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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KNIHA MozAIKA ŽIVoTA
(pokračování)

Modlitba sjednocuje rozum, vůli i cit
a otevírá člověka Duchu Svatému.

+ + + + + + + + + + 

Důvěřuj Bohu, že ti odpustí,
doufej v Boha, že tě neopustí.

+ + + + + + + + + + 

Jsou lidé, kteří zapalují svou moudrostí,
a jsou lidé, kteří dopalují svou hloupostí.

+ + + + + + + + + + 

Ve světě se říká:
Laciný – dvakrát placený.
V duchovním životě platí:
Laciný – mnohokrát ztracený.
„Co nic nestojí, za nic nestojí.“

+ + + + + + + + + + 

Čas pro sebe – noc.
Čas pro bližního – kdo tě potřebuje.
Čas pro Boha – kdo na tebe myslí.
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Byl to tuze slavný pohřeb. Kostel nestačil 
pojmout truchlící, a tak jich část jak hrozen vy-
čnívala z  kostelních vrat. Další v  uličkách mezi 
hroby přešlapovali z jedné nohy na druhou a zeď 
vypadala jako nějaká tribuna. Čerstvě zaházený 
hrob pak skryly věnce se stuhami v češtině i něm-
čině. „Nezapomeneme“, slibovaly. Zmínil se tisk 
a  i  kronikář tu slávu neopomenul zaznamenat. 
Však si to zasloužil.

Uteklo půl století. Možná o  kousek víc. Za-
rostlý hrob byste jen těžko hledali a jen poněkud 
zvláštní nápis na  náhrobku prozrazoval, že šlo 
zřejmě o výjimečného člověka. Ale tady ve vsi vám 
o něm nikdo nic bližšího již nepověděl a jen ti nej-
starší se rozvzpomněli, že nějaké takové jménu tu 
snad slýchávali.

Během loňského roku jsem prošel mnoho šu- 
mavských hřbitovů. Dá se říci, žena většinu, a snad 
na každý z nich by se dalo napasovat ono výše na-
psané. Pilot, jenž uhořel při havárii letadla. Odbo-
jář, který byl popraven na samém sklonku války. 
Malíř, spisovatel nebo hudebník, co proslavil svoji 
rodnou vísku. Sedlák, jenž byl všem za vzor, ale 
mlýn kolektivizace jej rozdrtil. Všemi milovaný 
kněz či učitel. Avšak stuhy s  nápisem „nezapo-
meneme“ dávno shnily a ti, co je věnovali, leží jen 
o kousek dále.

Kdysi mi vyprávěl kamarád kněz, co sloužil 
v Africe, že tam mrtvé pochovávají pod podlahu 
chýše. Aby byli stále s  nimi. Aby nezapomněli 
na sebe navzájem. Neboť co je smutnějšího, než 
když se stane hrob hrobem hrobu, jak v jedné bás-
ni napsal Jaroslav Seifert.

Abychom alespoň trošku splnili to, co se psává 
na ty několikráte zmíněné stuhy, rozhodli jsme se 
vás během následujících měsíců provést několika 
šumavskými hřbitovy. A nebojte se, nebude to vý-
prava nudná ani ponurá. Jen vám trochu odkryje 
svět, který se ztratil, a třeba nás naučí si více vážit 
nejen těch, co již zemřeli, ale i těch, které denně 
potkáváme.  Jaroslav Pulkrábek - šéfredaktor
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ne   6. 9. 23. neděle v mezidobí – Liturgická barva: zelená
  Žaltář 3. týdne
Po  7. 9. Pondělí 23. týdne v mezidobí – L. b.: zelená
  nebo Památka sv. melichara grodeckého, kněze a mučedníka – nezávaz-

ná památka – L. b: červená
Út  8. 9. svátek narození Panny marie
  Mše: Gloria, Preface 1. (když slavíme její narození) nebo 2. o Panně Marii –  

L. b.: bílá
st  9. 9. středa 23. týdne v mezidobí – L. b: zelená, nebo Památka sv. Petra kla-

vera, kněze – nezávazná památka – L. b.: bílá
čt 10. 9. čtvrtek 23. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka bl. karla 

spinoly, kněze a mučedníka – nezávazná památka – L. b.: červená
so 12. 9. sobota 23. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka jména Panny 

marie – nezávazná památka – L. b.: bílá
ne 13. 9. 24. neděle v mezidobí – L. b.: zelená; lze přesunout svátek Povýšení sv. 

kříže – L. b.: červená; Žaltář 4. týdne
Po 14. 9. svátek Povýšení sv. kříže
  Mše: Gloria, preface vlastní nebo 1. o utrpení Páně – L. b.: červená
Út 15. 9. Památka Panny marie Bolestné – L. b.: bílá
  Mše: sekvence není povinná, perikopy vlastní, preface o Panně Marii
st 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice – L. b.: červená
čt 17. 9. čtvrtek 24. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. kornélia, 

papeže a sv. Cypriána, biskupa, mučedníků – nezávazná památka – L. b.: 
červená, nebo Památka sv. roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 
– nezávazná památka – L. b.: bílá

so 19. 9. sobota 24. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. januária, 
biskupa a mučedníka – nezávazná památka – L. b.: červená, nebo sobotní 
památka Panny marie – nezávazná památka – L. b.: bílá

ne 20. 9. 25. neděle v mezidobí – L. b.: zelená; Žaltář 1. týdne
Po 21. 9. svátek sv. matouše, apoštola a evangelisty
  Mše: Gloria, preface o apoštolech – L. b.: červená
st 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – L. b.: bílá
so 26. 9. sobota 25. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. kosmy  

a Damiana, mučedníků – nezávazná památka – L. b.: červená
ne 27. 9. 26. neděle v mezidobí – L. b.: zelená, Žaltář 2. týdne
Po 28. 9. sLavnost sv. váCLava, mučeDníka, hlavního patrona českého 

národa – doporučený svátek
  Mše: Gloria, Kredo, preface o sv. Václavu, o mučednících, nebo o svatých –  

L. b.: červená
Út 29. 9.  svátek sv. michaela, gabriela a rafaela, archandělů
  Mše: Gloria, preface o andělech – L. b.: bílá

Liturgický kalendář
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st 30. 9. Památka sv. jeronýma, kněze a učitele církve – L. b.: bílá
čt  1. 10. Památka sv. terezie od Dítěte ježíše, panny a učitelky církve – L. b.: 

bílá
Pá  2. 10. Památka sv. andělů strážných
  Mše: perikopy vlastní, preface o andělech – L. b.: bílá
ne  4. 10. 27. neděle v mezidobí – L. b.: zelená, Žaltář 3. týdne

svatÝ váCLav
O sv. knížeti Václavu bylo toho napsáno mnoho, jeho 

život je v českém národě známý. My se tedy v této rub-
rice zamyslíme nad slavností tohoto našeho národního 
světce.

Při čtení liturgického kalendáře o několik řádek výše 
vás možná zaujal dovětek doporučený svátek. Co to je? 
V  Katechismu katolické církve v  Pateru církevních při-
kázání čteme v prvním přikázání: neděle a zasvěcené 
svátky světit budeš! (starší text, který jsme se mnozí 
učili v hodinách náboženství).

Novější text je: o nedělích a dalších zasvěcených 
svátcích se zúčastnit mše sv. a zdržet se práce a čin-
ností, které by posvěcování těchto dní mohly brá-
nit. Církev doporučuje slavit kromě nedělí i další slavnos-
ti a svátky. Pokud tyto slavnosti nepřipadnou na neděli, 

bývá u  nich uvedeno „zasvěcený svátek“ nebo „doporučený svátek“, aby si věřící 
uvědomili, že tento den není obyčejným dnem. Z důvodu zaměstnanosti většiny věřících 
během týdne lze tyto svátky překládat na nejbližší neděli, aby se co nejvíce věřících mohlo 
účastnit mše sv. Takto se překládá třeba slavnost Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla 
a krve Páně, atd., které se jinde ve světě slaví v den, na který připadnou, a jsou to i státy 
uznávané dny pracovního klidu. Podobně lze překládat svátek Uvedení Páně do chrámu, 
Proměnění Páně a jiné.

Slavnost sv. Václava je v našem státě státním svátkem a dnem pracovního klidu. Slav-
me proto tuto slavnost tak, jak si zaslouží, a zúčastněme se mše sv. Můžeme také využít 
možnosti „prodlouženého víkendu“ a navštívit třeba Národní pouť ve Staré Boleslavi, kde 
je kostel postavený na místě, kde byl sv. Václav zabit.

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 
příležitostně či formou daru. S poděkováním účetní a redakce.
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Svatost Matky Vojtěchy tkví také v tom,
jak dovedla organicky spojit duchovní růst
sester žijících klasickým řeholním životem 
a sester v civilu.

Pokračování z minulého čísla:
K výchově celého společenství napomáhalo tajné tištění formačních materiálů, nově 

vypracovaných podle koncilních a boromejských podkladů. Velkou starostí Matky Vojtěchy 
bylo, aby sestry nejen vedly kvalitní duchovní život, ale aby i jejich práce u nemocných byla 
zkvalitňována v duchu našeho slibu milosrdenství. 

Přes všechnu péči a starostlivost našich představených zanechal na nás, sestrách žijících 
v civilním oblečení, totalitní režim značné stopy, což se projevilo až v době svobody. Dlouho 
jsme se nemohly zbavit pozůstatků nacvičeného smýšlení a jednání z doby nesvobody, kdy 
jsme neustále žily ve strachu, abychom nezavdaly příčinu k pronásledování. Tehdy nám 
také chyběl vzor střední generace sester, příklad jejich života a rozhodování. Naše domečky 
nesměla žádná řádová sestra navštívit, ani nevěděly, kde žijeme, musely jsme žít hodně 
ve skrytosti a mlčení. Za nás rozhodovaly vždy sestry, které nám byly určené na řeholní 
výchovu, většinou to byly sestry důchodového věku a často jsme nerozuměly jejich způso-
bu výchovy, pociťovaly jsme velký generační rozdíl, zvlášť v otázkách komunikace s lidmi 
a se světem kolem nás. Chtěly jsme být řeholnice, ale často jsme nevěděly, jak to dobře 
sladit. Byly jsme zvyklé zachovávat naprostou poslušnost našim představeným, protože 
tehdy ještě neexistovala forma dialogu v dnešním rozměru. Tak jsme často ani nemohly 
vyjádřit, co prožíváme. Formace byla zaměřena více na duchovní stránku, než na lidskou. 
Na  hlubší lidskou formaci, z  hlediska psychologie, docházelo až po  revolučním období, 
kdy už se pak mohl přijímat řeholní dorost. Matka Vojtěcha nás už tehdy vedla nenásilnou 
cestou k upřímnému uctívání Ducha svatého, který překlenuje všechny rozdíly v chápání, 
myšlení a jednání.

I když jsme nemohly veřejně mluvit o svém povolání, přesto jsme toužily vyjádřit se 
ne jen prací. Kvetla doba umění: krásných nástěnek, divadel, hudby. Tam se odrážely naše 
sny, touhy a iluze. Skládaly jsme nové písně a vyhledávaly staré kongregační skladby. Také 
na pracovištích jsme touto nenápadnou cestou představovaly pravé hodnoty. V sedmde-
sátých letech se naskytla možnost v některých farnostech vydávat svědectví o své víře. 
Využily jsme toho v krátkých svědectvích, proložených hudbou. Koncem sedmdesátých let 
tyto aktivity zaštítilo Desetiletí duchovní obnovy národa, které vyhlásil r. 1987 odvážně 
kardinál František Tomášek. Přesto jako Izraelité ve vyhnanství i my jsme toužily po veřej-
ném návratu do komunit sester. Jenže osmdesátá léta minulého století, tzv. normalizace, se 
vyznačovala jiným chápáním života. Útlak byl sice menší, než v padesátých letech za stali-
nismu, ale stále existoval problém vycestovat na Západ. Matka Vojtěcha několikrát žádala, 

Boromejky
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aby mohla v rámci založení Federace 
boromejek navštívit jiné generaláty, 
ale nebylo jí to umožněno. V církev-
ní oblasti nás mladé trápilo, že církev 
neměla biskupy, také že existovala 
dvojí tvář církve, podzemní a oficiál-
ní, nebo že mnozí kněží spolupraco-
vali s režimem ve sdružení Pacem in 
terris. Přesto v těchto těžkých letech 
normalizace proběhla veškerá řeholní 
formace Matkou Vojtěchou přijatých 
sester. Byla to samostatná etapa kon-
gregace s typicky specifickými znaky. 
Na začátku svého zvolení do generál-
ní rady se stala naší Matkou a zemřela 
téměř v předvečer sametové revoluce. 
Ona stála na rozcestí epoch, jako Maria. Vyrůstala po boku velkých lidí, ať to byli kněží 
nebo různí odborníci, se kterými se radila, jak budovat základy pokoncilního společenství. 
Byl to také papež Jan Pavel II., který na Petrově stolci světecky rozpracoval přerod společ-
nosti, svými encyklikami a výkladem koncilu nejen ukázal páteř nového člověka, ale stal se 
i nerozlučným průvodcem pro Matku Vojtěchu při hledání totožnosti zasvěcené boromejky 
v křesťanském světě a ona s radostí čerpala. Tento světecký papež schvaloval nejen naše 
prozatímní konstituce, ale také dal v roce 1980 své požehnání konečnému návrhu a jejich 
pozdější revizi.

