeho pětisetletého výročí. Když si uvědomím, kolik mých předchůdců
na něj zvonilo a při jakých událostech, mám k němu zvláštní vztah a úctu. Vždyť jaké lidské
dílo je dodnes funkční po pěti staletích?
Dalším je Jan Nepomuk Neumann, nedávno instalovaný při výročí narození našeho
slavného rodáka. Tento zvon se ovládá dálkově a zvoní v neděli současně s Jakubem. Jeho
hlas denně zní nad městem v 7, 12 a ve 22 hodin. Měli jsme tu čest být s rodinou u jeho
odlití a je to životní zážitek.
Další zvon Salve je mimo provoz, protože se mu před několika lety utrhlo srdce. Umíráček se již nepoužívá, další železný zvon u Jakuba také ne. V kostele jsou ještě 2 prasklé
zvony vrácené po letech k opravě.
Jaké máš další koníčky kromě zvonění? Jak trávíš svůj volný čas?
Po práci, ve které strávím hodně času u počítače a při jednání se zákazníky, rád odjíždím
na zahradu, kde se mohu odreagovat fyzickou prací. Snažíme se s manželkou neustále zdokonalovat malý kousek našeho pozemku a oba z toho máme velkou radost.
Od malička miluji přírodu, jsem v ní šťastný a s přibývajícími léty si stále více uvědomuji
úžasnou rozmanitost a dokonalost Božího stvoření. Zajímá mě historie a numizmatika.
Podařilo se mi sestavit úplné rodokmeny obou mých dědečků. Při jejich několikaletém
sestavování se mi rodina smála, že se dopídím až k Evě a Adamovi.
Rád bych na závěr prozradil, že jsi letos v březnu oslavil své 60. narozeniny. Myslím, že si mohu dovolit jménem všech prachatických farníků ti popřát hodně Božího
požehnání a pevné zdraví do dalších let. Děkujeme ti za tvou službu ve farnosti, zejména za to, že můžeme stejně tak jako v časech minulých slyšet každou neděli ráno
zvon, který nás vybízí k účasti na mši svaté.
Připravil Petr Šrámek
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Poutě
Poutní bohoslužby 2015
Červen
Bořanovice

kaple Nejsv. srdce Ježíšova

so 6. 6.

10 hod.

Lomec

s biskupem Mons. J. Baxantem

so 6. 6.

17 hod.

Vimperk

hřbitovní „dolní“ kostel
Nejsv. srdce Ježíšova

pá 12. 6.

18 hod.

Javorník

kaple sv. Antonína z Padovy

so 13. 6.

10 hod.

Mlynářovice

Neposkvr. Srdce P. Marie

so 13. 6.

14 hod.

Chroboly

kaple P. M. Lurdské

so 13. 6.

15 hod.

Zbytiny

kostel sv. Víta

ne 14. 6.

11 hod.

Nové Hutě

kostel Nejsv. srdce Ježíšova

ne 14. 6.

11 hod.

Knížecí Pláně

hřbitov – Narození sv. Jana Křtitele – něm.

so 27. 6.

10 hod.

Zdíkovec

kostel sv. Petra a Pavla

ne 28. 6.

10 hod.

Červenec
Nicov

kostel sv. Martina („letní – rodáků“) – něm.

so 4. 7.

10.30 hod.

Lomec

s P. M. Klimczukem

so 4. 7.

17 hod.

Husinec

hřbitovní kaple sv. Cyrila a Metoděje

ne 5. 7.

8 hod.

Jelemek

kaple sv. Cyrila a Metoděje

ne 5. 7.

14 hod.

Vicemily

kaple sv. Cyrila a Metoděje

ne 5. 7.

11.30 hod.

Stachy

kostel Navštívení Panny Marie

ne 5. 7.

11.30 hod.

Včelná
pod Boubínem

kaple P. Marie Karmelské

so 18. 7.

11 hod.

Dobrá Voda
u Záblatí

kaple P. Marie Karmelské

so 18. 7.

11 hod.

Svatá Maří

kostel sv. Maří Magdalény

ne 19. 7.

10 hod.

Křišťanov

Nejsv. Jména Ježíš – něm.

ne 19. 7.

11.30 hod.

Pěkná

sv. Anny – něm.

so 25. 7.

13 hod.

Hliniště

kaple sv. Jáchyma a Anny

so 25. 7.

16 hod.

Borová Lada

kaple sv. Jáchyma a Anny („Annafest“)

so 25. 7.

14 hod.
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Branišov

kaple sv. Jáchyma a Anny

ne 26. 7.

11 hod.

Libínské Sedlo

kostel sv. Anny

ne 26. 7.

9.30 hod.

Želnava

sv. Jakuba st.

ne 26. 7.

9.30 hod.

Zbytiny

kostel sv. M. Magdalény – česko-něm.

ne 26. 7.

11 hod. .

Srpen
Lomec

s kard. Miloslavem Vlkem

so 1. 8.

17 hod.

Kvilda

kostel sv. Štěpána („letní pouť“)

ne 2. 8.

10.30 hod.

Strunkovice n. Bl.

kostel sv. Dominika

ne 9. 8.

11 hod.

Č. Žleby

sv. Anny – pod širým nebem – česko-něm.

pá 14. 8.

14 hod.

Stožecká kaple

Nanebevzetí P. Marie – pod širým nebem –
česko-něm.

ne 16. 8.

15 hod.

