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

Náruživý ztrácí svobodu,
nevraživý nemá lásku.

+ + + + + + + + + + 

Bojím se, nebo bojuji?

+ + + + + + + + + + 

Maličké věci jsou veliké,
konají-li se v lásce a z lásky.

+ + + + + + + + + + 

Církev potřebuje tvůrčí i kritické hlasy.

+ + + + + + + + + + 

Mít dobrou vůli je mnoho,
poznat Boží vůli je všechno.

+ + + + + + + + + + 

Pokora pomáhá víc než celá knihovna.

+ + + + + + + + + + 

Duchovní život nesnáší skoky,
ale vyžaduje kroky.
„Všechno má svůj čas.“
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„Dobří lidé vidí dobrá zname-
ní.“ To prý říkají indiáni. Asi na 
tom něco bude. Před pár dny byl 
u nás novoroční ohňostroj. „Koho 
napadlo dělat ohňostroj, když je 

mlha. Nic jsem neviděla. Vyloženě promrhané pe-
níze. To to nemohli odložit, až bude lépe?“ psala 
jedna paní. Druhý to zas komentoval, že byl ten 
ohňostroj letos takový krásně zasněný. Každý to 
viděl jinak. Po svém. Známého vyhodili z práce. 
Po dvaceti letech. Bylo mu přes padesát. Nezou-
fal. Tvrdil, že to byla poslední šance začít něco no-
vého a sám by se k tomu nikdy neodhodlal. Dnes 
má malou živnost, dře jako kůň, ale je spokojený. 
Rozhodně více než předtím.

Máte nového nadřízeného, představeného, 
a není podle vašeho gusta či dokonce máte pocit, 
že je naprosto neschopný. Ideální šance řešit věci 
aktivněji, spoléhat jen na sebe, ptát se sám sebe, 
jak věci posunout dopředu. Snad je úmyslně tako-
vý, aby vy jste získali prostor. Přišli jste o všech-
no? Třeba se naučíte vážit toho, co vám zbylo, 
a možná zjistíte, že tamto jste vlastně ani nepo-
třebovali a jen vás to brzdilo. Srazila vás nemoc, 
nebo jen donutila zvolnit a získat čas k přemýšle-
ní, co je podstatné a co nikoli. Znám v Bavorsku 
jednoho kněze. Když mu bylo patnáct, musel do 
odsunu. Byla to krutá doba plná strádání. Říkal 
stejně postiženým, že kdyby tu zůstal, nikdy by 
nemohl být knězem a oni by neměli drahá auta, 
nádherné domy a vysokoškolské tituly.

Prostě na vše se dá nahlížet jako na životní 
ránu i na dobré znamení. I když uznávám, že je to 
opravdu někdy hodně těžké. Chudák Job o tom ví 
své. A když už jsme začali indiánským příslovím, 
tak ještě jedno: „Nač se hrabat v popelu, když oheň 
dohořel.“ Přeji vám, abyste v tom novém roce vidě-
li jen samá dobrá znamení a každý špatný konec 
byl jen dobrým začátkem.

J. Pulkrábek
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ne 10. 1. svátek křtu Páně – mše: Gloria, Krédo, preface vlastní – L. b.: bílá. Třetí díl 
breviáře – žaltář 1. týdne

st 13. 1. nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve – L. b.: bílá 
ne 17. 1. 2. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí –  

L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
Po 18. 1. Památka Panny marie, matky jednoty křesťanů – L. b.: bílá
st 20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka – L. b.: červená, 

nebo nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka – L. b.: červená
čt 21. 1. Památka sv. anežky Římské, panny a mučednice – L. b.: červená 
ne 24. 1. 3. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí –  

L. b.: zelená, nebo lze sloužit votivní mši „Za jednotu křesťanů“ – mše: 
Gloria, Krédo, preface vlastní – L. b.: bílá, žaltář 3. týdne

Po 25. 1. svátek obrácení sv. Pavla, apoštola – mše: Gloria, preface o apoštolech –  
L. b.: bílá

Út 26. 1. Památka sv. timoteje a tita, biskupů – L. b.: bílá
st 27. 1. nezávazná památka sv. anděly mariciové, panny – L. b.: bílá
čt 28. 1. Památka sv. tomáše akvinského, kněze a učitele církve – L. b.: bílá
ne 31. 1. 4. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí –  

