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S milovaným člověkem můžeš být jen někdy.
S milujícím Bohem můžeš být vždycky.
++++++++++
Svět je Boží, i když ve světě žijí
bezbožníci i svévolníci.
++++++++++
Kde je pravda a láska,
tam nemůže být zrada.
++++++++++
Pravá láska – i lidská – je vzácná.
Je to nebe na zemi.
++++++++++
Kde chybí táta, tam mají děti hlad.
Kde chybí máma, tam mají děti strach.
++++++++++
Člověk naší doby nehledá vždy pravdu, ale senzaci.
Pravda zneklidňuje, senzace vzrušuje.
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abouchali na dveře a prosili
o nocleh, nebylo místo. Nebo měli
ti lidé strach, či se jim jen nechtělo obětovat svůj večerní klid. Rozhodli se tak, jak se rozhodli. Nevím, nebyl jsem tam, nemohu soudit. Téměř o dva
tisíce let později schovávala sestra Alžběta parašutistu. V prasečím chlívku. Denně se strachovala
o život, a protože mu dávala téměř všechno své
jídlo, onemocněla tuberkulózou a válku přežila jen
o pár dnů. Parašutistu pak stejně chytli a zastřelili. O několik dalších let později se jiní rozhodovali,
zda podepíší přihlášku do strany nebo spolupráci
se státní bezpečností. Někdo kolaboroval s režimem a v klidu přežíval, jiný se vzepřel. Každý měl
svůj důvod. Nikdo z nich dopředu nevěděl, jak to
všechno dopadne a zda jim to čisté svědomí nebude do konce života jen na obtíž nebo je nezaplatí životem. Čas od času jsme vystaveni zkoušce,
kdy se musíme rozhodnout, na jakou stranu se
postavíme, přičemž ta jedna nás většinou povede proti proudu, kamenitým korytem, druhá nás
hezky unáší s davem. To, co prožíváme dnes, je
zlé a kruté. Možná to ovlivní dějiny Evropy či
dokonce celého světa. Každopádně to dnes mění
nás. Avšak i když to možná zní cynicky, jsem za
tu příležitost vděčný. Už kvůli svým dětem. Že se
musejí rozhodnout samy za sebe. Na jednu misku
vah položit svůj strach, na druhou své svědomí.
Jen samy za sebe. Každá generace si to nejméně
jednou musela prožít. Vlastně to je jedna z mála
příležitostí, kdy dostaneme coby rodiče známku
za to, jak jsme si vedli při výchově svých, dnes již
dospělých dětí. Žiju u hranic s Německem a vidím, co vidím. Přiznám se, že mám strach. Velký
strach. Ale také čisté svědomí, že jednou nebudu
litovat, že jsem nepřibouchl ony pomyslné dveře
jako tenkrát ti lidé v Betlémě.

Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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Liturgický kalendář
Ne
Út

4. 10. 27. neděle v mezidobí – Liturgická barva: zelená, žaltář 3. týdne
6. 10. Úterý 27. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Bruna, kněze – nezávazná památka – L. b.: bílá
St
7. 10. Památka Panny Marie Růžencové – L. b.: bílá
Pá
9. 10. Pátek 27. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Dionýsia, biskupa
a druhů, mučedníků – nezávazná památka – L. b.: červená, nebo Památka sv. Jana
Leonardiho, kněze – nezávazná památka – L. b.: bílá
Ne 11. 10. 28. neděle v mezidobí – L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Po 12. 10. Pondělí 28. týdne mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Radima, biskupa –
nezávazná památka – L. b.: bílá
St 14. 10.	Středa 28. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Kalista I., papeže
a mučedníka – nezávazná památka – L. b.: červená
Čt 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve – L. b.: bílá
Pá 16. 10. Pátek 28. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Hedviky – nezávazná
památka – L. b.: bílá, nebo Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny – nezávazná památka – L. b.: bílá
So 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka – L. b.: červená
Ne 18. 10. 29. neděle v mezidobí – L. b.: zelená
		 Den modliteb za misie – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí – L. b.:
zelená nebo bílá, žaltář 1. týdne
Po 19. 10. Pondělí 29. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Jana de Brébeuf
a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků – nezávazná památka – L. b.: červená,
nebo Památka sv. Pavla od Kříže, kněze – nezávazná památka – L. b.: bílá
St 21. 10.	Středa 29. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka bl. Karla Rakouského
– nezávazná památka – L. b.: bílá
Čt 22. 10.	Čtvrtek 29. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Jana Pavla II., papeže – nezávazná památka – L. b.: bílá
Pá 23. 10. Pátek 29. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Jana Kapistránského, kněze – nezávazná památka – L. b.: bílá
So 24. 10.	Sobota 29. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa – nezávazná památka – L. b.: bílá, nebo Sobotní památka Panny
Marie – nezávazná památka – L. b.: bílá
Ne 25. 10. V kostelích, kde není znám datum posvěcení: SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA – mše: Gloria, Krédo, preface vlastní – L. b.: bílá
		 V ostatních kostelích: 30. neděle v mezidobí – L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
St 28. 10.	Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů – mše: Gloria, preface o apoštolech –
L. b.: červená
So 31. 10.	Sobota 30. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Wolfganga, biskupa – nezávazná památka – L. b.: bílá, nebo Sobotní památka Panny Marie – nezávazná památka – L. b.: bílá
Ne 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – mše: Gloria, Krédo, preface vlastní – L. b.: bílá
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POSVÍCENÍ (VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA)
Městským lidem se při slově „posvícení“ vybaví jen venkovské tradice spojené s přejídáním. Pro naše předky však mělo hluboký význam.
Podle pověsti (kterou lze ale doložit z Bible) slavil poprvé posvícení král Šalamoun u příležitosti posvěcení chrámu v Jeruzalémě. Uspořádal tehdy velkou hostinu, jíž dalo jméno
právě posvěcení svatostánku.
Středověk spojený s křesťanskou vírou tuto tradici vděčně přebral. Dostavba kostela byla
totiž vždy mimořádnou událostí pro celou obec. Lidé věnovali místnímu kostelu mnoho
peněz a dřiny, protože se stal kulturním a společenským centrem obce a rázem vyzvedl její
význam. Po celou dobu středověku a část novověku bylo tedy „posvícení“ událostí opravdu
výjimečnou.
A protože se slavilo v každé farnosti v jinou dobu, lidé navštěvovali posvícení konaná
v okolních obcích, aby navštívili příbuzné a známé, dobře pojedli a odpočinuli si od práce.
Lidé se bavili, pracovní morálka trpěla. A tak císař František Josef II. sjednotil oslavy v celé
zemi tím, že nařídil slavit posvícení třetí neděli v říjnu, po svátku sv. Havla. Poslušní poddaní sice přijali nařízení s nadšením a „císařské hody“, neboli „havelské posvícení“ důkladně
slavili, svá místní posvícení však zachovali. (Více na: www.svarkov.cz)
V obecné řeči se slova posvětit používá téměř pro všechny úkony – od vody přes růženec
až po biskupa.
Zde je v krátkosti vysvětlen rozdíl:
Termíny požehnání, žehnat (lat. benedictio, benedicere) odkazují na viditelné znaky,
kterými se vyjadřuje a uskutečňuje posvěcování lidí v Kristu a oslava Boha. Požehnání
zprostředkovává Boží dobrodiní a má na zřeteli zvláště Boha, ale i lidi, které Bůh svou
prozřetelností řídí a chrání. Vztahuje se však i na stvořené věci – jejich množstvím a rozmanitostí totiž Bůh člověku žehná. Proto se termín požehnat vztahuje na vodu, osoby, budovy, kapličky, činnosti věřících, předměty a zařízení v kostele, předměty lidové zbožnosti
(růženec, obrázek, křížek) atd.
Označení posvěcení, světit (lat. dedicatio, dedicare) jsou vyhrazeny pouze kostelu
a oltáři. I v tomto případě se, stejně jako při požehnání, daná věc či místo stává posvátnou, posvátným. Rozdíl je v tom, že posvěcení uděluje předmětu charakter větší stability, trvalého určení na Boží kult, protože je spojeno s pomazáním křižmem. Také je třeba
poznamenat, že posvěcení vykonává biskup (pouze když to vyžadují celkem mimořádné
okolnosti, může tento úkon svěřit osobně zplnomocněnému knězi) na rozdíl od požehnání,
které může vykonat každý kněz nebo i jáhen.
Shrnutí:
Požehnání, benedikce – osob a věcí
Posvěcení, dedikace – kostela, oltáře
Zasvěcení, konsekrace – chleba a vína, křižma, biskupa, panny
Vysvěcení, ordinace – biskupa, kněze a jáhna. (více na: www.farnostpisek.cz)
V kostelích a kaplích, jejichž přesný den posvěcení není známý, se podle liturgického
kalendáře koná slavnost výročí jejich posvěcení každoročně buď 25. října anebo je možno
ji přeložit na následující neděli.
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Boromejky
Duchovní mateřství neroste s přibývajícím věkem,
má jiné parametry a zákonitosti,
než mateřství pouze lidské.