Přicházely jsme většinou z tradičních katolických rodin a farností, čtrnácti až dvaceti-
leté, s touhou po životním ano Bohu navěky. Konvertitek mezi námi bylo málo. V rodném 
prostředí jsme sice zakoušely radost z plnění všech náboženských povinností, ale cítily 
jsme, že musí existovat ještě něco víc, cesta někam dál. Ale jaká?

Některé z nás už zakusily krásu osobního setkání s Bohem v různých utajených setká-
ních, která se tehdy pořádala pod vedením tajných kněží. To v nás ještě víc rozohňovalo 
touhu více Bohu patřit a  sloužit mu. Tato touha ducha, probuzená koncilem, byla cítit 
ve vzduchu, i když jsme ho neznaly, a možná proto jsme byly i vnímavější pro pozdější při-
jetí řeholního života. Vyrůstaly jsme spíše ze svátostí, než z adorací a Písma svatého. A kde 
jsme měly hledat, když přijímání do kláštera bylo zakázáno? Pro nás je důležité, že každá 
z  nás, i  když různou cestou, tajemným a  podivuhodným způsobem se ocitla v  klášteře 
sester boromejek ve Znojmě-Hradišti, v pokojíku Matky Vojtěchy. Tento klášter Křižovní-
ků s červenou hvězdou se stal v době totality mateřským domovem kongregace. A první 
setkání s Matkou Vojtěchou nás okouzlilo, povzbudilo a posvětilo naši další cestu nového 
života, který nám začal. 

Buďte světlem, solí, kvasem. Buďte zářící kvalitou! Tak jedné z nás napsala do malého de-
níčku červenou propiskou. Deníčky jsme musely později zničit spolu s fotografiemi z tajné 
obláčky a ze slibů kvůli stálému nebezpečí vyzrazení, ale v srdci nám její slova zůstávala 
navždy.  SM. Sebastiana

Znojmo – Hradiště
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selhání křesťanských manželství
Někdy mi trochu připadá, jako kdyby v naší církvi nastala nová doba. Nemyslím tím 

doba změn, ale doba zcela otevřených diskuzí a debat nad tématy, o kterých se vědělo, ale 
příliš veřejně nemluvilo. Tuto „novou dobu“ zahájil Svatý otec František. Musím říct, že mě 
někdy překvapuje jeho upřímnost, zcela přímé pojmenovávání problémů, včetně i kritiky 
vlastních řad církve. Říkám si, že k nám skrze něj jistě mnohdy promlouvá Duch Svatý, 
i když se to mnoha lidem nemusí líbit.

Naposledy mně zaujala jeho slova k dnes poměrně častějšímu a velmi citlivému pro-
blému – rozpady křesťanských rodin. Papež František se zamýšlí nad přijímáním křesťa-
nů v církvi, kteří v důsledku nevratného selhání jejich manželství uzavřeli nový (civilní) 
sňatek.

Svatý otec zahajuje svou úvahu slovy sv. Jana Pavla II.: „Církev velmi dobře ví, že taková 
situace odporuje křesťanské svátosti manželství. Přesto ve svém pohledu učitelky čerpá vždy ze 
svého mateřského srdce; srdce, které je oživováno Duchem svatým a vždy hledá dobro a spásu 
lidí. To je důvod, proč cítí jako svou povinnost ‚z  lásky k pravdě … dobře rozlišovat jednotlivé 
situace‘“. A jako příklad uvedl Jan Pavel II. rozdíl mezi tím, kdo utrpěl rozpad manželství, 
a tím, kdo jej způsobil.

František se zamýšlí nad situací těchto manželů, kteří založili nový svazek, očima dětí. 
Naléhavě vybízí k tomu, aby tito křesťané byli skutečně přijímáni do našich společenství, 
protože děti takovouto situací již tak velmi trpí a jejich břemeno by bylo ještě větší. „Vždyť 
jak bychom mohli těmto rodičům doporučovat, aby dělali vše pro výchovu svých dětí v křesťan-
ském životě a dávali jim příklad přesvědčivé a praktikované víry, kdybychom je zároveň drželi 
v odstupu od života církevního společenství, jako by z něho byli vyloučeni?“ Papež František se 
dále obrací na potřeby dětí: „Je důležité, aby pocítily, že církev je jako matka pozorná ke všem 
(svým dětem) a vždy připravená k naslouchání a k setkání.“

Svatý Otec František dále uvádí, jak bychom se měli k těmto lidem ve farním spole-
čenství chovat: „…velmi vzrostlo vědomí, že je potřeba bratrského a pozorného přijetí, v lásce 

a v pravdě, vůči pokřtěným, kteří uzavře-
li nový (civilní) sňatek po selhání jejich 
svátostného manželství; ve skutečnosti 
tyto osoby nejsou exkomunikovány a ne-
smí se s nimi jednat, jako by byly vylou-
čené z církve: tito lidé jsou stále součástí 
církve. (…) Odtud se odvíjí opakovaná 
výzva pastýřů církve otevřeně a důsled-
ně ukazovat připravenost církevních 
společenství přijímat (do  svého středu 
tyto osoby) a  povzbuzovat je, aby žili 
a  rozvíjeli svou přináležitost ke  Kristu 

Life update
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a k církvi, a sice modlitbou, nasloucháním Božímu slovu, účastí na liturgii, křesťanskou výchovou 
svých dětí, obětavou láskou a službou chudým a úsilím o spravedlnost a mír.“

„Církev je povolána, aby byla vždy otevřeným domem Boha Otce. – Žádné zavřené dveře! – 
Všichni se mohou určitým způsobem účastnit života církve, všichni mohou být součástí jejího 
společenství. Církev (…) je otcovským domem, kde je místo pro každého člověka s jeho životními 
obtížemi. (…) Podobně jsou všichni křesťané povoláni napodobovat Dobrého pastýře. Zejména 
křesťanské rodiny s ním mohou spolupracovat tím, že se budou ujímat zraněných rodin a budou 
je doprovázet v životě víry ve společenství.“

Omlouvám se, že jsem prakticky přecitoval celou Františkovu katechezi, ale mne jeho 
slova oslovila, i když se mne osobně netýkají. Vnímám tento problém rozpadlých křesťan-
ských rodin jako aktuální. Zároveň z papežových slov pro mne plyne velké ponaučení – cír-
kev je a vždy by měla být otevřeným společenstvím, nikdy by se neměla stranit lidí nějak 
chybujících nebo trpících. Nedívejme se na někoho, komu se rozpadlo manželství, skrz 
prsty, ale naopak se snažme mu pomoci, aby i nadále žil ve společenství církve. Mnohdy 
jsou totiž vidět případy, kdy lidé z rozpadlých manželství nemají odvahu dále navštěvovat 
farní společenství. Tomu bychom ale měli zabránit jejich povzbuzením.

Petr Šrámek

kurz výroby a práce  
s biblickými postavičkami 
Pro katechety a zájemce  
z Prachatického vikariátu

11.–12. 3. 2016 na faře ve Volarech
Cena: 400 Kč

Pořádá České katolické biblické dílo
Přihlášky: Karel Falář
karel.falar@tiscali.cz, mob. 604 136 697



10

Kláštery

klášter svatého jiří
V minulém ročníku JP jsme se vypravili za známými i méně známými kláštery Šumavy a Pošu-

maví. Některé z nich již zanikly v dramatických dobách naší historie, jiné si zachovaly svoji slávu, 
uměleckou hodnotu a  společenský význam. V  novém ročníku našeho časopisu se rozhlédneme 
do větší šíře i hloubky našich českých dějin. Navštívíme kláštery, které byly významné nejen pro 
českou historii, ale psaly i dějiny zemí Evropy.

Jaká byla situace v Čechách v posledních staletích prvního tisíciletí? Hluboké lesy a mo-
čály pokrývaly většinu naší země, jak se o této době zmiňuje i Kosmas ve své kronice. Os-
troh nad řekou, později nazývanou Vltava, se stal místem sídla prvního známého knížete 
– Bořivoje. Založil zde hradiště jménem Praha a z něj vládl svému rodícímu se národu. 
Hradiště se rozrůstalo a stávalo se také centrem duchovním. Tak v prvních letech 10. století 
založil kníže Vratislav I. (888 – 921) baziliku zasvěcenou svatému Jiří. Stavba byla malého 
jednolodního půdorysu, tvořena kvádříkovým zdivem, s  apsidou v závěru. Nesla tedy zna-
ky předrománské architektury, kterou známe z období Velké Moravy. Předlohou pro stavbu 
první baziliky byly pozdně antické křesťanské kostely jižní Evropy. Sám Vratislav byl po své 
smrti pohřben pod dlažbou kněžiště dosud nevysvěceného chrámu. 

O jeho vysvěcení se zasloužil až kníže Václav roku 925 při pohřbu své babičky kněžny 
Ludmily, jejíž ostatky byly rovněž uloženy pod dlažbou. V pozdějších dobách byly hroby 
nahrazeny tumbami v hlavní lodi. Bazilika se stala duchovním centrem země, okolo něhož 
se shromáždila velká skupina kanovníků, kteří plnili funkci později vzniklého pražského 
biskupství. Čechy byly v této době součástí řezenské diecéze. 

Významnou událostí v českých dějinách bylo založení pražského biskupství roku 973. 
Značnou zásluhu na této události měla sestra knížete Bořivoje II. – Mlada. V letech 973 – 
976 vykonala cestu k papeži do Říma. Ta měla dva cíle – dosáhnout osamostatnění Čech ze 

závislosti na biskupství v Řezně a založení ženského 
kláštera při svatojiřské bazilice. Roku 976 přivedla 
do  vznikajícího kláštera dvanáct sester z  římského 
benediktinského mateřince a sama se stala abatyší, 
poté co přijala řádové jméno Marie. Společenství bylo 
obdarováno značným majetkem, zejména ze strany 
vládnoucího rodu Přemyslovců. Tak byla založena 
tradice klášterů, na  niž navazovaly další, převážně 
mužské kláštery – Břevnov, Strahov a  v  následují-
cích staletích nám již známé konventy Zlatá Koruna 
a Vyšší Brod.

Při založení kláštera byla bazilika přestavěna, 
z  původní Vratislavovy stavby zůstaly jen základy. 
Budovy kláštera poskytovaly ubytování jak pro řádo-
vé sestry, tak také pro jejich chovanky, dcery ze šlech-
tických rodů. Získávaly zde vzdělání vhodné pro ženy 
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z vyšších společenských kruhů – znalost 
písma, ručních prací a hudby. Ty mohly 
kdykoliv na přání svých rodin z klášte-
ra odejít a provdat se. Klášter tak plnil 
nejen funkci výchovnou, ale i  kulturní 
a  uměleckou. Je známo, že podobně 
jako mužské kláštery měl své skripto-
rium, kde vznikaly vzácné iluminované 
rukopisy.

Pohroma v  podobě zničujícího po-
žáru v roce 1142 zastavila na čas vývoj 
a  působení klášterního společenství. 
Přinesla však s  sebou významnou pře-
stavbu jak klášterních budov, do té doby 
částečně dřevěných, tak také svatojiřské baziliky, jejíž současná podoba se až na několik 
rekonstrukcí zachovala z doby 12. století. Při přestavbě byl prodloužen půdorys, vystavěna 
klenutá krypta pod kněžištěm a vznikly dvě věže Adam a Eva. Klášterní budovy, po pře-
stavbě již kamenné, tvořily dva atriové půdorysy křížových chodeb. Z jedné z nich byl vstup 
do kaple svaté Anny sloužící jako soukromá kaple řádových sester. 

Menší změny nastaly v následujících staletích. V první polovině 13. století byla přistavě-
na kaple svaté Ludmily, patronky české země. Byl vytvořen vzácný portálový reliéf Trůnící 
Madony korunované anděly, s klečícími postavami abatyše Mlady a Berty, Anežky a krále 
Přemysla I. Dnes je umístěn v kryptě pod kněžištěm. 

