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Člověk potřebuje pomoc i potěšení.
++++++++++
Je dobré nikomu z lidí zcela nenáležet
a nikoho nemít zcela jen pro sebe.
++++++++++
V lásce je důležité:
sdělit se druhému
a rozdělit se s druhým.
++++++++++
Ve světě nejsou jen nakažlivé nemoci,
ale i nakažlivé postoje.
++++++++++
Máš? Zamysli se!
Dáš? Rozhodni se!
++++++++++
Když se někdo zamiluje do člověka,
poznáváme, že je to jiný člověk.
Kdo uvěří v Ježíše jako Božího syna,
stává se z něho nový člověk.
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P

ři sledování zpráv mě napadlo, jak by to vypadalo, kdyby
média byla před dvěma tisíci lety
na stejné úrovni jako dnes. V Betlémě zástup novinářů, neboť některý z andělů se ukecl na facebooku. Všechno
natočeno, zaznamenáno, popsáno, tisíce fotek.
Z Kány Galilejské, z hory Tábor, z ukřižování.
Takhle jsme odkázáni na čtyři zprávy, které navíc
byly sepsány dodatečně. Jako v těch zprávách.
Novinářka nakopla běžence. Filmový záznam byl
jednoznačný, desítky svědků. Nezpochybnitelné.
Ale druhý den tatáž událost. Jiné video, jiné fotografie, jiní svědkové. Bylo to jinak. Zakopl dříve,
než k ní došel. Opět nezpochybnitelné. Stejné
jako u zpravodajství z Ukrajiny, Krymu, Sýrie.
Jsme zahlceni informacemi, zprávami, fotkami, komentáři. Jak se něco semele, už to víme.
V Kotěhůlkách, New Yorku, na severním pólu.
Ráno autentické zpravodajství o řádění uprchlíků v Kodani, v poledne se dozvíme, že to neřádili
uprchlíci, ale neonacisté, večer, že se tak nestalo
v Kodani, ale v Káhiře a nešlo o uprchlíky, ale odpůrce režimu.
A tak si říkám, jak by dopadlo to zpravodajství
ze zatčení Ježíše. Šokující zpráva plná emocí, jak
jeden z členů extrémistické skupiny napadl policistu a usekl mu hlavu (později se ukáže, že nešlo
o hlavu, ale o ucho). Přepnu na jiný kanál. Stejná
událost, jen jiní aktéři. Skupina dobrovolníků,
starající se o chudé byla brutálně napadena policií
a vůdce skupiny byl zatčen. Zdroj, který nechtěl
být jmenován, potvrdil, že ve vazbě došlo k týrání. Pokouším se z hlavy vymazat nashromážděné
pocity a závěry ze zpráv toho dne. Třeba to bylo
všechno úplně jinak. Holt nesmíme používat jen
oči a uši, ale hlavně srdce, mozek a také osobní
zkušenost. Nebo se ptát těch, co tam byli. No nic.
Jdu si sednout k televizi. Běží tam reportáž o řádění kůrovce na Šumavě.
J. Pulkrábek
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Liturgický kalendář
Ne 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – mše: Gloria. Krédo, preface vlastní –
L. b. bílá
Po 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – mše: perikopy ze společných textů pro mše za zemřelé (3 čtení) – L. b.: fialová
Út 3. 11. Úterý 31. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Martina de
Porres, řeholníka – nezávazná památka – L. b.: bílá, žaltář 3. týdne
St 4. 11.	Památka sv. Karla Boromejského, biskupa – L. b.: bílá
Ne 8. 11. 32. neděle v mezidobí – L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Po 9. 11.	Svátek Posvěcení lateránské baziliky – mše: Gloria, preface vlastní –
L. b.: bílá
Út 10. 11.	Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve – L. b.: bílá
St 11. 11.	Památka sv. Martina, biskupa – L. b.: bílá
Čt 12. 11.	Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka – L. b.: červená
Pá 13. 11.	Památka sv. Anežky České, panny – L. b.: bílá
Ne 15. 11. 33. neděle v mezidobí – L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
Po 16. 11.	Pondělí 33. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Markéty
Skotské – nezávazná památka – L. b.: bílá, nebo Památka sv. Gertrudy,
panny – nezávazná památka – L. b.: bílá
Út 17. 11.	Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice – L. b.: bílá
St 18. 11.	Středa 33. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka Posvěcení
římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla – nezávazná památka –
L. b.: bílá
So 21. 11.	Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – L. b.: bílá
Ne 22. 11.	SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – mše: Gloria. Krédo, preface vlastní
– L. b.: bílá, žaltář 2. týdne
Po 23. 11.	Pondělí 34. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka – nezávazná památka – L. b.: červená,
nebo Památka sv. Kolumbána, opata – nezávazná památka – L. b.: bílá
Út 24. 11.	Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků – L. b.:
červená
St 25. 11.	Středa 34. týdne v mezidobí – L. b.: zelená, nebo Památka sv. Kateřiny
Alexandrijské, panny a mučednice – nezávazná památka – L. b.: červená
Ne 29. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – mše: Krédo, preface 1. adventní – L. b.: fialová, 1.
díl breviáře – žaltář 1. týdne, začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře,
je možno žehnat adventní věnec
Po 30. 11.	Svátek sv. Ondřeje, apoštola – L. b.: červená
Út 1. 12. Úterý po 1. neděli adventní – L. b.: fialová, nebo Památka sv. Edmunda
Kampiána, kněze a mučedníka – nezávazná památka, L. b.: červená
Čt 3. 12.	Památka sv. Františka Xaverského, kněze – L. b.: bílá
Pá 4. 12.	Pátek po 1. neděli adventní – L. b.: fialová, nebo Památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve – nezávazná památka, L. b.: bílá
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Ne 6. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – mše: Krédo, preface 1. adventní – L. b.: fialová,
žaltář 2. týdne
Po 7. 12. V českobudějovické diecézi: SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA, hlavního patrona diecéze – mše: Gloria, Krédo, preface o duchovních pastýřích
– L. b.: bílá
V ostatních diecézích: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve – L. b.: bílá
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Událost „zasvěcení Panny Marie“ se liturgicky začala slavit v Jeruzalémě, kde na památku jejího zasvěcení byla v roce 543 posvěcena bazilika. Ta byla později zbořena, ale oslavování Mariina odevzdání se Bohu do služeb díla spásy zůstalo. Kolem roku 730 byl již svátek
slaven v Cařihradě, císař Emanuel Komnenos ho v r. 1143 zařadil mezi svátky známé v celé
církvi. Roku 1372 jej papež Řehoř XI. schválil a roku 1472 papež Sixtus IV. jeho ustanovení
potvrdil s rozšířením na celou církev. Po tridentské liturgické reformě papež Pius V. (1566
-1572) tento svátek vyřadil z liturgického kalendáře, ale Sixtus V. v r. 1585 obnovil. Tato
liturgická památka 21. 11. už v kalendáři zůstala.
Dnešní závazná památka s původním názvem „Obětování Panny Marie“ má od reformy
kalendáře po II. vatikánském koncilu snad výstižnější název. Připomíná totiž událost jejího
osobního rozhodnutí se pro službu Bohu a přijetí Bohem v jeruzalémském chrámu.
Vzhledem k tomu, že kanonické knihy Bible neobsahují údaje z dětství Panny Marie,
máme k dispozici pouze tradované podání nebo apokryfní Jakubovo protoevangelium.
V nich má slavení této památky původ. Také nám do jisté míry může posloužit osobní zjevení Panny Marie spolehlivým osobám. Jednou z nich je blah. A. K. Emmerichová a druhou
sestra Marie od Ježíše, představená kláštera v Agredě. Ta za osobního vedení Panny Marie
napsala její životopis.
Tato událost ukazuje Pannu Marii jako vzor Bohu zasvěceného života. Její mimořádnost
zároveň můžeme obrazně vidět v jejím titulu „Archa úmluvy,“ kterým ji nazýváme v litaniích. Tato živá Archa nové úmluvy, vytvořená rukou samotného Pána k jeho přebývání,
„nemohla zůstat mimo chrám, v němž ta první byla jen předobrazem této duchovní,“ jak zapsala
s. Marie z Agredy. Proto byla umístěna v chrámě po dovršení tří let. Tento její věk je uváděn
ve všech zmiňovaných zdrojích. V zápisu podle A. K. Emmerichové Maria své rozhodné
„ano“ pro vstup mezi chrámové panny řekla ve třech letech a třech měsících, před cestou
do chrámu.
Množství mariánských svátků vyjadřuje Mariin význam. Mají nám sloužit jako impulzy
pro náš vztah k Bohu, v němž je nám Panna Maria vzorem.
Konkrétně dnešní památka nám může být pohnutkou pro „ano k Boží vůli“ v naší situaci
(podle našeho postavení, povolání…), v níž si máme uvědomovat, co je Boží vůlí, a svobodně se řídit tímto poznáním tak, aby naše volba byla zároveň projevem lásky k Bohu.
(Podle www.catholica.cz)
PS.: Když jsem připravoval tuto rubriku, ani jsem nemusel dlouho přemýšlet, jaký svátek či
památku z listopadového kalendáře popsat. V tento den totiž přijmu v Č. Budějovicích v kostele
Obětování Panny Marie jáhenské svěcení. Mohu tedy říci, bez nějakého náznaku vychloubání, že
poslední odstavec tohoto článku se mne osobně týká. 
Karel Falář, Volary
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Boromejky
Je ticho, noc je. Ztichly strážní kroky, do ticha temně vyje pes.
V hluboký spánek tábor celý kles. Usnuly dvory, usnuly i bloky.
Z šera prosvítá matný obrys zdiva, nad kterým napjat je ostnatý
drát.
Velitel věže, snad i ten šel spát. Na vše se z výšky temná luna dívá.
Na celách klidně spí ženy, sen se jim zvolna snáší na víčka…
V srpnu tohoto roku zemřela sestra Regina, která zažila komunistický kriminál jako tajná kandidátka. Už se vědělo, že sestry z pražského mateřince budou vyhnány, a proto Matka generální
rozhodla, aby zůstala doma, že bude kongregaci více prospěšná, když nebude v řeholním oblečení.
Byla učitelkou a žila ve Slezsku u rodičů. Tajně navštěvovala blízké komunity sester. Svůj příběh
napsala ve svém nekrologu. S Matkou Vojtěchou se poprvé v životě setkala v roce 1951 v Prachaticích, kde si vykonávala jako kandidátka duchovní cvičení. V roce 1982 byla zvolena do generální
rady a prožila několik let ve Znojmě – Hradišti jako generální sekretářka. Ve své vzpomínce píše
svůj silný zážitek s Matkou Vojtěchou: „Matka byla přísná k sobě a vyžadovala preciznost i od
druhých. Korespondence, kterou jsem psávala, musela být bezchybná – jinak jsem psala
znova. Když mi jednou vracela mou práci k přepsání, nevědomky jsem pohnula v obličeji
brvou, i když jsem se vždy ovládala dát něco najevo. Večer zaklepala Matka Vojtěcha na mé
dveře s omluvou a prosbou o odpuštění, že mi způsobila bolest. Nejprve jsem nechápala,
o co se jedná, pak jsem se také omlouvala za svou ledabylou práci. Toto se přihodilo ještě
jednou. Pak mi dala velký příklad v trpělivém nesení svého utrpení a smrti.“
Sestra Regina se dostala do vězení v době, kdy už Matka Vojtěcha byla od září 1952 zavřená.
Tentokrát šlo také o kněze, P. Bradnu, který prozatím unikal kriminálu a pobýval v Novém Jičíně u sester boromejek na přání tehdejší generální představené Matky Bohumily Langrové. Neskrýval se, nebyl důvod, sloužil jako kněz, dával duchovní cvičení, jezdil a pomáhal kněžím, protože
byl ze své vlastní farnosti odvolán. Sledován tajnou policií byl a jednoho dne také zadržen. Když
se to dověděly sestry v Novém Jičíně, představená sestra Huberta poslala sestru Reginu domů.
Cestou měla předat vzkaz katechetovi v Ostravě, že byl Pater Bradna zadržen, ať ho nečekají na
setkání. I toto se tajná policie z výslechů dověděla, a proto ani sestra Regina neušla hledáčku STB.
Předtím ale stačila tajně složit slib čistoty do rukou tehdejší sestry vikářky v Městě Albrechticích,
což jí přineslo radost a posilu do srdce. Věděla, že už jsou všechny představené a podezřelé sestry
zavřené, a tušila, že ji to může potkat také. Byla poučena jedním knězem, jak se má chovat
a co říkat, kdyby se to stalo. Sama byla klidná, ale víc strachu než ona měl celý učitelský sbor
ve škole, kde učila žáky na prvním stupni. A strach nebyl marný, předvolání k výslechu do
Ostravy přišlo na 31. října. Sestra Regina o tom píše:
„Toho dne mě doprovázela maminka a nejprve jsme šly na mši svatou. Pak si mě vyzvedl člen STB. Ze začátku na mě mluvil klidně, vyřizoval formality a pak mně začal vyhrožovat vysokými tresty, když budu zapírat. Navenek jsem byla klidná, ale vnitřně jsem
se obávala, protože vyhrožoval prohlídkou našeho baráku a že rozeberou třeba i střechu,
aby něco našli. Vzpomněla jsem si, že albrechtická Matka Klementa svěřila mému otci do
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úschovy důležité dokumenty a dost peněz a ty
otec opravdu ukrýval na půdě. Výslech nebral
konce, v poledne se pánové vystřídali a já jsem
nic nejedla, ani nepila a neměla jsem odvahu
si požádat ani odejít na toaletu. Poznala jsem,
že byli o všem, co jsme konali, informováni,
a když nezabralo vyhrožování, začali nabízet
spolupráci. Propustili mě až ve 22 hodin. Když
jsem přišla k našemu domu, všichni spali, házela jsem kamínky do okna ložnice. Naši byli celí
vyplašení a chtěli vědět, zda mě bili nebo mi dávali nějaké injekce. Já jsem spíš byla vyplašená
z toho, co tatínek ukrýval a že je to důkaz mého
propojení s albrechtickou komunitou. Tatínek Sestra Regina
ihned všechny věci dal v kufru do sklepa a zasypal to koksem. Na spánek nebylo ani pomyšlení, všechno nám trvalo do rána. Ráno jsem
šla do školy a po třídě chodila jako mátoha. Byl konec dojíždění do Albrechtic, bála jsem
se chodit i ke známým kněžím ke zpovědi, nechtěla jsem nikoho ohrozit. Čekala jsem, kdy
mě zavřou. Bála jsem se jen toho, abych nezradila Pána. Čítávala jsem si životopisy svatých
a věděla jsem o jejich utrpení, když nezradili víru. Také jsem hodně pobývala ve studeném
pokoji, abych si zvykala na zimu – já, která jsem tak milovala teplo…
STB se při výsleších dověděli, že jsem se sešla s Leošem Žídkem u jeho rodičů v Jičíně,
a to byl další důvod výslechu, protože byl přítelem P. Bradny a chtěl odejít studovat do
zahraničí. Ocitla jsem se podruhé na STB a začal křížový výslech. Přestože jsem neměla
žádný vážný delikt, byla jsem zatčena. Dva dny před vánocemi. Byla jsem klidná, protože
jsem se na tento den duševně připravovala. Jeden z mužů mě odvedl do věznice, všechno
jsem musela odevzdat a dostala jsem pánskou košili, kalhoty a bundu z celtoviny. To jsem
nosila po celou dobu pobytu ve vězení, jen košili nám týdně měnili. Odvedli mě do kobky,
kde v úzké místnosti spaly na slamnících tři ženy. Bylo už deset hodin večer. Ženy se na
nic nevyptávaly, jen mi udělaly mezi sebou místo a pokračovaly ve spánku. Byla jsem kupodivu klidná, myslela jsem na rodiče. O svém vnitřním rozpoložení jsem si vždy povídala
s tatínkem a on to pak řekl mamince. Ráno jsem vstávala jak pomlácená a bylo mi divně.
Cítila jsem, že mám horečku. Ženy zavolaly dozorce. Teploměr naměřil 39,5°. Přišel můj
vyšetřující referent, zavázal mi oči a odvezl do zábřežské nemocnice, kde bylo vězeňské
oddělení. Byl na mě asi žalostný pohled s členem SNB po boku, bezejmenná, jen pod číslem
1357. Přesto mě pan doktor prohlédl důkladně a rezolutně prohlásil, že zůstanu v nemocnici. Dostala jsem se na pokoj, kde ležely dvě ženy. Za dozoru člena SNB mi dali mokrý
zábal a ráno jsem byla bez teploty. Týden si mě nikdo nevšímal a zůstala jsem přes svátky
vánoční a Nový rok v nemocnici. Teprve 9. ledna si pro mě přijeli. Cítila jsem v tom Boží
prozřetelnost. Jedna z žen měla u sebe růženec a půjčila mi ho. Dostala ho od nějaké sestry