Pokračování z minulého čísla:
Jak jsme potřebovaly takovou Matku! Matka Vojtěcha nám stále naslouchala. Měla svůj
pokoj na chodbě, která vedla do kaple. Poznaly jsme, že ona přijímá a povzbuzuje i mnoho
dalších lidí, zvlášť kněží. Nikdy na sobě nedala znát nervozitu z neustálého vyrušování
příchozích. Připadalo nám někdy, že je jako Ježíš, který prochází i zavřenými dveřmi. Všude, kde se objevila, bylo teplo a světlo. Byla velikonoční Matkou. Toto zvláštní tajemství se
neukrylo, i když procházela ulicemi Prahy nebo Brna s parukou na hlavě, v jednoduchém
civilním šatě, aby se s námi mohla setkat v našich domečcích. Když Matka některou z nás
přijala do kongregace, zavedla nás k soše Panny Marie Bolestné, Paládiu kongregace, a té
svěřila náš další život. Dostaly jsme černý plášť s bílým límečkem, malou medailku, a tak
jsme se staly kandidátkami kongregace. Přijímala nás velmi mladé a nezkušené, ale měly
jsme možnost několik let zkoumat, zda je naše povolání pravé a bez závazků kdykoliv
opustit kongregaci. Teprve pak jsme byly přijímány do noviciátu.
Každý svatý je odrazem své doby, svého rodného prostředí a povolání. Ani v Matce Vojtěše nemůžeme hledat něco jiného. Ona jako pravá Matka živila, chránila v Duchu svatém
v našem společenství něco důležitého, co se ze života člověka a společenství vytrácelo a přitom v pokoncilní době potřebovalo naléhavého vysvětlení.
,Ve své vlastní a základní podstatě se milosrdenství projevuje jako znovuocenění, jako dobývání dobra zpod všech nánosů zla, které je ve světě a v člověku.‘ (Jan Pavel II.)
Matka Vojtěcha na tyto výzvy odpověděla světecky a také my jsme se s nadšením pustily do úsilí o velkodušné rozvíjení života kontemplace a milosrdenství, tj. účinné lásky
k jednotlivým trpícím.
,Nové se rodí ze starého. Staré se zdokonaluje v novém.‘ (Jan Pavel II.)
I těmito slovy by se dal charakterizovat život Matky Vojtěchy. Nezaložila nové společenství jako Matka Tereza, ale nebylo pro ni určitě lehké stát v Duchu svatém na rozhraní starého a nového. Bůh v každé době odpovídá na potřeby a touhy lidu. Boromejské společenství
milosrdenství pocházející z Francie z dob po třicetileté válce, kdy se šířil mor, u nás žilo už
150 let. Matka Vojtěcha si uvědomovala, že staletou zkušenost ekonomie milosrdenství
je třeba účinněji předat dnešní době, která je zasažena jinými druhy bídy než hmotnými.
Hned na začátku své služby jemnou a pevnou rukou načrtávala na černém jednorozměrném obrazu totalitního člověka a společnosti pevné rysy rodícího se pokoncilního společenství boromejek. Ona šla před námi jako první ve světle Ducha svatého a Neposkvrněného
Srdce jeho snoubenky Marie. To ji nejvíc charakterizovalo. Tak nám zůstala v paměti. Duch
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Znojmo – Hradiště
svatý ji vedl více do hlubin i do výšin života v milosrdenství a aby objevovala plány Boží
prozřetelnosti. Obdiv budilo to, jak nám všechno dokázala jednoduše vysvětlit – pohled
na světecký život svatého Karla, na rodinný duch našeho společenství, pramenící ze Svaté
rodiny, na spiritualitu vycházející z ukřižovaného Spasitele a lásky k němu, na eucharistickou úctu a modlitbu spojenou s kontemplací, pohled na naše zasvěcení, sliby, pokoru,
chudobu, kajícnost, život v Boží prozřetelnosti…
V druhém období své služby, po získání schválení našich Konstitucí, se pevně opřela
o důvěru církve a usilovala o ještě větší obnovu v našem řeholním zasvěcení a apoštolátu.
Jednou z jejích památných akcí byla veřejná prosba obrácená k představitelům státu
a tehdejší – režimu podléhající – Charity, aby směly obléknout řeholní roucho aspoň některé z nás, které žily v charitních domech a staraly se o naše přestárlé spolusestry. Ona tak
přispěla v průlomu postupného přijímání řeholního dorostu ještě v totalitní době.
Matka Vojtěcha umírá v době, kdy kongregace slavila 150. výročí života boromejek
v České republice. Ona, aniž to tušila, se stala tím klíčkem našeho boromejského života,
který tak neustále hledala – klíčkem zdravým a obnoveným.
Jako výraz vděčnosti uspořádaly mladé sestry velké divadelní představení za herecké
účasti všech komunit. Bylo to tři měsíce před její smrtí. Poznala, že jsme porozuměly tužbám jejího srdce, a po představení na závěr nám řekla: ,Nebojím se zemřít, když mám takové
sestry.‘
My, děti totality, jsme jí nesměly jít na pohřeb.
SM. Sebastiana
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Boromejky
Na svátek Panny Marie Bolestné se konala poutní mše svatá v Domově pro seniory v Kůsově. Do zdejší malé kaple se vejde
jen kněz a přisluhující. Ostatní obyvatelé
sdílejí bohoslužbu z chodby. Na pozvání
pana biskupa Pavla Posáda jsem se na tuto
mši svatou jela se sestrou Alenou, protože
v Kůsově jsme spolu strávily více let života
a vzpomínek je mnoho. Mši svatou sloužil
pan biskup spolu s kněžími zdejší farnosti, otcem Petrem Misařem a Vavřincem
Skýpalou, který mši doprovázel zpěvem
a hrou na kytaru. Nechyběl ani pan jáhen Jaroslav Filip, který mívá pro obyvatele pravidelně bohoslužbu slova. Pan biskup mluvil velmi srdečně a dotýkal se v promluvě těžkostí
společného života. Po mši svaté proběhlo krátké posezení u kávy, plné příběhů a vzpomínek. Se sestrou Alenou jsme navštívily bývalého pana vedoucího Jaroslava Kortuse, který
je zde již pacientem. Měl velkou radost.
Při této příležitosti jsme přijali pozvání farníka pana Josefa Sovy. Projížděl s námi blízké
okolí, ukázal nám, kde všude svou horlivostí a nadšením opravil Boží muka a kde se snaží
opravit to, co za doby totality zničili vojáci v pohraničním pásmu. Tak jsme si vyslechli
snahu postavit alespoň kapli na místě odstřeleného kostela v Prášilech a navštívili jsme
také „Šumavské Lurdy“, místo, kde stávala Hauswaldská kaple. V minulosti byla známým
poutním místem. Kaple byla odstřelena vojáky a místo bylo opět přivedeno k životu v srpnu 2006 zásluhou občanského sdružení Karla Klostermanna. Dnes je na místě kaple velký
balvan s křížem. Dřevěnými korýtky tekla voda na skleněný kámen a sloužila unaveným
turistům a poutníkům. Dnes voda neteče, pramen vyschl. Byl to velmi smutný pohled.
Dílo, zničené lidskou rukou bude opět někdy obnoveno, ale je v Boží moci, jestli se obnoví
pramen čisté vody. Vraceli jsme se domů kolem Vchynicko - tetovského kanálu, který v dřívějších dobách splavoval velké množství dřeva. Dnes v něm teče tak málo
vody, že by to stačilo jen na papírovou
loďku. Své putování jsme skončili na
Modravě, kde nás přijal pan starosta
Schubert, také velký ochránce přírody, a společně jsme strávili pohodové chvilky u dobrého oběda. Zůstala
v nás krásná vzpomínka, ale i úpěnlivá modlitba za obnovení vyschlého
pramene a zničených míst na Šumavě.
SM. Sebastiana
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Life update
Léto v kapelách
V květnu tohoto roku jsem úspěšně odmaturoval a měl jsem vidinu čtyř měsíců prázdnin, než nastoupím na vysokou školu. Samozřejmě nic moc jsem si neplánoval, chtěl jsem
hodně odpočívat, užít si zaslouženého klidu po maturitě a někam se podívat. Potom to ale
všechno začalo.
Naskytla se mi možnost mít perfektní brigádu jako hudebník na zámku Červená Lhota.
Bylo to 14 dní velkých zkušeností a hlavně, omlouvám se, že to tak řeknu, hodně peněz za
málo dřiny. Hudba mě vždycky bavila, nikdy jsem ji neměl jako zdroj peněz, nikdy jsem si
nedokázal představit, že bych si za deset dní mohl vydělat tolik, jako kdybych si šel na dva
měsíce sednout v Prachaticích za kasu do Kauflandu. Vždycky jsem potom říkal, Pán se stará, protože ve zbytku prázdnin už jsem neměl na brigádu čas a opravdu bych ji potřeboval
kvůli výdajům spojeným s vysokou školou.
Téměř celý další čas jsem trávil v křesťanských kapelách a opravdu jsem si to užil. Na
přelomu července a srpna jsem měl na starost kapelu na Enter-Junioru na Ktiši. Byl to
týden plný hraní, skvělé atmosféry a smysluplné práce, protože jsem opravdu cítil, že to, co
děláme je správné a pomáhá to účastníkům Enter-Junioru lépe prožívat všechny modlitby
a mše svaté.
V průběhu srpna mě čekala další akce v kapele. Exercicie pro mládež v Koclířově. Svým
zpěvem a hrou jsme doprovázeli celý program exercicií a k tomu se hlavně duchovně obohacovali při přednáškách a celý týden prožili v klidu s Pánem. Občas jsem také hrával s budějovickým Dryjákem při studentských středách, na svatbě a v kostele v Českých Budějovicích
na Piaristickém náměstí. Je krásné vidět, že i jinde po diecézi jsou skvělé mládežnické
křesťanské kapely, které slouží
lidem.
Tyto dlouhé prázdniny jsem
zakončil spolu s mým nejdražším Elaionem na Večeru mladých na Lomci. Byl jsem moc
rád, že jsme se opět mohli sejít
a že nám čas a škola dovolí spolu
opět hrát. Těším se na další akce
s naší kapelou a všechny Vás
moc zvu na dětské mše svaté
vždy první neděli v měsíci, které
doprovázíme, a na všechny naše
další akce, které můžete sledovat na stránkách farnosti v sekci Elaion. Nakonec bych dodal,
svatá Cecilie, oroduj za nás.
Martin Vanáč
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Kláštery
Břevnovský klášter
…vše zapsáno do děje časů, nic neztrácí se, i když je neviděno… Tato slova nám zanechal ve
své básnické sbírce Anastáz Opasek, opat a od roku 1993 arciopat břevnovského kláštera.
V tomto roce oslavil první mužský klášter v Čechách tisíc let své existence a papež Jan Pavel
II. mu udělil statut arciopatství.
Vraťme se však o více než tisíc let zpátky do naší historie a zastavme se spolu u malé
studánky, která leží na počátku příběhu. Podle pověsti se u ní v lednu roku 993 sešli kníže
Boleslav II. z rodu Přemyslovců a pražský biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců poté, co měli
v noci stejný sen. Výsledkem jejich setkání bylo založení kláštera benediktinů v místě nazvaném Břevnov. Také toto jméno má svůj legendou zdůvodněný původ – ve vodě studánky
později zvané Vojtěška leželo břevno.
Vojtěch, který se díky svému původu i vzdělání stal již v šestadvaceti letech biskupem,
měl četné kontakty s královskými dvory i evropskými kláštery. Do Břevnova přivedl první
dvanáctičlennou skupinu bratří z kláštera sv. Alexia a Bonifáce z římského Aventina. Doba
však byla dramatická a dva roky nato byli na svém hradě Libici vyvražděni Slavníkovci.
Hrůznou událost kromě Vojtěcha přežil jen jeho bratr Radim. Ten byl přítomen i Vojtěchově mučednické smrti o dva roky později a svůj život dožil v aventinském mateřinci.
Bratrstvo se v osudném roce 995 rozešlo a první opat Anastasius odešel do Uher, kde se
časem stal ostřihomským arcibiskupem.
Počátkem následujícího století se však do Břevnova vrátil život. Nové bratrstvo v symbolickém počtu dvanácti přišlo tentokrát z Niederaltaichu. Velkou zásluhu na obnově klášterního života měl Gűnter – Vintíř. Do vedení bratrstva dosadil opata Meginharda, který
se vedle duchovního působení pustil do stavění. Vznikla první románská trojlodní bazilika
s dvojicí věží v západním průčelí a s rozměrnou kryptou v podzemí presbytáře. Původní
provizorní dřevěné stavby byly postupně nahrazovány zděnými budovami. V bazilice byl
po své smrti roku 1045 pohřben také Vintíř. Jeho osobnost připomíná zachovaný reliéfní
náhrobek. V době rané gotiky pak nad hrobem vznikla jemu zasvěcená kaple. Stavební
činnost se dále rozvíjela za opata
Pavla II. Bavora z Nečtin, později
však ustávala a pražský arcibiskup
Arnošt z Pardubic při své návštěvě roku 1357 označil klášter jako
zpustlý. Roku 1420 byl klášter definitivně zpustošen a vypálen husity.
Činnost klášterního bratrstva se
podobně jako v jiných benediktinských společenstvích zaměřovala
nejen na stavitelství, ale také na
hospodaření na polích a v lesích.
Břevnovský klášter byl bohatě
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obdarováván a v době středověku vlastnil pět
hospodářských dvorů. Do jeho činnosti spadal také pivovar, který byl údajně založen již
v roce 993. Součástí kláštera bylo také skriptorium, kde byly ručně psány a iluminovány
vzácné svazky – antifonáře, žaltáře a kodexy.
Těmi byla tvořena rozsáhlá knihovna, doplněná také dary nebo knihami autorů, kteří
v klášteře žili a tvořili.
Z významných osobností můžeme jmenovat například Jana z Holešova, autora traktátu
o písni Hospodine pomiluj ny nebo traktátu o vánočních zvycích. V břevnovském skriptoriu
počal vznikat diakritický pravopis, který postupně nahrazoval původní spřežkový. Tato
reforma pravopisu je později připisována Janu Husovi. Z dalších významných mužů jmenujme Vojtěcha Raňků z Ježova, filozofa a spisovatele pohřbeného v konventním chrámu
sv. Vojtěcha.
Teprve doba sedmnáctého století oživila činnost benediktinského konventu, do jehož
čela roku 1663 přišel opat Tomáš Sartorius. Ten počal se stavěním menší klášterní budovy – malého kláštera – přilehlé ze severní strany ke zbylému chóru gotické baziliky. První
benediktini do ní byli uvedeni v roce 1674. Počaly vznikat také velkorysé plány na výstavbu
nových budov. Architekt Pavel Ignác Bayer vytvořil několik projektů, z nichž byl jeden realizován. Byl zachován Sartoriův malý klášter a novostavba počala vznikat na opačné straně
půdorysu. Do služeb stavitele přichází Kryštof Dientzenhofer, který se podřizuje Bayerovu
projektu. Teprve jeho syn Kilián Ignác vstupuje do břevnovského kláštera jako samostatný
architekt. Spolu se svým otcem vytvářejí novou baziliku zasvěcenou sv. Markétě. Otec a syn
přinášejí do stavby vliv radikálního baroka se složitými eliptickými půdorysy, zvlněnými
stěnami a bohatou štukovou výzdobou.
Také interiér nese znaky vrcholného baroka. V klenbě kostela a křížové chodby se zachovala fresková výzdoba malíře Jana Jakuba ze Steinfelsu, prolamující svými iluzivními
pohledy do prostoru nebes pevnou stěnu klenby. Kostel je vybaven pěti akantovými oltáři
s obrazy světců. Jejich autorem nebyl nikdo menší než Petr Brandl. Máme zde jedinečný
soubor Brandlových obrazů v zachovaném celku. K prostoru kláštera byla zapojena také
původně goticky zaklenutá a do barokní podoby změněná studánka Vojtěška spolu s rozsáhlou klášterní zahradou.
Klášter kromě své tradiční činnosti sloužil také jako špitál nejen pro své obyvatele, ale
také pro poddaný lid. To byl důvod, pro který nebyl během josefínských reforem zrušen.
Novodobá historie benediktinského opatství byla značně dramatická. Během německé okupace zde sídlilo gestapo, bratrstvo se částečně zachránilo odchodem do jiných klášterů.
V době poválečné pak s výjimkou několika klidných let nastoupila tajná policie a obsadila
část budov. Ve větší části kláštera byl zřízen archiv.
Opat Anastáz Opasek, pronásledovaný komunistickým režimem, se po propuštění z vazby uchýlil do exilu v někdejší SRN a do Břevnova se navrátil až po revoluci. Měl příležitost
oslavit výročí založení kláštera a svůj úřad arciopata vykonával až do své smrti roku 1999.
MFK
11