L. b.: zelená, lze přesunout svátek uvedení Páně do chrámu, žaltář 4. týdne
Út  2. 2. svátek uvedení Páně do chrámu – žehnání svící a průvod, mše: Gloria, pre-

face vlastní – L. b.: bílá
st  3. 2. nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – L. b.: červená, 

je možno udělovat svatoblažejské požehnání, nebo nezávazná památka sv. 
ansgara, biskupa – L. b.: bílá

Pá  5. 2. Památka sv. agáty, panny a mučednice – L. b.: červená
so  6. 2. Památka sv. Pavla mikiho a druhů, mučedníků – L. b.: červená
ne  7. 2. 5. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí –  

L. b.: zelená, žaltář 1. týdne 

svatÝ ŠeBestián 
Šebestián, jeden z nejslavnějších světců celé křesťanské církve, přichází na svět někdy ve 

třetím století našeho letopočtu v římské šlechtické rodině. Šebestiánova matka byla z Mi-
lána, otec byl úředníkem v Narboně, na jihu Francie. Není zcela jisté, na kterém z těchto 
dvou míst se Šebestián narodil. V Římě Šebestián i vyrůstá – od útlého dětství přitom cítí 
touhu pomáhat pronásledovaným křesťanům.

Z důvodu této své touhy vstupuje proto Šebestián jako dospělý do římského císařského 
vojska a za čas se stává důvěrníkem samotného císaře Diokleciána – ví tak z první ruky, jaké 
má císař záměry a ve které části Říma chce proti křesťanům vystoupit, může tak křesťany 
před císařovými vojáky varovat.

Liturgický kalendář
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Navštěvuje uvězněné křes-
ťany, sytí je, těší a  povzbuzuje 
k vytrvalosti ve víře. 

Podle legendy má Šebestián 
schopnosti léčitelské – uzdravuje 
přitom nejen těla, nýbrž i duše: 
jednou mají být popraveni bratři 
Marek a Marcelián, synové císař-
ského důstojníka. Šebestián je 
přítomen jejich loučení s blízký-
mi a  ohromí všechny přítomné, 
když náhle zapůsobí na nevěřící 
hluchoněmou dívku Zoju tak, že 
ta náhle promluví o lásce k Bohu 
– všichni přítomní po této udá-
losti přijímají křest.

Jakmile se ale o této události 
dozvídají římští vládci, naberou 
věci rychlý spád – nejprve je kou-
řem zadušena Zoja, pak umučen 
její manžel, důstojník Nikostra-
tos, jsou popraveni Marek a Mar-
celián a  je ukamenován jejich 
otec. Pak císař nechá Šebestiána 
svázat a  připoutat ke sloupu ve 
vojenském tábořišti a přikáže lučištníkům, aby jej probodali šípy – Šebestián má zemřít 
pomalu a v bolestech…

Ale Šebestián nezemře – s pomocí sv. Ireny Kastulovy, vdovy po sv. Haštalu (Kastulu), 
která jej v bezvědomí odnese domů, se pozvolna ze svých ran zotaví.

Pak se, již zdravý, Šebestián vypraví za Diokleciánem – věří přitom, že svým „zmrt-
výchvstáním“ přiměje císaře k obrácení a k víře v jednoho Boha. Ale Dioklecián se zachová 
docela jinak – kyji a sochory nechává Šebestiána utlouci k smrti. Jeho tělo pak nechá vhodit 
do městské stoky, ale křesťané je naleznou, vytáhnou a 20. ledna roku 288 pohřbí v kata-
kombách při Via Appia. Prostor u jeho hrobu pak nechává kolem roku 370 papež Damas 
rozšířit na kryptu, která je schodištěm spojena s bazilikou a ta je později přejmenována 
podle tohoto světce.

Je patronem hrnčířů, koželuhů, umírajících, vojáků, zahradníků. Roku 680 pak zuří 
v Římě morová rána, která náhle ustane, když je v chrámu San Pietro in Vincoli zřízen 
oltář ke cti sv. Šebestiána – od těch dob je Šebestián uctíván jako patron proti morové ná-
kaze. Z toho důvodu bylo žádáno z více míst o části jeho ostatků. Zastavení moru r. 1575 
v Miláně a 1599 v Lisabonu se přičítá jeho přímluvě. Jeho i Fabiánův ostatek obdržel také 
chrám sv. Víta v Praze.