v novojičínském vězení…“
Pokračování příště
Zpracovala S. M. Sebastiana
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Farní pouť
Farní pouť
na Národní eucharistický kongres v Brně
Z Prachatic jsme vyjeli v 5 hodin ráno, a protože cestou nebyly žádné komplikace, přijeli jsme do Brna po deváté hodině. Na křižovatkách nás navigovala policie, tak obavy,
že nenajdeme výstupní stanici u Janáčkova divadla, byly nepotřebné. Místní pořadatelé
všechny poutníky posílali nejkratším směrem na náměstí Svobody, kde byla hlavní tribuna
s oltářem a sektory pro kněze, řeholníky a věřící. Všichni viděli z kteréhokoliv místa na obří
obrazovky. Neustále probíhal program a čas nám rychle ubíhal. Hlavní mše svatá začala
10.30 slavným průvodem našich biskupů a pozvaných hostů. Delegát papeže Františka
kardinál J. Cordes předsedal mši svaté a přečetl jeho poselství našemu národu. Mezi jiným
papež vzkázal: „Mým záměrem je povzbudit všechny pastýře i celý věřící lid této země, aby
se často a zbožně účastnil na eucharistické oběti, očišťoval svátostí smíření a sytil se touto
posvátnou hostinou.“ Bylo velmi dojemné sledovat nádhernou liturgii a tolik tisíc věřících, kněží a řeholnic. Biskupové vybrali Moravu, kde je církevní tradice silná v porovnání
s ostatními regiony. Přesto hlavní organizátor celé akce otec Pavel Dokládal řekl na závěr,
že takovou slavnost zažila „nejateističtější země Evropy“. Po mši svaté následoval průvod
městem s monstrancí na Zelný trh. Poutníci se slzami v očích sledovali zástupy ministrantů, řeholnic a kněží v průvodu. Tam proběhlo zasvěcení našeho národa před eucharistickým
Kristem. Pak se už každý z poutníků mohl věnovat doprovodným programům, které probíhaly jak venku, tak v kostelech Brna, nebo se jen tak setkat s přáteli v ulicích Brna. Odjezdy
autobusů byly opět velmi klidně řízeny pořadateli a policií. Náš autobus čekal na mládež,
která měla svůj program pro věřící v kostele u kapucínů. Naše další cesta směřovala do
Znojma. V programu pouti bylo navštívit hrob Matky Vojtěchy a poutní místo karmelitánů
Kostelní Vydří. Pro pokročilý
čas jsme se Vydří vzdali a jelo
se do Znojma. Bylo překrásné
počasí, sluníčko nás provázelo
a v dálce se z roviny klubala
Pálava. Sestra Alena před Znojmem vyprávěla poutníkům
o životě Matky Vojtěchy a o její
smrti. Také vysvětlila, proč už
nejsme my boromejky na Hradišti. Sestrám byl dán klášter
křížovníků jako náhrada za
sebraný klášter v Praze. Odejít
jsme musely z důvodu nemožnosti provozovat tak velký objekt v roce 2007. Ale stále jsou
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U hrobu MV
pro nás vzpomínky na
toto místo velmi živé.
Náš autobus zastavil
u hřbitova a najednou
jsme všichni pozorovali,
že se valí dým ze zadního
kola a také se linul velký
zápach. Řidič nás ujistil,
že to dá do pořádku, prý
se zablokovala ruční brzda a že o tom ví, jen chtěl dojet k cíli, ať jdeme na hřbitov a dáme
mu čas. Shromáždili jsme se u hrobu Matky Vojtěchy a sestra Alena vedla pobožnost podle
pokynů otce vikáře, který s námi nemohl jet, skolila jej viróza. Šla jsem se zeptat řidiče,
kolik máme času, a on řekl, že hodně, ať se ještě projdeme po hřbitově. Zašli jsme v klidu
na vyhlídku, odkud bylo vidět celé Znojmo a přehrada řeky Dyje. Jenže se rychle stmívalo.
Vrátili jsme se k autobusu a scénář byl velmi špatný. Brzdy odblokovat nešly a obvolávaní
mechanici se nehlásili. Náhradní autobus, který by pro nás mohl přijet, vyjel z Prahy…
Všichni se ptali po nějaké hospodě, osada Hradiště měla kdysi hospodu, ta zkrachovala.
Byla tma, zima, v autobuse nešly zavřít dveře, takže protahovalo. Všem bylo v té chvíli jasné, že noc bude dlouhá… Najednou přijel na kole mladý pán, já jsem ho nazvala andělem,
který měřil přes dva metry, a se zájmem se ptal, co potřebujeme. Prý zná sestry boromejky,
jako mladý chlapec ministroval v klášteře. Když viděl tu beznadějnou situaci, řekl, že nedaleko je otevřený nový penzion a že by nás tam přijali na ohřátí. Pak se domlouval s řidičem,
co dál. Měl známého, který je opravářem velkých aut. Zkusil mu zavolat. Se sestrou Alenou
jsme se šly modlit na hrob Matky Vojtěchy a moc jsme prosily o zázrak. Asi do hodiny přijel
pán, který řekl, že se pokusí odblokovat brzdy. Pan řidič Čejka už byl také z celé situace
vynervovaný, ale v klidu jednal a doprovázel opraváře. Tomu se podařilo odblokovat brzdy,
jenže problém byl stále se vzduchem. Se sestrou Alenou jsme všechno odevzdaly do rukou
Matky Vojtěchy a šly jsme za ostatními do hospody. Tam bylo útulno a teplo. Všichni měli
dobrou náladu a pan majitel nás ujistil, že tam můžeme zůstat třeba do rána. Mezitím došla
zpráva, že autobus bude odtažen do dílen a uvidí se, co dál…
Trošku jsem Matce Vojtěše vyčítala, že nám připravila takový osud, když my jedeme
za ní…, ale zpětným pohledem to bylo řízené dobře. Bylo kolem půl desáté, když přišel
do hospody „náš anděl“. Zeptala jsem se ho, jestli už je autobus v dílně. On s úsměvem
řekl, že autobus je opraven a můžeme odjet. Opravář si zajel pro chybějící část vzduchové
trubice a vše opravil na místě. To bylo jásotu, všichni jsme se hrnuli z hospody. Sestra
Alena prohlásila, že změní svůj názor na hospody od tohoto večera. Snad i toto místo nám
Matka Vojtěcha připravila. Nejvíc se radoval pan řidič, že nás doveze domů. Cesta už ubíhala v pohodě, provoz žádný nebyl a poutníci po sdělených dojmech blaženě usnuli… Do
Prachatic jsme přijeli v 1hodinu. Jednomyslně jsme toto označili za zázrak, který pro nás
udělala Matka Vojtěcha. Mohlo se nám to stát úplně někde jinde, uprostřed lesa, dálnice…
S. M. Sebastiana
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Homilie
Měsíc listopad tradičně začínáme Slavností Všech
svatých a následně vzpomínkou Věrných zemřelých. Neodmyslitelně patří k naší kultuře, že nejenom křesťané,
ale i ostatní navštěvují hřbitovy, upravují hroby a vzpomínají na své drahé zemřelé. Svíce, které zapalujeme,
nám symbolizují naši naději života věčného. Že světlo je
mocnější než temnota, že život, který nám dává Ježíš ve
křtu je mocnější než smrt, že láska smrti nepodléhá.
Když stojíme u hrobu a modlíme se za naše drahé zemřelé, jistě i vzpomínáme na mnohé,
co jsme s nimi mohli prožít, kým pro nás byli, jak nás obohatili, čemu nás naučili, za co vše
jsme jim vděční. Možná nám někdy kromě vděku přichází na mysli i nejedna situace, kdy
jsme se vůči těm, kdo nás předešli na věčnost, nezachovali úplně nejlépe, že jsme ji ublížili, zůstali dlužni uznání, ocenění, poděkování. Možná nás občas zamrzí, že jsme jim tak
málo vyjádřili svou lásku. Pokud skutečně vyznáváme svou víru v život věčný, víru v to, že
v Kristu jsme s nimi stále spojeni poutem lásky, pak to pro nás není neřešitelný problém.
V modlitbě můžeme Kristu svěřit své poděkování, uznání i vyjádření lásky našim zesnulým
předkům a přátelům, aby to našim drahým zemřelým předal, vyjádřil a za nás je objal. Smrt
nemůže toto pouto Kristovy lásky zničit a přetrhnout. Kristus nad smrtí zvítězil, porazil
ji, už nad ním nemá vládu.
Možná, že někdy cítíme i určitou křivdu, které se vůči nám dopustili naši zemřelí. Vím,
často používáme úsloví „o mrtvých jen dobře“. Ve světle zmíněného úsloví se pak cítíme
provinile, že nás takové pocity křivdy vůbec napadají. Snažíme se je pak potlačit a nemyslet
na ně. Ale mám za to, že to není plně křesťanský postoj. Že ke křesťanskému postoji patří
přiznat si, že nám třeba naši zemřelí ublížili, že nás patřičně nepovzbudili, nepoděkovali,
sráželi apod. Toto přiznání si skutečnosti, že nám bylo ublíženo, nám dává možnost, abychom s tím naložili podle křesťanských zásad. Totiž abychom jim v Kristu odpustili. To je
pro naše zemřelé, pro nás i pro náš vztah k nim mnohem důležitější, než se tvářit, že smrtí
to vše pominulo. Právě naše odpuštění může být mnohdy okamžikem, který uvolní pouto, jež je váže v očistci. Oni už dnes mají daleko lepší poznání a své jednání také hodnotí
a nahlížejí jinak. Jistě nám budou vděční, když jim dokážeme odpustit. Rozhodně více, než
když v zásadě „o mrtvých jen dobře“ pouto křivdy necháme zauzlované. I tato skutečnost,
že totiž v Kristu odpouštíme našim drahým zemřelým jejich dluhy vůči nám, patří k praktickému dopadu naší víry v život věčný, v trvání našeho vztahu s nimi v Kristově lásce, že
se s nimi opět na věčnosti sejdeme.
Upravený hrob, květiny, věnce, svíce (zvláště jsou-li požehnané), to vše je darem naší
lásky vůči našim zemřelým. Ale není větší hodnoty než za naše zemřelé nechat sloužit mši
svatou. Právě mešní Kristova oběť je podstatnou a nejúčinnější pomocí našim zemřelým.
Nemáme větší hodnoty, nemáme většího daru, než je právě mše svatá. Jistě nám naši
předkové, přátelé a dobrodinci, kteří již překročili práh věčnosti, nezůstanou nic dlužni
z toho, co pro ně děláme. Nejenom my jim, ale i oni nám vyprošují požehnání a Boží pomoc.
Odpočinutí věčné dej jim Pane. A světlo věčném ať jim svítí. 
P. Josef Sláčík, vikář
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Life update
Andělé
Na začátku listopadu slavíme Slavnost Všech svatých a snad každý z nás by jednou chtěl
ke společenství svatých patřit. Máme velikou pomoc na této cestě ke svatosti v našich průvodcích. Pomáhají nám už od našeho narození. Jsou stále s námi a nikdy nás neopouštějí.
Nikdy nejsme sami. Každému z nás jsou neustále na blízku. Andělé, naši strážci.
Svatý Otec k andělům říká: „Každému člověku dal Bůh anděla jako průvodce, aby mu radil
a chránil jej; anděla, kterému má člověk ochotně naslouchat“. Bůh tedy nenechává člověka samotného, ale dává mu pomocníka, který ho vede ke správnému jednání: „Hle, já posílám
před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil“ (Ex 23,20-23a)
– Jak nám říká úryvek Bible, andělé nejsou nějaké vymyšlené bytosti, ale každý z nás takového anděla má.
Povzbudivá slova Svatého Otce Františka nám více napovídají, jaký je úkol a podstata
tohoto našeho ochránce: „Je stále s námi! To je realita! Je jakýmsi Božím velvyslancem u nás.
A Pán nám radí, abychom si ho vážili. Když se dopustíme něčeho špatného a myslíme, že jsme
sami, tak ne, on je s námi. Mějme jej v úctě. Naslouchejme jeho hlasu, protože nám radí. Když vnímáme jeho inspiraci: Učiň to… lepší je tamto… toto se nedělá… Naslouchej a nevzpouzej se mu.“
Je důležité si uvědomit, že i když jsme sami a hřešíme, tak náš anděl je stále s námi. „Anděl strážce nás neustále a především brání před zlem,“ pokračuje papež. „Někdy si myslíme, že
můžeme mnohé – ošklivé – věci skrýt, ale všechny nakonec vyjdou najevo. Anděl je u nás, aby nám
poradil, ochránil nás, stejně jako to činí přítel. Přítel, kterého nevidíme, ale vnímáme. Přítel, který
jednoho dne bude s námi v nebi, ve věčné radosti.(…) Žádá jen, abychom mu naslouchali a brali
jej vážně. Křesťan má být poddajný Duchu svatému. A poddajnost Duchu svatému začíná poddajností radám tohoto průvodce na naší cestě.“
Když přemýšlím nad těmito slovy, tak
uvažuji nad jednou věcí. Nejsem žádný teolog, takže neznám odpověď, ale zajímalo by
mě tedy, zda když slyším hlas svého svědomí, že dělám něco špatně, tak zda je tento
hlas skutečně hlasem mého svědomí či hlasem mého anděla. Podle slov Svatého Otce
to tedy možná bude hlas anděla. Jedno vím
ale jistě. Až jednou umřu a snad se dostanu
z milosti do nebe, pak se moc těším na to, až
se se svým andělem uvidím. Je skvělý pocit,
když víte, že máte někoho celý život u sebe,
kdo na vás neustále dává pozor a pomáhá
vám. Škoda jen, že si s tímto bodyguardem
nemůžu povídat. Tedy zatím. Proto už se těším na nebe!
Petr Šrámek
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Kláštery
Sázavský klášter
Vydejme se tentokrát mimo Prahu do lesnaté a tehdy divoké krajiny při řece Sázavě.
Tak jako většina klášterů celého křesťanského světa je i sázavský klášter spojen se životem a působením významné osobnosti, která určila náplň života vznikajícího klášterního
společenství.
Při vzniku kláštera stál svatý Prokop, jeden z patronů české země. Pocházel ze zemanského rodu v Chotouni, kde se narodil kolem roku 970. Dostalo se mu důkladného vzdělání
při vyšehradské kapitule, kde kromě latiny poznal také církevní jazyk slovanský – staroslověnštinu. Tu k nám přinesli dva soluňští bratři Konstantin – Cyril a Metoděj již v 9. století.
Staroslověnština nebyla živým jazykem, ale byla bratry uměle vytvořena pro náboženské
účely z bulharsko-makedonského nářečí. Byly jí psány překlady Starého a Nového zákona
a vznikl také tzv. Proglas, tedy předmluva k biblickým textům. Také grafická stránka staroslověnštiny vznikla uměle. Byla psána tzv. cyrilicí a hlaholicí (glagolicě). V cyrilici, která
vznikla z řeckého písma, bychom poznali pozdější azbuku.
Prokop dospěl, byl vysvěcen na kněze a působil při svatovítské kapitule. Byl dokonce ženat a jeho synem byl Jimram. Následně se stal mnichem v břevnovském klášteře, kde přijal
benediktinskou řeholi. Nicméně po vyvraždění Slavníkovců se Prokop odebral nejprve do
oblasti dnešních Jinonic a poté do sázavských lesů, kde žil v jeskyni jako poustevník. Za
ním přicházeli další bratří i laici a časem vznikla osada a dokonce dřevěná kaple zasvěcená Panně Marii. Tak jako všechny významné osobnosti, také Prokop byl hrdinou pověstí
a legend. Jedna z nich vypráví o jeho setkání (1030) s knížetem Oldřichem, který se v sázavských lesích oddával lovu. Před jeho očima proměnil poustevník vodu ve víno. Oldřich,
ohromen tímto zázrakem, dal příkaz založit v místě poustevny klášter. Další legenda praví,
že Prokop zapřáhl samého ďábla do potahu a popoháněje ho křížem, vyoral s ním hlubokou
brázdu, která je dodnes v krajině patrná.
Klášter sázavský byl založen o dva roky později, tedy v roce 1032 a byl knížetem bohatě
obdarován. První stavby byly dřevěné, ale klášterní život, který zachovával staroslověnskou liturgii, byl velmi živý. Protože benediktini měli ve své řeholi péči o literaturu, její četbu, psaní, iluminování a uchovávání, také v Prokopově klášteře se uchovávaly a psaly knihy
a listiny ve staroslověnštině. Tak vznikly například Pražské zlomky, částečně zachované
modlitební texty psané hlaholicí. Samotnému Prokopovi je připisováno autorství kodexu
nazvaného Remešský evangeliář – Korunovační text. Jeho první část je psaná cyrilicí a druhá
písmem hlaholským. Dnes je uložen v kapitulní knihovně katedrály v Remeši, tradičním
místě korunovace francouzských králů. Ti od 16. století skládali na tuto knihu svoji korunovační přísahu.
Osud slovanské liturgie zpečetil jejím zrušením kníže Spytihněv, který tak jednal na
základě papežova zákazu. Mniši byli vyhnáni a povoláni jiní, kteří pěstovali tradiční latinskou liturgii. V té době patrně umírá také opat Prokop (1050). Jeho tělesné ostatky byly
uloženy v klášterním kostele. Na počátku 13. století (1204) byl opat Prokop kanonizován.
Slovanská liturgie se pak do českých klášterů vrátila díky osvícenému působení císaře Kar12