Doba konce 18. století byla další zničující ranou. Do kláštera bylo ubytováno císařské 
vojsko a to vykonalo své dílo zkázy. Ve století následujícím bylo učiněno několik pokusů 
o renovaci a záchranu kláštera a baziliky. Teprve na přelomu 19. a 20. století bylo přikro-
čeno k důkladné opravě všech budov, která vrátila této významné památce její původní 
románskou podobu. Byly obnoveny veškeré klenby křížových chodeb, krypty i  bočních 
lodí. Také interiéry budov byly vybaveny novými architrávovými stropy a opravena byla 
i původní dlažba.

Nová doba přinesla další úpravy za pomoci moderní techniky. V interiérech byla insta-
lována klimatizace a statiku staveb zajistily betonové injektáže. Ty zachránily především 
severní románskou věž, která se viditelně počala naklánět. Klášter se stal sídlem expozice 
starého českého umění a stal se majetkem Národní galerie. Návštěvníci se zde od roku 1969 
mohli setkávat s bohatstvím středověkého, renesančního i barokního umění. Opět bylo 
možno shlédnout sochařská díla vrcholné gotiky – polychromované dřevěné i kamenné 
Madony, vysoké reliéfy pozdní gotiky, skulptury a plastiky renesance a baroka, ale hlavně 
díla malířská, počínaje christologickými cykly Mistra vyšebrodského a Mistra třeboňského, 
malířstvím doby Karla IV., renesančními portréty doby 16. a 17. století až po barokní malby 
českých mistrů Petra Brandla, Karla Škréty a dalších. 

Expozice byla před několika lety přesunuta do Anežského kláštera a svatojiřský klášter 
dnes slouží v rámci restitucí církevního majetku jako prostor k příležitostným kulturním 
akcím.  MFK
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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.

tomáš kuberna
Narozen: 29. 8. 1992
Student
Svobodný

Jak jste se k této službě dostal, proč jste se pro ni rozhodl, jak jste prožíval přípravy 
a pověření?

O kurzu pro budoucí akolyty jsem se dozvěděl od našeho faráře P. Jindřicha Hyblera. 
Protože jsem již dlouhou dobu ministroval, tak mě požádal, ať se ho zúčastním, abych mohl 
v naší farnosti a okolí vykonávat službu mimořádného přisluhovatele. Zpočátku se mi pří-
liš nechtělo, protože jsem si myslel, že jsem ještě příliš mladý a k takové službě duchovně 
nevyzrálý. Viděl jsem však také, že je této služby u nás opravdu třeba, a tak jsem souhlasil. 

Přípravy trvaly přibližně rok, nejvíc se nám věnovali P. Josef Sláčík a P. Michal Pulec. 
Dozvěděl jsem se mnoho nového o slavení mše svaté z duchovního i praktického hlediska, 
což mě velmi vnitřně obohatilo a  je při naší službě velmi důležité. V březnu 2011 jsem 
spolu s ostatními přijal pověření ke službě mimořádného přisluhovatele od otce biskupa.

Co vám tato služba v praxi při-
náší v  pozitivním i  negativním 
pohledu, jaký dopad má na  váš 
osobní život i rodinný život? 

V  osobním a  rodinném životě 
mě tato služba nijak neomezuje. 
Díky ní jsem lépe pochopil význam 
slavení mše svaté a  eucharistie. 
Na  službě samotné žádná negati-
va nevidím, jako negativum vidím 
spíše nedostatek duchovních, kvůli 
kterému je hlavně naší služby třeba.

V  které oblasti jste nejvíc vy-
užíván, jak konkrétně sloužíte, 
jste v této službě vytížen málo, či 
příliš?

Nejvíce jsem využíván v  okolí 
Volar, v  jiných farnostech sloužím 

Akolyté vikariátu
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jen zřídka. Moje služba tkví hlavně v pomoci našemu P. Jindřichu Hyblerovi při mši svaté 
a přinášení Těla Páně nemocným. Bohoslužbu slova mám jen několikrát do roka.

Jak vidíte své působení do budoucna, chtěl byste v církvi sloužit víc, jinak, uvažu-
jete o jáhenství?

Do budoucna budu rád dále sloužit a možná se ještě stanu akolytou, bude-li to potřeba. 
O jáhenství zatím neuvažuji, sice občas od někoho slyším: „Tobě to tak u oltáře jde, ty by 
ses hodil na kněze.“ Takové poznámky neposlouchám, protože opravdové povolání může 
přijít jen od Pána Boha. 

Co vám pomáhá ve vašem duchovním životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro vaši 
službu?

V duchovním životě mi nejvíce pomáhá modlitba a účast na mši svaté. Oporou jsou pro 
mě rodina, kněží a naše vikariátní společenství akolytů.

informace k výuce náboženství 
ve školním roce 2015/16

Informace získáte u kněží a katechetů (katechetek) vikariátu, 
včetně přihlášek.

Dětská diecézní pouť se uskuteční v pravidelném termínu první sobotu 
v říjnu, tj. 3. 10. 2015, tentokrát v Bechyni. zveme děti a mládež, rodiče 
i prarodiče. zajištěna je doprava autobusem. Přihlásit se můžete ve svých 
farnostech již nyní v sakristii a u katechetů. Program na www.bcb.cz

Pro Prachatice a Husinec:

Rozvrh hodin nepovinného předmětu Náboženství naleznete na webu farnosti 
(www.farnostprachatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky jsou k vyzvednutí 
v sakristii a ve školách.

Schůzka s rodiči dětí na prachatické faře v pondělí 14. září od 17hod.
Máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) přijalo svátost křtu či další svátos-

ti, přihlaste se u katechetky Lenky Hanžlové nebo u P. Josefa Sláčíka (388 312 158) 
do 27. září 2015.
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Homilie

– Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, ne-
bojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu 
božskou! On sám přijde a spasí vás!“ – Tato slova 
proroka Izaiáše jsme četli v rámci liturgie o 22. 
neděli v  mezidobí jako první čtení. Kouzelné 
slůvko spása, záchrana, vytržení ze zla, temnot, 
zloby, smrti; konečné vítězství dobra nad zlem, 
lásky nad sobectvím, pravdy nad lží. Spása, která 
přináší a nastolí plnost života, krásy, dobra, ra-

dosti a štěstí. Lidské srdce nevyléčitelně nosí tuto touhu, podvědomě se k ní upíná. Každý 
člověk se o ni nějak snaží, ať si to přizná či nikoliv. Můžeme zjednodušeně říci, že je to touha 
po štěstí. V dějinách najdeme mnoho příkladů, kdy se snažil jednotlivec, různá společenství 
a skupiny spásu vnést do světa. Snahu učinit nebe na zemi. Najdeme mnoho guru a samo-
zvaných spasitelů mnohdy duševně vyšinutých a  jen ohromeně sledujeme, kolik získali 
příznivců. Nejeden se domníval, že ráj nastane, až vymýtí ty, kteří smýšlejí jinak než on, 
že potře ty, kteří vyznávají jiné hodnoty než on. Mnohdy po nich zůstaly potoky krve a ne-
sčetný pláč mnohých. Různé filozofické a náboženské postoje a praktiky, které hledají, jak 
přimět lidská srdce a vůli, aby se harmonizovala ve stejné frekvenci. A po mnohých zůstalo 
zklamání, rozbitý život a vyprahlost jejich stoupenců a následovníků.

Křesťan je ten, který si uvědomuje, že spása není jen čistě lidskou dovedností. Že je 
darem, pro který se musí otvírat a pro který musí usilovat ve spolupráci s Tím, který má 
moc jej uskutečnit – s Bohem. Křesťan ví, že tento svět je porušen hříchem, a bere to vážně. 
Přitom nerezignuje na touhu po spáse. Snaží se objevovat a naplňovat záměr Boží. Vždyť 
právě Bůh nám přináší plnost života. Snaží se otevírat pro život Božího svatého Ducha, aby 
tento Duch mohl spásu vkládat do našeho osobního života i do bytí celého lidstva a světa. 

Toho si byli vědomi i ti, kteří přijali v naší diecézi odpovědnost biskupské služby. Pracovali pro 
tento svět, aby jej učinili lidštějším, a tím připravovali cestu do srdcí lidí i tohoto světa, aby po ní 
mohl přijít Ten, který přijde a spasí nás. Právě v tomto svém úsilí nacházeli a vytvářeli cestu 
do svého vlastního srdce, aby i do jejich života mohl přijít Spasitel a darovat jim osobně spásu. 
Poctivá práce ve všednodenních záležitostech. Ranní vstávání, osobní modlitba, vyřizování záleži-
tostí spojených s chodem a fungováním diecéze, zabývání se starostí o potřeby jim svěřených kněží 
a ostatního lidu, slavení mše, udělování biřmování a ostatních svátostí, vizitační cesty a účast 
na poutích. A při tom všem trpělivost a očekávání dne, kdy přijde Pán, který dovrší dílo spásy, 
jež započal ve svém lidu. V rámci našeho vikariátního časopisu si chceme naše biskupy s láskou 
a vděčností připomenout a podnítit i k modlitbě za ně, aby se na nich dílo spásy dovršilo. Kéž 
připomínka jejich životů povzbudí i nás, abychom vnímali, že i my ve svém „obyčejném“ životě, 
plněním svých povinností, se podílíme s Bohem na spáse naší i celého světa. Kéž i nás to naplní 
vytrvalostí a povzbudí, že náš život je životem, s kterým Bůh počítá. Kéž nás naplňuje vděčnost, 
že i nás Bůh vyvolil, aby se mohla naplnit jeho zaslíbení – hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu 
božskou! On sám přijde a spasí vás!

P. Josef Sláčík, vikář
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Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy

volary
Zdejší kostel pochází ze 

14. století a  ještě v  katastru 
z roku 1837 je obkroužen ma-
lým hřbitůvkem. Ten býval 
asi kdysi rozsáhlejší, ale kos-
tel byl dvakrát stržen a  po-
staven nově (1496, 1688). 
Vždy o  něco větší. V  onom 
roce 1837 byl již více než sto-
letí v  provozu nový hřbitov 
za  městem a  u  kostela se již 
pravděpodobně nepohřbíva-
lo. Pozemek pro něj daroval v roce 1709 (a na něm vystavěl kapli sv. Floriána) sklářský 
huťmistr Johann Georg Stögbauer, který byl o dva roky později v kryptě kaple pohřben. 
Vedle dalších členů rodiny zde leží i Johann Michael Stögbauer, jímž rod v roce 1807 vy-

mřel po meči a tím se uzavřela exi-
stence sklárny na  Stögrově Huti. 
U levé stěny kaple je náhrobek této 
rodiny, který je opatřen jedinečným 
vyobrazením „Štegrovky“ z  roku 
1808. V  podlaze se pak ještě na-
chází jeden náhrobní kámen téhož 
rodu, který kryje vchod do  krypty.   
A  že je Florián patronem hasičů, 
v  roce 1924 zde umístili desku se 
jmény členů sboru, kteří zemřeli v le-
tech 1874-1924. Každoročně sem 
pak volarští hasiči o svátku svatého 
Floriána doplní jména těch, kteří 
na nebeskou bránu (také co s hasiči 
v pekle) zaklepali v uplynulém roce. 
Sochu svatého Floriána na  oltáři 
snadno přehlédnete. Kdysi stávala 
velká místo oltářního obrazu. Tu 
však někdo ukradl, a tak jej nahradili 
sochou Krista přemístěného sem ze 
Zbytin. A Floriánka, docela malého, 
umístili před něj.