Jelení vrchy

Rosenauerova kaple – P. Marie Královny
– pod širým nebem

so 22. 8.

14 hod.

Strážný

kaple Panny Marie Královny

so 22. 8.

16 hod.

Vojslavice

kaple Panny Marie Královny

so 22. 8.

11 hod.

Září
Lomec

s biskupem Mons. Pavlem Posádem

so 5. 9.

17 hod.

Boubská

kaple Narození Panny Marie

so 5. 9.

14 hod.

Zdíkov

kaple u Lizu – Narození Panny Marie

ne 6. 9.

11 hod.

Chroboly

kostel Narození P. Marie

ne 6. 9.

10 hod.

Vimperk

kostel Navštívení Panny Marie – rodáci

so 12. 9.

10.30 hod.

Korkusova Huť

kostel Povýšení sv. kříže

so 12. 9.

14.30 hod.

Lomec

hlavní pouť s biskupem Mons. V. Kročilem

ne 13. 9.

10 hod.

Buk

kaple Panny Marie Bolestné

ne 13. 9.

10 hod.

Zdíkov

sv. Ludmily

ne 13. 9.

10 hod.

Během hodin náboženství v květnu se stala cílem našeho putování
i Hüblerova kaple (Panny Marie Loretánské) v Prachaticích.
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Ze starých kronik
Vitějovice
Jako hromová rána překvapila dne 26. července na den svaté Anny zvěst o náhlém vyhlášení mobilisace. Slovo ,,válka“ letělo příšerným svým zvukem od úst k ústům. Protože
přišla v době nejpilnějších prací, právě počátkem žní, byly odchodem mobilisovaných poměry hospodářské značně stíženy. Nastaly rekvisice koňstva, občasné přehlídky a odvody
mužů už do 50 let.
Do Vitějovic přišel v době nadmíru žalostné nový farář František Petržílek. Válka světová trvá dále a vyžaduje sobě nesmírných obětí na krvi i statcích.
Potřeby jsou téměř den ode dne dražší, dobytek stoupá v cenách neslýchaných. Pár koňů,
které stály v dobách míru 700-800 zlatých, prodávají se za 3000 zlatých a ještě více. Pár
volů stojí 1400-1600 zlatých. Lepší kráva, která v době míru stála 150 zlatých, má cenu
400-500 zlatých atd. Je veliký nedostatek mužských sil.
Dne 17. října 1916 byly sňaty pro válečné účely dva zvony z věže vitějovického chrámu
Páně a to ,,Svatý Václav“ a ,, Svatý Jan Nepomucký“. Třetí nejstarší a největší zvon na věži
zůstal, kéž by dal Pán Bůh, aby nám byl ponechán.
Na zimu dne 18. října 1917 sňat byl z vížky sanktusové zvonec umíráček zvaný ,,Barborka“. Snětí tohoto zvonce zase bolestně se dotklo zbožných osadníků.
O míru se stále píše a mluví, ale mír toužebně očekávaný nepřichází. Konají se rekvisice
obilí a slámy, sena, brambor, někdy i s vojenskou asistencí. Také dobytek silně se rekviruje.
Drahota jest ohromná. Peníze mají malou cenu. Zlaté peníze zmizely z oběhu hned po vypuknutí války,
stát je stahoval, lidé si je poschovávali.
Některé věci nejsou ani k dostání, nebo jsou jen
za neslýchané ceny nabízeny např. káva zrnková,
líh, olej, rýže, mýdlo, některé léky. Ještě za potraviny se spíše něco dostane než za peníze. Piva jen
málo se vaří a i to je špatné. Slad nahražuje se různými věcmi i pejrem. Mnozí lidé vaří si pivo po domácku.
Ve městech jest velká bída, v mnohých rodinách
hlad. Na venkově lidé že jen tak, že bídné živobytí
uchrání. Ach Bože, co běd a slz ta válka vyvolala.
Konečně nadešla doba, kdy se zdálo, že jest
konec utrpení. Počátkem října 1918 kapitulovalo
Bulharsko, 28. října Rakousko a na to hned zřízen
náš Československý stát. Z toho nastala po všech
českých vlastech radost veliká. Naše samostatnost
byla slavně oslavována.
Rok 1918 končíme v naději na lepší časy. Nezklameme se?
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Pouť
Pouť u sv. Vojtěcha
Zvučné tóny mariánských písní v podání
žesťových nástrojů v neděli 26. dubna 2015 již
tradičně uvedly poutní mši sv. na starobylém
poutním místě u sv. Vojtěcha ve Lštění. Početný
zástup věřících nabádaly ke ztišení se pro pozorné naslouchání Božímu slovu a niterné prožívání
posvátných obřadů i k zamyšlení se nad uplynulým rokem. Právě během bohoslužby kabonivé
mraky prorazila záře slunečních paprsků, jako by
chtěla přítomné ujistit, že tam, kde se rozjasní,
je světlo či vlastně Světlo (srov. Ef 5,14).
Vzácným a milým hostem u oltáře byl Mons.
Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický,
který zdejší hlavní pouť navštívil již v počátcích
svého působení na jihu Čech. Jelikož letošní svatovojtěšská slavnost případně připadla na čtvrtou neděli velikonočního období zároveň věnovanou prosbám za duchovní povolání – sv.
Vojtěch je také patronem českých kněží, rozvinul svoji promluvu na téma Dobrý pastýř,
který volá své ovce jménem, a ony slyší, poznávají jeho hlas a jdou za ním, nač příznačně
navázal slovy 23. žalmu Hospodin je můj pastýř. Zmínil i svoje povolání ke kněžství, vyjádřené modlitbou sv. Řehoře Velikého: „Šel jsem za Tvým hlasem. Dej, Pane, sílu duši mé!“
Toto platí pro všechna povolání.
Při pouti učiněná sbírka milodarů byla předurčena k úhradě nákladů, spojených s rekonstrukcí kaple sv. Vojtěcha u Dobré vody (1725) nad pramenem léčivé pověsti, jež po dlouholetém úsilí příprav roku 2014 doslova povstala z mrtvých. Díky němu nakonec nepodlehla
stejné statické poruše, která kdysi postihla i její bezprostřední předchůdkyni. Hlavně stavební potřeby nástavby, chránící pramen, z něhož se dle podání občerstvil sám sv. Vojtěch,
se z prostředků záduší místního kostela pořizovaly doložitelně již od první poloviny 17.
století. Po dokončení, dá-li Bůh, bude o letošní letní pouti k Nanebevzetí Panny Marie
posvěcením plně navrácena životu.
Pozornost přitahovaly rovněž dvě nástěnky u západního vchodu do chrámu. Převážně
obrazové dokumenty připomínaly hned dvojí kulaté výročí posledního zde sídlícího faráře
P. Josefa Lence (1915 – 1985), za něhož byla poutní mše sv. obětována. Od léta 1938 tu žil
se svými duchovními ovečkami, jež dodnes přicházejí zavzpomínat u jeho hrobu. Protější
pak formou poděkování přibližovala vpravdě požehnané plody již patnáctiletého působení nynějšího duchovního otce P. MVDr. Mgr. Jana Janouška ze Čkyně, nepřehlédnutelné
zvláště díky uskutečněné celkové obnově kostela. Jeho pozemské bytí koncem léta dostoupí 75 let. Do dalších mnoha let mu všichni přejeme hojnost darů nebeských a dostatek
potřebností pozemských, především zdraví.
Text i foto Pavla Stuchlá
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Ekumenické okénko
Církev bratrská v Husinci 