Homilie
Rodina a národy
Katecheze papeže Františka na gen. Audienci 16. 9. 2015 na nám. sv. Pavla v Římě
Tato naše reflexe je poslední z cyklu katechezí o manželství a rodině. Stojíme před krásnými a náročnými událostmi, které se přímo pojí k tomuto velkému tématu, Světovým
setkáním rodin ve Filadelfii a biskupskou synodou v Římě. Obojí má světový rozměr, který
odpovídá všeobecné dimenzi křesťanství, ale také všeobecné důležitosti tohoto základního
a nezastupitelného společenství, kterým je rodina.
Nynější civilizační etapa je poznamenána dlouhodobými účinky společnosti řízené ekonomickou technokracií. Podřízenost etiky logice zisku má k dispozici nesmírné prostředky
a enormní mediální podporu. V tomto scénáři se nová smlouva muže a ženy stává nejenom
nezbytností, ale i strategií emancipace národů od peněžní kolonizace. Tato smlouva se musí
znovu stát směrnicí politiky, ekonomie i občanského soužití! Ona rozhoduje o obyvatelnosti země, o přenosu životního citu a o vazbách paměti a naděje.
Mohli bychom říci, že manželsko-rodinné společenství muže a ženy je „zlatým jádrem“
této smlouvy, její životodárnou gramatikou. Víra ji čerpá ze stvořitelské moudrosti Boha,
který svěřil rodině nikoli péči o samoúčelnou intimitu, nýbrž vzrušující plán „zdomácnění“
světa. Právě rodina je počátkem, základem této světové kultury, která nás zachraňuje před
mnoha a mnoha útoky, destrukcemi, kolonizacemi, včetně té peněžní, anebo před ideologiemi, které tolik ohrožují svět. Rodina je obrannou základnou.
…..
Stvořený svět je svěřen muži a ženě. To co se děje mezi nimi, poznamenává všechno.
Jejich odmítavý postoj k Božímu požehnání ústí nevyhnutelně do jakéhosi deliria všemohoucnosti, které obrací všechno vniveč. Říkáme tomu „prvotní hřích“. A všichni přicházíme
na svět s touto dědičnou chorobou.
Přesto však nejsme prokleti, ani ponecháni sobě napospas. Už starozákonní podání
první lásky Boha k muži a k ženě bylo psáno ohněm! „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou
a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím“ (Gn 3,15a). Těmito slovy se obrací Bůh ke lstivému hadovi, mágovi. A prostřednictvím těchto slov Bůh vybavuje ženu ochrannou bariérou
proti zlu, ke které se může, pokud chce, utíkat po všechna pokolení. To znamená, že žena
je nositelkou tajného a zvláštního požehnání na obranu svého stvoření před Zlým! Jako žena
Apokalypsy, která běží skrýt dítě před Drakem. A Bůh ji chrání (srov. Zj 12,6).
Pomyslete, jaká hlubina se zde otevírá! Vyskytují se mnohá a někdy urážlivá klišé o ženě
pokušitelce jako té, která navádí ke zlu. Existuje však prostor pro teologii ženy, který je na
výši tohoto Božího požehnání pro ni a pro její potomstvo!
Milosrdná Boží ochrana nad mužem a ženou však v každém případě pro oba nikdy neustává. Nezapomínejme na to! Symbolický jazyk Bible nám říká, že ještě před jejich vyhnáním
ze zahrady Eden, udělal Bůh muži a ženě kožené sukně a oblékl je do nich. Tento projev
něhy znamená, že Bůh ani v bolestných důsledcích našeho hříchu nechce, abychom byli
nazí a vydáni svému údělu hříšníků. Tato božská něha, tato péče o nás, se vtělila v Ježíši
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Nazaretském, Božím Synu, „narozeném ze ženy“ (Gal 4,4). A svatý Pavel dále říká, že „Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky“ (Řím 5,8). Kristus narozený ze ženy, z jedné
ženy, je Božím pohlazením našich ran, našich pochybení, našich hříchů. Bůh nás miluje
takové, jakými jsme, a chce nás v tomto plánu vést dál. Žena je ta silnější, která tento plán
nese dál.
Příslib, který Bůh dává muži a ženě na počátku dějin, zahrnuje všechny lidské bytosti až
do konce dějin. Budeme-li mít dostatek víry, rodiny národů země se rozpoznají v tomto požehnání. Na každý pád, kdokoli se nechá pohnout touto vizí, ať už patří k jakémukoli národu, lidu
a náboženskému vyznání, je na cestě s námi. Bude naším bratrem a naší sestrou. Bez jakéhokoli proselytismu! Kráčejme v tomto požehnání za tímto Božím cílem, aby se z nás všech v životě stali bratři uprostřed světa, který jde kupředu a rodí se z rodiny, ze spojení muže a ženy.
Bůh vám žehnej rodiny všech koutů země! Bůh žehnej vám všem!
Podle http://www.radiovaticana.cz/
Milá návštěva
Přijel k nám do Vimperka o prázdninách v době 12 –23. 7. 2015 kamarád
našeho otce Petra z Brna. Jmenuje se
Pavel Hověz a je to kněz, který pobýval v Německu a staral se tam o krajany. Pak se vrátil do Brna a pokouší se
tam postavit na sídlišti Lesná kostel,
o němž říká, že patří na sídliště stejně
jako supermarket.

Myslím, že na něj sbírá peníze už
25 let. Je pro mě zvláštní, jak dlouho
se snaží o tuto myšlenku. Napadá mě
snad jen otec Abraham, který opustil
svoje jisté a šel za Bohem…
Otec Pavel je pohodář a milý člověk.
Vimperští posluchači rádia Proglas ho
doposud znali jen podle hlasu, z přenosů nedělních mší svatých. Na fotce
je s hosty z Proglasu ve Svaté Maří. Se
vzácnou návštěvou připutovala i neteř ředitele rádia Proglas P. Martina
Holíka, která provzdušnila slavnostní
bohoslužbu svým skřivánčím zpěvem.
V. Předotová, M. Kosemská
13

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.

Josef Kuberna
Narozen 15. 1. 1994
Student
Svobodný
Ke službě jsem se dostal tak trochu
náhodou, když můj starší brácha dostal nabídku k absolvování akolytského kurzu. Už si nepamatuji, jestli to
způsobila má zvědavost či něco jiného.
Důležité je, že jsem s ním nastoupil na
plavbu kurzem za bližším poznáním
Boha a služby Bohu. Na této plavbě
jsem získal mnoho užitečných vědomostí, cenných zkušeností a v neposlední řadě jsem poznal lidi dobrého
srdce a pevné víry. Netrvalo dlouho
a má loď zakotvila v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, kde jsem prožil jeden ze svých nejúžasnějších dní svého života. Stále tu chvíli dne 20. března 2011 mám v živé paměti, jak
před mou maličkostí stojí sám pan biskup Pavel Posád a pověřuje mě mimořádným přisluhovačem.
Myslíte, že má plavba skončila? Právě naopak. Pln radosti, nadšení a duchovní posily
jsem pokračoval do pro mne neznámých vod služby Bohu. Naštěstí nejsem na této cestě
sám. Můj starší brácha se se mnou plaví bok po boku a ve všem mi je nápomocen. Službu
vykonáváme ve volarské farnosti a občas zajedeme i do Záblatí a Lažiště. Většinou jezdíme
s bráchou pomáhat P. Jindřichu Hyblerovi se mší svatou. Občas se však stane, že se musíme rozdělit a každý jet do jiného kostela buď na mši svatou, nebo bohoslužbu slova. Mé
vytížení mi vyhovuje a nijak mě neomezuje.
Když mi cestu zkříží cokoli špatného, čerpám sílu vytrvat hlavně od své rodiny, která mě
ve všem podporuje a modlí se za mě. Mou další posilou je pravidelné setkávání se s ostatními akolyty pod vedením vikáře Josefa Sláčíka, kde mohu postupovat hlouběji tajemstvím
eucharistie a rozvíjet svůj plamen lásky k Bohu.
Ze srdce děkuji všem, kdo mi v mojí službě jakkoli pomohli, a jestli mě v budoucnu zavane vítr k jáhenství či kněžství, ví Bůh. Já jen mohu být šťastný z života, který mi byl dán,
a snažit se ho nepromarnit, abych na konci své životní poutě mohl hrdě projít nebeskou
branou.
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Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy
Stachy
Stašský hřbitov je vlastně jen pár kroků od
rozlehlé návsi, rozložené kolem pozdně barokního kostela, kdysi farního, dnes hřbitovního. Ten
byl postaven v roce 1781 a zasvěcen Panně Marii
Bolestné. Hned nedaleko vchodu se nachází hrob,
u kterého se jistě zastaví každý milovník staré Šumavy. Je zde totiž pochován Josef Klostermann.
Že vám to jméno nic neříká? A co takhle Rankl
Sepp, známý šumavský silák a obr, jedna z nejznámějších postav spisovatele a jmenovce Karla
Klostermanna. Však kdo by nečetl V ráji šumavském. První, co asi každý návštěvník tohoto hřitova udělá, je, že obejde kostel. Zde by se měly
logicky nacházet nejzajímavější hroby. Nejstarší
náhrobek najdeme již jen otisklý na stěně sakristie
a navíc zakrytý jiným hrobem. Deska samotná je Josef Klostermann
totiž umístěna v kostele. Hrob patří prvnímu stašskému faráři Ignáci Langovi, jenž se o duše zdejších farníků staral od roku 1786 až
do své smrti v roce 1795. Hned naproti sní svůj věčný sen poslední stašský rychtář Matěj Štrobl (1812 – 1893) a pochováno je zde i několik dalších místních farářů.
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Poslední rychtář
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Páter Škopek