Přestože Volary byly město 
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vesměs německé, mnoho sta-
rých německých hrobů zde 
nenajdete. Budete-li mít chuť 
projít se po  hřbitově samot-
ném, určitě se zastavte u hro-
bu Franze Veitse. Toto jméno 
se naposled na veřejnosti ob-
jevilo v roce 2011, kdy na půdě 
jednoho volarského domu 
nalezli srolovaný obraz „Sto-
žecké madony“, namalované 
právě Veitsem. Avšak tento 
člověk byl nejenom malířem, 
ale snad i prvním šumavským 
fotografem. Jeho první foto-
grafické portréty totiž pochá-

zejí z roku 1868. Narodil se 9. února 1830 v Opolenci, který je dnes součástí Kašperských Hor. 
Po praxi malíře skla studoval na pražské malířské akademii i ve Vídni, s dvouletým studijním 

Interiér kaple sv. Floriána
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pobytem v Itálii. V roce 1864 se přiženil do Stögerovy Huti. Mladá žena, jejíž první manžel 
zahynul tragicky při lovu, prý muže od myslivosti i malby zrazovala a teprve k stáří mu koupila 
barvy. I tak se traduje její půvabný výrok že „Franci v zimě může malovat, v letě muší chovat“. 
Druhým zastavením může být hrob muže, jemuž pro malou postavu a vášnivé odborné 
zaujetí místní přezdívali „„Moormandl“, tedy „Močálový mužík“. Hans Schreiber se narodil 
v roce 1859 v rodině volarského obchodníka se lnem a studoval na universitách v Praze 
a ve Vídni. Získal aprobaci k výuce meteorologie, chemie a technologie, vyučoval na Vyšší 
zemědělské škole v Děčíně a v letech 1895 – 1922 byl ředitelem zimní zemědělské školy 
ve Stodu u Plzně. Proslavil se rozsáhlou vědeckou prací v oblasti výzkumu slatí a využití 
rašeliny. Sbíral poznatky po celé Evropě a navštívil více než sedm stovek rašelinišť. Vydal 
knihu Slatě a vřesoviště Šumavy, založil a vedl odborný časopis rakouskoněmeckého raše-
linového spolku. Za přínos oboru získal hned několik ocenění. Jeho pole působnosti však 
bylo mnohem širší a byl to například právě on, kdo v Horní Plané inicioval vznik prvního 
muzea Šumavy poté, co se mu záměr nezdařil v rodných Volarech. Je rovněž spoluautorem 

F. Veits, podoba v r. 1946... .... a dnes  Hrob H. Schreibera

V. Semler H. Schreiber H.Schreiber F. Veits
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velmi cenného statistického soupisu 
německých obcí a osad v jižních Če-
chách. Horní Planá i Volary ho jme-
novaly čestným občanem. Když jsem 
se pokoušel zjistit něco více o tomto 
snad nejslavnějším volarském rodá-
kovi, narazil jsem na jednu obtíž. Ně-
kde psali, že se narodil 25. prosince, 
jinde zas přesně na Štědrý den. A to 
jak v pramenech českých, tak vzhle-
dem k  jeho mezinárodnímu ohlasu 
i  zahraničních. V  německé knize B. 
Sittera „Wallern, Tirol im Boehmer-
wald“ se píše: „Narozen 25. Dezem-
ber 1859 in Wallern, zemřel 8. Janu-
ar 1936 im Krummau.“ A tak nezbylo 
než se vydat na hřbitov. A tam je jas-
ně uvedeno, že se tak stalo 23. pro-
since. Jen tak pro jistotu jsem nalis-
toval matriku volarské farnosti a tam 
je uveden Štědrý den. Tak nevím. Ale 
na tom, že šlo o vědce minimálně ev-
ropského významu, to nic nemění. 
Než opustíme hřbitov, zastavme se 
u hrobů bývalého volarského starosty 
Wenzela Haselsteinera a faráře Václa-
va Semlera, za jejichž úřadování byla 
vystavěna křížová cesta na Kamenáči. 
Před několika roky prováděli arche-
ologové průzkum starého hřbitova 
u kostela, kde odkryli několik hrobů 
a  zjistili, že lidé zde pohřbení byli 
nadprůměrného vzrůstu. Vzorek 
sice není reprezentativní, ale budiž.

V roce 2007 byla vpravo od hřbi-
tova otevřena nová moderní pietní 
síň. Po  levé straně hřbitova se na-
chází židovský památník a  hřbitov, 
na  němž jsou pochovány oběti po-
chodu smrti ze samého konce války. 
Ale o tom zase někdy jindy.

Jaroslav Pulkrábek



Nejstarší vyobrazení kostela - ještě se hřbitovem.

Stožecká madona

Podpis F. Veitse
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Stalo se

Farní CHarita PraCHatiCe  uspořádala

- v  Domě sv. Petra pro muže v  záblatí 
14. 5. 2015 přednášku na téma: Obecné zásady při 
poskytování první pomoci, stavy bezprostředně 
ohrožující život. Byla spojená s praktickou ukáz-
kou první pomoci. Přednášku realizovali pracov-
níci z ČČK Prachatice. 

V rámci Kurzu dílenských prací byla vyrobena 
ochranná síta do oken proti hmyzu.

Dne 27. 5. 2015 se zde uskutečnila přednáška 
na  téma: Pomoc při začlenění obviněného resp. 
pachatele do života společnosti, pracovní integra-
ce osob ohrožených sociálním vyloučením se záznamem v  rejstříku trestů. Lektorovala 
Mgr. Jana Kosařová z PMS Prachatice.

V prvním prázdninovém měsíci se konaly akce zaměřené na práci se dřevem. Další akcí 
bylo oblíbené grilování. Také se uskutečnil výlet na Libín.

- v  Charitním domově sv. Do-
minika savia si maminky společně 
připravily záhonky na  jarní výsadbu. 
Do  skalky a  záhonů byly vysazeny 
nové trvalky a  bylinky. Konalo se dal-
ší Duchovní setkání – tématem byla 
Maminka Maria. V rámci kurzu vaření 
jsme společně s  maminkami vytvořily 
finanční rozpočet a soupis potřebných 
surovin k přípravě jídla. Nakonec jsme 
uvařily výtečnou koprovou omáčku 
s vejcem a houskovým knedlíkem. 

V  pátek 29. května se uskutečnila 
na zahradě akce Den dětí, nejen pro děti ubytované v azylovém domě. Zábavné odpoledne 
bylo vyplněné hrami pro děti, ale i jejich rodiče. Děti plnily na jednotlivých stanovištích 
soutěžní úkoly – bludiště, zdolávání překážek, míření míčkem na terč, skládání obrázků 
a jiné. Toto odpoledne se zde nikdo nenudil a ani nezlobil, protože jak praví přísloví: „Kdo 
si hraje – nezlobí.“ 

Charitní domov sv. Dominika Savia nabídl přednášku „ Péče o děti v letních měsících“ 
o předcházení letním dětským úrazům, nemocem, jak správně vyndavat klíště, o stravě 
a pitném režimu v letních měsících. To vše se ubytované maminky a pracovnice měly mož-
nost dovědět na přednášce Mgr. Lucie Štětinové.

J. Schwarzová, ředitelka 



Stalo se

V neděli 26. 7. 2015, v horkém 
letním dni, přivítal útulný malý 
kostelíček sv. Anny na Libínském 
Sedle po 9. hodině ranní všechny 
příchozí příjemným chládkem. 
Byla mezi nimi tentokrát jen 
menšina zahraničních návštěvní-
ků, většina se jich letos shromáž-
dila u kostela sv. Magdaleny nad 
Zbytinami. Sváteční atmosféra 
byla opět jako v  loňském roce 
podtržena hudbou a  zpěvem - 
na klávesy hrála Hanka Mušková, 
zpívaly sestry Jarmila a Marie Ší-
movy a Hedvika Říhová. Ani ob-

jížďka na silnici směr Zbytiny neodradila některé z účastníků 
mše na Libínském Sedle od účasti i na mši u sv. Magdaleny, 
která se konala od 11 hodin. Obě mše sloužil P. Jan Mikeš.

V sobotu 15. srpna odpoledne se opět kostel sv. Anny zaplnil 
a zazněla hudba. Zazpívali a zahráli Petra Kučerová na klavír  
a Miroslav Žitný na housle. Skladby A. Vivaldiho, A. Dvořáka 
a B. Martinů v jejich podání spolu s doprovodným slovem pana 
Žitného, sklidily u  publika velký úspěch. Koncert duchovní 
hudby se uskutečnil za podpory grantu Města Prachatice. 

Eliška Weysserová

Červencová slavnost s P. Hajdou v Chrobolech
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rakouský hospic 
Před návratem do hotelu v Betlémě navštívíme ještě dvě místa, která běžné poutní zá-

jezdy v programu nemívají: Rakouský hospic a Jeruzalémskou biblickou školu.
Z kostela sv. Anny se dáváme doprava a po několika krocích přicházíme na začátek kří-

žové cesty. Míjíme první i druhé zastavení a procházíme pod obloukem Ecce homo. Kousek 
za ním ústí Via dolorosa do Údolní ulice (al-Wad), která vede od Damašské brány. Tam, 
na rohu naproti třetímu zastavení, stojí už víc než 150 let budova Rakouského hospice. 

Když řekneme „hospic“, nemyslíme tím zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči 
pacientům v terminálním stadiu života, jak ho známe z Prachatic, ale útulek, ve kterém 
poutníci nacházejí potřebné zázemí: ubytování, stravu a duchovní službu (mši svatou, svá-
tost smíření, apod.). A když řekneme „rakouský“, máme na mysli „náš“, protože v prvním 
půlstoletí jeho existence byly naše země součástí rakouské monarchie.

V roce 1342 ustanovil papež Klement VI. františkány oficiálními kustody (strážci) Sva-
té země. Na podporu jejich činnosti (opravy, udržování a správu svatých míst, klášterů, 
hospiců, péči o poutníky) se konaly sbírky po celé Evropě. Organizovaly je tzv. generální 
komisariáty Svaté země, které postupem času vznikaly v  hlavních městech evropských 
mocností. Ve Vídni byl zřízen v roce 1633 a měl na starosti nejen Rakousko, ale i Němec-
ko. V roce 1784 ho sice Josef II. zrušil, ale v roce 1842 byl obnoven. Protože počet poutí 
rostl a františkánský hospic už nestačil, bylo rozhodnuto postavit v Jeruzalémě nový dům 
pro poutníky z rakouských zemí. V roce 1855 byl vybrán pozemek a o rok později položen 
základní kámen. Na svátek sv. Josefa (19. 3.) v roce 1863 byl slavnostně otevřen. Finančně 
ho podpořili katolíci z celého mocnářství. 

V roce 1888 se tam ubytoval i náš stálý průvodce na této cestě, P. Václav Macek. Nech-
me ho vyprávět: „Rakouský hospic jest jeden z nejkrásnějších domů v Jerusalemě. Postaven byl 
v letech 1857-1863 přičiněním arcivévody Maxmiliana a tehdejšího arcibiskupa Vídeňského. Sta-
vební místo k němu daroval sice Sultan zdarma, přece však byly výlohy stavby ohromné, neboť 

náklady domu zdály se být beze-
dny, tak jako hrabivosť arabská. 

Vnitřní úprava domu jest 
po  evropském způsobu velmi 
pohodlně zařízena, tak že pout-
níku zdá se opravdu, jako by byl 
doma. Každý rakouský pout-
ník má právo pobýti zde 14 dní 
zdarma. Kdo zámožnější jest, 
milerád zaplatí za  potřeby své, 
aby nejedl chleba chudých.“

V  domácích stanovách 

Pouť do Svaté země

Apsida kaple Svaté rodiny
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z  roku 1895 (7 let po  Mackově odjezdu) je uvedeno, že poutníci z  celé říše mají právo 
na pohostinství zdarma do 8 dnů.

Po  rakousko-uherském vyrovnání bylo jméno domu změněno na  Rakousko-Uherský 
hospic a později na Hospic Svaté rodiny. Dnes nese opět původní název Rakouský hospic.

Důležitý zlom nastal po rozpadu monarchie na konci 1. světové války. V nástupnických 
státech byly zřízeny samostatné komisariáty Svaté země, které zajišťovaly pravidelné sbír-
ky pro kustodii. U nás konkrétně v Praze a v Prešově. Jejich představitelé jednali s papež-
ským nunciem Klementem Micarou, ministrem zahraničí Edvardem Benešem a pražským 
arcibiskupem Františkem Kordačem o právech československých katolíků na hospic. V roce 
1927 vídeňský arcibiskup kardinál Piffl toto právo uznal a jmenoval československého zá-
stupce nejen do kuratoria, které hospic spravovalo, ale i na místo vicerektora (zástupce 
představeného).

Velké zásluhy si získali moravští katolíci, kteří v  roce 1932 přispěli na  nadstavbu 2. 
poschodí hospice částkou 200 000 korun. O rok později pak byli prvními poutníky, kteří 
byli v nově vybudovaných prostorách ubytováni. V dalších létech se z Československa ročně 
přispívalo částkou 50 000 korun. 

V roce 1939 byl hospic zabaven Brity jako německý majetek a sloužil jako internační 
tábor pro rakouské, německé a  italské kněze a  řeholníky. Po odchodu Britů z Palestiny 
v roce 1948 v něm byla jordánská vojenská nemocnice a ta byla po roce 1967, kdy východní 
Jeruzalém včetně Starého města dobyli Izraelci, změněna na civilní. Teprve v roce 1985 
byla zavřena a budova předána zpět rakouským vlastníkům. Prošla rekonstrukcí a od 19. 
3. 1988 (od 125. výročí slavnostního otevření) slouží zase svému původnímu účelu. 