la IV., který v Praze založil klášter
Emauzy – Na Slovanech a uvedl do
něj dvanáct mnichů z mateřince
v Dalmácii.
Sázavský klášter žil dále, dřevěné budovy byly nahrazovány kamennými. Za opata Božetěcha byla
založena románská stavba klášterní baziliky, za jeho následovníka
Dětharda byla dokončena jednolodní stavba včetně západní empory.
V polovině 12. století připojil opat
Silvestr k jednolodí dvě boční lodi,
opatřil baziliku keramickou dlažbou
a nechal její stěny vyzdobit nástěnnými malbami. Vznikla také křížová
chodba s malou kaplí Panny Marie.
Románská podoba kláštera se
však v době přicházející gotiky začala měnit. Místo těžkých valených kleneb nastupovaly
lehké klenby křížové opírající svoji váhu do pilířů a sloupů. Tak při gotické přestavbě kostela vznikla krypta s jeskyní svatého Prokopa, sklenutá čtyřmi poli do středového pilíře.
Bazilika získala dlouhý mnišský chór a do výše vyrůstaly pilíře, které v budoucnu měly nést
váhu klenby hlavní lodi i nižších kleneb lodí bočních. Zvláštní epizodou ve stavbě chrámu
byl příchod stavitelské hutě zakladatele gotického chrámu svatého Víta – Matyáše z Arrasu.
Ten změnil zamýšlenou bazilikální dispozici na halový – síňový prostor. Proto byly původně
nižší pilíře vztyčeny do značné výše, aby nesly klenby všech tří lodí ve stejné výši. Doba
husitská však přerušila stavbu a chrám se již nikdy zaklenutí nedočkal.
Opravdovým pokladem kláštera je jeho kapitulní síň. Má tradiční klenbu a její stěny jsou
pokryty nádhernými freskami. Nejslavnější z nich je tzv. Sázavská Madona – matka vedoucí
za ruku malého Ježíše s živým výrazem ve tváři a lidským gestem napomínajícím malého
chlapce. Také další malby se zabývají mariánskou tématikou – Zvěstování a Svatba Panny
Marie, Narození Páně a Klanění Tří králů. V klenebních polích jsou pak postavy andělů.
V roce 1421 byli mniši vyhnáni a klášter začal chátrat. Střídali se různí majitelé, až císař
Rudolf II., který ctil tradici svatého Prokopa, nechal přenést jeho ostatky do kaple Všech
Svatých na Pražském hradě. Roku 1663 se klášter přece jen dočkal určité záchrany – byl
vykoupen svým původním mateřským břevnovským klášterem a jeho části byly barokně
upraveny architekty Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a Anselmem Luragem. Do kláštera se vrátil život, ale jen nakrátko. Josefínský dekret z roku 1785 ukončil jeho osmisetleté
duchovní dějiny. Části kláštera byly přestavěny na soukromá obydlí a hospodářské objekty.
Teprve v roce 1962 byl celý objekt prohlášen národní kulturní památkou a byly začaty restaurátorské práce. Dnes je sázavský klášter jedním z nejpozoruhodnějších klášterů
v naší zemi a zachovává také svoji literární tradici slovanského písemnictví.
MFK
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Akolyté vikariátu
V našich farnostech se stále častěji setkáváme s akolyty, kteří byli ke své službě vyškoleni
vikářem a pověřeni biskupem. V čem jejich služba spočívá a kdo vlastně jsou? Postupně je představujeme v této rubrice.