Sluší se poděkovat

Hrob šumavského siláka
Odpoutejme se od kostelíka
a vydejme se do hloubi prostorného a světlého hřbitova, jemuž
vévodí kamenný kříž, pořízený
sem roku 1895 stašskými osadníky. Ostatně jak si lze přečíst na
jeho podstavci. Hrobů je tu zajímavých povícero, jeden z těch,
který si jistě zaslouží, aby jeho
jméno neupadlo v zapomnění,
je brigádní generál Josef Bártík.
Za první války legionář, za druhé zpravodajský důstojník. A že bojoval na nesprávné světové straně, tak po únoru 1948
zakusil komunistického žaláře. Kdysi býval čestným občanem Stach. Tedy než jej uvěznili. Nicméně hned po roce 1989 na něj místní vzpomněli pamětní deskou na návsi.
Je tu k vidění hned několik zajímavých hrobů. Třeba ten, kde je deska s poděkováním
profesorům, u nichž dotyčný studoval. Jsou zde hroby střídmé i velkolepé. S mnoha tituly či jen s domáckým Náš Pepa. A jak už psal pan Klostermann, je to tu samý Voldřich.
Vypráví se, že Františka Hájková, co jí říkali stará hrobařka a v létě přespávala na kůru,
viděla jedné letní noci roku 1880 spadnout hvězdu na Kadlojc louku. Ráno tam opravdu
nalezla velký kámen a ten dovalila k hřbitovnímu kříži a pak jej strčili za hlavní oltář. Říkalo
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Kam se podíváte, samý Voldřich

Hrob mlynáře z Bláhova

Další z kněžských hrobů

Hrob generála Bártíka

se, že šlo o hlavu kobyly, jež letěla s místní babkou kořenářkou ošetřovat raněné vojáky.
A přestože ji jeden z důstojníků varoval, aby nebrala zbytečně Božího jména nadarmo,
nad Stachy si posteskla: „Ježišmarjá, to je zima.“ Kobyla zkameněla a i s babkou spadla na
zem. O kobylí hlavu ani meteorit nešlo. Když byl tento šestnáctikilový kámen v roce 1960
převezen do muzea v Kašperských Horách, zjistilo se, že jde o horninu kersanit.
Jaroslav Pulkrábek
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Stalo se
10. – 13. září proběhla již
VIII. Konference mezinárodní
organizace A Rocha – křesťané
v ochraně přírody, tentokrát na
Horské Kvildě a její téma bylo
o Šumavě. Podnikli jsme pěkné
výlety s odbornými průvodci
(na Luzný, k pramenům Vltavy
a na Bučinu) a večer poslouchali zajímavé přednášky. Součástí
konference byla v sobotu odpoledne na sv. Magdaleně u Zbytin již 2. pobožnost za Šumavu
– bohoslužba slova a modlitby za ochranu celé naší krajiny. Kázání měl P. Marek
Orko Vácha, hudbou a zpěvem doprovázel Pavel Helan, ten měl dále také koncert. Tady bylo zdůrazněno, že kromě
odpovědnosti vůči sobě, lidem a Bohu
máme ještě odpovědnost za přírodu. Je
nutno chránit život jako takový, i život
zvířat a rostlin.
Duchovně nás také naplnila nedělní
vigilie s kazatelem Pavlem Světlíkem,
který dříve působil v Husinci a celou akci
inicioval a s přáteli skvěle zorganizoval.
Po konferenci jsme si všichni více uvědomili, že na zachování krás Šumavy bude
muset být vynaloženo ještě hodně úsilí.
Kéž se to s pomocí Boží podaří.
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Stalo se
V sobotu 12. 9. 2015 od
9 hod. se ve Volarech konala
mše sv. za oběti tzv. železné opony. Kardinál Vlk zde
zmínil oběti totality vůbec:
umučené, popravené, a poukázal na kořeny obou totalit, nacismu a komunismu
– snahu vybudovat si štěstí
pouze na základě vlastního
rozumu, bez Boha. Zároveň
zdůraznil nutnost stavět se
proti kultuře smrti budováním dobrých vztahů.
RB
Z CHARITY
Dne 6. 8. 2015 se uskutečnil pro klienty
Domu sv. Petra pro muže v Záblatí poznávací
výlet na zámek Kratochvíle u Netolic. Součástí
výletu byla také prohlídka zámecké zahrady a zastávka na malé občerstvení.
Na konci srpna se v DSP Záblatí konalo společné grilování masa a zeleniny. Uživatelé naložili maso do připravené marinády a grilovali.
Srpnové setkání na duchovní téma bylo
v Charitním domově sv. Dominika Savia pro
matky s dětmi věnováno příběhu proroka Jonáše.
Loučení s prázdninami – byl název zábavného odpoledne, které se zde uskutečnilo
31. srpna. Děti si společně s maminkami zahrály společenské hry na zahradě, následovalo
oblíbené malování na obličej pro děti a večer společné opékání špekáčků.

Pouť do Svaté země
Jeruzalémská biblická škola
Jsme na severním okraji Starého města, před branou, která má – jako mnoho jiných
míst v Jeruzalémě – několik jmen: Židé ji nazývají Ša´ar Šekem, protože se jí vychází směrem k biblickému Šekemu (Sichemu), dnešnímu Nábulusu. Arabové jí říkají Báb al-Amúd,
Sloupová brána, podle (již neexistujícího) sloupu, dobře patrného na mozaikové mapě
z Madaby, zřejmě jednoho z milníků, charakteristických pro římské vojenské silnice. My
Evropané ji známe jako bránu Damašskou. Ze všech bran Starého města je nejhonosnější
a panuje před ní ve dne v noci čilý ruch. Vyrostla na místě původní brány, kterou zbudoval
Herodes Agrippa I. (41-44 po Kr.) a přestavěl císař Hadrián (po roce 135 po Kr.). Po stranách
má dvě hranolové věže. Nedávné vykopávky u ní odkryly zbytky křižácké kaple s freskami,
kus středověké silnice a starověký nápis oznamující přítomnost desáté římské legie. Lze se
odtud vydat na procházku po hradbách Starého města.
Pokračujeme Šekemskou ulicí dál na sever. Míjíme místo posvátné pro věřící protestantských církví – Zahradní hrob. O co se jedná? Chrám Božího hrobu spravuje odedávna kromě
římskokatolické i několik pravoslavných církví. Vztahy mezi nimi nejsou bezproblémové,
každý si pečlivě hlídá svá práva – místa a časy bohoslužeb. Běda, kdyby někdo porušil ustálené zvyklosti. Pro bohoslužby evangelických církví už tam není místo. Proto především
anglikáni hledali jinou lokalitu, kde by mohli po svém uctívat smrt a zmrtvýchvstání Páně.
V roce 1883 generál C. Gordon objevil v zahradě severně od Damašské brány skálu připomínající lebku. Ztotožnil ji s Golgotou a začal shromažďovat argumenty pro její pravost.
Jedním z hlavních bylo bezprostřední sousedství místa, na kterém Židé vykonávali trest
smrti ukamenováním. Je možné, že zde bylo i římské popraviště. V roce 1894 byla založena
Společnost Zahradního hrobu, pozemek zakoupila a spravuje ho dodnes.
O pár kroků dál, právě na místě někdejšího židovského popraviště, zastavujeme před
branou, u které je malá tabulka s nápisem: École biblique et archéologique française de Jérusalem – Francouzská biblická a archeologická škola v Jeruzalémě, zkráceně Jeruzalémská
biblická škola. Světově proslulá instituce a tak nenápadný vchod? V nábožensky rozjitřeném prostředí dnešního Jeruzaléma žádný div. V recepci nás vítá polský dominikán. Bude
naším průvodcem a zasvěceným komentátorem. Vede nás do nádvoří se sochou svatého
Štěpána, klečícího s obličejem obráceným k nebi, a odtud do baziliky, postavené na místě
dávno zaniklého byzantského kostela, jehož den posvěcení (26. prosinec) se dodnes
slaví jako prvomučedníkův
svátek. Toto (a ne to v Cedronském údolí pod Lví branou) je to místo, na kterém
byl ukamenován!
Interiér baziliky sv. Štěpána