I když tu nejsme ubytováni (dnes už to není zadarmo a arabské hotely v okolí Jeruza-
léma jsou mnohem levnější), můžeme vejít a trochu se porozhlédnout. První co uvidíme, 
když vystoupáme po schodišti, je socha Panny Marie s Ježíškem z bílého mramoru. Pod je-
jíma nohama jsou na podstavci umístěny erby zemí bývalého mocnářství s latinským nápi-
sem „Velká matka Rakouska, Matka slovanských národů, Velká paní Maďarska“. Vstupní halou 
projdeme do kaple Svaté rodiny. V apsidě nad oltářním obrazem je mozaika z roku 1908 se 
světci zastupujícími Moravu, Slovensko a jižní Slovany (sv. Cyril a Metoděj), Dalmácii (sv. 
Jeroným a bl. Mikuláš Tavelič), Tyrolsko (ctih. Engelbert), Polsko (sv. Stanislav), Čechy (sv. 
Václav), Dolní Rakousy (sv. Leopold), Uhry (sv. Štěpán), Horní Rakousy a alpské země (sv. 
Florián) a Solnohradsko (sv. Thiem). Ke kapli přiléhá sakristie vybavená cenným nábytkem.

Vyjdeme-li na terasu či vystoupáme-li až na střechu samotného hospice, otevře se před 
námi překrásný pohled. Uvidíme nejen velkou část křížové cesty a střechy okolních budov, 
ale i Olivovou horu, pozlacenou kopuli Skalního dómu a věžemi a kříži zakončené věže 
baziliky Božího hrobu. Na terase si můžeme dopřát výbornou vídeňskou kávu a jiné ty-
pické speciality rakouské kuchyně. Dnes už se křesťané nemusí bát, že budou považováni 
za odpadlíky, protože pijí kávu. To platilo ve středověku: kávu přinesli do Evropy Turci 
a kdo ji pil, veřejně se tím hlásil k jejich víře. Kavárna je zařízena ve stylu retro a vyzdobena 
reprodukcemi starých pohlednic.

Loučíme se s tímto kouskem naší historie ve Svaté zemi a míříme ulicí al-Wad k Da-
mašské bráně. 

P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

s. jany Pavly
vrchní sestry Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích

narozena:  2. 5. 1975, Zlín
občanské jméno: Julie
věčné sliby:  2008
vzdělání:  gymnázium, zdravotní sestra, teologie, spiritualita
Předchozí působiště:  Město Albrechtice, ostravsko-opavská diecéze

21. září bylo vyhlášeno Dnem Alzheimerovy choroby. Vy pracujete jako vrchní se-
stra v jednom ze zařízení, které se o takovéto nemocné stará. Měla jste už předtím 
s touto chorobou osobní zkušenost?

S různými formami demence jsem se začala setkávat již při studiu na gymnáziu, kdy 
jsem docházela jako dobrovolník do LDN nebo pomáhala nemocným ve farnosti. Během 
své služby zdravotní sestry na různých působištích ve zdravotnických zařízeních i v so-
ciálních službách jsem takto nemocné také potkávala. Je jich více než pojmou domovy 
se zvláštním režimem. Moje nová zkušenost v Domově Matky Vojtěchy spočívá v úzké 
specifikaci jen na tuto diagnózu. 

Pečovatelských domů a  zařízení specializovaných na  toto onemocnění a  ostatní 
typy demence je v naší republice velký nedostatek. Kde jste sbírala teoretické znalos-
ti a praktické zkušenosti nutné pro vedení takovéhoto zařízení? Kdo vám pomáhá, 
o koho se můžete opřít?

Bůh, přátelé, spolusestry, dobří lidé.
Rozlišila bych jednak oblast vedení zařízení a jednak oblast samotných nemocných kli-

entů. 
Pro vedení jsem přišla připravená z  předchozího působiště, kde jsem se podílela 

na transformaci celkové koncepce péče v souladu s legislativními změnami (nový zákon 
o sociálních službách, změny v požadavcích na zdravotnickou dokumentaci, vícezdrojové 
financování, přímé vykazování zdravotních výkonů pojišťovnám). Mnoho zkušeností, vě-
domostí a vlastní tvůrčí práce jsem si s sebou samozřejmě přinesla. V tomto ohledu za svou 
učitelku a moudrou rádkyni považuji sestru Mladu Konečnou z kongregace Křížových se-
ster. Čerpala jsem rovněž ze vzdělávacích akcí, které pro své vedoucí pracovníky pořádala 
Česká katolická charita. Moc se mi v tomto prostředí líbil způsob komunikace a vstřícné 
spolupráce, kompetentní vhled vedení do celé změněné problematiky sociálních služeb. 

Co se týče nemocných klientů – je mi pomocí má osobní zdravotnická praxe u  lůžka 
v  různých typech zařízení a  dlouholetá spolupráce s  lékaři. Právě ve  spolupráci s  nimi, 
pozorováním, nasloucháním a výměnou názorů se učím jako zdravotní sestra nejvíce. Ne-
mocní klienti v Domově Matky Vojtěchy kromě základní diagnózy mají ještě mnoho jiných 
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rozmanitých onemocnění, proto je spolupráce s lékaři nezbytná. Za všechny jmenuji přede-
vším MUDr. Evu Mrázovou, která k nám každý týden dochází a o koho se mohu skutečně 
odborně opřít. Dále bych zmínila MUDr. Petra Koptíka, který u nás má rovněž několik re-
gistrovaných klientů a jehož milého přístupu si cením. Každých čtrnáct dní DMV navštěvu-
je psychiatr MUDr. Michal Prokeš, rovněž vynikající lékař a odborník. Při vizitách s ním se 
učím nejvíce o léčbě Alzheimerovy nemoci. Po této specifické stránce je má zkušenost nová, 
budovaná v obyčejných situacích každého dne. V souvislosti s  těmi, u kterých nalézám 
pomoc, musím ještě samozřejmě zmínit Růženku Novákovou, která je mi velkou oporou 
v lékárně a jejíž způsob bytí vůči mně vnímám jako ztělesněné zjevení anděla strážného. 
Její dcera Markéta Nováková je sociální pracovnicí DMV a mou obětavou kolegyní. U ní 
jsem si rozšířila vědomosti v oboru sociální práce. Její způsob jednání se zájemci o službu 
jistě přispívá k dobrému jménu Domova Matky Vojtěchy.

Můj dík patří komunitě sester. Jsem vděčná sestře Aleně za zájem a naslouchání, za její 
zkušenost a moudrost, se kterou nás jako představená vede, za to, že můžeme se sestrami 
hodně věcí otevřeně a s humorem probrat u společného stolu. Jsem Bohu vděčná za krásné 
sesterství, které mohu v Domově Matky Vojtěchy zažívat se sestrou Světlanou. Její způsob 
spolupráce se mnou a její způsob práce s lidmi je velmi diskrétní, všude, kam přijde, vnáší 
klid a pokoj. Cítím, že i dnes Pán posílá své učedníky po dvou. Nelze vyjmenovat všechny, 
ale všem patří můj dík.

Jak se nemoc projevuje a jak ji vlastně poznat? Zapomínáme občas každý …
Ano, to je normální, naše paměť třídí důležité a nedůležité, to, co nepotřebuje, vypouští. 

Zapomínání u demence je však dramatické, častější, často úplné, bez schopnosti si vzpo-
menout později, vede k omezení schopnosti plnit běžné pracovní úkoly. Narůstá problém 
vykonávat běžné denní činnosti. Tito lidé zapomenou, že vaří, zapomenou, že vůbec začali 
vařit. Chtěli někam jít, ale zapomenou kam, v půli cesty najednou neví, kde jsou a proč. 
Problémy s řečí se projevují používáním nesprávných slov, jejich záměnou, takže věty pře-
stávají dávat význam. Nesprávně vrství oblečení, nesmyslně se oblékají, nakonec ztrácejí 
schopnost obléci se vůbec. Zakládají věci na nesprávná a nesmyslná místa, např. telefon 
do ledničky, léky do cukřenky. Zhoršuje se jim úsudek, ztrácí se porozumění číslům, snižuje 
schopnost abstraktního myšlení. Přestávají poznávat své příbuzné. To vše nakonec dopro-
vází změny nálady, chování a osobnosti. Definovala bych to tak, že člověk ztrácí sám sebe. 
A to je veliké utrpení nejen pro nemocného, ale především pro jeho blízké. 

Co se dá dělat pro to, aby život takto nemocných zůstal důstojný a byl co nejdéle 
aktivní?

Papež František říká, že to, co je křehké, máme opatrovat a pomazat důstojností. Máme 
opatrovat minulost a přítomnost pomazat důstojností. A o to se snažíme. Pěkně se k nim 
chovat. Zachovat co nejvíce jejich zvyky. Opatrovat příběh těch lidí, připomínat jim to, čím 
byli. Máme k tomu různé pomůcky, jejich staré fotografie, předměty, osobní věci, např. 
fonendoskop u lékaře, posuvné měřítko u soustružníka, čapku u výpravčího, obrázky sa-
nitky u toho, kdo jezdil sanitkou. V tom všem je nezastupitelná role rodiny a blízkých, 
kteří nemocného doprovázejí. Naše péče je nastavena tak, abychom se snažili co nejdéle 
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zachovat schopnosti klientů. 
Struktura dne, aktivizační čin-
nosti, procházky, stimulace 
smyslů, v poledne u oběda zvo-
ny a  zprávy apod., kultura sto-
lování – to vše tomu napomáhá. 
Pokud se stav klientů zhoršuje, 
ještě pořád mohou naplnit svůj 
život tím, že něco pěkného pro-
žijí. Příjemný prožitek je hodno-
ta, která také dává životu smysl. 
Jejich slávou je však především 
kříž Pána Ježíše. Oni ho nesou. 
V tom je jejich důstojnost. Vel-
mi krásné jsou u nás mše svaté, 
které věrně každý čtvrtek slouží 
P. Petr Antoš. Lidé, kteří se pra-
videlně modlili, mši svatou po-
zorně sledují a často se zapojují 
do známých zpěvů či bez potíží 
odříkají modlitbu Páně. Vůně je-
jich modlitby je jistě Bohu milá 
a přispívá ke spáse světa. 

Péče o nemocné trpící nějakou formou demence je vždy velmi náročná. Jak se brá-
níte vyhoření?

Ještě nikdy jsem nezažila tak velkou koncentraci lidí s tímto onemocněním na jednom 
místě. Nedávno jsme se s pracovníky přímé péče bavili o tom, že domovy pro seniory sice 
mají sto obyvatel, ale že našich 26 klientů vydá za sto. Dnešní doba na nás klade vysoké ná-
roky, někdy až příliš vysoké. Vnímám souběžně s tím vysoké riziko vyhoření jak u pracovní-
ků přímé péče, tak u sebe. Naše práce není tolik ohodnocená, jak by si zasloužila. V Domově 
Matky Vojtěchy se vše začínalo budovat od úplné nuly, je to velmi dlouhý a nelehký proces, 
kdo to zažil na jiných místech, ví, o čem mluvím. Převalilo se mnoho bouří, podněcovaných 
mnohými zlými jazyky, často jsem měla pocit, že už to dál – minimálně pro mne – nepůjde. 
Avšak souběžně s tím, jak vnímám nelibost našeho Nepřítele z tohoto dobrého díla a jeho 
útoky, vnímám také mocné působení Boha, který se svého ubohého malého nedokonalého 
stádce zastává. Je to On, kdo je svrchovaným Pánem v Domově Matky Vojtěchy, a je to 
Matka Vojtěcha, kdo je vrchní sestra. Jsem ráda, že mohu na tomto místě svědčit o tom, 
že to denně zažívám. Vnímám velkou Boží ochranu v mnohých situacích, zakouším Jeho 
vedení a péči. Toto vědomí je mým lékem na vyhoření. Dále vědomí, že já sama jsem jen 
nehodná služebnice. To velmi osvobozuje. A pak je pro mne lékem vidět obyčejný pěkný 
den, obyčejný úsměv klienta, spokojenost a smích zaměstnanců. Je důležité znovu a znovu 
nalézat smysl své služby. Přese všechno říkat životu „ano“ a radovat se z něj.



Jak vypadá běžný den klientů ve vašem zařízení?
Prakticky celé dopoledne probíhá snídaně a  hygiena klientů. Je to čas, kdy je klient 

a pracovník nějakou chvíli v přímém kontaktu – snažíme se o to, aby se u toho nechvátalo, 
aby právě tato přítomná chvíle byla dobře využita, aby byla pro klienta příjemným zážitkem 
a ne stresovou situací. Krátce před obědem je asi na hodinu nějaký program – např. vaření, 
pečení, zpěv, četba na pokračování, růženec, posezení v zahradě, procházka či individuální 
péče. Potom oběd a individuální odpolední odpočinek, ve čtvrtek je mše svatá, potom opět 
nějaký program, zpestřený různými kulturními akcemi u nás i v hospici, kterých se někteří 
účastní, přicházejí návštěvy, večeře, po večeři ukládání a večerní hygiena klientů. U ne-
mocných v počátečním stadiu nemoci převládá pedagogický aspekt služby, u nemocných 
v pokročilém stadiu ošetřovatelský. Je to určitý stereotyp. Je potřeba stále znovu dokola 
hledat smysl této práce.