Ladislav Čanda
Narodil jsem se 30. 5. 1961.
Pocházím z malé vesnice na Sedlčansku, z křesťanské rodiny.
Vystudoval jsem matematiku, dlouhodobě pracuji jako programátor.
Nyní už skoro 30 let žiji ve Lhenicích, manželka Jana je učitelka.
Máme tři dospělé děti: Lukáše, Jendu a Lidku (dvě mladší ještě studují).
Z mých zálib bych jmenoval skauting, přírodu, hory, turistiku, jízdu na kole.
Ke službě akolyty jsem se dostal víceméně náhodou. Po sametové revoluci, která mi přinesla nesmírnou radost, jsem si říkal: a co ty uděláš pro novou společnost, třeba pro dlouho
utlačovanou církev? Představoval jsem si sám sebe nejspíš jako učitele náboženství (tenkrát
na začátku 90. let jich byl nedostatek a žáků docela dost). Ovšem dopadlo to jinak. Největší
poptávka byla po laických služebnících u oltáře. To jsem si neuměl úplně představit, nikdy
v dětství jsem neministroval (i teď, po tolika letech, si připadám u oltáře někdy jako „slon
v porcelánu“). Nicméně v roce 1992 jsem absolvoval roční kurs a v březnu 1993 byl otcem
biskupem Antonínem Liškou uveden do služby akolyty. Z naší party z roku 1992 si pamatuji bohužel pouze Víťu Marčíka, jehož divadelní a šaškovské umění obdivuji (myslím, že
především svým divadlem pro křesťanství udělal víc než my ostatní).
Moje využití u oltáře? Střídá se to. V 90. letech jsem sloužil dost. V té době chodili
u nás lidé i na bohoslužby slova i ve všední den. Já měl několik let své pravidelné čtvrteční
podvečery. O nedělích jsem sloužil málokdy, jen když pan farář onemocněl nebo odjel na
dovolenou. Několikrát jsem měl i tři bohoslužby za neděli. V posledních letech jsem sloužil
spíše výjimečně – většinou pouze vypomáhal při mši svaté – jako takový starý ministrant.
Letos v srpnu a v září mi práce zase přibylo. Cítím, že moje pomoc má smysl, že jsem při
mši sv. potřebný. Manželka je, myslím, k mé službě docela shovívavá.
A v budoucnu? Jen Pán Bůh ví. O jáhenství neuvažuji, mám pocit, že bych ve svém věku
žádné studium už nezvládl.
V přípravě na homilii jsem čerpal nejvíc z internetu (vira.cz), v poslední době využívám
častěji knihu nedávno zesnulého P. Karla Fořta: Postila otce Karla. Jeho přístup ke křesťanství je mi velmi blízký. Lidí, kteří jsou mi oporou či vzorem pro mou službu, je mnoho.
Jmenuji ještě třeba P. Václava Dvořáka, P. Františka Hobizala, P. Jiřího Reinsberga. (Ještě
žijících vzorů mám taky dost, ale nebudu je uvádět jednotlivě, aby třeba po přečtení tohoto
článku nezpychli…)
Velmi blízké je mi ekumenické hnutí v křesťanství. Snažím se klást důraz více na to, co
nás křesťany spojuje, než na to, co nás rozděluje.
Jsem vděčný za vaše modlitby a další podporu při naší službě.
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Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy
Bohumilice
Jsou Dušičky, a tak mé první kroky vedou k hrobu Patera Josefa Matouše. Tak trochu
z osobních důvodů. Deset let totiž pobýval na faře v Horní Vltavici, tedy v domě, kde
dnes žiji. Do Bohumilic přišel v roce 1923 a sloužil zde více než půl století. Dlouhá léta byl
i obecním kronikářem. Hned naproti odpočívá další z kněží. P. Vojtěch Kohout se narodil
ve mlýně na Spůli. Za svého působení v Týnci u Klatov založil skautský oddíl a dokonce
byl i okresním náčelníkem Junáka v Klatovech. I za to byl později odsouzen na dvanáct let
těžkého žaláře. Dlouze by se dalo psát i o Pateru Janu Hanzlovi, jenž má kříž umístěn vedle
hrobu svého následovníka Matouše, ale pohřben je jinde. I ten zde sloužil dlouhá desetiletí
a byl pro svoji píli a skromnost velice oblíben. Nebo o doktoru teologie M. Tvrdkovi, který
většinu života strávil v italském exilu a po své smrti v roce 1996 byl pochován na zdejším
hřbitově. Rodina Tvrdkova z Výškovic, tedy vlastně firma Tvrdek a spol. Praha, vlastnila
mramorový a žulový lom a koncem dvacátých let minulého století zaměstnávala až sedmdesát lidí. Při lomu v „Bučí“ byla též provozována kantýna, kterou měla na starost manželka
správce lomu, Kateřina Tvrdková, Vnarovy č. p. 14.
Ale máme toho dneska moc, pojďme dál. Bohumilice jsou totiž sídlo prastaré, se zámkem, a tak zde najdeme celou řadu prastarých náhrobních kamenů Malovců ze šestnáctého
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Polní kurát Matouš

Hrobka Tvrdků z Vyškovic
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Někdy se vyplatí podívat se i na zadní stranu
náhrobku.

Farář a kronikář Josef Matouš
až devatenáctého století či hrobku pozdějších majitelů zámku Lumbů z Malonic. Poslední z nich, Dr. Arnošt Lumbe, svobodný
Skaut Vojtěch Kohout
pán z Malonic, jinak ředitel techniky v Praze, zemřel v roce 1923 a téhož roku zámek koupil továrník Ferdinand Holoubek z Prahy. Pak
mu jej znárodnili a v devadesátých letech minulého století v restituci vrátili paní Zdeňce
Voženílkové Holoubkové, která spolu s rodinou zahájila opravy zchátralého zámku. Romanticky historizující rodinnou hrobku rodiny Holoubků najdeme v horním konci hřbitova. Zaujal mě nápis na náhrobku rodiny Pešků. „Zakladatel I. české továrny na psací péra
v Bohumilicích.“ Doma jsem si našel, že tím zakladatelem byl František Pešek a stalo se
tak roku 1919. Před tím pracoval v podobných závodech nejen v Anglii a ve Švýcarsku, ale
byl dlouhá léta dílovedoucím v Kuhnově továrně na pera ve Vídni. Bohumilická továrna se
17

brzy proslavila v širém světě.
V roce 1934 ovdovělá Anna
Pešková přijala za společníka firmy Stanislava Hejhala,
který si v roce 1937 zakoupil
pozemek a na něm vystavil
novou provozovnu, do té pořídil nové stroje a zahájil výrobu
plnicích per ve velkém.
I Peškova továrna byla znárodněna a firma Koh-i-noor
zde vyráběla propisky až do
roku 1995, kdy zanikla. NáKnížecí hrobka na zdi kostela
hrobek rodin Zátků a Staňků,
který se nachází o něco níže, zaujme především zadní stranou. Je zde totiž vytesán erb
a pod ním nápis „Zhotovil Matěj Šimek, knížecí hajnej z Vísek č. 14 u Pulkova 1888“. Měli
tu a stále mají šikovné hajné.
Jaroslav Pulkrábek

Jeden z nejstarších náhrobníků
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Hrob P. Hanžla

Hřbitov uzavírá rodinná hrobka Holoubků,
majitelů zámku.

Co hrob to lidský osud naplněný dávno
zapomenutými radostmi i starostmi.

Stalo se
Žehnání zvířátkům
Žehnání zvířátkům v kostele sv.
Jakuba v Prachaticích prožily děti při
nedělní mši sv. 4. října na svátek sv.
Františka z Assisi.

Pohřební sluníčko pro nevěřící
Dne 2. 10. 2015 jsem byla přítomna
na pohřebním obřadu v kostele sv. Kateřiny ve Volarech, který vedl P. Mgr. Josef
Sláčík. Na začátku se omluvil těm, kterým
církevní obřad nic neříká, nebo dokonce
snad pohoršuje. Jeho slova padla na úrodnou půdu, mí nevěřící přátelé byli mile
překvapeni a potěšeni. Také varhanní doprovod a zpěv místního kostelního sboru
byl na profesionální úrovni. Zdá se mi, že
by nebylo špatné zohlednit fakt, že v našich kostelích často bývá při obřadech i převaha tak zvaně nevěřících…
MK
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Stalo se

Farní charita Prachatice
V září jsme připravili pro uživatele našich azylových domů několik zajímavých akcí.
V rámci Dnů evropského dědictví navštívily maminky s dětmi z Charitního domova
sv. Dominika Savia 12. 9. 2015 Muzeum loutek a cirkusu. Den charity 27. 9.
2015 jsme oslavili výrobou podzimních
dekorací a duchovním setkáním věnovaným sv. Václavovi, knížeti a pomocníkovi chudých.
V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí
se uskutečnil Kurz dílenských prací, při
kterém byly vyráběny poličky a podlahové lišty do pokojů. Společný výlet na
Stezku v korunách stromů se uskutečnil
17. 9. 2015. Jana Schwarzová, ředitelka
Misijní neděle 18. 10. v Prachaticích
Díky všem, kdo podporují misie
modlitbou, finančním darem a realizací misijního jarmarku. Na účet
PMD bylo odesláno 11  088 Kč +
5  967 Kč z misijního jarmarku.