Zdroj: www.zivotopisyonline.cz
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Na 21. ledna připadá úmrtní den Matky Vojtěchy. Už hodně z jejího ži-
vota jsem v našich farních listech zmínila. Je čas, abych se s vámi podělila 
i o zázraky, které ještě nejsou zpracované pro kauzu jejího svatořečení, ale 
které ona už koná. Jeden se odehrál přímo před našima očima v naší farnosti. 
Vidívali jsme v kostele Magdu Kroupovou v jejím těhotenství a mnozí z nás 
věděli o problémech, které ona i její manžel prožívají. Oslovila jsem ji, zda by 
se s námi podělila o příběh zázraku, který se uskutečnil na jejím dítěti, pro 
modlitby k Matce Vojtěše. S.M.S.

Začátkem září 2014 jsme s manželem zjistili, že čekáme vytoužené miminko. Měli jsme 
všichni, včetně naší široké rodiny a přátel, obrovskou radost a věděli jsme, že dítě, které 
čekáme je darem a požehnáním. Za pár měsíců se ale věci začaly komplikovat. Nejprve to 
byly alarmující zprávy o pravděpodobnosti výskytu Downova syndromu. Bylo to první se-
mínko strachu, ale přesto jsme se rozhodli, že nepůjdeme na odběr plodové vody, protože 
by to stejně nezměnilo naše rozhodnutí přijmout nový život. 

Den před Štědrým dnem jsme vyrazili na plánované podrobné vyšetření ultrazvu-
kem do Českých Budějovic. Dodnes slyším ten verdikt, jednu katastrofu za druhou, které 
jsme snad během minuty vyslechli. Omfalokéla s  vyhřeznutými játry a  dále transpozi-
ce velkých tepen, dvojvýtoková pravá komora a defekt komorového septa u srdíčka mi-
minka, což znamenalo stav neslučitelný se životem. A navíc byla nyní pravděpodobnost 
výskytu Downova syndromu nebo dokonce nějaké horší genetické vady daleko větší. 
„Budete rodit v Motole,“ řekla paní doktorka a ustaraným hlasem pokračovala: „Nechcete pře-
ci jen na odběr té plodové vody?“ I tentokrát jsme odmítli a při odchodu podepsali několik pro-
hlášení o tom, že jsme byli seznámeni se zdravotním stavem dítěte, a přesto trváme na pokra-
čování těhotenství. Přišlo nám to trochu absurdní, podepisovat, že si chceme nechat své dítě. 
Cestou domů jsme se zastavili na Lomečku, abychom odevzdali všechno do rukou té, na 
jejíž přímluvu jsme miminko dostali. Stále jsme cítili, že je třeba se modlit. Věděla jsem, že 
musím zavolat otci Josefovi, už proto, že jsem potřebovala od někoho podpořit a hlavně 
ho poprosit o modlitbu. Dodnes jsem mu vděčná za jeho ochotu, empatii a povzbuzení, že 
i tento život, o kterém vůbec nevíme, jestli bude nebo jaký bude, má v Božích očích smysl. 
V té době jsem to opravdu potřebovala slyšet, když nám mnozí tolikrát říkali, že podstu-
pujeme zbytečné riziko.

S Josefem, s manželi Bláhovými, s mou sestrou a se sestrou Sebastianou jsme se do-
mluvili na společné modlitbě po Vánocích, která měla být ještě před prvním vyšetřením 
v Motole. Sešli jsme se v podvečer a nejdříve seznámili všechny s naší situací. Sestra Sebas-
tiana navrhla, že bychom v modlitbě mohli prosit o přímluvu Matku Vojtěchu. Otec Josef 
v té době nebyl s námi. Poté, co se vrátil, přistoupili jsme k modlitbě. Cítili jsme všichni 
pokoj od Boha a radost z nového života, který v Božích očích má hodnotu, ať si lidé myslí 
cokoli. Cítila jsem i ujištění a naději, že nás v tom Bůh nenechá. Nejpozoruhodnější však 
byl závěr. Josef dvakrát prosil o uzdravení našeho děťátka na přímluvu Matky Vojtěchy. Až 
po modlitbě se dozvěděl, že jsme o ní mluvili, když tam nebyl. Jako bychom byli Duchem 