6. pokračování

Vedle nedělních bohoslužeb jsou pro Církev bratrskou typické biblické hodiny či skupinky biblického studia. Společně čteme na pokračování některou biblickou knihu a přemýšlíme nad jejím poselstvím pro současnost, nebo nad některými biblickými pravdami.
Své členy vedeme k tomu, aby Bibli osobně pravidelně četli a s modlitbou nad ní rozjímali.
Od malička aby tomu vhodnou formou učili i své děti při rodinných pobožnostech. Naší
radostí je tradičně poměrně bohatě rozvinutá práce s dětmi. V každé nedělní bohoslužbě
máme také místo pro děti, kdy se je snažíme vhodnou formou oslovit a zapojit, aby se
mezi námi cítily opravdu doma a neumíraly nudou. Po tomto společném úvodu nedělní bohoslužby děti odcházejí na svou vlastní dětskou bohoslužbu, rozdělené do několika
skupin podle věku. Pro -náctileté pak v týdnu máme ještě zvláštní setkání zvané dorost.
Vedle náboženství a zpěvu je plné her a jiné zábavy. Ti starší, po ukončení základní školy,
mají zase své schůzky mládeže. Tato setkávání doplňují a zpestřují výlety, návštěvy dorostů a mládeží v jiných městech a zejména pak letní tábory. Přitom jsme otevřeni dětem
a mladým lidem i mimo sbor a církev. Mládež také založila a vede nízkoprahový klub pro
děti z Husince a pořádá pro ně vedle různých výletů i letní tábor. Především dětem a jejich
rodičům je pak určen už tradiční každoroční Legoprojekt. Stavba městečka z lega na ploše
11 m2, do které je během tří dnů zapojeno kolem 30 – 40 dětí. To nám dává dobrou příležitost pozvat do modlitebny spoustu lidí z našeho okolí a každý den stavby, zejména pak
na rodinné bohoslužbě při příležitosti slavnostního odhalení městečka veřejnosti, je oslovit
biblickou zvěstí. Zapojení našich členů do mezinárodní organizace YMCA nám umožnilo
ještě dále rozvinout službu lidem mimo církev. V letních měsících pro ně pořádáme dva
Englishcampy a příležitostně pak během roku i jiné akce a výlety. Další naší silnou tradicí
je zpěv. Nejen při bohoslužbách nám slouží jak náš smíšený pěvecký sbor, tak i skupinka
mladých. I když většina naší práce je soustředěna v Husinci, neomezuje se zdaleka jen
na něj. Pravidelné nedělní bohoslužby máme i ve Vodňanech a vedle toho i setkávání v týdnu ve Vodňanech, Netolicích, Bavorově a Vimperku.
Nejsme nijak velikým společenstvím.
Základ tvoří přibližně sedmdesátka členů a k tomu něco přes dvacet dětí členů
sboru. A to jsme ještě rozptýleni po širokém okolí. Avšak v podstatě téměř každý
člen je aktivně zapojen do nějaké služby
a života sboru. Tvoříme tak společenství
trochu větší rodiny, kde jeden slouží druhému. Jakkoliv je budování vzájemných
vztahů pro nás velmi důležité, nechceme
Děti zpívají při rodinné Bohoslužbě
Legoprojektu
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být uzavřeni a soustředěni sami na sebe.
Snažíme se podle svých možností a sil
sloužit i svému okolí a zvěstovat evangelium Ježíše Krista. Avšak i když se k našemu společenství přidávají nově uvěřivší lidé, mnoho mladých pak odchází
na studia a za prací do větších měst. Proto zůstáváme pořád přibližně stejně velcí
(malí). Děkujeme Bohu za to, že nás, tuto
malou částečku své církve, přes mnohé
naše slabiny a nedostatky neopouští. Ale jak věříme, dělá i skrze nás své dílo.
Pavel Fér, kazatel CB Husinec