Pouť do Svaté země
Arménskou čtvrtí na Sión
Dnes se vydáme na Sión. Toto jméno, nám tak dobře známé ze žalmů a prorockých knih,
se poprvé objevuje ve zprávě o dobytí Jeruzaléma Davidem v 1Sam 5, 7. Co přesně znamená, nevíme. Snad „suchá země, skála“, snad prostě „hrad, pevnost“. Původně se vztahovalo
jen na skalní ostroh, na kterém stálo město Jebúsejců, ale záhy se začalo užívat v přeneseném slova smyslu pro celý Jeruzalém, zvlášť pro Chrámovou horu, někdy i pro celou zemi
a její obyvatele (mluví se o „obyvatelích Siónu“, „dceři Siónské“, apod.). Stalo se náboženským termínem, dostalo posvátný ráz: „Hospodin si vyvolil Sión, přál si ho mít za své sídlo. ,To
je můj příbytek navěky, zde budu sídlit, ten jsem si zvolil‘.“ (Žl 132, 13-14). To časem způsobilo
zmatek v lokalizaci biblických událostí – stalo se to tady nebo jinde? Ten se ještě víc prohloubil po dobytí města Římany a zásadní přestavbě za císaře Hadriána, při které bylo vše,
co připomínalo Židy, srovnáno se zemí. Přesná poloha mnoha míst upadla do zapomnění.
Moderní archeologické výzkumy potvrzují, že původní jebúsejská pevnost, přeměněná na
Davidovo město, stála na východním úbočí ostrohu, svažujícím se do cedronského údolí,
jižně od chrámového prostranství, na pahorku zvaném Ofel. Tam byl jediný tehdy dostupný
pramen vody v celém širokém okolí, Gíchón. Jméno Sión použili později křesťané pro jinou
část města. Najdeme ji na jihozápadním výběžku ostrohu, vně hradeb starého města, jižně
od arménské čtvrti. Tam byla ona „velká horní místnost“, o které mluví evangelisté, kde
se udály stěžejní události dějin spásy: poslední večeře, ustanovení eucharistie a svátosti
kněžství, zjevení Zmrtvýchvstalého učedníkům, ustanovení svátosti smíření, Tomášovy
pochybnosti a vyznání víry, volba Matěje do sboru apoštolů, seslání Ducha svatého, Petrovo
kázání o Letnicích, po kterém se obrátilo na tři tisíce lidí, a podle staré tradice také zesnutí
Panny Marie. Tam se scházeli první křesťané a tam nyní směřují i naše kroky.
Procházku začneme na západní straně hradeb, u Jaffské brány. Vystavěl ji Sulejman Nádherný na místě původní římské brány. Arabové ji nazývají
Báb al-Chalíl (Brána přítele), protože u ní začínala stará
silnice do Hebronu, města, kde žil a zemřel Abrahám, Boží
přítel. Vyznačuje se dvěma průchody: původní ve tvaru písmene L je pro pěší, druhý slouží motoristům. Byl proražen
v roce 1898, při návštěvě německého císaře Viléma II., aby
jím mohl vjet do Svatého města v císařském kočáře. Uvnitř
jsou dva hroby. Průvodci s oblibou tvrdí, že patří Sulejmanovým architektům, popraveným proto, že nezahrnuli do
opevnění i horu Sión (chtěli prý za to od františkánů peníze, ale ti je odmítli poskytnout). Ve skutečnosti se jedná
o místo posledního odpočinku nějakého významného měšťana a jeho manželky.
Vcházíme na malé náměstí. Jeho pravou stranu tvoří
Citadela – Davidova věž

Citadela, pevnost založená už v 7. století před Kristem. Herodes Veliký ji nově opevnil
a přistavěl k ní tři věže. Po obsazení země Římany se stala domovem vojenské posádky. Je
možné, že právě tady soudil Pontius Pilatus Ježíše a odtud vedla křížová cesta na Golgotu.
V roce 135 po Kr. ji Hadrián dal zničit. Byzantinci označili její pozůstatky za palác krále
Davida, proto se jí také říká Davidova věž. Za křižáckých válek byla sídlem křižáckých králů.
Pak ji dobyli mamlúci a postupně znovu opevnili. Současná podoba je z roku 1635. Dnes
v ní sídlí Muzeum dějin Jeruzaléma.
Odbočujeme doprava, do arménské čtvrti. Nechme zase jednou vyprávět našeho dávného průvodce, P. Václava Macka: „Obrátíme nyní kroky své na Sion, který ode dávna byl baštou
a chloubou Jerusalema, který bezpočtukráte nazývá se v Písmech sv. dcera Sionská. Zde již David
měl svůj palác a hrad a známá v celém světě křesťanském věž Davidova tvoří tu až dosaváde
nejpevnější čásť hradu Jerusalemského, tak že právem stala se obrazem Panny Marie, naší nejprvnější záštity v nebesích.“ Autor zde připomíná invokaci loretánské litanie: Věži Davidova,
oroduj za nás.
„Od brány Jaffské dáme se směrem jižním úzkou dlouhou ulicí, která čtvrtí Armenskou vede
ku bráně Sionské. Armenská čtvrť města vyniká zámožností, ano bohatstvím. Jest viděti to i na
domech. Zvláště vyniká skupina domů, která zaujímá celý jihozápadní cíp města. Jest tu sídlo
armenského patriarchy, byty kněží a domy pro 2–3000 poutníků. A při tom, což největší vzácnosť
v Jerusalemě, krásná veliká zahrada. Uprostřed celé skupiny jest chrám patriarchální sv. Jakuba
Většího, jenž stojí na místě, kde byl sv. Jakub sťat. Celý vnitřek zlatem jen oplývá a podlahu kryjí
drahé koberce.“
Arméni přišli do Jeruzaléma již v prvním století po Kristu. V roce 301 se stali první
etnickou skupinou, která oficiálně přijala křesťanství. I když se v roce 491 odštěpili od
katolické církve, udržovali s ní nadále dobré vztahy. V době křižáckých válek se spojenectví
ještě prohloubilo. Po Saladinově vítězství byli jedinými křesťany, kteří směli v Jeruzalémě
zůstat, dokonce získali nová privilegia a majetek. Za turecké nadvlády byli vystaveni diskriminaci a pronásledování, čas od času i systematickému vyvražďování, které vyvrcholilo
během 1. světové války. I proto ulice arménské čtvrti vytvářejí složitou strukturu takřka
pevnostního charakteru: domy mají vysoko posazená okna, chráněná kovovými mřížemi,
a k domovním dveřím bez označení se lze dostat jen přes vnitřní dvorky.
Katedrála sv. Jakuba vyrostla na místě původní kaple z 5. století. Současná stavba pochází z křižáckého období, byla navržena podle kostela v arménském Haghbatu. Interiér
tvoří dvě boční lodě a střední loď se čtyřmi pilíři pod kopulí. Nenajdeme tu lavice, jen
podlahu pokrytou tlustými orientálními koberečky. Budeme obdivovat obrazy, tureckou
a španělskou majolikovou výzdobu, perleťové intarzie a vyřezávaný dřevěný mobiliář.
Zvláštností jsou reliéfní votivní kříže ve tvaru stromu života, zvané chačkary. Jsou zasazeny do ještě větších křížů a tvoří tzv. jeruzalémské kříže. Krášlí vchod do katedrály i dvůr
s hroby patriarchů.
P. Macek dále pokračuje: „Nedaleko odtud k východu stojí jiný armenský klášter pro řeholnice
s malým, ale čistým chrámečkem. Říkají klášteru tomu ,u stromu olivového‘. Na místě tom stál
podle podání dům Annášův, kde Pán Ježíš po zajetí svém byl nejprve vyslýchán a od služebníka
do hlavy udeřen. Stojí tu v nádvoří prastarý strom olivový, o němž dí podání, že k němu byl Pán
Ježíš při výslechu přivázán.“
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
RNDr. Jana Sládka
Narozen:
Rodinný stav:
Děti:
Vzdělání:
Bydliště:

11. 11. 1935
ženatý
syn Jan, dcera Eva, 3 vnuci
farmaceutická fakulta Brno
Netolice

S Vaším jménem je často spojován náboženský život v netolické farnosti. Pocházíte
odsud?
Ne, pocházím ze Žerotína na Moravě, v Netolicích ale žijeme s manželkou už 52 let.
Jak jste se dostal z Hané až sem, do našeho kraje?
Jak to tenkrát už chodilo – na umístěnku. Nejdříve jsem pracoval v lékárně v Českých
Budějovicích, tam jsem poznal svoji budoucí ženu a kvůli bytu jsme odešli do Netolic. Před
4 lety jsme s manželkou oslavili zlatou svatbu.
Vedli Vás rodiče k víře?
Ano, tenkrát to bylo na moravském venkově samozřejmé, že lidé chodili do kostela
a k víře vedli i své děti. Po roce 1948 se to ale bohužel rychle změnilo.
Jak vzpomínáte na dobu svého dětství?
Naše rodina byla svázána se zemědělstvím. Moji rodiče soukromě hospodařili, takže
všichni jsme museli tvrdě pracovat včetně mých 8 žijících sourozenců. K zemědělství jsem
ale nepřilnul, takže rodina hledala možnosti, jak bych mohl obejít tehdejší nařízení, že na
jinou než zemědělskou školu nedostanu doporučení. Cesta se našla – přestěhoval jsem se
k tetě, mimo dosah místních orgánů, přihlásil se na gymnázium a byl přijat. Maturitu jsem
složil v roce 1953 v Litovli.
Stát se lékárníkem byl Váš klukovský sen?
Vůbec ne. Původně jsem se zajímal o historii, ale pak jsem zjistil, že na filosofické fakultě je v učebním plánu předepsáno 8 hodin marxismu-leninismu týdně. Protože teta byla
lékárnice a já jsem z tohoto oboru už leccos pochytil, a navíc byly na farmaceutické fakultě
hodiny marxismu-leninismu pouze čtyři, bylo rozhodnuto.
Ani v době komunismu jste neskrýval svou víru. Co bylo pro Vás v době totality
nejtěžší?
Nejtěžší byla asi doba normalizace, ten naprostý marasmus a deziluze. Byli jsme doslova
psychicky zdecimováni. Já měl v té době velkou oporu v postavě netolického faráře P. Vobra. Mnohokrát jsem i v lékárně zažil nepředstavitelné situace, jako když například v době,
kdy lékárny byly zásobovány léky pouze jednou za 14 dní a stávalo se tudíž, že mnoho lidí
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na svůj lék čekalo neúměrně dlouho, přijel na kontrolu lékárny soudruh okresní tajemník, kterého ovšem
zajímaly tak podstatné a zásadní věci jako je výzdoba, plakátky a nástěnky. To už jsem nevydržel, hrozil
konflikt. Štěstí, že jsem se mohl vypovídat P. Vobrovi,
který svým nezaměnitelným humorem a vtipnými glosami moje nervy dokázal zklidnit.
Vy jste ale přece v té době začal organizovat odesílání balíčků na misie. Co vlastně ty balíčky obsahovaly a kdo byl jejich adresát?
To bylo až v 1. polovině 80. let. Byl to pro mne takový ventil, pocit jakési smysluplné činnosti. Balíčky musely mít méně než 1 kilogram, protože tak nepodléhaly
clu. Posílali jsme je na misie do Indie, Peru a také do
Afriky. Obsahovaly většinou školní potřeby – pastelky,
sešity, někdy i dětské dioptrické brýle.
Později už začal národ zdvíhat hlavu….
Začalo to různými vzdoroakcemi, nejvíce mi v paměti uvízla petice Augustina Navrátila,
který vznesl požadavky na respektování práv věřících a náboženské svobody. Petici tenkrát
podepsalo přes půl milionu lidí. Kromě toto jsme se také přes správce hřebčince v Netolicích
začali dostávat k různým ilegálním tiskovinám a dokumentům – on je dostával od svého
bývalého zaměstnance, z prachatického gymnázia na hodinu vyhozeného Jana Urbana,
který mezitím přesídlil zpět do Prahy a tam se zapojil do disidentského hnutí.
Váš syn vystudoval teologii a stal se knězem. Jak jste přijal jeho rozhodnutí?
V nitru s velkým nadšením, navenek jsem byl opatrnější. Přece jen jsem nevěděl, zda
to není jen z okamžitého mladického popudu. Bylo to jeho osobní rozhodnutí, pokud vím,
v žádné tajné skupince nebyl, ani se s nikým takovým neznal. Samozřejmě to vyvolalo odpor stranických orgánů – student gymnázia po tolika letech ateistické výuky přece nepůjde
studovat na kněze! Do školy se dostavili důstojníci STB , kteří ho měli v jeho rozhodnutí
zviklat. Když na něj vyrukovali s otázkou, jaké zná řády, bezelstně odpověděl: prvobytně
pospolný, otrokářský …Asi pochopili, že je to marné.
V církvi stoupá význam laiků. Jak jste vlastně dostal k lektorské a ministrantské
službě, později i k službě akolyty Vy?
Se zřízením funkce „akolyty“ přišel již P. Karel Rendl těsně po ukončení 2. vatikánského
koncilu koncem 60. let spolu s reformou liturgie. Roku 1970 do farnosti přichází P. Ant.
Vobr. Jeho více než dvacetileté působení v Netolicích celé farnosti prospělo. Po odchodu
rodiny pana Václava Cibuzara do Českých Budějovic padla na mne přirozenou cestou i užší
spolupráce s p. děkanem Vobrem, včetně služby ministranta, příp. akolyty, když p. děkan
Vobr vzhledem k vyššímu věku potřeboval asistenci při mši svaté. P. Josef Sláčík byl do
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farnosti Netolice přidělen v červnu 1993 jako kaplan, farnost jeho příchodem oživla, ale
po předčasném úmrtí kostelníka p. Miroslava Veselého přešla i tato „funkce“ na mne a tak
je tomu dodnes.