Existuje nějaké systematické vzdělávání ošetřovatelů pečujících o lidi s demencí?
Ano, naše vzdělávací centrum nám již nabídlo mnoho velmi kvalitních kurzů týkajících 

se této problematiky, souběžně roste i osobní zkušenost. Připravuji pro náš Domov rovněž 
možnost supervize, tedy odbornou pomoc psychologa, který může kvalitně pomoci roze-
brat různé případy a situace, se kterými si pracovníci nevědí rady.

Pocházíte z  Moravy. Zvykla jste si už na Šumavu a její drsný lid? 
Drsný lid …. Co to znamená? Znám drsnost Valašska, ze kterého pocházím, nebo Jesení-

ků, kde jsem hodně let sloužila, Prahy a jiných velkoměst. Všude nacházím různé a rozma-
nité lidi. Kdybych měla přemýšlet, v čem se liší Morava od Šumavy, zdá se mi, že jsou zde 
lidé více uzavření, často plní obav říci svůj názor a to, co si myslí. Vnímám i určitý nešvar, 
který bych označila jako paradoxní mentalitu: na jedné straně – „nehas, co tě nepálí“ a zá-
roveň na druhé straně – „nenechej na nikom nitku suchou“. 

Na Šumavě a v Prachaticích jsem ale nalezla mnoho dobrých lidí s širokým a krásným 
srdcem. Vytvořila jsem si okruh skutečných přátel, kteří při mně stojí v nelehkých situ-
acích a bez kterých bych už zde určitě nebyla. Tento poklad považuji za vzácný dar Boží. 
V Prachaticích je pěkná a živá farnost, skutečně farní rodina s dobrým pastýřem P. Josefem 
Sláčíkem, kterého si rovněž vážím a u kterého také mohu mnoho čerpat. Fara je otevřený 
dům, kde vládne velmi přívětivá atmosféra. Farníci se setkávají, slaví, tvoří na různých 
místech živá společenství, pomáhají si. Mají nás sestry rádi. Je to skutečně malá živá církev 
s vysokou koncentrací vzácných lidí. 

Co byste chtěla říci závěrem?
Že všechny zvu do Domova Matky Vojtěchy na návštěvu. Už jsme tam uspořádali několik 

milých přátelských duchovních i neduchovních akcí. Je pěkné se tam takto občas setkat.
A čtenářům s hlubším zájmem o Alzheimerovu chorobu velmi doporučuji film Still Alice 

(Ještě jsem to já) natočený podle stejnojmenné knihy. Lisa Genova získala za hlavní roli 
Oscara. Je to příběh o tom, že… to vše je o lásce.

Děkujeme za rozhovor Připravila Marie Horová
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Pozvánky

Vpravo od cesty z Vitějovic do Žitné je v lese Kamýky kaplička a studánka s obrázkem Sv. 
Trojice. Ještě když byla povolena procesí, chodilo ke Trojici procesí vedené knězem. Týden 
po svátku Sv. Trojice, když bylo pěkné počasí, scházeli se u kapličky večer sousedé ze samot. 
Z každé chalupy přišlo několik lidí. Modlili se, zpívali mariánské písně. Já sama jako děvče 
jsem s kamarádkou předříkávala. Jsou to krásné vzpomínky. Když bylo JZD, už nebyly tak 
dobré vztahy a všechno se vytratilo do ztracena. V kapličce byla umístěna dřevěná starožit-
ná soška Panny Marie. Nikdo z pamětníků nepamatuje, kdy tam byla umístěna. Mezi 17. 
a 20. srpnem v r. 2000 byla soška odcizena. Byl to smutný pohled na prázdnou schránku. 
Nahrazena byla obrázkem, pod který moje sestra složila verše, které to připomínají:

Ať jsi světlý nebo snědý,
ať to bylo naposledy,
kdy jsi ruku vztáhl
na posvátnou věc.

Bůh tě vidí, milý synu,
snad nepřijdeš na mizinu,
budeš-li se kát
a nebudeš krást.

Svatá Matko uloupená,
přimlouvej se za vandala,
aby vyhrál hodně peněz
a kam nemá, nikdy nelez.

Nezapomeň také na ty,
kteří tady dříve žili,
znali slušnost, měli úctu,
sílu si tu vyprosili.

Máme štěstí, že jsi v nebi,
kam si Tě vzal Boží Syn,
tam na Tebe nedosáhne
lidské zloby ani stín.

Hned nato vysvětil kapličku i studánku pan farář – polský kněz P. P. Pytel. Sešlo se nás 
13 osob, které měly k tomu místu vztah. 

Kaplička byla udržována, ale úplně generální oprava byla provedena letos v květnu před 
svátkem Sv. Trojice M. Müllerem a  jeho partou (T. Bursou, M. Kubelou a F. Vlasákem). 
Opravu zorganizovali F. Pech a F. Vlasák, který také pomáhal. Nová dvířka, krásná a zdařilá, 
zhotovil pan V. Kubička. Všichni pracovali bez odměny za práci. Rodina Müllerova daro-
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vala sošku Panny Marie. Všem patří velký dík. K Václavu Kubičkovi 
se váže úplně detektivní historka. Asi v  r. 1994 k  nám přišly dvě 
paní z Vitějovic a zděšeně vyprávěly, že někdo odtrhl čelo studánky 
s obrázkem Sv. Trojice. Hádaly jsme, co to bylo za vandala. Z vandala 
se vyklubal mistr tesař V. Kubička. Potřeboval vzor, aby mohl udělat 
nový krov na studánku; vyměnil obrázek (ten je tam dodnes) a pokryl studánku novými 
taškami. Úplně zadarmo. Zase velký dík. Dříve se říkalo: „Bůh Vám to odplatí.“

Proč o tom všem píšu? Tady v okolí jsou opravené kříže i kapličky a nikdo o tom nemluví, 
ale já se chci podělit o dvě příhody, které se tady staly. Po pravé straně cesty ke kapličce jsou 
statné buky. Mezi třetím a čtvrtým bukem od studánky byl v jejich korunách zaklesnutý 
velký smrk. Od orkánu Kyrill v r. 2007 měl narušené kořeny, a že to nebyl žádný drobeček, 
svědčí pařez, který po něm zůstal. Chodily jsme tam 3 měsíce s dcerou na procházku. Vůbec 
to nevypadalo nebezpečně. Jednou tam šla dcera sama, prošla okolo, udělala asi 15 kroků 
a smrk spadnul přes cestu. Musel být už v pohybu, když pod ním procházela. Sousedé ji 
viděli, jak tam šla, a když slyšeli zvuk padajícího stromu, byli jisti, že je pod ním. 

Asi za tři roky se zlomil strom nad studánkou. Spadnul tak šikovně, že kmen byl 5 cm 
od čela studánky a zlomil se tak, že nedopadnul, ale zůstal opřený (jak je vidět na fotografii) 
a studánka zůstala neporušená. Byly to náhody? Naši předkové věřili ve vyšší moc a já v ni 
věřím také. Jiřina Vlasáková

Přijměte pozvání v neděli 20. září 2015 k mariánské kapličce
a ke studánce u Sv. Trojice ve Vitějovicích (z Vitějovic směrem na Žitnou).
Program: 15:00h pobožnost u kaple
15:30h pečení vuřtů na ohništi v blízkosti kaple (vuřty s sebou), zpěv, hry…

ZA ŠUMAVU     BOHOSLUŽBA SLOVA A MODLITBY     NEJEN ZA ŠUMAVU, ALE ZA OCHRANU CELÉ NAŠÍ KRAJINY

BOHOSLUŽBU POŘÁDÁ  A ROCHA – KŘESŤANÉ V OCHRANĚ PŘÍRODY.    KONTAKT  psvetlik@arocha.cz  775 042 228. 775 042 221     SRDEČNĚ ZVEME !!!

KOSTEL SVATÉ MAGDALÉNY U ZBYTIN / PRACHATICKO / 12. ZÁŘÍ 2015  14,30 HOD

KÁZÁNÍ: MAREK ORKO VÁCHA     HUDBA A ZPĚV: PAVEL HELAN
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Mše svatá

Příprava obětních darů
Když je oltář prostřen, přinášejí se dary, které se stanou Kristovým tělem a krví. Všeo-

becné pokyny k Římskému misálu uvádějí, že „je chvályhodné, aby chléb a víno přinášeli věřící 
… Ačkoli chléb a víno určené k bohoslužbě nepřinášejí ze svého jako kdysi, přece obřad přinášení 
darů si uchovává svůj duchovní význam a smysl.“ Není však stanoveno, kdo by měl tuto služ-
bu konat. Viděl bych jako ideální, aby to byli muži a ženy v produktivním věku – lépe by 
vyniklo, že jde o „plod lidské práce“. To, co vydělali k obživě svých rodin, nyní nabízejí Bohu, 
aby to přijal a proměnil, aby se to stalo pokrmem i pro život věčný. Některá farnost dává 
přednost přinášení darů dětmi – mají ještě čistá, nezkažená srdce, v těch má Bůh zalíbení. 
Jinde je zvykem, že dary nosí ti, za jejichž zemřelé je mše svatá obětována. Také často vidí-
me – zvlášť při papežských a biskupských bohoslužbách – že s dary přicházejí celé rodiny, 
rodiče i děti. Někdy přinášejí s chlebem a vínem i jiné symbolické předměty – klasy, hrozny 
vinné révy, apod. Je však nevhodné přitom předávat osobní dary celebrantovi.

„Je možné převzít zároveň i peníze nebo jiné dary přinášené věřícími pro chudé a pro kostel 
anebo v kostele sebrané, ty se uloží na vhodném místě mimo oltářní stůl.“ Bývalý pařížský arci-
biskup kardinál Jean-Marie Lustiger to v knize Tajemství eucharistie komentuje: „Namít-
nete mi: ,Jak uboze prospěchářsky to v takových chvílích vypadá, a navíc – vybírání peněz lidi 
rozptyluje! Mohlo by se to odbýt v jiném, příhodnějším momentu, třeba při odchodu z kostela, 
aby to věřící nerušilo.‘ To není tak jisté, protože ta správná chvíle pro sbírku nastala právě nyní. 
Proč? Protože tento dar věřících není ani žádný druh daně, ani předplatné na místo v kostelní 
lavici. Je to něco mnohem víc. Je to konkrétní projev bratrské lásky, jímž se křesťané podílejí 
na materiálním životě a na potřebách církve. Vám se hned v hlavě vynoří hlavičky rubrik, jež 
figurují ve výroční účetní zprávě farnosti: elektřina, topení, údržba prostor, odměna kostelníka, 
varhaníka, náklady na kopírování, atd. To všechno je sice pravda, ale na něco jste ještě zapomněli. 
Váš obětní dar totiž musí církvi také umožnit vykonávat její charitativní poslání, jež se realizuje 
pomocí bratřím v nouzi. Vzpomeňte si na sbírku svatého Pavla pro jeruzalémskou církevní obec 
(srv. 2Kor 8,1-9,15). Ať už je to jakkoli, i tato sbírka tvoří svým způsobem součást bohoslužby 
oběti. Takto vybrané peníze jsou materiálním znamením obětního daru, který vytváříme sami, 
svými silami a svojí energií.“

Průvod, ve kterém se dary přinášejí, je provázen zpěvem k přípravě darů; má trvat aspoň 
tak dlouho, dokud se dary nepoloží na oltář. U nás je zvykem nahrazovat text žalmu s pří-
slušnou antifonou slokou mešní písně. Je třeba ji vybírat pečlivě – tak, aby text neodváděl 
pozornost přítomných k něčemu jinému, byť zbožnému a chvályhodnému. 