Malý slovníček církevních pojmů

Z

aslíbená země
Jde o území Kanaán neboli Palestinu, která byla darována Bohem Abrahámovi a jeho
potomkům. V Bibli, kde na tuto skutečnost najdeme mnoho odkazů, je nazývána zemí odpočinku, bohatou mlékem a medem. Po desáté egyptské ráně byli Izraelci zázračně osvobozeni z faraonova područí a Hospodin je vedl do země, kterou jim zaslíbil. V době, kdy Mojžíš
vystoupil na horu Sinaj, kde dostal od Hospodina desatero přikázání, vyrobili Izraelité zlaté
tele a klaněli se mu. Za tento těžký hřích byli potrestáni a odsouzeni ke čtyřicetiletému
putování pouští. Do země zaslíbené vstoupili Izraelité až po smrti Mojžíše. Poté, co se stal
jeho nástupcem Jozue, dovedl je až k řece Jordán a jejím překročením vstoupili konečně
do země, která jim byla kdysi Bohem zaslíbena.

Z

vonice
Je to stavba ve tvaru věže, která stojí samostatně (solitérně) nebo jako část kostela.
Je určena – jak už sám název napovídá – k zavěšování zvonů, jejichž zvuk se díky výšce
zvonic může lépe rozléhat a je tak slyšet do velké vzdálenosti. Zvonice se rozšířily v 6. století, kdy se začaly všeobecně zvony více používat. Bývaly dřevěné, zděné nebo polozděné.
V Čechách jsou první zvonice doloženy až v 15. století. V současnosti se v České republice
nachází téměř 400 funkčních zvonic, přes 300 doložených zvonic zaniklo. Mezi nejznámější
zvonice patří nakloněná věž v Pise, na našem území Jindřišská věž v Praze a Černá věž
v Českých Budějovicích. Není bez zajímavosti, že při stavbě nových moderních kostelů se
dává přednost původnímu řešení zvonice jako solitérní stavby, protože při použití větších
a hmotnějších zvonů nemůže dojít při jejich rozhoupávání k rozvibrování zbytku stavby
(kostela), jak k tomu dřív občas docházelo.
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Mše svatá
Dar
Dar je projevem úcty a lásky k druhému. Vzdávám se nějakého dobra, nějaké hodnoty,
kterou bych mohl užívat sám, a svobodně ji dávám druhému, aby ji užíval on – aby měl tu
radost, to potěšení, ten užitek, který jsem mohl mít já. Protože si ho vážím a mám ho rád,
záleží mi na jeho dobru víc než na mém vlastním.
Ve skutečnosti má větší cenu než předmět daru sama touha obdarovat. Když mi někdo
dá k narozeninám láhev vína nebo bonboniéru, není to nic, co bych si nemohl pořídit sám.
Třeba bych si i vybral lépe, značku, která mi víc chutná. Ale nenahraditelné je, že si na mě
vzpomněl, chce mi udělat radost, dát najevo, že mě má rád. To je hodnota, která se nedá
koupit ani za všechny peníze světa.
Přesto přemýšlíme, co by druhému udělalo největší radost. Znát jeho záliby, přání, touhy, sny – to také patří k daru. Je to projevem zájmu, přátelství, pozornosti, radosti ze
vzájemného společenství. Sebecennější věc bez tohoto základu je pouhou formalitou.
Může se stát, že člověk dává jako dar část z toho, co sám předtím od obdarovaného přijal,
že nic jiného nemá. To hodnotu daru nesnižuje. Když dává dítě tatínkovi a mamince dárek
k vánocům, dává ho z prostředků, které dostalo od nich. A dostalo mnohem víc: obydlí,
oblečení, potravu, všechno, co potřebuje k rozvíjení schopností … Rodiče to dobře ví. Přesto
dárek přijímají s radostí.
Boha si vážíme a milujeme ho nade všecko. Máme-li mu přinést dar, který by byl důstojný, musí to být to nejcennější, co máme. Ale co je to? Zlaté mince, šperky, drahé kamení?
Bez toho se v životě obejdeme. Kdybychom byli na poušti a měli s sebou hromadu zlata,
nebyla by nám nic platná. Rádi bychom se jí vzdali za trochu jídla a doušek vody. Člověk přežije bez lecčeho: jsou lidé, kteří nemají dům, lůžko, někteří ani oblečení, a přece žijí. Jediné,
co všichni opravdu potřebujeme, je jíst, pít a dýchat. Zatímco vzduch si vyrábět nemusíme,
musíme si jen dávat pozor, abychom si ho neznečistili, o získání potravy se musíme snažit.
„V potu tváře budeš jíst svůj chléb“, řekl Hospodin Adamovi (Gn 3,19). Jídlo a pití je to nejcennější, co máme. Skrývá v sobě i důležité hodnoty duchovní: člověk při jeho získávání rozvíjí
svůj důvtip – zapojuje rozum, fyzickou sílu, manuální zručnost, zkušenosti mnoha generací
… Užívá dary, kterými ho Bůh vybavil a vyjadřuje tím Stvořiteli vděčnost. Příprava pokrmu spojuje lidstvo do jedné rodiny. Od té doby, co se člověk přestal živit pouhým sběrem
lesních plodů, je jeden na druhém závislý. Zemědělec pěstuje obilí, mlynář ho mele, pekař
peče chléb. Někdo musel vymyslet a zkonstruovat zemědělské stroje, postavit pec, jiný těží
suroviny, další pro něj šije oblečení, staví domy, vyrábí nábytek, učitel předává poznatky
a zkušenosti, ke kterým lidstvo dospělo, politik řídí chod společnosti, umělec šíří krásu
a radost … V každém kousku chleba, v každé kapce nápoje je zastoupena práce všech lidí.
Druhý vatikánský koncil v konstituci Gaudium et spes (Radost a naděje) učí: „Muži a ženy,
kteří vydělávají na živobytí sobě i rodině a svou činnost konají jako účelnou službu společnosti,
mohou být právem přesvědčeni, že svou prací pokračují v díle Stvořitelově, jsou na prospěch svým