Slavíme k jeho cti mši svatou. Užívám si fakt, že ji tu mohu mít bez oné – událost zkreslující – vánoční atmosféry, na kterou jsme jinak o jeho svátku zvyklí.
Po mši svaté máme přednášku o historii a perspektivách školy. Řád kazatelů (dominikánů) se v Jeruzalémě usadil v roce 1883. Díky podpoře francouzského konzula se podařilo
zakoupit pozemek, na kterém byly krátce před tím objeveny základy kostela sv. Štěpána,
postaveného v 5. století císařovnou Eudoxií a zničeného Peršany na počátku 7. století,
a založit tam klášter. Jaké bude jeho poslání? Duchovní péče o poutníky, jejichž počet
v té době rychle rostl? Jistě. Ale nešlo by využít přítomnosti ve Svaté zemi také jinak?
K hlubšímu poznání pozadí, na kterém se odehrávaly události spásy? V katolické biblistice
tehdy existovaly dva nesmiřitelné proudy: konzervativní, hájící tradiční alegorický způsob
výkladu Písma, a moderní, který se nechal inspirovat dynamickým rozvojem historicko-kritické metody výkladu, používané protestantskými exegety, založené na důkladném studiu
prostředí a zvyklostí doby, ve které texty vznikaly. Mnozí si uvědomovali, že katolické
biblistice ujíždí vlak. Zrodila se myšlenka na otevření moderní biblické školy. Představení řádu ve Francii pověřili mladého vzdělaného řeholníka, Otce Marie-Josepha Lagrange
(1855-1938), vybudováním akademického pracoviště. Lagrange byl rozený učitel, organizátor a vůdce. Soustředil kolem sebe skupinu prvotřídních učenců z řad dominikánů. Sám
učil několik oborů, včetně orientálních jazyků, jeho spolupracovníci se věnovali etnografii,
topografii Svaté země a biblické archeologii. Využil možnosti uspořádat školu podle svých
zkušeností s moderními vědeckými pracovišti v Evropě: položil důraz na semináře a cvičení a především na práci v terénu. Součástí výuky byly krátkodobé i náročnější výpravy do
dosud neprobádaných oblastí Blízkého východu.
Škola byla slavnostně otevřena 15. listopadu 1890, o svátku svatého Alberta Velikého,
vynikajícího středověkého dominikánského pedagoga. K systematickému předávání získaných poznatků založil Lagrange v roce 1892 specializovaný časopis Revue biblique, který se
brzy stal jedním z nejdůležitějších nástrojů biblické vědy. Ale bylo i mnoho problémů: stálý
nedostatek financí, intriky ze strany odpůrců historicko-kritické metody výkladu Bible
(Lagrange byl dokonce krátkou dobu suspendován a musel se vrátit do Francie – nezapomeňme, že to byla doba tzv. modernismu, bludů, se kterými se tolik potýkal svatý papež
Pius X.) a 1. světová válka, ve které Francie a Turecko stály na opačných stranách.
S pomocí Boží se vše podařilo zvládnout. Zlom nastal po vydání encykliky Pia XII. Divino
afflante spiritu, která otevřela nové možnosti pro moderní vědeckou exegezi v katolické
církvi, a zejména po zveřejnění dogmatické konstituce 2. vatikánského koncilu Dei Verbum,
na jejímž vypracování měli biblisté spjatí s tímto pracovištěm velký podíl.
Po 2. světové válce se škola řadu desetiletí věnovala projektu nového překladu Písma
svatého a jeho výkladu s využitím poznatků mnoha vědeckých oborů (etnografie, archeologie, apod.). Výsledek známe pod jménem Jeruzalémská bible. Teď rozjíždí nový projekt:
Bible ve svých tradicích. Bude to znovu práce na několik desetiletí.
V minulosti tu byla i celá řada Čechů. Jmenujme aspoň některé: Vincent Zapletal OP,
dosud jediný český profesor této školy, Alois Musil, známý svými cestopisy pro mládež,
Vojtěch Šanda, Jan Hejčl, autor vynikajícího českého překladu a výkladu Starého zákona
z roku 1917, Pavel Škrabal OP, Josef Heger a jiní. Mnozí z nich si vydělávali na studium
službou poutníkům v Rakouském hospici. 
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Boženy Švarcové
Datum narození:
5. 12. 1938
Děti:
Luděk, Pavel, Jana
Vdova z Vimperka po Václavu Švarcovi
Co můžete říct o své rodině, ze které pocházíte?
Měla jsem pět sourozenců, dva bratry a tři sestry. Rodiče mi zemřeli brzy za sebou.
Maminka v březnu a tatínek v dubnu. Bylo mi v té době 11 let.
Obě starší sestry byly vdané, ale měly problémy s bydlením. Žily u rodičů, kde byl ještě
tchán. Jedna měla muže na vojně a roční dítě. Ale tenkrát žádné příspěvky nebyly, a tak
musela do práce a starší sestra jí jej opatrovala. V květnu jsem já a moje o rok starší sestra
nastoupily do ústavu v Černovicích u Tábora. Po roce si pro mě přišli moji noví rodiče od Vacova z Miřetic a vzali si mě do vlastní péče. Ale já, holka z Prahy, jsem se do hospodářství
moc nehodila. V sobotu si mě dovezli a v pondělí mi dali dvě krávy, ať je vyženu na pastvu.
Asi po půl roce přišel muž mé sestry z vojny a ona se ozvala, ráda by si mě vzala k sobě
do Prahy. Ale já jsem už nechtěla, zamilovala jsem se do jednoho kluka z Vacova. Byla to
velká láska. Jmenoval se Karel. S ním jsem čtyři roky chodila. Taky jsem už studovala na
ekonomické škole ve Vimperku a po studiu nastoupila do Šumavanu.
Karel se chtěl se mnou oženit, ale nechtěl bydlet v naší chalupě. Já jsem zase nechtěla
bydlet u něj. Tak dlouho jsme se dohadovali, až jsme se rozešli, měsíc před svatbou. To mi
mamka nemohla odpustit, musela snášet všechny ty hloupé řeči po Miřeticích. Dala jsem
si šít svatební kostýmek ke švadleně, ale pak jsem tam dlouho nešla. Když jsem se tam u ní
po půl roce zastavila, říkala: „Vždyť vy jste pořád stejná.“ A já na to: „A jaká bych měla být?“
Ona mi sdělila, že Karel všude říká, že čekám dítě s někým jiným.
A našla jste pak někoho jiného?
Pak jsem již sháněla ubytování ve Vimperku. V Šumavanu jsem pracovala pod Jardou
Havrdou (později byl vysvěcen na kněze) na ekonomickém úseku. Tam jsem se setkala
i s mým mužem. Po třech letech jsme se vzali a nelitovala jsem. Můj manžel byl věřící, a tak
jsme měli život nastavený stejným způsobem. Narodily se nám tři děti – dva kluci, Luděk
a Pavel, a pak ještě Jana 21. 8. 1968! Při vstupu vojsk Varšavské smlouvy, a z ní jsem měla
největší radost.
Taky jste se dobře znala s knězem Jaroslavem Zawadzkim – otcem Jaroslavem.
Ano. Kdykoliv je tady, vždycky za mnou zajde. Ten našim dětem hodně dal. Moc se na
něj vždy těšily, chodil k nám pravidelně na oběd, každou třetí neděli, a byl to pro ně svátek.
Bohužel jim to moc dlouho nevydrželo. Do kostela chodí jen Baruška. Všechna vnoučata
mám pokřtěná, no ale jak říkám, do kostela nejdou.
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Kde jste přišla k víře?
Moje maminka byla z věřící rodiny, ale
tatínek byl komunista. Narodilo se jim devět dětí, ale tři brzy zemřely. Když moje
maminka ulehla po mrtvici, vždycky nás
v neděli poslala do kostela, ale nesměli
jsme o tom říct taťkovi, říkali jsme: „Jdeme lítat.“ Po smrti rodičů jsem byla v Černovicích v padesátých letech a tam jsme
chodili každý týden ke zpovědi i se sestrami, co nás vychovávaly. Nebyly řádové!
Každé ráno sestra otevřela dveře, chodila
po chodbě a modlila se. My děti jsme si
klekly na postele a přidaly se.
Měla jste nějaké problémy s umístěním dětí na školu?
Ředitel školy pan Jakš mi říkal: „Vy chodíte do kostela, ta vaše Jana se na školu nedostane.“ Učila se vždycky dobře, a tak chtěla na ekonomku. No, a vidíte, nakonec ji vzali
a vystudovala ji v pohodě.
Pomáhala vám maminka po svatbě? Hlídala vnoučátka?
Ano, moc ji bavilo brát si je na prázdniny do Miřetic. Nejprve tam jezdil Luděk a tomu se
tam moc líbilo. Pak i Pavel, ale moc tam dlouho být nechtěl a Jana velice nerada. Jana měla
s babičkou špatnou zkušenost. Vždycky záviděla klukům, že nosí džíny, a tak jsem jí taky
jedny z bráchových přešila. No a babička jí je spálila. Říkala, že jsou to hadry, co se nenosí
ani na hnůj, a hodila je do kamen. Pak už tam Jana nechtěla jezdit.
Když babička umřela, nevěděli jsme, co s dědou. Měl sklerózu. Náš doktor mi říkal: „Co
s ním budete dělat, dejte ho do ústavu.“ Ale my jsme mu v domě udělali světničku a tam byl.
Sehnali jsme mu k němu paní Doulovou ze sídliště a té jsme zaplatili jeho důchodem. Ona
byla ráda, že si přivydělá, a my, že je děda zajištěn. Po půl roce na tom byl špatně a musel
do nemocnice, tam zemřel. Byl silně věřící, a tak jsem mu dala nad postel obrazy Panny
Marie a Ježíše. Tam s nimi rozprávěl. Když jej přišel zpovídat Pater Preisler, říkala jsem
si: „Jak se asi tohle podaří.“ A Bůh mu dal tu milost, že se vyzpovídal a přijal pomazání
nemocných i eucharistii.
Můžete nám, paní Švarcová, ještě něco říct o Jaroslavu Havrdovi?
Byl mým vedoucím od roku 1957 v Šumavanu. Jezdili jsme mu pomáhat na hospodářství
do Bořanovic, kde jsem se seznámila i s jeho rodiči. Sváželi jsme seno a dělali, co bylo třeba.
Jeho maminka byla na vozíku, ale vařila a moc dobře. Po jídle bývaly poháry s ovocem,
pudinkem a jiné dobroty. Jeho tatínek se za něj modlil, aby se stal knězem, a Jarda po tom
od začátku toužil. Nakonec se knězem stal a pak i vikářem v Prachaticích. Můj muž měl na
konci života silnou mozkovou mrtvici a pan děkan jej navštívil.
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Jak je to s tím vaším
úklidem?
Jaroslavu
Zawadzkému jsem uklízela tu jeho
místnost i farní sál, kuchyň, chodbu, oba záchody a co bylo třeba. Když se
maloval kostel, ráda jsem
chodila pomáhat. Jednou
jsem vylezla na lešení pod
strop a pak po žebříku až
ke klenbě. Otec Jaroslav
říkal: „Tam jsem ještě nebyl.“ Pak mě šel fotit. Taky
jsme chodily umývat okna
a dělat různé brigády. Já si
večer říkám: „Udělala jsem
dneska všechno, na co jsem
dostala sílu od Boha?“ Snad
můžu říct, že jo.
Děkuji za rozhovor. 
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Připravila Viktorie Předotová

Pouť
Místo světelných pochodní zářila srdce…
Letošní pouť v Chrobolech u Prachatic začala již v pátek 4. září odpoledne dojemným
setkáním s bývalými rodáky z této vesnice, kteří v současné době žijí v německém Augsburku a okolí. Při tomto setkání mi pan Thomas Mertl předal nádherný dar pro chrobolskou
farnost. Totiž velmi vzácný 150 let starý výtisk Misalu Romanum z roku 1865. Je to v pravé
kůži vázaný, 36 x 26 cm velký výtisk, který se vrátil domů. Krásně ilustrovaný a ozdobně
psaný misál s původními razítky chrobolské farnosti, který doslova zachránil před zničením
v 50. letech minulého století. S dojetím mi převyprávěl celý příběh a jak těžko tenkrát knihu
převážel přes hranice, kde jej zadrželi. Od té doby jej uchovával a chránil, četl z něj svým
dětem, prohlížel se svými vnoučaty, ale v srdci mu ležela touha jednou misál do Chrobol
opět vrátit. Dnes, kdy je panu Mertlovi již přes 80 let, se rozhodl, že je čas (snad bezpečný)
k tomu, aby kniha opět ležela na chrobolském oltáři, kde dlouhá léta sloužila.
V sobotu pak ve zcela zaplněném chrámu Narození Panny Marie zazněl koncert chlapeckých sopránů LAUDATE PUERI DOMINUM, ve kterém jsme mohli slyšet hned dva sólové
sopranisty, což v rámci jednoho koncertu není běžné ani v cizině. Sólisté z Březnice u Příbrami David Cizner a Adam Otta společně s panem varhaníkem ze Svaté Hory Mikolášem
Troupem svým zpěvem mnohé návštěvníky a posluchače doslova rozplakali. Při skladbě
Beránku Boží, kde Ježíška prosí o ochranu celé české země a lidu, snad nezůstalo oko suché.
Dlouhý potlesk dojal i samotné sólisty. Byl to zřejmě jejich poslední společný koncert, protože jeden z chlapců začal mutovat a přichází tak o svůj jedinečný sopránový i altový hlas.
Po koncertě proběhl v kostele křest chrobolského děťátka, mariánská pobožnost a zazněl i „Svatohorský zdrávas“. Ve večerních hodinách pak vyšel světelný průvod z hlavního
kostela ke kapli Panny Marie Lurdské, ve kterém se věřící poutníci mohli alespoň symbolicky připojit k průvodu, který každý den v ten samý čas vychází ve francouzských Lurdech.
Chtěli jsme i tímto způsobem oslavit našeho nebeského Otce a uctít Pannu Marii, jejíž
narození si o chrobolské pouti každý rok připomínáme. Za doprovodu dechovky jsme nesli
sochu Matky Boží, monstranci s Nejsvětější svátostí a v průvodu nás podpořili nejen němečtí rodáci, ale také chrobolští dobrovolní hasiči se svými prapory a standartami. Bylo to
krásné. Nevím, a jen s úsměvem si říkám, že Duch svatý se rozhodl jít s námi. Zvedl se totiž
vítr. Světélka v lampách mnohých sice zhasla, ale myslím, že průvod přesto zářil. Zářila
totiž láska ze srdcí poutníků, kteří se nenechali větrem odradit a došli ke kapli uprostřed
lesa, kde zazněla slavnostní fanfára na trubky pro Pána Ježíše mezi námi. Pak až skoro do
úplného setmění probíhala ADORACE a modlitby.
V neděli 6. září pak od 10 hodin proběhla slavnostní česko – německá poutní mše svatá,
kterou celebroval náš milý emeritní pan biskup českobudějovický, otec Jiří Paďour. Byla
to vůbec první biskupská návštěva této vesnice a zdejšího kostela. Tuto radostnou událost
jsme prožili s poutníky mnohých farností, ale hlavně s naším úžasně milujícím Pánem,
který nám prostřednictvím otce biskupa všem požehnal.
ON JE VELIKÝ. JEMU PATŘÍ ČEST A SLÁVA I V CHROBOLECH NA VĚKY!
Za chrobolské farníky Petr Juhaňák. Foto na poslední straně!
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Nabídky a pozvánky
Setkání Duhy v Putimi bylo i letos super!