Boromejky
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svatým utvrzeni, že právě Matku Vojtě-
chu máme přizvat do našich modliteb. 
Uprostřed ledna nás pak čekalo vyšetře-
ní v  Motole, kde k  mému zklamání kon-
statovali v  podstatě totéž jako v  Českých 
Budějovicích. Pozitivnější bylo, že se tam 
tyto vady běžně operují. Na druhou stra-
nu lékaři nezastírali, že situace je vážná 
a že se může zkomplikovat zejména kvůli 
kombinaci vad a  možné genetické vadě, 
jejíž pravděpodobnost byla stále velmi 
vysoká. Chtěli jsme znát pohlaví dítěte, 
abychom se mohli konkrétně za ně mod-
lit. Když jsme se dozvěděli, že je to hol-
čička, nezávisle na sobě nás s  manželem 
oba napadlo stejné jméno. Marie Vojtě-
cha. K  té jsme se také pak denně modlili 
celé těhotenství i  po narození Marjánky. 
V dalších měsících následovala ještě mnohá 
vyšetření v Motole, která stále potvrzovala 
stejnou diagnózu. Byla jsem z toho zmate-
ná, protože zároveň přicházely texty z Bible o uzdravení a výzvy k prosbám o uzdravení. 
V té době se za nás už také modlily i sestry boromejky, šedé sestry a trapistky a spousta lidí, 
které vůbec neznáme, ale kterým jsme nesmírně vděční... Navíc jsme ještě cítili vedení, vě-
řím, že Duchem svatým, abychom oslovili otce Vojtěcha Kodeta z naší libocké farnosti. Jeho 
modlitba za nás a za dítě byla velmi posilující, zvlášť ve smyslu přijetí všeho, co mělo přijít. 

Pak nadešel čas odchodu do porodnice na oddělení rizikového těhotenství. Pro mě to sice 
znamenalo o týden stresového nemocničního prostředí navíc, ale měla jsem alespoň čas cho-
dit na bohoslužby do nemocniční kaple, kde mše sloužil náš rodák, otec Jan Fatka. Zase další 
„náhoda“. Navíc jsem se zde potkala s paní doktorkou Svatošovou, která sem pravidelně chodí 
na mše za trpící a nemocné a která mě sama oslovila a nabídla mi svou účast a modlitbu. Opět 
to bylo ohromně povzbuzující a pomohlo mi to vše vydržet alespoň trochu s radostí a nadějí. 
12. května se nad ránem narodila naše Marie Vojtěcha. Navzdory prvním rezolutním stano-
viskům, že porod proběhne císařským řezem, se v Motole lékaři shodli, že k tomu není důvod 
a že přirozený porod bude dokonce pro miminko bezpečnější. Po porodu nám dcerušku uká-
zali jen na chvíli. U hlavy se mi ocitl promodralý uzlíček s velkým zeleným vakem na bříšku… 
Ještě ten den dopoledne proběhla první přípravná operace. Odpoledne nás pan doktor 
informoval o skutečném stavu Maruščina srdíčka. Transpozice (opačné umístění) velkých 
tepen tu byla stále, ale „najednou“ zmizely další komplikace – dvojvýtoková pravá komora 
i defekt komorového septa. Operace srdce, tzv. switch, však byla stále ještě komplikována 
omfalokélou. V této situaci jsme se rozhodli pokřtít Marušku ještě před hlavní operací. Křtil 
otec Fatka přímo na oddělení JIP. Směli jsme tam být jen my rodiče, kmotra a on, všichni 
v bílých pláštích, ale i tak to bylo velmi radostné. 
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Celá velká operace srdce proběh-
la týden po narození. Byl to pro mě 
jeden z  nejhorších dnů plný strachu 
o naši holčičku. Své prázdné ruce jsme 
Bohu odevzdali při polední mši v kos-
tele sv. Bartoloměje u  šedých sester. 
Původně jsme chtěli poprosit pouze 
o  přímluvu za Maruščino zdraví, ale 
nakonec byla za její uzdravení oběto-
vána celá mše. Stalo se to díky jedné 
stařičké řeholnici, kterou naše situa-
ce zasáhla a  s  účastí nám nabídla, že 
Marjánku také vloží do své modlitby 
růžence. Vlastní operace trvala šest 