bratřím a přispívají osobním přičiněním k uskutečnění Božího plánu v dějinách.“ (srov. GS, odst.
34-35). Kněz má tu čest plod jejich práce předložit Bohu, položit na oltář. Jak čisté musí být
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jeho ruce, jak milující srdce! A Bůh jím nepohrdá,
i když by mohl pouhým slovem stvořit něco lepšího. Naopak. Přijímá plod naší práce za způsob své
přítomnosti mezi námi, za své tělo a krev. Pozvedá
ho na vyšší úroveň, vrací nám ho proměněný. Už to
není jen pokrm pro tento život, ale i pro věčnost!
Jeho prostřednictvím se nám dává, přebývá v nás,
abychom my mohli být v něm. Vytváří s námi nerozlučné společenství.
Tyto myšlenky se nám honí hlavou ve chvíli, kdy po skončení bohoslužby slova usedáme
a čekáme, až začne slavení eucharistie. Přisluhující (ministranti) připravují oltář: prostírají
na něm korporál (z latinského corpus = tělo. Je to čtvercové plátno, složené na devět dílů.
Před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu neležela proměněná hostie na misce,
ale přímo na tomto plátně. Mohlo se stát, že nějaká – třeba mikroskopická – částečka
uvízla v látce. A protože věříme, že v každé, i sebemenší, částce je přítomen celý Kristus,
bylo třeba s ním zacházet s největší úctou a opatrností. Za tím účelem byl na jedné straně
vyšit malý křížek a ten musel být vždy dole – směrem ke knězi. Když se korporál skládal,
začínalo se právě od tohoto křížku: zdola – shora – zprava – zleva. Rozkládal se opačně.
Tak bylo zaručeno, že Kristovo tělo bude položeno vždy na stejném místě a že ani nejmenší
částečka nevypadne na zem. Když ho bylo třeba vyprat, musel ho nejprve namočit nějaký
klerik s vyšším svěcením, zpravidla sám kněz, a vodu vylít do speciální výlevky za oltářem,
které se říkalo sakrarium. Teprve pak mohl praní dokončit někdo jiný.), vedle něho kladou
purifikatorium (z latinského purus = čistý a facio = dělám. Jedná se o látkový ubrousek,
který slouží knězi na otření úst po svatém přijímání a k očištění liturgického nádobí. Pere
se podle stejných pravidel jako korporál.) a pallu (čtvercovou destičku, která se klade na kalich, aby do Krve Kristovy nevlétl hmyz nebo nespadla nějaká jiná nečistota). Přinášejí také
kalich a kladou ho na kraj oltáře po pravé ruce kněze a misál (knihu s mešními texty), buď
na malém pultíku, nebo bez něj, podle toho, jak kněz potřebuje. Celé shromáždění přitom
zpívá nějaký vhodný zpěv. 
P. Pavel Liška
Férová snídaně na faře 9. května
Druhou májovou sobotu se na celém světě slaví Světový den pro Fairtrade. I my jsme
se ve Vlachově Březí připojili a již druhým rokem společně posnídali dobroty z produkce místních farmářů
– mléko, chléb, vejce, máslo, sýry… a přidali k tomu
dobroty vypěstované pěstiteli v Asii, Africe a Latinské
Americe, kteří jsou zapojeni do systému Fairtrade –
výbornou kávu, čaj, horkou čokoládu a třeba taky rozinky, kokos, třtinový cukr či kakao, které jsme použili
na pečení buchet. Nálada byla výborná, jídlo skvělé.
Jen škoda, že nám nepřálo počasí a nemohli jsme piknikovat na trávníku. 
Bendovi
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
„Vítej, tělo přezázračné…“
Metropolitní kanovník prof. P. Oswald Novák
byl jeden z nejobjemnějších lidí, které jsem kdy poznal. Býval svátečním kazatelem u sv. Víta. A když
na něho přišla řada, míval také odpolední zpívané
nešpory v neděli. To bylo krásné! Odpolední slunce
házelo dovnitř paprsky Kyselovou růžicí a do toho
zpíval chór u oltáře a jakoby zdáli odpovídala Wohlmutova kruchta. „Dixit Dominus Domino meo
– sedet ad dextris meis…“ V závěru nešpor přinesl
jáhen Nejsvětější svátost, kanovník udělil požehnání a poté se malý průvod vydal kolem chórových
kaplí k náhrobku sv. Jana Nepomuckého, kde byl svatostánek. Potom se ještě zacházelo
na svatováclavský chorál do stejnojmenné kaple a ve vánoční době se dokonce chodívalo
až do nové části katedrály, ke kapli Božího hrobu, kde bývávaly jesličky.
A jednou: starý benediktin P. Laudin OSB, zastávající funkci jáhna, se vydal pro Nejsvětější svátost. Mezitím se ale kanovník Novák chtěl nějak nahonem upravit, nebo mu něco
vlétlo do oka, a tak zašel za oltář z druhé strany. Vtom se ozvaly zvonky a Wohlmutova
kruchta spustila píseň k požehnání: „Vítej, vítej, Tělo přezázračné…“ I lekl se pan kanovník
a spěchal na své místo, aby byl u oltáře včas. A tak se místo jáhna s Tělem Páně – objevilo
mohutné, funící tělo, takže slova písně zazněla naprosto přesně. Blížilo se opravdu tělo
přezázračné!!! No z pobožnosti už mnoho nezbylo, protože všichni se dusili kapesníky
na ústech či přímo v ústech.
Hluchoněmý bůh Baal
Každý starší kněz bude hned vědět, že se jedná o tehdy nejmladšího a nejnižšího kanovníka svatovítského, prof. ThDr. Františka Kotalíka. Ten byl nedělním kazatelem a kázal
tedy každou neděli v katedrále. A bylo to něco: nejprve jste vstoupili a nic jste neviděli
a neslyšeli, jen na kazatelně bylo něco malého, fialového. To byla bambulka na biretu kanovníkově. Dál už jste viděli i menší postavičku, ale nebylo ještě nic slyšet, až u Collinova
mauzolea jste zaslechli i slabý hlásek, který dost často kázal o té modloslužbě boha Baala!