Kardinál Lustiger pak ve svých úvahách pokračuje: „Celebrant nejprve předkládá Bohu 
chléb, který ,se nám stane chlebem věčného života‘. Pak, před pozdvihováním vína, které ,se nám 
stane nápojem duchovním‘, smísí víno s trochou vody a přitom se modlí: ,Jako se tato voda 
spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím věčného Slova, spojeného s naším lidstvím.‘ 
Svatý Cyprián z Kartága, zaujat tímto zvykem, který Kristus převzal ze židovské tradice, v něm 
spatřuje znamení nerozlučitelného spojení Krista v jeho umučení (víno) s jeho církví (voda, naše 
hříšné lidství). 
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Podobně také modlitby, které se 
kněz při pozdvihování chleba a  vína 
modlí (,Požehnaný jsi, Hospodine, Bože 
celého světa. Z tvé štědrosti jsme přija-
li chléb/víno, které ti přinášíme. Je to 
plod země/révy a plod lidské práce …‘), 
jsou požehnání, která se modlil i Ježíš. 
Země je zaslíbenou zemí, kde člověk 
může oslavovat Boží slávu. Také lidská 
práce je plodem Boží milosti a stává se 
pro věřícího důvodem k díkůvzdání.“

Jiný duchovní autor (Scott Hahn 
v knize Hostina Beránkova) popisuje 
toto dění podobně: „Jde o to, že při-
nášíme k obětování sami sebe i všechno, 
co máme. Ne proto, že bychom byli něco zvláštního, ale proto, že víme, že Pán může vzít časné 
a lidské a učinit to věčným a božským. Druhý vatikánský koncil zdůrazňuje účast laiků při oběto-
vání: ,Jejich skutky, modlitby a apoštolská činnost, manželský a rodinný život, každodenní práce, 
odpočinek duševní i tělesný … stávají se duchovními oběťmi Bohu milými skrze Ježíše Krista, jsou-
-li zbožně přinášeny Otci zároveň s obětí těla Páně při slavení eucharistie. Takto i laici zasvěcují 
Bohu svět, když všude jednají svatě jako ctitelé Boha.‘ (srv. Lumen gentium 34).

Vše, co máme, je na oltáři, aby bylo v Kristu posvěceno. Když kněz lije vodu do vína, říká vý-
slovně: ,Jako se tato voda spojuje s vínem …‘ Toto smíšení je výrazným symbolem připomínajícím 
spojení Kristovy božské a lidské přirozenosti, krve a vody, které vytryskly z jeho boku na kříži, 
spojení našich darů s dokonalým darem našeho Spasitele, kterým je on sám. To je oběť, kterou 
Otec nemůže odmítnout.“

Potom se celebrant skloní a pokorně se modlí, aby Pán tuto oběť přijal: „S duší pokornou 
a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se dnes před tebou staneme obětí, která 
se ti zalíbí.“

Když se slouží slavnostní mše, mohou se okuřovat kadidlem dary i  oltář, celebrant 
i shromáždění, tj. církev, tělo Kristovo, chrám Ducha svatého.

Následuje mytí rukou, při kterém celebrant prosí: „Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť 
mě od hříchu.“ Nedělá to jen z praktických důvodů, protože si při přebírání darů, které věřící 
přinesli z domova, ušpinil ruce. Obřad má původ v židovském liturgickém úkonu očišťování 
a pokání, který Kristus znal. Káral jen jeho bezmyšlenkovité uplatňování (srv. Mt 15,2.20; 
Mk 7,2; Lk 11,38). 

Celá tato část mše svaté končí modlitbou nad dary. Kněz vyzývá věřící: „Modleme se, aby 
Bůh přijal oběť své církve.“ Eucharistická slavnost je obětním darem celé církve. Nevymýšlíme 
si svou vlastní mši. Naopak – jsme zváni k tomu, abychom překonali sami sebe a vstoupili 
do toho, co koná celá církev, tj. do toho, co koná sám Kristus. Odpovídáme: „Ať ji přijme 
ke své slávě a k spáse světa.“ Boží sláva se zjevuje skrze spásu světa. A to je úkol, ke kterému 
je každý křesťan zván, když je „svoláván“ ke slavení mše svaté.     

P. Pavel Liška 
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Biskupové českobudějovičtí

jan Prokop říšský hrabě schaaffgotsche,
svobodný pán z Kynastu a Greiffensteinu
(1785 – 1813)

Narodil se v Praze 22. května 1748, po domácí přípravě odešel na univer-
zitní studia do Vídně, kde dosáhl 17. února 1769 hodnosti doktora filozofie, 
načež se věnoval studiu teologie a 25. května 1771 byl od vídeňského arci-
biskupa kardinála Migazziho posvěcen na kněze. 

30. května 1772 se stal sídelním kanovníkem v  Hradci Králové a  od 
r. 1779 tam zastával úřad generálního vikáře. 25. listopadu 1780 se stal 
sídelním kanovníkem olomouckým. Když jej císař Josef II. jmenoval česko-

budějovickým biskupem – jmenovací dekret má datum 18. dubna 1784 – odebral se ihned 
do Českých Budějovic, aby se seznámil s novým působištěm a vyčkal konfirmační papež-
ské buly. Biskupské svěcení udělil Schaaffgotschemu 11. prosince 1785 pražský arcibiskup 
Antonín Petr Příchovský a  26. února 1786 slavil nový biskup v  katedrále sv. Mikuláše 
intronizaci. 

Budovat novou diecézi z chaosu způsobeného Josefovými „reformami“ a zvyšované-
ho stálými zásahy gubernia do vnitřního církevního života nebylo lehké. Ale biskup byl 
mladý a houževnatý a podařilo se mu prosadit a zařídit leccos dobrého a užitečného. Prv-
ní jeho starostí bylo dát diecézi organizaci. 
R. 1790 ji rozdělil na pět archipresbyterátů 
(České Budějovice, Klatovy, Strakonice, Tá-
bor, Vimperk) s  třiceti menšími vikariá-
ty. Potom vyvinul velké úsilí, aby si zajistil 
dostatek kněžského dorostu. I  když mu asi 
osvícenské myšlenky nebyly cizí, neboť jinak 
by jej byl Josef II. sotva ustanovil biskupem, 
nebyl srozuměn s necírkevní výchovou v ge-
nerálním semináři. A když Josefův nástupce 
Leopold II. generální semináře r. 1790 zrušil, 
zřídil r. 1803 v Českých Budějovicích vlastní 
diecézní seminář, kterému věnoval největší 
péči. Zároveň se postaral o zřízení filosofic-
kého studia v sídelním městě (1803) a o ob-
novení gymnázií v Jindřichově Hradci (1807) 
a v Klatovech (1812).

Ve svém úřadě byl biskup Schaaffgotsche 
svědomitý a  přísně dbal, aby každý konal 
svou povinnost. Rád vypomáhal v duchovní 
správě, vodil procesí, navštěvoval nemocné, 
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Stojí za přečtení

Tomáš Špidlík
jak očistit své srdce

Kniha, kterou bych vám dnes chtěl doporučit, je spíše 
nádhernou učebnicí, ve které autor nabízí spoustu odpovědí 
na naše otázky. Každý z nás má ráj. Je to srdce stvořené Bo-
hem v pokojném stavu.

Srdce, které by se mělo stát „sálavým trůnem“ Boží Trojice. 
„Hořícím keřem“ nebo, jak říká autor, „zahradou lásky, kde 
Bůh promlouvá a kde se rád prochází, aby na sebe bral podo-
bu pro své působení ve světě. Skrze naši psychiku, slova, údy, 
gesta, skrze celého člověka.“

Ale každý z nás také zakouší hada, který proniká do srdce, aby nás svedl. Had má formu 
špatné myšlenky. Nejde ani tak o prostou myšlenku, jako spíš o falešný obraz fantazie, pře-
lud, pokušení a ponoukání vykonat něco špatného. Říci někomu něco bolestného. Namluvit 
a odradit někoho od dobrého.

Autor odpovídá na otázky, kde se bere zlo, co je to navádění, souhlas i vášeň. Jak sami 
sebe vychovávat k tomu, abychom byli pozorní a ostražití. Až dojde k otázce, jak se modlit 
v srdci, což je názvem celé jedné kapitoly.

Kristus nám přislíbil vidění Boha, když řekl: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni bu-
dou vidět Boha.“ (Mt 5, 8). To není jenom příslib „na někdy“ nebo snad „až tam…“, ale jak 
autor ve své knize vyučuje, právě na „teď“, na dnešek. Snahou vidět srdcem všude kolem 
sebe Toho, před nímž serafíni zakrývají svou tvář. Modlit se srdcem, chválit Boha znamená 
vidět. Modlit se srdcem znamená také své srdce Bohu skutečně odevzdat.

Petr Juhaňák

zaopatřoval, zpovídal a často kázal. Za svého dvacetidevítiletého biskupského úřadu vy-
světil 541 kněží a biřmoval na 470 tisíc věřících. Příznivé světlo vrhá na něj jeho záliba 
v knihách. Byl znám jako bibliofil, získal mnoho vzácných rukopisů, prvotisků a knih a ce-
lou knihovnu o 6.000 svazcích odkázal svým nástupcům s určením, aby byla přístupna i ve-
řejnosti. Jeho nástupci ji poněkud rozhojnili nákupem knih ze sekularizovaných klášterů. 

Biskup Schaaffgotsche zemřel 8. května 1813 ve věku 65 let a byl pohřben do biskupské 
hrobky, kterou dal zřídit na staroměstském hřbitově při severní stěně kostela sv. Prokopa 
v Českých Budějovicích.

Podle knihy prof. Jaroslava Kadlece Českobudějovická diecéze, vydané r. 1995 Sdružením sv. 
Jana Neumanna v edici Knihovna Setkání, použito se svolením Biskupství českobudějovického.
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Čtení na pokračování

František Hobizal 
Humor v církvi dovolen

První zpověď
Zpověď byl první svátostný úkon, který jsem 

jako novokněz v rodném městě mohl mít. A k tomu 
v rodném chrámu. Bál jsem se však, že nic nevím 
a  neumím, a  tak jsem čekal v  sakristii, dokud se 
do zpovědnic neodebéřou starší a zkušení zpověd-
níci: mons. Reban, mons. Roubal, pan katecheta 
Koupal a  P.  Ovák O. Praem. Pak jsem se odhodlal 
i  já a šel zadními dveřmi z křížové chodby do své 
zpovědnice, která byla až v druhé lodi pod kůrem. 
Řekl jsem si, že ke mně dojde snad nějaká stará ba-
bička a  na  tu že stačím. U  všech čtyř zpovědníků 
byly fronty, vždyť to bylo ve čtvrtek 28. června – před velkým svátkem. Náhle se z jedné 
fronty odloupl mladý muž – můj asi o tři roky starší kamarád z ministrování – a zamířil 
ke mně. Věděl jsem, že má dost problémů a strnul jsem: co mi chce? Nu zřetelně mě ná-
sledoval ke zpovědnici. Tak jsem na něho zasykl: „Jdi pryč!“ Jeho obličej se stal velkým 
otazníkem, ale šel dál. „ Jdi pryč! Jdi jinam!“ Nešel a tvrdošíjně kráčel za mnou. Ještě když 
jsem otevíral dveře zpovědnice, obrátil jsem se k němu a povídám: „Jdi k jinému.“ Nechápa-
vě zavrtěl hlavou a vstoupil na klekátko. Já usedl, pomodlil se k Duchu sv., všechny obavy 
spadly… mohl jsem ho dobře vyzpovídat. Po mši sv. čekal v křížové chodbě: „Prosím Tě, 
proč jsi mne vyháněl? Vždyť jsi mi všechno spravedlivě vysvětlil?“ „Protože jsem hloupý 
kluk a zapomněl jsem, že jsem tam místo Pána Ježíše a že tam působí Duch svatý!“

Pomoc pana katechety
V neděli – ten první rok svého kněžství – jsem míval půlosmou v beuronské pohádce 

Budějovic – v růženeckém kostele, který založil mně milý P. Václav Klement Petr, zakladatel 
petrinů. To tam tehdy kostelničil jako sakristán P. Jiří, pak dlouhá léta upoutaný na lůžko 
bolesti na Dobrši u P. Martina, a varhaničil tam P. Bernard. Se všemi třemi jsem se potom 
setkal ve vikariátu strakonickém.

Před mým vysvěcením tam ve všední dny celebrovalo ještě několik starých kněží: pan 
kanovník Hála, mons. Štojdl, katecheta Kubíček a katecheta Koupal. Na tu starou, dobrou 
hlavu dodnes vzpomínají moje sestry. Ale s panem katechetou byla obtíž. P. Jiří se skoro 
každý den musil zlobit. Pan katecheta vyšel z domova v Jírovcově ulici v devět hodin ráno, 
ale mši sv. v růženeckém kostele sloužíval často až po jedenácté hodině… A to musel Jiří 
čekat, kdežto lidé už dávno odešli.