Více o akci na str. 8

Zklamal Vás vývoj po sametové revoluci?
Zklamali mne především lidé svým příklonem ke konzumnímu způsobu života. Myslím, že k žádné morální obrodě národa nedošlo. I věřícím jako by postupně jejich nadšení
vyprchalo. Poutě jako tmelící prvek katolíků pomalu ztrácejí na významu, život farnosti
většinou stojí na několika aktivních jedincích. Více ochotných a šikovných rukou by bylo
víc než třeba!
Připravila Marie Horová
Za redakci JP přejeme panu doktoru Sládkovi k jeho životnímu jubileu stálé životní
nadšení a Boží provázení na všech dalších cestách.

Mgr. Markéta Grillová, která se
s P. Janem Janouškem za náš vikariát zúčastnila v Brně Konference o eucharistii,
pro JP napsala:
„Možnost zúčastnit se „Konference
o eucharistii“, která byla od čtvrtka 15.
10. součástí Národního eucharistického kongresu 2015 v Brně, byla pro
mě velmi inspirativní nejen obsahem
přednášek, které se týkaly liturgie, biblických východisek slavení eucharistie
a dalších zajímavých témat, ale i možností zažít společenství účastníků shromážděných ze
všech koutů naší země. Velmi silně na mě zapůsobila atmosféra slavnostní mše svaté a následujícího eucharistického průvodu. Slovy se to nedá bohužel vyjádřit, musí se to zažít.“
Za děti a mládež se na přípravě doprovodného programu v Brně podíleli tzv. vyslanci eucharistie; z našeho vikariátu Markéta Žuravská, Iva Vozábalová, Pavel Ludačka a Lukáš Hejhal,
který pro JP odpověděl:
Když se řekne NEK 2015, co se Ti Lukáši vybaví? „Místo – Brno, den – 17. 10. a mše
svatá na náměstí Svobody + průvod na Zelný trh.“
Jako „vyslanec eucharistie“ ses na kongres připravoval již od dubna. Co pro Tebe znamenala příprava a pomoc při doprovodném programu v kostele u kapucínů v sobotu 17. 10.? „Spoustu srandy,
vybavují se mi lidi, co se podíleli na
přípravě stanovišť, která jsme měli na
starost, a také se mi vybaví některé tváře lidí, kteří na náš program přišli.“
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Poradna
Poradna pro ženy a dívky
je provozována organizací Centrum naděje a pomoci (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na křesťanských hodnotách.
Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich partnerům profesionální
a lidský přístup, pro který je poradna oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí klientům
široký záběr v řešení různých potíží. Častými tématy jsou problémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství
a zvládání vyčerpání matek při péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí, a proto také nabízí podporu nejen v průběhu těhotenství.
Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se
nevyhýbají ani křesťanským rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět.
Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu z vlastního sebeobviňování,
až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský život. Proto je zde pro ně nabízena
psychosociální podpora.
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu, a to umělém a i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde naopak nabízena pomoc a přijetí.
Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje rodičovské
kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich
sebe-přijetí v každodenním životě.
Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená, že
poradkyně vnímají všechny klientovy složky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám
klientů, ale i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám.
Je možné, že znáte povídku o dvou vesnicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do každé
z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů o nasycení oba rybáři se rozhodnou pomoci.
Každý ale jiným způsobem. První rybář každý den vesničanům vyloví ryby, a tak žijí obyvatelé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý rybář své vesničany naučí rybařit a vesničané každé
ráno si nachytají ryby sami. I když je to cesta náročnější, vesničané výsledně jsou také sytí.
Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co se stane? Výsledek je vám jistě znám. První vesnice
opět zažívá hlad a bídu. Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, aby klienti po konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez podpory poradny.
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum naděje
a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších programů a poradenství, které je již nad rámec sociálního poradenství.
Poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro možnost
e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254 891) spojení je zde pro všechny.
Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych
Vás povzbudila v kontaktování poradny.
Bc. Milada Lázničková, DiS, www.cenap.cz
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Nabídky a pozvánky
Nová kniha
Pokračování sborníku Památky jižních Čech 6 přináší rozsáhlejší
studie i drobnější zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském
kraji. Nově je zahrnut oddíl krátkých aktuálních informací o nově
prohlášených památkách i nejvýznamnějších průzkumech, opravách
a restaurování. Kniha se v těchto dnech objevila na pultech knihkupectví. Lze ji rovněž zakoupit za zvýhodněnou cenu 250 Kč v galerii
Národního památkového ústavu na Senovážném nám. 6 v Českých
Budějovicích.

Národní potravinová sbírka 2015
V sobotu 21. listopadu 2015 proběhne již třetí ročník Národní potravinové sbírky. I v letošním roce se Farní charita Prachatice do tohoto projektu zapojí jako zajišťující
organizace. Sbírka bude probíhat v čase od 8,00 hod do 20,00 v Penny Marketu
v Prachaticích.
Vybrané potraviny budou přednostně využity v zařízeních Farní charity, a to v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a v terénním programu Most naděje.
Sbírku potravin zajišťují dobrovolníci, kteří budou mít na sobě zástěry označené logem
„Potraviny pomáhají“. Cesta potravin povede z nákupního košíku k dobrovolníkům, které
najdete přímo v obchodech za pokladnami. Ti od Vás převezmou potraviny, které se rozhodnete darovat.
Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost v rámci projektu
Potraviny pomáhají, spolu s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.
V loňském roce se podařilo v Prachaticích vybrat 231 kg trvanlivých potravin a my věříme, že i v letošním roce se najdou lidé, kteří se rozhodnou do této sbírky zapojit.
Eva Jankulárová, koordinátor sbírky, mob. 731 604 441
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice, mob. 731 604 442

Srdečně zveme na Setkání s Mikulášem v Prachaticích
V pátek 4. prosince od 18:45 h. do farního sálu – Mikulášský večer
pro „náctileté“.
V neděli 6. prosince od 9:30 h. „dětská“ mše svatá s překvapením.
V neděli 6. prosince od 15:00 h. ve farním sále setkání s Mikulášem
pro rodiče s předškolními dětmi.
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Nabídky a pozvánky
Světový den mládeže
Přihlásit se na Světový den mládeže (SDM) do Krakova je možné od 28. září 2015 na
českých webových stránkách setkání https://krakov2016.signaly.cz/.
Program SDM se dělí na dvě části: tzv. Dny v diecézích, ty budou 20. – 25. července 2016,
a samotné Světové dny mládeže 26.–31. července 2016.
Setkání je určeno především pro mladé od 16 let, organizaci zajišťuje Sekce pro mládež
České biskupské konference. Účastníci, kteří se přihlásí do 30. 4. 2016, mají nárok na nižší
cenu, která je dotovaná Českou biskupskou konferencí a celostátní sbírkou, která proběhne
6. března 2016 v kostelích. Pokud pojede z jedné rodiny více sourozenců, mohou požádat
své A/DCM o slevu.
Konkrétní informace o ceně, programu a organizaci setkání najdete na webových stránkách setkání.