Což bylo oblíbené téma pana profesora.
Když se přistěhoval na Hradčanské náměstí, začal si ráno chodit pro mléko do prodejny
za kostelem sv. Benedikta. Podal paní svou konvičku, odpočítané peníze a cedulku, kolik
mléka že chce. Mlčky kývl a odcházel, nepromluvil. Až jednou se ve dveřích střetl se známou paní, ta pozdravila a boubelatý, malý kanovník odpověděl svým hláskem. Sotva zavřel
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dveře, vybuchla paní vedoucí: „Copak on není hluchoněmý? Vždyť se tak vždycky choval!“
„Ne, to je pan kanovník Kotalík.“ A tak se bůh Baal změnil na hluchoněmého boha Baala.
Krásnou historku jsem zažil jednou na Zelený čtvrtek při dopolední mši sv. svěcení olejů.
Ty tehdy světil pražský světící biskup mons. ThDr. Antonín Eltschkner a kanovníci kapituly
chodili a po něm dýchali na nádoby olejů. U oleje katechumenů třikrát volali ve stejné tónině: „Ave sancte oleum“, u křižma třikráte, vždy o tón výš: „Ave sancte crisma“. Pak také
na otevřené nádoby dýchali. Když dýchal nejmladší kapitulár, hluchoněmý bůh Baal, ozval
se biskup na svém sedile před oltářem: „Více dýchejte.“ Ale nešlo to. Tak ještě jednou biskup:
„Intenzivněji!“ Kotalíček našpulil ústa a dechl, co měl sil, ale nebylo to nic. Eltschkner se
obrátil na ceremonáře: „To musí stačit. Na víc se nezmůže!“
Nebeské oči
V roce 1969 bylo ve Vodňanech biřmování. Já držel panu biskupu Hlouchovi nádobku
s křižmem a celá slavnost se mi moc líbila. Najednou se na mne pan biskup podívá a šeptá:
„Videte oculi – via coelesti!“ (Vizte oči – to je nebeská cesta.) Já se až zadýchl. Cože?! Otec
biskup si všímá mých očí a dokonce o nich mluví jako o nebeské cestě! Biskup si toho všiml,
cuklo mu to rty a povídá: „Ale ne vy, otče. Mluvím o té holčičce, co jsem ji právě biřmoval!“
Inu ta má proslavená naivita.
Koza u oltáře
V období let třicátých a čtyřicátých 20. stol. působil ve Stráži nad Nežárkou jeden z mých
předchůdců tam – pan děkan Václav Bártl, pozdější kanovník budějovické kapituly. V té
době žila ve Stráži také všemi obdivovaná, ale mnohými též nenáviděná koza. Ano, koza.
Nazvěme ji Líza. Žila v hospodě. Každý den si vyšla do městečka na procházku. Ať ji zavírali
nebo ne, ať byla v chlívku nebo na zahradě, vždycky se dostala ven. Ale co ta vyváděla! Dovedla sežrat právě vysázené vzácné květiny v nádobě na náměstí. Ledabyle chodila kolem
otevřených oken, a pokud měli vystavené květiny – tady kousla, tady taky, někdy – křáp
– shodila i květník. No prostě spoušť. Když lidé příliš křičeli a hubovali – šla druhý den
do ulic, nebo dokonce až k řece.
Jednou se Líza ráno prosmykla kolem radnice dolů, ke kostelu. Ten byl otevřen, zevnitř
šel pro ni nezvyklý závan kadidla, ale nějaké květy také v té vůni cítila. Vešla. Tam byla ranní mše sv. všedního dne. Doslova jen pár babiček tu bylo. A u oltáře starší boubelatý kněz
v barokním ornátu, tzv. „basičce“. A ten náhle upoutal kozinu pozornost. Popošla blíž a vidí:
na ornátu jsou všelijaké překrásné květy, které nikdy ani neokusila! To už nezaváhala a šla
rovnou za otevřenou mřížku, přiblížila se zezadu k panu děkanovi a zkusmo zatáhla, však
ten květ je tu určitě, jako všecko, pro ni. Děkanem něco trhlo, ale byl zbožně usebrán, tak
jen zasykl: „Co je, kostelníku? Co děláte?“ Ale Líza nedbala a škubla mocně. V té chvíli se pan
páter jen taktak zachytl za oltář, otočil se a zkoprněl! Koza se chystala na další útok. Vykřikl
tedy. Už tu byl kostelník a vyháněl mlsnou kozu od oltáře a přiběhla i babička z hospody,
sundala šátek z hlavy, obtočila jej koze kolem krku a rychle ji vyváděla. Ta se sice vzpírala,
chtěla ty květy tam, ale nic platno. No a to byl konec Lízy! Byla zabijačka a pan děkan byl
pozván, ale nepřišel.
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Setkání
Oblastní setkání charismatické obnovy
V sobotu 21. dubna 2015 se v Českých Budějovicích konalo Oblastní setkání charismatické obnovy. Více než šest desítek lidí prožily společnou modlitbu chval, slavení eucharistie
a v rámci Roku zasvěceného života k nám promluvily řeholní sestry z Kongregace sv. Hedviky
– sestra Františka a sestra Damiána. Nechaly nás nejen hlouběji nahlédnout do podstatných
prvků zasvěceného života, ale také nám ukázaly, v čem může být zasvěcení inspirací pro každého
člověka. Některé myšlenky přinášíme.
Jak jistě víme, skrze křest jsme všichni zasvěceni Bohu. Řeholní zasvěcení je prohloubení tohoto křestního zasvěcení a zároveň inspirace pro nás všechny. Řeholníci skládají sliby
chudoby, čistoty a poslušnosti. Všechno to je o následování Krista. Chudoba je následování
Krista, který přišel jako chudý a chudý zůstal celý život. Chudoba znamená ochotu vzdát
se všeho, co nám brání na cestě k němu. Znamená nespoléhat se na vlastní zajištění, ale
na Boha, mít důvěru. Je třeba dát Bohu prostor. Chudoba dále znamená radostnou spokojenost s tím, co mám. Nemusím mít vždy to nejlepší. Patří sem i schopnost přijmout svou
nedokonalost i nedokonalost druhých. Chudoba nás učí, že není nad Boha. Je to střídmost