Pan katecheta se však také zapojil, když byla slavnost Božího Těla. V té době už byla 
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ovšem pouze v kostele, a tak se měli střídat tři kněží – důchodci, protože rektor kostela 
byl uvázán v klášteře. Jednou vedl průvod po kostele pan kanovník Hála, podruhé pan ka-
techeta Kubíček a třetí rok se hlásil pan katecheta Koupal. Už těžko chodil, jenomže starý 
pán také chtěl být někdy hlavní, a tak tedy byl. Když mu chtěli oblékat v sakristii rochetu 
na kleriku, povídá: „Nejprve mi uvažte tuhle deku, aby mi nebyla zima.“ No dobrá, jenomže 
když už měl pluviál a měl jít k oltáři, zalkal: „Proboha a kde mám ruce?!“ Výbuch smíchu. 
Ty byly svázány dekou, pan katecheta je včas nevytáhl. Ale pak už nesl Pána ve svátosti 
vroucně a zbožně. Katastrofa nastala až u druhého oltáře. Pan katecheta náhle nebyl scho-
pen chůze a ty ruce se opět nějak ztratily a nebyly moc k mání. Ona totiž ta deka se svezla 
a zajala P. Koupalovi nohy a částečně i ruce. Nezbylo nic jiného, než aby průvod dokončil 
P. Kubíček, a P. Koupala, jako egyptskou mumii svázanou a nehybnou, odnesli do sakristie. 
Po slavnosti bylo veselí opravdové, ale o pana katechetu se nikdo ani jedním nešetrným 
slůvkem neotřel.

Boží znamení
Porciunkule v kostele sv. Kateřiny v Jindřichově Hradci bývalo slavné. První rok jsem 

zpovídal, ale druhý rok jsem dostal za úkol přednést hlavní kázání před pontifikálkou pana 
probošta Friedla. Přeplněný kostel čekal mladého kazatele, který rád leccos zdůrazňoval 
svým temperamentem. Tak i dnes. V jedné chvíli jsem hovořil o tom, co je a co není Boží 
znamení – a na důkaz svých slov jsem uhodil do obrubně kazatelny, což jsem neměl dělat. 
Anděl pode mnou byl už červotočivý, teď se lekl a pustil své brko, znamení písma, přímo 
na hlavu jedné naší staré babičky ze Stráže. Ta se také napřed strašně ulekla a pak začala 
křičet: „Ano, Boží znamení je tady. Boží znamení. Třeste se!“ V kostele vypukl údiv, chaos 
a zmatek. Boží znamení!

Pantofel
Jedna bavorovská babička chodila do kostela na každou svatbu. Žádná jí neunikla. Tehdy 

– před rekonstrukcí kostela – byl pod kazatelnou takový stupeň. A tak jednou při svatbě, 
když se zpozdila a pan děkan Pelikán už snoubence oddával – vlétla bábina do kostela, a jak 
byla rozletěná, zakopla o ten stupeň, a protože chodila naboso – vylétl její špinavý pantofel 
z nohy a letěl elegantním obloukem až na klekátko – před nevěstu a ženicha. Novomanželé 
se lekli a lekl se i děkan. Ovšem pohotová bavorovská „zpravodajkyně“ čile zaprorokovala: 
„Tak to on bude pod pantoflem. Tohle není náhoda. Kdepak, pravda to je.“

Gloria v prachu
Brzy po nástupu do Bavorova v roce 1960 jsem sloužil slavnostní bohoslužbu u svého 

souseda – konseminaristy v Předslavicích. Byli jsme tři u oltáře a mše sv., ještě podle sta-
rého ritu, se sloužila zády k lidem. Když přišel zpěv Gloria – zahřměl jsem to ze všech sil 
a vstoupili jsme na horní schod k oltáři. 

A vtom praskot a rána a hlavně mračno prachu, takže prý „ani kněze nebylo vidět“, jak 
řekla jedna paní. Inu, zapomněl jsem na svou váhu a na součet vah nás tří, stupínek pros- 
tě rupnul a rázem jsme byli o čtvrt metru níž. Nestalo se nikomu nic, ale Gloria bylo v pra-
chu.
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Nad sborníkem

zlatá stezka sv. 21 – 22/2014 – 2015

K letošním slavnostem Zlaté stezky přivezli sou-
maři nejen tradiční bílé zlato, nýbrž – obrazně myš-
leno – též jiné cennosti na běloskvoucím podkladě 
– tentokrát rovnou dvojčíslo sborníku Prachatické-
ho muzea Zlatá stezka. Nese věnování k  loňským 
80. narozeninám PhDr.  Václava Starého, vpravdě 
nestora zdejších archivářů a historiků, který do pra-
chatického okresního archivu poprvé vkročil již roku 
1957. O jeho práce nemůže nezavadit žádný zájemce 
o historii našich končin. I proto jubilantův životopis 
od jeho současné nástupkyně ve vedení archivu do-
provází soupis jeho děl, uveřejněných kdy ve sborní-
ku Zlatá stezka (od r. 1994). Do tohoto čísla přispěl 
na téma údržby prachatické větve historické doprav-
ní tepny, která této odborné tiskovině propůjčila své 
jméno, a pojednáním o německém spisovateli Josefu 
Messnerovi z města pod Libínem.

Téměř pravidelnou tematiku regionálních církev-
ních dějin zastupují dvě rozsáhlejší studie. Článek 
o obnovení fary v Němčicích v letech 1722 až 1723 je upraveným výtahem části zdařilé 
diplomové práce, kterou na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích loni obhájila E. Homolková, původem místní farnice. Vůbec nejobjemnější stať tohoto 
svazku, která pochází z pera, jímž je i toto psáno, pojednává o hledání a nalezení způsobu 
řešení situace duchovní správy ve Vimperku v první třetině 18. století v podobě zřízení 
zcela nové farnosti se střediskem v Horní Vltavici (1724) a beneficia pro stálého kněžské-
ho pomocníka přímo ve Vimperku (1731). Promítl se do něho i záměr jednoho místního 
rodáka nechat u Horní Vltavice postavit kapli, doložený od roku 1714, nově nastoupivší 
vrchností – Schwarzenberky (1719) však jinak uchopený a nakonec přetavený v úplně no-
vou farní osadu. Zajímavosti nepostrádají ani nerealizované návrhy podpory péče o duše, 
rozptýlené v šumavských hvozdech. Oba zmíněné příspěvky zároveň dokládají, z jak široké 
pramenné základny je nutné vycházet, aby se v souvislostech poznaného mohlo projevit 
trochu pravdě podobného tehdejší skutečnosti.

Obšírná stať J. Kovářové, která patrně též vychází z kvalifikační práce, přibližuje průběh 
kolektivizace zemědělství na Lhenicku. Z dalších příspěvků se lze dozvědět o archeolo-
gických nálezech v okolí Nebahov a Netolic, o učitelském rodu Hesů i o tom, jak zvláště 
pisatelé zdejších kronik zachytili zprávy o osudovém sarajevském atentátu (1914). Sborník 
je k dostání u vydavatele. Sp.
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Malý slovníček církevních pojmů

Apsida
Z lat. absis –„výklenek“. Je to půlkruhová nebo polygonální stavba, zastřešená poloko-

pulí. Vznikla v římské antické architektuře a využití došla především v architektuře román-
ské a gotické. Zprvu byly apsidy používány v římských thermách, bazilikách a chrámech, 
kde byly určeny pro umístění soch božstev nebo významných osobností. V křesťanských 
kostelích apsida většinou navazuje přímo na chrámovou loď a je zde umístěn oltář. Plní 
tak roli presbytáře. Velké baziliky mohou mít apsid více. Někdy se vyskytují i na koncích 
bočních lodí.

Archa
Z hebr. slova aron – „truhla“. Starý Zákon zmi-

ňuje 
1) archu úmluvy – byla to obdélníková schrán-

ka, pokrytá akátovým dřevem a potažená zlatem. 
Měřila přibližně 112 cm na délku a 66 cm na výšku 
a šířku. Sloužila k uschování tabulek s vyrytými de-
seti přikázáními, které dal Bůh Mojžíšovi na Sinaji.

2) archu noemovu, což bylo velké plavidlo, 
které Noe postavil na Boží příkaz, než přišla potopa světa, aby tak zachránil svoji rodinu 
a všechny druhy živočichů. Archa měla tvar velké truhly s rozměry 135 x 22,5 x 13,5 me-
trů. Byla rozdělena do tří pater, každé bylo asi 5 m vysoké. Měla vrata na boku, střechu 
na ochranu před deštěm a na bocích nahoře otvor, aby mohl dovnitř vzduch a světlo.

Askeze
Z řec. askésis – “cvičení, disciplína“. Původně toto slovo označovalo jakékoli cvičení – fy-

zické, duševní, mravní, které vede k upevnění disciplíny. V širším pojetí asketa značí toho, 
kdo se prakticky zříká světských zájmů, aby mohl dosáhnout pokroku v duchovním životě, 
čili jakýsi „odpírač světských radovánek“. V katolické církvi se askeze považuje za součást 
běžného křesťanského života, je jistým cvičením se ve  ctnosti, se záměrem dosáhnout 
nebo alespoň přiblížit se ideálu křesťanské dokonalosti. Zahrnuje meditaci, modlitbu, 
účast na liturgii a svátostech, půst, almužnu a dobročinnost aj. Asketickou metodou jsou 
též duchovní cvičení čili exercicie.

Časopis Jan Prachatický rovněž na: 

http://casopis.farnostprachatice.cz a na facebooku jan Prachatický
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Vypravili jsme se

ježíš na mě s láskou pohleděl…
V  den, kdy se v  Domově seniorů Mistra 

Křišťana v  kapli Božího milosrdenství světila 
ikona tzv. Kříže sv. Damiána, bylo více akcí 
a  my sestry jsme se rozhodly pro závěrečný 
koncert v  rámci duchovní hudby před poutí 
ke sv. Janu Neumannovi. Přesto nebylo možné 
nezaznamenat, že tato akce zanechala v těch, 
kdo se zúčastnili svěcení, velký dojem. S nad-
šením jsem vyslechla přednášku pana jáhna 
Bendy, jak velký duchovní význam má kříž 
pro všechny, kdo navštíví kapli, jak bratr Da-
mián tento kříž vytvářel a „psal“ na kolenou. 
Ke vzniku této ikony by se jistě zasvěceně a po-
drobněji vyjádřil pan jáhen. Kříž světil náš pan 
vikář a také vyjadřoval radost z celé události. 
Napadlo mě, že ikonografie sice není můj ob-
divovaný zdroj úcty, ale že si někdy udělám čas strávit před ním nějakou chvíli o samotě. 
Sám svatý František prožil před tímto křížem, který namaloval neznámý syrský mnich, své 
duchovní obrácení a pak opravil kostelík, který byl na spadnutí. Později v blízkosti vznikl 
klášter založený svatou Klárou a i pro ně se stal kříž zdrojem úcty. Když se sestry stěhovaly, 
vzaly kříž s sebou a trvalo 700 let, než jej klarisky vystavily veřejně k uctívání. Bylo to roku 
1957 ve Svatém týdnu. Trvale je umístěn v Assisi v kapli sv. Jiří a od té doby nepřestává 
poutat pozornost lidí, protože z Ježíšovy tváře vyzařuje podivuhodný mír a krása.

V Brně probíhala charismatická konference na téma: Ježíš na něj s láskou pohleděl… (Mk 
10,21). Protože většina naší komunity byla na konferenci, udělala jsem si vycházku do do-
mova a vklouzla do kaple. Přečetla jsem si brožurku o vzniku ikony a pak jsem se zadívala 
na tvář Krista. Vedle ikony je obraz Krista, jak kráčí obilným polem – řeklo by se – takový 
málo umělecký projev. Stále moje oči klouzaly k tomuto obrazu, protože moje představa 
z dětských let je spojena s tímto pojetím Krista. Znám obilné pole při žních a kvítka, která 
jsem si jako dítě trhávala. Musela jsem se donutit dívat na ikonu a pak jsem si šla stoupnout 
před kříž, abych vnímala Kristovu tvář zblízka. Svatá Klára napsala v dopise svaté Anežce: 
„Do tohoto zrcadla se denně dívej, královno a snoubenko Krista Ježíše, a ustavičně v něm 
pozoruj svoji tvář, aby ses ozdobila květy nejrozličnějších ctností a oděla se těmi rouchy. 
V tomto zrcadle se skví chudoba, pokora a nevýslovná láska…“

Nedovedla bych lépe vyjádřit chvíli, kterou jsem pak prožila. Chtěla jsem, aby se Ježíš 
i na mě s láskou podíval, a On to pro mě udělal. Nemohu psát o tom, co následovalo, ale 
vím, že Ježíš se tak může podívat na každého, kdo tam přijde žíznivý po lásce, protože On 
se stal na kříži láskou… Vybízím k soukromé návštěvě každého, kdo půjde kolem… 

S. M. Sebastiana
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Stalo se

První sv. přijímání dětí v Prachaticích