Jaké Duhy?!? Přece té oblíbené nejen u malých čtenářů! Rakouská Duha letos dokonce
slaví 70. narozeniny. Česká redakce s ní spolupracuje přes 20 let. I v novém školním roce
se každých 14 dní můžeš těšit na nové vydání. Téma každého čísla je obohaceno aktivitami
na webu www.mojeduha.cz.
V našem vikariátu si celoroční předplatné můžeš objednat u katechetů za pouhých
230 Kč. Kdo z rodičů a prarodičů chce Duhu dát jako dárek, může kontaktovat farní kancelář v Prachaticích (388 312 158).
Na „duhové“ putování s vámi se těší katechetka Lenka

Misijní neděle 18. října 2015
Misijní jarmark v kostele sv. Jakuba v Prachaticích po ranní mši svaté.
Setkání „Misijní růže“ – těch, kdo se denně modlí za misie modlitbu růžence.
Více o misijních aktivitách na www.missio.cz

Časopis Jan Prachatický rovněž na: http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku Jan Prachatický
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Z farních kronik
Rok 1899 – Vitějovice
Nebude od místa zmíniti se tuto i o povaze a karakteru zdejšího lidu. Hlavní jeho známkou, jako vůbec všeho lidu rolnického po vlastech našich – jest,
vlastně až na naše časy byl a jest – konservatismus,
a to v dobrém i ve zlém. Náš lid lpí na zvyklostech po
otcích zděděných houževnatě a nedá se zvláště v hospodářství tak snadno k některým novotám, z nichž by
zjevný hmotný prospěch mu kynul, přiměti, dokud se
nepřesvědčí, že doporučovaná novota skutečně úžitek
mu nejen slibuje, ale i jistotně přinese. A kdož by se
této opatrnosti našeho lidu divil, pováží-li se, jak často náš dobrý lid byl sklamán a ještě
dosud klamán bývá? Tato opatrnost jest zajisté dobrým jádrem našeho lidu a jest si jen
přáti, aby této opatrnosti dbalým byl i vůči těm, kteří to s ním spravedlivě nesmýšlejí. A ku
podivu, právě tam, kde by prohlédavým býti měl, tam ho opatrnost tato opouští.
Rok 1919 – Vitějovice
Zima poslední byla celkem mírná, ale velmi dlouhá; trvalať do prvních dnů května.
V první polovici ledna (do 18. ledna) bylo počasí téměř jarní, potom ale stále proměnlivo.
V srpnu s v září bylo více parných dnů, z čehož povstalo značné sucho; leč vláha přišla vždy
včas. Úroda byla dobrá.
Žijeme v prvním roce samostatného státu československého. Tak zvaná „vláda zahraniční“ za souhlasu „vlády domácí“ rozhodla, aby český stát byl republikou. – Nevíme však,
bude-li nám takováto samostatnost ku prospěchu. Lid náš aspoň brzy po zavedení republiky vychladl. Jako když sláma zaplane ohněm! – Příčina tohoto vystřízlivění může býti
nejedna – ale jisto jest: V Rakousku vedlo se nám – mnoho let před válkou – v ohledu
hmotném velmi dobře. Nebudeme-li se míti aspoň tak dobře v československé republice –
bude tu nespokojenost…
A nespokojenost už tu je – vycházející nejen z nedostatku všech životních potřeb, z hrozné drahoty, poklesu valuty, nýbrž také ze zlomyslnosti nepřátel katolické víry a církve, kteří
zastávají vysoké úřady v republice – nebo zasedají v „Národním shromáždění“ – nebo píší
štvavé články v novinách, mluví ve schůzích, shazují sochy svatých, kříže, tyto odstraňují
ze škol, vykrádají a olupují kostely, zabírají kláštery a církevní statky, vypuzují náboženství a modlitbu ze škol, zavádějí civilní manželství – a tak dále a tak dále – a kteří nasekali
republice dluhů tolik, že už jí vlastní občané nechtějí půjčit peníze.
O těchto a jiných ještě příčinách nespokojenosti budou psáti dějiny. Zde se o tom zmiňujeme jen proto, aby ti, co přijdou po nás – naši potomci na osadě Vitějické – zvěděli, že
ta nespokojenost byla také u nás. A jako jinde povstávali upřimní katolíci a vlastenci na
obranu své sv. víry a církve, povstali jsme také my.
Založili jsme si tu „farní radu katolíků pro farnost Vitějice“ – dle usnesení sjezdu katolického duchovenstva českoslovanského, jenž se konal v Praze dne 30. června r. 1919.
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Mše svatá
Duchovní dary
Ještě jednou se zamyslíme nad přinášením obětních darů. Tuto část mše svaté často prožíváme nejméně soustředěně. Přitom má hluboký význam, který by nám neměl uniknout.
Viditelné dary chleba a vína (a také peníze ze sbírky) jsou jen vnějším znamením naší
touhy a ochoty cele patřit Pánu. Jejich prostřednictvím se mu dáváme k dispozici. Proto
kněz – skloněn před oltářem – prosí v tiché modlitbě: „S duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás (ne jen naše věci, naše dary) přijal: ať se (my sami, s celým svým
životem) dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí.“
Mnoho lidí, i dobrých křesťanů, dělá chybu, když se snaží přemluvit Boha, aby dělal to,
co se líbí jim: chránil je před tím, co oni vidí jako hrozbu, žehnal jejich záměrům, dal jim
to, co oni považují za potřebné pro šťastný život. Abychom si rozuměli: vůbec nebrojím
proti prosebné modlitbě! Ta je nutná, abychom připravili svá srdce pro přijetí Božích darů,
abychom si uvědomovali, že to jsou skutečně dary, ne platba za naše zásluhy, a abychom
nezapomínali být za ně vděční. Kristus přece říká: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete;
tlučte, a otevře se vám!“ (Mt 7,7). Ale zároveň říká: „O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém,
dá vám.“ (Jan 16,23). V jeho jménu – to je jako kdyby prosil on a za co by prosil on. A on
prosil o dobro pro druhé. Za to, aby se na nich zjevila Boží sláva. Když jednou prosil za sebe,
hned dodával: „Ne má, ale tvá vůle se staň!“ (Lk 22,42). Znám několik lidí, kteří dnes litují
toho, co si kdysi na Pánu Bohu vyprosili (oni sami říkají: vyškemrali). Kdyby jim to tenkrát
nedal, teď by jim bylo líp. Buďme opatrní v tom, o co prosíme! Je lépe přijmout to, co chce
Bůh – vždyť on nás miluje! A prosit za sílu to přijmout. Za schopnost být jako Panna Maria:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38). Tato chvíle uprostřed mše
svaté je k tomu zvlášť vhodná.
Zaujalo mě několik myšlenek z knihy Mieczyslawa Nowaka Žít mši svatou, kterou vydala
v roce 1998 v Olomouci Matice cyrilometodějská. Rád bych se s vámi o ně podělil: „Je třeba
vědět, že mše svatá je obětí. Obětí Ježíše Krista, ale také obětí shromážděné církve. To znamená
i naší. Není možné na ni přicházet s prázdnýma rukama. Vždy je třeba myslet na svůj duchovní
dar. Třeba malý a skromný, ale skutečný. Co položíš na oltář vedle chleba a vína? Jistě svou práci
a utrpení za celý den či týden. Je třeba dbát na to, abychom svou namáhavou práci nevykonávali
bez Boha, nýbrž ji stále posvěcovali. Není to přece práce otroka, ale Božího dítěte, které spolupracuje se svým nebeským Otcem na přetváření a zdokonalování světa, na tom, aby – podroben
lidem – směřoval k opravdovému dobru člověka a tím byl stále více podroben Bohu. Takovou práci,
dobře vykonanou, proniknutou Bohem, přinášej v oběť. Je to tvá částečka v budování proměněného světa pod Kristovým vedením.“
Podobné je to s utrpením: „Ježíšův učedník, když nese na oltář svá utrpení, uvědomuje si,
že jimi doplňuje to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap (srv. Kol 1,24). Chápe to
tak, že ačkoliv utrpení Kristovo je dokonalé a má jako dílo Syna Božího nejvyšší a nekonečnou
hodnotu, přesto Bůh chce v tomto díle udělat místo i pro člověka, aby i jeho utrpení, spojené
s utrpením Kristovým, mohlo mít zadostiučiňující a spásný charakter … Přinášení utrpení
v oběť nás zavazuje k tomu, aby tato utrpení byla přijímána v Kristově duchu a byla stále
více proniknuta láskou a starostí o spásu všech.“
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„Na Boží oltář můžeme přinášet i jiné duchovní dary: únavu a neúspěch, nedostatek pochopení
v práci či v rodině, těžké úkoly, které před námi stojí a kterých se bojíme, dokonce – v jistém smyslu
– i naše pády a naši dobrou vůli povstat, předsevzetí poctivé práce na sobě.
Duchovním darem Bohu se může stát také radost, úspěch, životní spokojenost, naše přátelství
s lidmi, láska a věrnost snoubenecká nebo manželská, všechno co děláme pro dobro lidí. Náboženský život formovaný Eucharistií není zaostalost; to jsou všechny velké lidské záležitosti stále
inspirované Bohem, jeho spasitelným plánem a stále s ním konfrontované.“
„Nejdůležitější mezi duchovními dary je dar smíření. Je tak těžké ho přinést! Má však v Božích očích zvláštní hodnotu. Kristus z něj činí základní pokyn křesťanské morálky. Nesmíme na
to zapomenout, chceme-li se dobře účastnit mše svaté: ‘Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si
vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se nejprve
smířit se svým bratrem; teprve potom přijď a obětuj svůj dar.‘ (srv. Mt 5,23-24). Smíření je podmínkou, aby Bůh oběť přijal. Vyplývá to ze samé podstaty evangelia, které má plný smysl jedině
v opravdovém společenství bratří a sester. Není možné, aby nepřišly konflikty a rozdělení. Ale
konflikt sám o sobě není to nejhorší. Horší je konflikt, který nepodrobíme okamžité revizi, konflikt nevedoucí k vyjasnění a shodě, ale přetrvávající vzájemnými vrtochy a neustálými hádkami.
Láska se v nich vyčerpává a degraduje a nakonec dochází k rozkladu.“
„Četné mohou být tvé dary, četné oběti, s nimiž staneš před Bohem. A přece dáš tak málo,
nenabídneš-li sebe – svůj čas, své schopnosti, své síly, své touhy a záměry. O to jde Pánu Bohu
zvlášť. Očekává, že se mu s vírou, nadějí a láskou svěříš. Nejednou zkoušíme zavázat mu oči
nějakým darem – třeba i velkým. Ale on se od něj odvrací jako od Kainovy oběti. Jemu záleží na
nás samých.“
„Tak to odpovídá Kristovu duchu: ‘Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech
a obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli,
jak je to o mně psáno ve svitku knihy.‘ (srv. Žid 10,5-7 resp. Žl 40/39,7-9).
To říká Ježíš a tak mluví i opravdový učedník. Největším darem Bohu je podřídit mu svou vůli.
Ve všem. Nepřineseš-li tento dar, stojíš s prázdnýma rukama. Jsi jen ‘dunící kov a zvučící zvon‘
(1Kor 13,1).
Je to počátek velkého tajemství. Všechno, co je Boží, nadpřirozené a svaté, je zakotveno
v tom, co je lidské, všední a obyčejné. Jakubův žebřík liturgie se pevně opírá z jedné strany
o zemi a každodennost, z druhé strany o nebe a jeho neobyčejnost, vzácnost a krásu.“
P. Pavel Liška
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Biskupové českobudějovičtí
Arnošt Konstantin Růžička
(1815 – 1845)
Po dvouleté sedisvakanci byl jmenován od císaře Františka I. druhým českobudějovickým biskupem. Pocházel z Tloskova na Berounsku, kde se narodil 21. prosince 1761. Na kněze byl vysvěcen 15.
června 1785. Od mládí se těšil mimořádné přízni císařově. Ještě jako
bohoslovec byl designován za vicerektora generálního semináře ve
Lvově, provázel panovníka na jeho cestě na Krym a r. 1787 byl ustanoven rektorem lvovského generálního semináře jakožto muž k tomuto
úřadu „zvláště schopný“. Po zrušení semináře zdržoval se nějaký čas
ve Vídni, a když se r. 1794 uprázdnilo místo v českobudějovické katedrální kapitule, byl
jmenován kanovníkem a 20. července 1794 instalován. Od 12. října 1797 byl generálním
vikářem a po Schaaffgotschově smrti kapitulním vikářem. Císař František I. měl s ním
jiné úmysly, než jej jmenoval Schaaffgotschovým nástupcem. Protože Růžička znal poměry
v Haliči a jako Čech se mohl snadno naučit polštině, jmenoval jej 18. června 1813 světícím
biskupem a generálním vikářem lvovského arcibiskupa hraběte Karla Buol-Schauensteina.
Růžička se však zdráhal místo přijmout a poukazoval na to, že nezvyklé podnebí lvovské
mu podkopalo zdraví, a tak císař 21. října
1813 jmenování odvolal a v náhradu mu
15. června 1815 udělil biskupství českobudějovické. Když došlo schválení z Říma,
přijal nový biskup 26. srpna 1816 z rukou
pražského arcibiskupa Václava Leopolda
Chlumčanského svěcení a 22. září 1816 se
po slavné intronizaci ujal řízení diecéze.
Doba Růžičkova episkopátu nebyla pro
církev příznivá. Navenek vládl klid a ticho,
ale bylo to ticho hřbitovní. Stíny josefinismu na církev těžce doléhaly a rdousily každý volnější projev náboženského života.
Spojení s papežem bylo přípustné jen prostřednictvím státu, jenž rozhodoval o publikování či nepublikování papežských bul,
vliv papeže na vnitřní poměry náboženské
byl omezen na nejmenší míru. Josef Dobrovský, který sám byl ještě členem jezuitského řádu a pak se přiklonil k zednářské
humanitě, o tom napsal: „Chtěli dostat
biskupy z pout římského otroctví a dát jim
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práva přímo od Boha, a zatím teď mají tato práva vykonávat podle pokynů dvorních radů.“
Rozhodující slovo v církevních záležitostech měli státní úředníci. Biskupové josefinskému
systému zcela oddaní, pokud se jejich pokyny ochotně neřídili, jim alespoň nekladli překážky. Pro kněžstvo a řeholníky byly vydány předpisy a instrukce, co a jak mají kázat, a účel
všeho byl, aby poddaní věrně a poslušně sloužili ve všem a všudy císaři a jeho vládě. Více se
dít nesmělo. Kdesi na Prácheňsku muselo být na nátlak úřadů zrušeno i Bratrstvo svatého
růžence, protože jeho pobožnosti a shromáždění byly vrchnostenskému úřadu podezřelé.
Buditelská činnost kněžstva byla pozorována s nelibostí.
Biskup Růžička patřil k josefinistům staré školy. Jednou dokonce vzbudil nelibost a podezření papežského nuncia, že na titulní straně diecézního katalogu byl uveden pouze
s označením „biskup z Boží milosti“, nikoli také „z milosti Apoštolského stolce“. Se stávajícími poměry se smířil tím spíše, že povahou byl tichý a mírumilovný a řídil se devízou
„Klid a pokoj“. Byl velmi pohostinný jak vůči kléru, tak vůči věřícím a rád pomáhal chudým
studentům, aby mohli dostudovat. Veřejné vystupování neměl příliš v oblibě, a když jednou
zastupoval celou diecézi, zdržoval se hlavně v biskupské kanceláři; jenom ještě v letech
1833 a 1838 navštívil nejvzdálenější osady, aby tamní biřmovanci nemuseli konat daleké
a nákladné cesty do Českých Budějovic. Velkou péči věnoval kněžskému semináři. Pravidelně se zúčastnil zkoušek alumnů a nedlouho před smrtí dosáhl, že seminář byl rozšířen,
takže v něm mohlo studovat sto bohoslovců. Zemřel 18. března 1845 ve stáří 84 let. Byl
pohřben na staroměstském hřbitově v biskupské hrobce a jeho hrob byl později ozdoben
sochou Dobrého pastýře, jak je dosud zachována vpravo od hrobu biskupa Jirsíka.
Podle knihy prof. Jaroslava Kadlece Českobudějovická diecéze, vydané r. 1995 Sdružením sv.
Jana Neumanna v edici Knihovna Setkání, použito se svolením Biskupství českobudějovického.
Setkání u sv. Trojice ve Vitějovicích,
na které jsme zvali v minulém č. JP, bylo
radostné.