prožívaná s úsměvem, nikoli střídmost z donucení. Je to solidarita s těmi, kdo mají méně
než my. A není to vždy jen o penězích. Pro někoho je důležité, že si může s někým popovídat.
K čistotě patří čistota úmyslu. Tedy čistota v širším pohledu je pro všechny. Když se
řeholníci vzdávají manželství, neznamená to, že by jím pohrdali. Zříkají se pro Krista něčeho krásného. Čistota je také zdarma danou nezištnou láskou, je to láska, která se dokáže
vzdát sebe pro druhé. Znamená duchovní otcovství a mateřství, předávání nadpřirozeného
života. Bůh je živý, máme tedy sloužit životu. Čistota znamená i čisté manželství, přátelství,
vztahy v lásce otevřené životu. Je to zdrženlivost, snaha vychovávat a ovládat své smysly.
Poslušnost je následování poslušného Krista. My ji obvykle chápeme ve vztahu nadřízený – podřízený. Nadřízený něco řekne a podřízený poslechne. Co však říkají vztahy
v Nejsvětější Trojici? Kristus je rovný Otci a poslouchá Ho, protože Ho miluje. Základem
poslušnosti je láska, v níž říkám Bohu ano, i když nerozumím, i v pochybnostech. Je to
následování Krista trpícího. Znamená přijmout, že si něco naplánuji a pak je všechno jinak,
mít otevřené uši a srdce k tomu, co nám Bůh říká. Poslušnost nás učí, že žádný plán není
tak velký a krásný jako plán Boží. Kdo má autoritu, má nejen nařizovat, ale sám naslouchat
Bohu. Jde tu o odpovědnost za svěřené lidi, o vztah k těm, které vede.
Společenství je též inspirací. Člověk by rád pracoval na druhých, a je třeba pracovat
na sobě. Učíme se žít ve vztazích. Můžeme si vzájemně pomáhat. Společně se modlíme
a jdeme za Pánem. Eucharistie je středem a cílem zasvěceného života. Bez ní by to nemělo
smysl. Při adoraci se necháváme proměňovat. Je posilou společenství. Je třeba živě přistupovat k eucharistii, nejen polykat. Eucharistie je živé Boží slovo a láska, která se dává
nezištně.
Učedníci bývali v situaci, kdy nevěřili. Pán Ježíš jim neřekl: „Zklamali jste mě, najdu si
někoho jiného.“ Posílá je. To je povzbuzení pro nás. Máme šanci.
Romana Bilderová
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Stojí za přečtení
Ctirad Václav Pospíšil
Husovská dilemata
Kdo byl Mistr Jan Hus a kým je dnes pro nás?
A jak interpretovat husitství?
Na tyto otázky a mnohé další se snaží hledat odpovědi nová kniha známého katolického teologa, která
doslova „jak na zavolanou“ vyšla letos v dubnu v Karmelitánském nakladatelství. Pro nás katechety vikariátu
se stala dobrou pomocnicí při přípravě pouti do Husince
i besed o Mistru Janu Husovi ve školách.
Hned s první kapitolou knihy s názvem „Huse, Huse,
nedáš mi spát v kuse“ jsem se plně ztotožnila. Autor píše
o dluhu českých katolických teologů vůči osobě Husa…
„Pokud se nezačneme o husovské pole starat, mohlo by to vyznívat jako opatrnictví,
neúcta k tradici vlastního národa a hlavně k dějinám českého křesťanství, někdo by mohl
takový nezájem vnímat dokonce jako nechuť pokračovat v procesu smíření, který vyvrcholil
velkým sympoziem v Lateránu na konci roku 1999 … Teprve když člověk vstoupí na zmíněné pole, začne si uvědomovat, co všechno je ve hře: dobová evropská a církevní historie,
totéž v českém vydání, filosofie, středověká i současná teologie, spiritualita, dobové právo,
při vyhodnocování postojů historických osob je to pochopitelně etika a morální teologie,
sociologie, politologie, ale také ikonografie, liturgika, problematika staročeské gramatiky,
k tomu všemu ještě další klíčové epochy našich národních dějin od obrození po současnost,
protože právě s nimi je úzce spjat takzvaný druhý život Mistra Jana Husa a nové podoby
prezentace husitství.“
Osobně se mi vybavují slova papeže sv. Jana Pavla II. už při jeho návštěvě v Praze v roce
1990, kde se jménem katolické církve omluvil za upálení Mistra Jana Husa a nazval ho
reformátorem církve. V souvislosti s 600. výročím upálení MJH i ze strany dětí přicházejí
otázky k této historické osobě. Na mnoho svých nejistot jsem našla odpovědi právě v této
knize. I sám autor si uvědomuje: „Nejde a ani mi nemůže jít o objevování něčeho nového
na poli historiografie. Palčivým problémem, s nímž se potýkám v první řadě osobně já sám,
je zaujetí spravedlivého postoje k postavě Mistra Jana Husa a do jisté míry také k reformnímu hnutí, jehož je vrcholným reprezentantem.“
Autor se v dalších kapitolách knihy např. zabývá Husovou naukou o eucharistii, počátky
podávání svátosti oltářní pod obojí způsobou a v závěrečné kapitole knihy kostnickým
procesem s Janem Husem.
Kniha je k zapůjčení i zakoupení ve farní knihovně v Prachaticích.
katechetka Lenka Hanžlová
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Vypravili jsme se
Pouť za Janem Husem do Husince 23. 5. 2015
Co jsme prožili? Pěší putování kolem Husovy skály, setkání v modlitebně Církve bratrské, divadelní představení, stanoviště a zajímavé aktivity – Doba, ve které Hus vyrůstal,
Hus student a učitel, Hus obránce pravdy, ekumenická bohoslužba, prohlídka staré městské
školy v Prachaticích…
Díky všem, kteří pomáhali s přípravou a
realizací pouti! 
lh