Oslava sv. Cecílie v Prachaticích
U kapličky sv. Cecílie v ulici Na Stráni (nad ZŠ Vodňanská) - ve čtvrtek 19. 11.
v 16.30 hod. Pobožnost zpěvem doprovodí Schola dětí při ŘKf Prachatice.
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Mše svatá
Eucharistická modlitba: Preface a Sanctus
Dary jsou položeny na oltář, připojili jsme k nim i svou ochotu plně patřit Pánu, stát se
tou pravou a vlastní obětí. Nyní nás kněz zve k součinnosti v modlitbě: „Modleme se, aby
Bůh přijal oběť své církve.“ Nebo jinak: „Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila
Bohu, Otci všemohoucímu.“ Tato výzva se v mešní liturgii objevila v době, kdy se – podle zvyku pocházejícího z franckého prostředí – začala eucharistická modlitba recitovat potichu.
Kněz se chtěl naposledy rozloučit s obcí, dříve než se ponořil do nejhlubšího tajemství. Alegorické výklady ve středověku mluvily o vstupu kněze do velesvatyně. V liturgii východních
církví dodnes v této chvíli kněz odchází za ikonostas – přepážku ozdobenou obrazy andělů
a svatých, která odděluje prostor pro slavení posvátných tajemství od prostoru, ve kterém
jsou shromážděni věřící, a připomíná jim, že pravou bohoslužbu konají nebešťané. Pro nás
smrtelníky je čest, že se k nim smíme připojit – v naději, že jednou na ní také budeme mít
plnou účast. I po liturgické reformě 2. vatikánského koncilu zůstala eucharistická modlitba
modlitbou předsednickou – jménem celého shromáždění ji pronáší předsedající kněz, který
je k tomu náležitě zplnomocněn svátostí kněžství. Ostatní přítomní při ní stojí a vstupují
do ní jen několika zvoláními: v úvodním dialogu, zpěvem Sanctus po prefaci, aklamací po
slovech ustanovení a potvrzujícím Amen po závěrečné doxologii.
Běžné mešní modlitby začínají prostou výzvou: „Modleme se“ (latinsky: „oremus“). Tady
však nejde o obyčejnou modlitbu (oratio), nýbrž o velké díkůvzdání (eucharistia). Proto je
zde nejen výzva k modlitbě, ale celý dialog. Má svůj vzor v židovské starozákonní liturgii
a chce nás vyburcovat k Boží chvále. Vybízí nás k pozornosti a k aktivní účasti na Kristově
oběti.
„Vzhůru srdce!“ Americký autor Scott Hahn, který byl už před svou konverzí ke katolicismu vynikajícím odborníkem na knihu Zjevení svatého apoštola Jana, vykládá v knize
Hostina Beránkova toto zvolání krásnými slovy: „Když nyní kněz pozvedl dary, jsme zváni,
abychom pozvedli ,vzhůru srdce‘. Je to silný obraz, který už od prvních staletí najdeme v křesťanských liturgiích po celém světě. Pozvedáme srdce k nebi. Řečeno slovy Zjevení (srov. Zj 1,10;
4,1-2), jsme ve vytržení ducha pozvednuti do nebe. Od tohoto okamžiku se budeme dívat nikoli
očima tělesnýma, ale očima víry.“
„Máme je u Pána!“ P. Květoslav Bukovský, redemptorista, který žil mnoho let na našem
vikariátu v Hrabicích u Vimperka, ve svém výkladu mše svaté, nazvaném K Bohu, jenž radostí naplňuje …, své čtenáře vybízí: „Kéž je toto ujištění vždycky pravdivé! Hleďte, moji drazí,
jak jsou tyto výrazy zvláštní; něco takového jsme ještě při mši svaté v dosavadním výkladu nepozorovali. Nezdá se vám, že po takovém bohoslužebném úvodu bude následovati něco důležitého?“
„Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci! Je to důstojné a spravedlivé!“ To je hlavní úkol
eucharistické modlitby. Kněz jménem veškerého svatého lidu oslavuje Boha Otce a vzdává
mu díky za celé dílo spásy nebo za jeho určitou část podle různého charakteru dne, svátku
či doby. Francouzský kněz Henri Denis v knize Jak slavit eucharistii konstatuje: „Vzdávat
díky je něco úplně jiného, než říci laskavé ,děkuji‘, abychom nezůstali nic dlužni. Je to dík Otci za
samotného Krista, ve kterém je všechno obsažené: stvoření, dějiny vyvoleného národa, vykoupení,
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oslavení, až po všechny stopy tajemství Krista, kterými jsou svatí. Díkůvzdání je naše odpověď
Bohu za udělenou milost způsobem, jako když kytara po doteku strun vydává tón, který Bůh
očekává. Takto má eucharistická modlitba správný směr. Nejzákladnějším hnutím všeho bytí je
hnutí tvorů, kteří se poznávají jako synové Otce a bratři Krista.“
Po tomto dialogu následuje preface. To slovo známe i z moderních jazyků (angličtiny,
aj.), kde většinou označuje úvod, předmluvu. Tady jde o něco víc: je to chvalozpěv, veřejné
a slavnostní prohlášení: „Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.“ Je to vlastně báseň, projev
radosti a vděčnosti, zpěv Božích dětí, které odkrývají zdroje své spásy. Je to proklamace
jistoty víry, která tryská z důvěry člověka zakoušejícího Boží lásku, projevenou mocnými
skutky v dějinách spásy. Blíží se spíše prorockému zvěstování než naučnému projevu. Obrací se k Otci. Oslavný dík patří Bohu v jeho slávě, která se odhaluje ve stvoření a v dějinách
spásy. Zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost. Staví účastníkům bohoslužby před oči
Boží činy pro trvalé štěstí člověka, vírou církve rozněcuje jejich srdce k upřímné osobní víře
a probouzí v nich touhu po věčném společenství s ním.
Své díky a hold ovšem nepřinášíme přímo, nýbrž „skrze našeho Pána, Ježíše Krista“. Jeho
prostřednictvím naše chvála ústí do chvalozpěvů nebeských: „Skrze něho tě chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:“ nebo: „Skrze něho andělé chválí tvé
jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme: Svatý …“
Preface přechází do trojnásobného Svatý, které svými kořeny tkví ve Starém zákoně
a svým vyzněním míří k dokonání Kristova poslání na věčnosti. Scott Hahn to vyjadřuje
slovy: „Co tedy v nebi vidíme? Poznáváme, že všude kolem nás jsou andělé a svatí. Zpíváme píseň,
kterou oni podle Písma zpívají před nebeským trůnem (srov. Zj 4,8; Iz 6,2-3). Na Západě se jí říká
,Sanctus‘ neboli ,Svatý, Svatý, Svatý‘, na Východě ,Trishagion‘ neboli ,trojsvatá píseň‘. Dostáváme
se k vrcholu eucharistické oběti, k velké eucharistické modlitbě (neboli anafoře). Zde začíná být
jasné, že Nový zákon není kniha. Je to úkon a tímto úkonem je eucharistie.“
Eucharistie je díkůčinění. Tak je možné přeložit toto řecké slovo. Chce nám ukázat Boží
lásku a všechno, co pro nás z lásky vykonal. Chce nás naučit vděčnosti. Snadno totiž prosíme, ale děkovat příliš nedokážeme. A zatím právě vděčnost je doceněním daru a povzbuzuje dárce k novým dobrodiním. Liturgickému díkůčinění při mši svaté mají odpovídat
každodenní obyčejné projevy vděčnosti manželovi, manželce, rodičům, kněžím, přátelům,
dobrodincům, i vřelá a srdečná vzpomínka na to, co pro nás vykonali ti, kteří tu žili před
námi, tvořili kulturu a civilizaci, kterou teď užíváme my, kteří bojovali a dávali svůj život
za svobodu a víru, z jejichž prací a obětí žijeme.
P. Pavel Liška
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Biskupové českobudějovičtí
Josef Ondřej Lindauer
(1845 – 1850)
Narodil se v chudé a prosté rodině plzeňské 29. listopadu 1784. Svou
kariéru začal, jak se říká, od píky. Na kněze byl vysvěcen 15. srpna 1807.
Nejprve kaplanoval v Malešicích, pak v Horšicích, od roku 1810 působil jako zámecký kaplan v Lukavici, r. 1813 se stal farářem v Letinách,
r. 1817 farářem v Lukavici a posléze r. 1824 děkanem v Přešticích. Ani tam však dlouho
nezůstal. Již roku 1827 byl jmenován arciděkanem v Plzni a po osmi letech horlivé práce v duchovní správě se stal r. 1835 kanovníkem a zároveň českým kazatelem u sv. Víta
v Praze. V Praze setrval až do roku 1845, kdy byl 22. září jmenován biskupem v Českých
Budějovicích a po potvrzení papežem Řehořem XVI. 25. listopadu 1845 byl 18. ledna 1846
pražským arcibiskupem Aloisem Schrenkem posvěcen na biskupa a 2. února intronizován.
Byl uvítán s velkým jásotem, ale ten brzy ochladl, protože Lindauer byl ve srovnání
s předchůdcem dosti strohý a nepřístupný a také v pohostinnosti skromnější, ač dovedl
pomoci a také pomáhal, kde toho bylo třeba. Jeho srdce se v plném lesku své dobroty
zaskvělo až v závěti. Biskup Lindauer byl muž nesmírně pracovitý a pilný. Jeho koníčkem
byly kancelářské práce, z nichž právě ty nejobtížnější vyřizoval s neobyčejnou hbitostí a obratností. Ani již nesetrvával v onom hřbitovním tichu a klidu svého předchůdce, ale dovedl
se rázně a hlasitě zastávat práv církve. Jeho dílem bylo, že do městské nemocnice byly
uvedeny milosrdné sestry z kongregace sv. Karla Boromejského. Tyto sestry horlivě podporoval a nemocnici,
v níž působily, odkázal téměř všechno své jmění. Biskupství spravoval pouhých pět let. Zemřel 4. června 1850
v šedesátém pátém roce věku. Podle svého výslovného
přání byl pohřben v obyčejném hrobě mezi věřícími na
staroměstském hřbitově. Teprve později mu tam byl postaven pěkný mramorový pomník.
Po Lindauerově smrti nastala delší sedisvakance, protože mělo být zřízeno ještě jedno biskupství v západních
Čechách. O sídelní město závodily spolu Plzeň, Klatovy,
Kladruby a Cheb. Posléze však bylo od tohoto úmyslu
upuštěno a na biskupský stolec českobudějovický byl
jmenován 25. března 1851 muž, jenž byl pro diecézi
opravdovým požehnáním.
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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Animátorský kurz
Na Ktiši začal nový Animátorský kurz
Po dlouhých třech letech se opět
otevřel dvouletý Animátorský kurz
na Ktiši. Kurz je určen pro mladé lidi,
kteří chtějí oživovat (= animovat) farnost a chtějí neustále obnovovat svůj
vztah k Bohu.
V pátek 9. října jsme se poprvé
sešli, abychom společně odstartovali
naši dvouletou cestu stávání se dobrými animátory. Hry na zapamatování
jmen byly velice důležité. Sešlo se nás
totiž 22 mladých (z toho jen 6 kluků)
a při takovém počtu jsme někteří měli problém oslovit druhého správným jménem ještě
v sobotu.
Sobota začínala mší svatou v kapli, kde jsme měli i vlastní doprovodnou kapelu složenou
z hudebně nadaných jedinců. Dopolední přednáška P. Jozefa Gumenického byla rozdělena
na dvě části. Tyto dvě části byly odděleny aktivitou venku, při které jsme dostávali pingpongový míček z jednoho místa na druhé a učili se spolupráci v týmech. První část přednášky
měla zajímavý úvod, popisovali jsme pocity horolezce nebo člověka, který skáče bungee
jumping. Od těchto sportů jsme se dostali krásným propojením až k pojmům víra, zjevení
a k tomu, jak probíhaly dějiny spásy. V druhé části jsme se zabývali Biblí, jak vznikala, jak
v ní hledat, a na to pak navazovala chvíle ticha nad biblickým úryvkem.
Odpolední program vedla psycholožka Šárka Kučerová, která měla přednášku o člověku,
osobnosti, potřebách člověka a o vývojových stupních člověka. Ke každému podtématu
jsme dostávali drobné úkoly, otázky na zamyšlení, se kterými jsme dále pracovali. Abychom
se ovšem nevěnovali člověku jen z psychologického, duchovního a sociálního pohledu, tak
pro nás byla připravena trochu náročnější hra venku, kde jsme měli člověka zachyceného
z biologického hlediska. Skládali jsme části lidského těla a zjistili jsme, že se možná ani tak
moc neznáme z toho pohledu biologického, protože jedné
skupince chyběl nos a druzí zase měli třeba dvě srdce.
Ranní nedělní mše svatá proběhla v ktišském kostele
a byla opět doprovázena naším sborem. Poslední společné
chvíle jsme trávili zpětnou vazbou prvního, již uplynulého víkendu a úklidem celé fary. Když jsme se loučili, tak
jsme věděli, že se neloučíme na dlouho, protože za měsíc
se opět sejdeme a budeme se snažit dále tvořit dobré společenství.
Tereza Oušková
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Minipříběhy
P. František Hobizal napsal další útlou knížečku nazvanou Minipříběhy. Některé jsou úsměvné, ale není to v tomto
případě cílené jako v knize Humor v církvi dovolen, ze které
jsme četli v předchozích číslech našeho časopisu.
Nejsem světice!
Rozmlouvám s mladou, příjemnou ženou o tom, jak
máme žít podle evangelia. Najednou se dá do srdečného smíchu: „Ale já nejsem světice, velebný pane, a ani
jí být nechci!“ „Jak tomu mám rozumět, paní Blážo?!
Vy nechcete být tedy spasena? Vy chcete žít v opaku věčné, pravé radosti? A tomu opaku
říkáme – peklo!?“ „Proboha!!!!! To ne, to ne.“
Lodička mládí
Sedím se starými kamarády – trampy. V chatě je útulné teplo, zálesácké prostředí. Elektrická basa a kytara, mandolína, alpská citera a několik obyčejných kytar doprovází náš
zpěv: „Osadu“, „Askalonu“, „Niagaru“ i „Píseň severu“. Pak kamarádi doléhají: „Jsi kněz.
Řekni nám něco pěkného! Ale ne smutný, možná moudrý…“ Mluvím o mládí, vzpomínáme a pak jim říkám: „Vzpomínky nás vracejí do doby mládí. Ale chceme-li, tak nejenom do
mládí, ale vracejí nás také k počátkům našich životních ideálů a cílů. A v tom jsou užitečné,
protože nás mohou obnovit, oživit pro tyto cíle a ideály i v přítomnosti – a do budoucnosti.“ Vracet se k počátečním ideálům a cílům. Tam však patří také – a hlavně – Ježíš, náš
Vykupitel a jeho učení.
Posvěcení bolesti
Je nádherný zářijový den, kdy se na pošumavské faře koná pohřeb bratra Jiřího. Zemřel
v padesáti šesti létech, ale z toho byl 40 let chromý, pak téměř ochrnutý. Z těch čtyřiceti let
dvacet pět strávil na posteli, občas na vozíku. Hrozné utrpení, proleženiny, duševní útrapy.
Ale také velká posila Páně! Upletl na 800 svetrů – snad i ty budou ukázány Pánu, jako kdysi
ukazovaly ženy v Joppe apoštolu Petrovi všechno, co jim udělala zbožná Srnka. Mimoto
pomáhal svému faráři, vyřizoval, co mohl, modlil se. Naplnil svůj život – nelehký život! – ne
mrzoutstvím a bolestínstvím, ale radostným děkováním za každou chvilku života. Přesně
tak přijal i samu sestru tělesnou smrt. Sám si nastylizoval parte, sám připravil adresy. Nebeské je dvorstvo krásné – blaze tomu, kdo tam sám připravil adresy. Nebeské je dvorstvo
krásné – blaze tomu, kdo tam dojde.
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Život je dar
Jdeme ze hřbitova. Starší nemocná paní říká smutně: „Proč musela zemřít ona, mladší,
proč ne já? Mám už moc bolestí a obtíží. Nejraději bych byla, aby už mne Pán Bůh odvolal
z tohoto života.“ Odpovím: „Na to PROČ a KDY neodpovím, to nemohu, ale jde o jedno:
abychom nežili v úděsu před smrtí, ale také ne s myšlenkou: mne už v tomto životě nic
nebaví.“ „I když je člověku tak, jako mně?“ „Ale ano – i potom. Protože tento život je velký
dar Boží. A jestli nevidíte už jeho půvaby – od Pána nám darované – pak jej máte vidět jako
čas daný nám k tomu, abychom jej naplnili dobře prožitým životem, protože to je čas spásy.
Navazující život věčný už není v čase, to už je právě věčnost.“
Poslední soud
Vyprávěl mi přítel o návštěvě slavné Sixtiny ve Vatikáně… „To je krása. Stěny ozdobili
Boticelli, Signorelli, Perugino… Na stropě je slavné Michelangelovo Stvoření světa, ale to
všechno můžeš vidět jen tehdy, když se nepodíváš na průčelní stěnu! Pak už totiž NEMŮŽEŠ vidět nic jiného než Michelangelův Poslední soud, tu mohutnou fresku, kde Kristus
zvedá svou pravici a soudí tento svět… Vedle toho už není vidět nic, nic jiného už člověk
není schopen vnímat.“ Jsou chvíle v životě člověka – a často je přináší moudré stáří – kdy
už také těžko vnímá cokoli jiného než věčný cíl. Jako šofér, který sice vidí různé směrovky,
odbočující k různým i lákavým cílům, ale on spěchá stále a nezvratitelně za svým určeným
a konečným cílem.
Nevěřím, ale mám dluh!
Na rušných Příkopech potká starý katecheta svou žačku, kterou už dobře dvacet let
neviděl. Hlásí se k němu, šveholí, stala se z ní elegantní dáma. Zvolna se ubírají Příkopy
k náměstí Republiky a vzpomínají… Katecheta zahne kolem Obecního domu ke kostelu sv.
Josefa. V tu chvíli se mladá paní zastaví: „Dál s vámi nepůjdu. Já mám vůči němu dluh, ale
nemám zrovna tolik peněz.“ „Komu co dluhujete?“ „Támhle… svatému Tadeášovi.“ Kněz
ustrne: „Ale, paní Irenko, pokud vím – jste přece nevěřící?!?“ „To jsem,“ odtuší paní Irena
hrdě, „v Boha nevěřím, ale v Judu Tadeáše ano. Ano, jsem mu dlužna deset korun. No až
jindy.“
Falešná pokora
Byla to starší, nenápadná žena. Nejprve se o ní říkalo, že je skromná. A to asi byla. Potom
se začalo říkat, že je velmi pokorná. Říkalo se to nějaký čas – a pak to ustalo. Mnozí si všimli,
že její pokora je zvláštní. Tak třeba v chrámu – při ranní bohoslužbě ve všední den. Těch
několik přítomných se usazuje kolem oltáře Oběti, nebo blízko. I v té všední chvíli je hezké
a nutné vytvořit duchovní společenství. Ale pokorná žena schází. Krčí se za sloupem…
Nechce prý být nápadná. A vlastně je nápadná! Je nácvik písně, všichni se zúčastní. Ale… ta
pokorná schází. Nechce prý rušit. A vlastně ruší! Je chvíle, kdy všichni stojí – ouha, všichni
ne. Pokorná žena klečí. Musí se prý poklonit Pánu ve svátosti. A vlastně se mu neklaní! Teď
už nikdo neříká, že je pokorná… Dokonce jedna stařenka, velmi umírněná ve slovech, říká:
„Ona je vlastně nešťastná – dělá to všechno vždy jinak než my.“ Jenomže to už není pokora,
spíše její opak – anebo do třetice všeho dobrého: je to falešná pokora.
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Stojí za přečtení
Ralph Sarchie,
Lisa Collier Coolová
Chraň nás od zlého
V životě lidském se stává mnoho podivuhodných věcí. K těm nejvíc nechtěným se řadí
setkání se zlem, i když s tím lidským zlem se
v jakýkoli den můžeme setkat prostřednictvím
zpráv na kterékoli TV stanici. Asi je to i baví. Mě
ne, ale o to tu nejde. V této knize se seznámíte
se zlem mnohem hrůznějším a často i opomíjeným. Stane se, že se s tímto zlem setkáme,
a pokud nejsme sami obětí, můžeme to nechat
plavat, nebo se s tím popereme. Ralph Sarchie
se rozhodl pro to druhé.
Ralph Sarchie (nar. 1962), seržant newyorkské policie, byl zvyklý na všechny druhy
lidských hříchů, špatností a krutostí, staly se
jeho denním chlebem a i díky nim ztratil víru
v dobro, v Boha. Dá se říci, že zpět do Kristovy náruče ho, mimo jiné, přivedlo setkání se Zlem zřejmě starším než tento svět. Ďábel.
Možná jste se teď pousmáli, podle mnohých takové slovo do moderního křesťanského
slovníku nepatří, no jo, Amerika, duchové, vymítači, strašidla a Hollywood, bla, bla… Ale
Ralph Sarchie není scénárista, spisovatel ani fantasta. On se s tímto Zlem setkal tváří
v tvář a na stránkách této knihy vás o jeho existenci přesvědčí svou upřímností a odhodlaností Kristova bojovníka. Zde popisované případy posedlosti a okultismu jsou vpravdě
děsivé, ale jejich úkolem není vás vyděsit a pobavit jako horor v televizi, spíše mají posílit
lásku a oddanost Kristu a bez bázně pomáhat svým bližním i ve zdánlivě bezvýchodných
situacích. Zajisté vám při četbě případů o posedlých, vymítání démonů, prokletých lidech
a strašidelných domech bude běhat mráz po zádech, ale jak praví náš Pán na mnoha místech
Písma svatého: „Nebojte se!“
Ralph Sarchie jako policista zadržel více než 300 zločinců, zabývá se démonologií, osobně asistoval u více než 20 případů exorcismu, má plné právo nazývat se Božím bojovníkem,
ale je také milujícím manželem a vzorným otcem dvou dcer a současně už i dědečkem.
Jsem přesvědčen, že byste si tuto knihu o nesmírně statečném, pokorném i inspirativním člověku, jakým Ralph Sarchie bezesporu je, neměli nechat ujít. Vřele doporučuji i film
„Chraň nás od zlého“ z loňského roku a všem přeji pevné nervy, sílu a odvahu v boji pod
Kristovým praporem.
Pavel Beran
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Malý slovníček církevních pojmů