Hospic v Prachaticích hledá dvě úklidové pracovnice na výpomoc pro Hospic a Domov
Matky Vojtěchy. Jedná se asi o pět dní v měsíci – DPP.
Vhodné pro ženy v důchodu či na MD. Volat můžete na mobil: 731 128 859.
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
První křest
V pastorálce jsem byl nešikovný tak, že jsem chtěl lít
vodu na zadeček loutky, až mi profesor poradil: „Raději
na hlavičku, aby to bylo opravdu platné.“ Naučil jsem
se, ale když jsem v mikulášské katedrále poprvé křtil,
měl jsem přece jen trému. Naštěstí byl se mnou dobrotivý pan kostelník Klíma a vedl mne a napovídal, co
bylo třeba. Takže, když jsem mermomocí strkal tu trošku soli dítěti dozadu na hlavičku, na temínko, a hledal
tam malá ústa, povídá: „Jen klid! Je to obyčejné zdravé
děcko, pusu nemá vzadu, ale vpředu, jak to má být!“
„Kam to deš, Flantísku?“
Vzít si na starost malého zvídavého čtyřletého kluka není jednoduché. Ale slíbil jsem
to sestře, která šla s manželem do divadla naposledy před narozením Honzíkovy sestřičky. Kolem byra KV KSČ jsme prolétli bleskem, protože kluk – nikdo nevěděl proč – vždy
pronikavým hláskem oznamoval, že tam bydlí psi. Dokonce si vymyslel i jejich jména. Byla
to náhoda, ale v roce 1957 náhoda dost nebezpečná. Mířili jsme do růženeckého kostela,
kde jsem měl mít toho 30. května první májovou. Byla zároveň i poslední. Pak už jsem tam
pravidelně nesměl.
V chrámu všechno jen zářilo. Plno ministrantů a někteří vzali Honzíka mezi sebe do
chórové lavice. Já zatím oblékal krásný pluviál a kluk byl neklidný. Znovu a znovu pochodoval do sakristie podívat se, zda jsem mu neutekl. A pak zahlaholily varhany nádhernou
mariánskou písní a my jsme stoupali s asistencí k oltáři. V tom okamžiku varhany zmlkly
a já vystoupil až nahoru, abych uvedl první májovou. A tu se tichem ozval srdceryvný výkřik našeho Honzíka: „Kam to deš, Flaaantííískůůůůů?!“ Varhany ihned svým bouřením
tento výkřik překryly, ale tehdejší první májová u petrinů začínala radostně a se smíchem.
Ohrožená nebesa
Pan Brouk byl člověk zbožný, až moc zbožný, a tu svojí zbožnost prosazoval někdy nepatřičně a na nevhodném místě. Třeba, když jeli dělníci z práce a hráli karty, šel k nim
a vykládal o trestech Božích a o arše Noemově…. Nepochodil. Bylo jeho touhou, aby mohl
o Vzkříšení nést nebesa. Dobrá, proč ne. Jenomže! Když varhany zahlaholily „Aleluja, živ
buď….“, pan Brouk vysoko zvedl svou tyč nebes a vykročil rázně do chrámového parku.
Ostatní tři strýcové nestačili jeho elánu, ostatně ani já moc ne. Ale on zpíval a zpíval a pak
se ozvalo něco jako: drccc, drccc. Nebesa se trochu natrhla. I řekli mi potom ti ostatní:
„Pana Brouka už ne k nebesům, prosíme.“ No dobrá. Tak na Boží Tělo že ponese červenou
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korouhev… co tam může zkazit. Ale ouha. Už hned v začátku byla zase menší katastrofa.
Jakmile zahlaholily varhany „Ježíši Králi“ a ozvaly se zvonky i zvony na věži – pan Brouk
začal mocně zpívat a postupovat ven. Jenomže nesklonil korouhev, bacil do skleněné výplně dveří a sklo zarachotilo atd. Průvod se zdržel. A venku trochu zmatku. Červené korouhve
zmizely. A pak jsme viděli: místo aby pan Brouk zahnul do chrámového parku, šel doleva,
vyšel z hlavní brány a kráčel mohutně zpívaje Jirsíkovou ulicí k náměstí. To bylo za totality,
nezapomeňme na to. Nu – nedalo se nic dělat. Už žádné funkce jsme mu přidělit nemohli.
Ostatně teď už zpívá v nebeském kůru a docela určitě nic nezpacká.
Svěcená polévka
To jednou pan kostelník pobručoval: „Pane děkane, budete zase musit světit vodu. Já si
to neumím představit. Každý týden dvě vědra svěcené vody. Už jsem kostelníkem dvacet
let, ale tohle tu ještě nebylo.“ Vědro se svěcenou vodou stálo pod kazatelnou a každý si mohl
nabrat podle potřeby. Tehdy býval chrám ještě otevřený. Pak se na to přišlo. Slečna Márinka, osobička stará a energická, nosila z kostela svěcenou vodu ve velkých konvičkách. Když
jsme na ni uhodili, řekla: „Protože svěcená voda léčí, tak si v ní koupu nohy. No a taky si z ní
vařím polévku. Taková svěcená polévka je pro zdraví.“ Netřeba dodávat, že pan kostelník
přemístil vědro do sakristie.
Vznešenost
Jednou jsem – to už jsem byl vikářem – zastupoval v zimě jednoho kněze. Každou chvíli jsem kašlal a smrkal. A měl jsem problém vždy kapesník narychlo vytáhnout z kapsy.
Jednou jsem vytáhl z kapsy bílou rukavičku – nevšiml si toho a utírám si nos do ní. I řekla
jedna přítomná druhé: „Vidíte?! To je vznešenost! Pan vikář neužívá obyčejného kapesníku,
nýbrž kapesníku v podobě rukavičky! Tak to má být.“
I v kostele je vůl
Šestnáctiletý Václav do kostela nechodil. Přišel však na první sv. přijímání svého o rok
mladšího bratra a tak se mu v kostele zalíbilo, že přišel další neděli zase a pak zase, až asi
po dvou měsících mne překvapil prosbou, zda by mohl i on ministrovat. Ochotně jsem
souhlasil. Byl velmi pečlivý, nevynechával, v kostele i na faře docela zdomácněl a mohl jsem
ho po čase připravit i na svaté svátosti, které přijal prostince a s vírou. Ale jinak byl svůj
a produkt své doby, a tak jednou, když mu dávám konvičky, aby je donesl na stolek, povídám: „Vašku! Ne abys je rozbil.“ Odpověděl briskně: „Což jsem vůl, ty vole, abych je rozbil?“
Ó hrůza. Zbledl. Co bude? „To nic,“ povídám, „budeš platit nějakou pokutu a vyděláte si na
nějaké přilepšení. Ale když to řekneš mně, bude ta pokuta vyšší. To víš – mám proti tvým
kamarádům nějakou vážnost.“
Taliáni ve Strakonicích
Když byl zřízen okres ve Strakonicích a vodňanský okres padl, začali jsme na schůze
jezdit. To byla naše zdejší čtyřka: František z Vodňan, František z Chelčic, Antonín z Lomce
a moje maličkost. Jednou vodňanský nejel, a tak elegantní P. profesor z Chelčic nás vezl. Ve
Strakonicích jsme si dali slovo na devátou hodinu před „Bílou růží“. No já a vlasatý Toníček
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jsme šli spolu něco nakoupit. Uvědomil jsem si, že asi vypadáme zajímavě. P. Antonín měl
pelerinu po Msgre Rebanovi, která mu byla obrovská, a vláčel její konce po chodníku. Jeho
vyzáblá postavička se v ní úplně ztrácela. Tím více na ní vynikaly jeho dlouhé zažloutlé vlasy
á la „český Vianney“ a na nich kulatý kastorový klobouček. A vedle něho moje korpulentnost, naditý do šusťáku, který mi byl dost těsný, takže to vypadalo jako svázaná mortadela.
Na hlavě baret á la „Montgomery“ hluboko vtažený do strany a na čelo.
Stalo se, že nás viděla skupinka strakonických žen – tehdy nás ještě neznaly. Údivem
otevřely oči a sotva jsme přešli, povídá jedna z nich: „Paní. To jsou ale zjevy. Kdo to asi je?“
Druhá to ví: „To jsou přeci Taliáni, co pracují na nádraží. No vypadají na to.“ Slyšeli jsme to
a styděli se a dali se skoro do běhu. „Vidíte, jak běží?! Nojo, to jsou Taliáni.“ Doběhli jsme
před „Bílou růži“. Tam stál v elegantním oblečku a kabátku, šedivé vlásky pečlivě upravené
P. profesor. Právě kouřil. Vtom nás uviděl. I jeho oči se rozšířily úžasem: „Proboha. Co já
jsem to vezl? No to je ostuda,“ vyplivl cigaretu do louže a otočil se od nás. Ubozí Taliáni.