Biskupství českobudějovické - Diecézní centrum života mládeže Ktiš
a Občanské sdružení MOST – České Budějovice
si Vás dovolují pozvat ke společnému setkání u příležitosti

20. výročí Diecézního centra života mládeže Ktiš
v sobotu 13. června 2015 ve Ktiši

Program začne v 15:00 divadelním představením Víti Marčíka Robinson Crusoe
v prostoru mezi DCŽM a kostelem, v 16:30 poděkujeme při bohoslužbe v kostele sv. Bartoloměje
a pokračovat budeme v areálu DCŽM občerstvením, koncertem,
fotbalovým zápasem, přátelským posezením u hudby apod.
Přijďte společně s námi děkovat za toto místo setkávání a všechny zde obdržené dary!
Účast, prosím, potvrďte na: dczm@bcb.cz
Informace: www.dcm.bcb.cz
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Pouť za Janem Husem do Husince 23. 5. 2015
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Slavnostní mše svatá probìhne
v sobotu 13. èervna 2015 v 15.00 hodin.
Hlavním celebrantem je
Páter Mgr. Tomáš Hajda

u kaple Panny Marie Lurdské
v Chrobolech,
kde bychom chtìli vzpomenout na
den znovuvysvìcení kaple.

,, MALOU LESNÍ POU,,

Srdeènì Vás zveme
na

aktuální informace na www.farnostprachatice.cz

"Životní pouť sv. Jana N. Neumanna", v době oslav vstup volný

Prachatické muzeum - stálá expozice

15:00 - 17:00 program pro rodiny s dětmi
atrium fary (Děkanská ul.31) - prohlídka plastiky ze života sv. Jana N. Neumanna od klatovského
keramika Gustava Fifky; vyprávění a hry ve farním sále

Neděle 21.6. farní sál

10:00 Poutní mše svatá

Sobota 20.6. kostel sv. Jakuba

18:00 mše svatá
19:00 "Rande s Bohem" - přednáška P. Tomase van Zavrela,
následuje Večer chval s hudebním doprovodem skupiny Elaion

Pátek 19.6. kostel sv. Jakuba

v Prachaticích 19. - 21. června 2015

Oslavy sv. Jana Nepomuka Neumanna

vás srdečně zvou na

Římskokatolická farnost Prachatice ve spolupráci s Městem Prachatice