C

írkevní otcové
Označují se tak teologové, kteří podstatně přispěli k vývoji nauky o církvi a jejichž úsudek byl často citován jako důkaz autority ve sporných otázkách. Pro označení někoho za
církevního otce je nutné, aby splňoval následující kritéria: pravověrnost nauky, svatost
života, uznání církve a starobylost. Především ale museli církevní otcové být církví považováni za zvlášť velkou autoritu ve věcech víry, a to v dějinném období raného křesťanství,
tedy v období dějin, kdy křesťanství bylo náboženstvím velmi mladým. Na Západě se tato
doba ohraničuje stoletím po pádu Římské říše. Řadu církevních otců zde uzavírá Řehoř
Veliký (540-604) a Izidor ze Sevilly (560-636). Na Východě, kde antická kultura nezačala
upadat tak rychle, se zmíněná epocha počítá až do 8. století a za posledního církevního otce
je považován Jan z Damašku (675-749).
Označení církevní otec nelze zaměňovat s pojmem učitel církve, i když mezi oběma skupinami existuje průnik. Čestný titul učitel církve se oficiálně uděluje až od roku 1567, kdy
papež církevním učitelem jmenoval sv. Tomáše Akvinského (1225-1274). Seznam učitelů
církve se vytváří počínaje 8. stoletím a logicky není uzavřen.

C

isterciáci
Cisterciácký řád je mnišský řád založený roku 1098 svatým Robertem. Vznikl jako reformace benediktinského řádu. Robert byl původně opatem benediktinského kláštera. Byl
však nespokojený s vývojem řádu, především se chtěl se distancovat od vzrůstající okázalosti a přepychu a vrátit se k přísným zásadám asketického klášterního života, tak jak
je hlásal zakladatel benediktinů sv. Benedikt z Nursie. Proto založil s dalšími 22 mnichy
nový klášter ve francouzském Citeaux. Název získal podle latinské podoby tohoto místa
Cistercium.
Cisterciácké kláštery se budovaly převážně v odlehlých a nehostinných končinách, aby
mniši mohli snáze dodržovat přísnou řeholní kázeň. Přitom vlastní tvrdou prací kultivovali
oni i jejich následníci okolní neobdělanou půdu. Jejich zásluhou bylo kolonizováno mnoho
do té doby pustých oblastí západní a střední Evropy. Cisterciácké kláštery se postupně staly
významnými hospodářskými středisky. Původní požadavek prostoty se promítl také do
architektury jejich raných staveb, jak kostelů, tak i opatství. Všechny stavby byly střídmé,
funkční, prosty jakékoli malířské či sochařské výzdoby. Později cisterciáci od této zásady
poněkud upustili a stali se šiřiteli gotického slohu, kde se posléze též prosadila zdobnost.
Ve 14. století se ani cisterciákům nevyhnul určitý úpadek, v našich zemích nejvíce utrpěli za husitských válek, posléze se na nich podepsaly i reformy Josefa II.
V 17. století se od cisterciáků oddělili tzv. trapisté, vyznačující se přísnou kázní, zvl.
povinnou mlčenlivostí. Řád má tedy nyní dvě observance.
Řád se dělí na mužskou a ženskou větev. V čele stojí generální opat. Nejznámějšími cisterciáckými kláštery u nás jsou Velehrad, Porta coeli v Tišnově, Vyšší Brod, Zlatá Koruna,
Plasy.
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Vypravili jsme se
„Bechyně krásná a přívětivá“ stojí psáno na informačním letáčku o tomto městě v táborském vikariátu. Že
tomu tak opravdu je, se mohli přesvědčit poutníci v sobotu 3. října při Dětské diecézní pouti. Do města se
dostanete po mostě zvaném „Bechyňská duha“, který se
klene 50 metrů nad údolím řeky Lužnice. Po jeho unikátní
konstrukci je vedena souběžně automobilová i železniční doprava. Bechyně je proslulá dlouhou tradicí keramické výroby a lázeňskou péčí,
řadou památek staré i moderní architektury. Strategicky výhodná poloha nad
soutokem dvou toků lákala k osídlení již od pravěku. V závěru starší doby
bronzové a zejména pak v mladší době železné (Keltové) zde existovala významná regionální mocenská centra. Patrně v 9. století vzniká slovanské hradiště, které je
v dokumentech později zmiňováno jako sídlo arcijáhnů (1167). Rozrůstající se tržní osada
je nejspíše v roce 1323 za vlády Jana Lucemburského povýšena na město, které bylo nově
vyměřeno, postupně opevněno a opatřeno řadou privilegií (více na www.mestobechyne.
cz a www.bechynsko.cz).
„Putování Bechyní a pouť ministrantů se sv. Tarsiciem“ bylo v tomto krásném prostředí
opravdu radostným setkáním. Již úvodní průvod od kostela sv. Matěje a mše svatá ve františkánském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie doslova nastartovaly bohatství
tohoto sluncem zalitého poutního dne. Program s vojáky 15. ženijní brigády, pohled z věže,
prohlídka města s průvodcem, divadlo bratrů Marčíků, stánky s koláči a jinými lákadly,
adorace či tichá modlitba u milostné sošky Matky Boží bechyňské…
Pro poutníky našeho vikariátu bylo radostí zapojit se aktivně do služby při mši svaté.
Za to patří ministrantům i dětem s obětními dary a prosbami velké poděkování. Čtenářům
JP malí poutníci napsali:
„Ve městě Bechyni se mi nejvíc líbili vojáci, učili jsme se slaňovat a byla kánoj na střeše
domu.“ Matýsek
„Líbila se mi věž a kostel sv. Matěje.“ Veronika
„Mně se líbil lanový
park, kostel, věž.“ Magdalenka
„Nejvíce se mi líbilo,
jak jsme byli na vojácích,
byli jsme totiž v Bechyni,
moc se mi to všechno líbilo.“ Jozífek
-lhFoto Marek Novák,
web Člověk a víra
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