Malý slovníček církevních pojmů

B

reviář
Z lat. breviarium, „přehled“, „výběr“. Je to liturgická kniha, která obsahuje kompletní
text všech prvků potřebných pro liturgii hodin. Breviář se utvářel během dlouhých staletí.
Nejdříve existovaly samostatné knihy, a to žaltář, homiliář, hymnář, antifonář a sbírka
orací. Když se liturgie hodin začala konat nejen v kostele, ale i v soukromí, vznikla potřeba
všechny tyto knihy spojit do jednoho celku, což se stalo po roce 1000 n. l. Po několika menších změnách v průběhu dějin zásadnějším způsobem breviář zreformoval až 2. vatikánský
koncil. Po vydání apoštolské konstituce Laudis canticum vyšla v r. 1971 tzv. editio typica,
která již nemá název římský breviář, ale liturgie hodin. Hlavními modlitbami jsou zde
ranní chvály a nešpory (ranní a večerní modlitby). Mezi nimi je modlitba uprostřed dne
(buď dopoledne nebo v poledne nebo odpoledne). Modlitba se čtením se recituje v nejvhodnější dobu ve dne či v noci. Celý denní cyklus uzavírá kompletář (modlitba před spaním).
Liturgie hodin je modlitbou všech křesťanů, povinnost každodenní modlitby však mají
pouze kněží, řeholníci a řeholnice a některá církevní společenství.

B

ula
Z lat. bulla, „pečeť“. Označuje pečeť z olova připojenou k oficiálním církevním vyhláškám a dokumentům. Později se tímto termínem označoval dokument samotný. V katolické
církvi se tento termín vžil pro označení důležitých právních aktů papeže, které jsou vyhlášeny slavnostní formou a opatřeny pečetí. Buly se obvykle nazývají podle prvních slov
textu. Tak např. papež Jan XXIII. vydal r. 1961 bulu „Humanae salutis“, kterou svolal na
následující rok Druhý vatikánský koncil.
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Stojí za přečtení
Neil T. Anderson
Vítězství nad temnotou
Žijeme opravdu naplno svůj život? Je na něm patrné Kristovo
zmrtvýchvstání? Odkud pramení naše obtíže? Dokážeme se vůbec
někdy našich problémů zbavit?
Neil T. Anderson, pastorační poradce a přednášející praktické teologie, nezlehčuje těžkosti životních zkoušek, bolestí ani útrap, leč jde ve
svých myšlenkách mnohem dále. Opírá se při tom o pravdu zjevenou
v Písmu. Dokazuje, že je možné našim těžkostem čelit, ba dokonce je i přemoci. A to právě
tím, že poznáme, kým jsme v Kristu.
„Kdybychom Boha skutečně znali, naše chování by se radikálně a okamžitě změnilo.“ Možná
se i vás tato věta nějak dotkla. Tolik věcí nechápeme! Kolik zkreslených představ, falešných
mínění a klamů neseme ve svých nitrech. Kým je pro mne Bůh? A „kdo jsem vlastně já?“
Zkusme se nad touto otázkou nejprve v tichosti zamyslet. Mnozí třeba odpovíme následovně: jsem flegmatik, Jihočech, vdova, ministrant, doktorka… Stále se však bavíme
o měřítkách lidských – temperamentu, příslušnosti, rodinném stavu či pracovní náplni.
Nejsou však tyto přídomky a jim podobné ekvivalenty jaksi plytké, nedostačující?
Důvodem, proč tolik křesťanů neprožívá zralost a svobodu, je to, že mají chybné představy o sobě samých. Nechali se oklamat ďáblovou lží, podobně jako kdysi Eva v ráji. Nevidí se
takoví, jací skutečně jsou – neznají svoji identitu. Nevnímají, že jsou skrze jedinečnou a nesmazatelnou Kristovu oběť Božími dětmi. Novým stvořením. Spoludědici nebe. Nerozumí
změně, která se v nich udála, když uvěřili. Nejsou vybaveni Boží zbrojí v každodenní bitvě
duchovního boje. Namísto toho složili zbraně, propadli malomyslnosti, pochybnostem,
neodpuštění, nepřijetí, sebevýčitkám. A ruku na srdce, každý z nás již ve svém životě někdy
pochyboval. Ať už se naše nevíra týkala čehokoli – budoucího povolání, vlastní hodnoty,
manželského soužití nebo dokonce spasení… dočista jsme při tom zapomněli na tolikerá
Ježíšova zaslíbení! Stali se z nás vězni s klíčem uvnitř.
Není jistě od věci připomenout, že se zároveň ocitáme v postavení výslovného nepřátelství ze strany ďábla, který obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil (1 Pt 5,8). Satanův
klam ohledně naší identity je totiž hlavní zbraní proti našemu růstu a zralosti v Kristu.
Kráčejme proto s vědomím, že nás od Boží lásky nemůže nikdy nic oddělit, a spolu se svatým Pavlem vězme, že všechno můžeme v Kristu, který nám dává sílu (Fil 4,13). Vždyť satan
nad námi má jen takovou moc, jakou mu my sami dáme. Nehovoří snad Ježíšovo zaslíbení
o tom, že můžeme šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele, za mnohé? Podstatou vítězného života je věřit tomu, co o nás již platí!
Jsme přece synové světla a synové dne, nepatříme noci ani tmě (1 Te 5,5).
Ukázka z knihy:
„Jsme přijati, a proto sloužíme Bohu. Nenásledujeme ho, aby nás miloval, miluje nás, a proto
ho následujeme.“ 
Jan Kaňka
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Vypravili jsme se
Jan Neumann na Americké ambasádě
Výstava Svatý Jan Nepomuk Neumann v obrazech současných umělců z prachatického
workshopu Salve, doplněných emotivními fotografiemi Prachatic, byla v salonku Amerického centra v prvním patře renesančního Wratislavského paláce na pražské Malé straně slavnostně otevřena v úterý 1. září. Potrvá zde dva měsíce. Představuje díla umělců a umělkyň
z České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska a Francie, inspirovaná redemptoristou
Janem N. Neumannem, prvním americkým světcem. Vystavené fotografie Zdeňka Přibyla
ukazují krásy Prachatic a mají vztah ke sv. Janu N. Neumannovi.
Po pečlivé přípravě, o kterou se postarala prachatická výprava v čele s radním Václavem
Kunešem, Jiřinou Dolejškovou, galeristou Miroslavem Špačkem a Pavlem Vlachynským,
přišlo nad jiné slavnostní zahájení výstavy. Úvodního slova se ujala kulturní atašé Americké
ambasády Sherry Keneson Hall. Připomněla, že Jan N. Neumann, který se narodil v roce
1811 v Prachaticích, patří k nejuctívanějším americkým svatým, a pak se krátce dotkla jeho
duchovního působení v Americe. Starosta Prachatic Martin Malý připomněl desetiletou
tradici výtvarných mezinárodních workshopů Salve v Prachaticích. Zaujal přítomné také
informací, že část originálních sgrafit z rodného domu sv. Jana N. Neumanna má stále na
očích ve své pracovně na radnici.
K přítomným ve zcela zaplněném salónku Amerického centra promluvil také pomocný
biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád. Sklidil potlesk rovněž za přirovnání
svatých na nebesích k zářícím hvězdám. Jednou ze silně zářících je i prachatický rodák sv.
Jan Nepomuk Neumann. A i když ho někdy pro mraky na nebi nebo chmury v naší duši
nevidíme, je stále připraven pomoci.
Vděčnost a lásku sv. Janu Nepomuku Neumannovi vyjádřila generální představená
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Matka Bohuslava. Díky světci se
i dnes dílo milosrdenství v jeho rodném domě daří, uvedla mimo jiné. Poutavými slovy
přiblížila sestra Alena, představená komunity sester boromejek v Prachaticích, životní pouť
rodné sestry sv. Jana N. Neumanna Johanky – sestry Karolíny a zdůraznila, že její zásluhou
se rodný dům proměnil v klášter a boromejky blahodárně působily v Prachaticích až do
vyhnání totalitním režimem v roce 1975. Připomněla také, že v tomto domě se zpečetil neblahý osud služebnice Boží Matky Vojtěchy Hasmandové, když byla zatčena
státní policií. Celý program doprovázel
sbor sester boromejek Ad laudem Domini citlivými písněmi, které byly složeny sestrami boromejkami k oslavě
světce Jana Neumanna v rámci Desetiletí duchovní obnovy v Prachaticích
v roce 1989.
J. Dolejšková, Z. Přibyl,
SM. Sebastiana – redakčně upraveno
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Stalo se
Pouť Chroboly
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