hodin a  odpoledne nám pan doktor Gebauer, který operoval, telefonicky sdělil, že je 
Maruška v pořádku a vše proběhlo bez komplikací. Zalapali jsme po dechu nad tou sa-
mozřejmostí. Ani slovo o  tom, že to bylo (a  muselo být) vyčerpávající a  náročné. Pros-
tě jen sdělení, že operace proběhla výborně, ani náznak chlouby. Když už zazněla chvá-
la, tak jen na Marušku, která se ze všeho dostávala výborně a s velkou chutí do života.   
Za týden už byla přeložena na oddělení JIP dětské chirurgie, kde jsem mohla být s ní a kde 
mělo v průběhu měsíce dojít ke dvěma operacím vyhřezlých jater. Omfalokéla se ale začala 
sama zmenšovat, játra sestupovat do bříška a rána se úplně zakryla kůží. Lékaři i sestry 
říkají, že to za svou praxi viděli poprvé. Co k tomu dodat? Snad jen, že výsledky z gene-
tického vyšetření Downův syndrom nepotvrdily. Jen taková maličkost – Marjánka má 
na malíčcích místo tří článků jen dva, prý to lidé s Downovým syndromem mívají… Moje 
maminka říká, že Bůh ten přebytečný chromozóm „vymazal“. A na připomínku, že máme 
zázračně uzdravené dítě, tam nechal tyto malíčky, abychom nezapomněli, dodávám já. 
Domů nás propustili po šesti týdnech. Marušku zřejmě čeká někdy v  budoucnu 
už jen plastika pupíku. Bříško bez pupíku prý není hezké, řekla nám paní doktor-
ka. Přijde mi úsměvné po měsících strachu o  život mluvit zčistajasna už jen o  kráse. 
Lidé nám často říkali, že jsme stateční, že do toho jdeme, ale já to u sebe tak nevnímám. 
Věděli jsme, že nemůžeme jinak. Navzdory strachu i tlakům naší společnosti. Navíc jsme 
vlastně nic nedokázali, jen přijmout Boží milosrdenství. Co ale cítím od počátku jako ne-
skutečné a  nádherné, je, jak se lidé kolem nás modlili za Marušku a  za její zdraví. De-
sítky lidí, které neznám nebo ani nevím, že věděli a že jim to leží na srdci. Dojímá mě 
na tom všem, jak mohl Bůh ve své všemohoucnosti udělat všechno jinak. Mávnutím 
proutku uzdravit, nebo vůbec neuzdravit, nebo nám prostě hned dát zdravé dítě. Denně 
jsem se ptala, jak se chce na našem dítěti v této situaci oslavit. A On to udělal tak, že se 
oslavil na církvi jako takové, na spoustě lidí, kteří se vzájemně ani neznají a které spojil 
ve společných modlitbách za jedno nebohé dítě. A o tom hlavně bychom chtěli svědčit. 
Díky jim všem. Díky všem skromným a obětavým lékařům a sestrám. Díky Bohu, jehož 
myšlení je tak moudře vzdálené od myšlení lidského. A díky Tobě, Matko Vojtěcho!

Magda Kroupová
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Homilie

„Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný ne-
beský Otec.“ Tak začíná modlitba papeže Františka pro Svatý rok 

milosrdenství. Drazí bratři a sestry, opětovně bych se chtěl kra-
tičce zamyslet a povzbudit k zamyšlení nad skutečností, že náš 
Bůh je Bůh milosrdný. Vím, že v posledních letech to zaznívá 
často, a přesto si myslím, že je dobře to znovu a znovu otevírat, 
promýšlet a především z toho žít. Vždyť v kolika z nás, zvláště 
starších, dřímá obraz Boha trestajícího, především nemilosrd-
ně spravedlivého, přísného. Boha, který je tu snad výhradně 

proto, aby dohlížel na pořádek ve světě a trestal všechny, kdo 
tento pořádek porušují. Jak často se můžeme setkat s postojem, 

že náboženství je především souhrn morálních předpisů, které 
když dodržujeme, Bůh nás odmění, a  když je porušujeme, tak nás 

potrestá. A vůbec nevnímáme náboženství jako žitý vztah lásky k našemu nebeskému Otci. 
Tím nechci popřít pravdu, že Bůh je spravedlivý. Avšak není nemilosrdně spravedlivý, ný-
brž spravedlivý a milosrdný zároveň. Nechci se nyní zabývat zamyšlením nad skloubením 
spravedlnosti a milosrdenství v Bohu. Dá-li Bůh, nad tím příště. Chci povzbudit každého 
z nás k novému zamyšlení nad tím, jak já vnímám Boha. Kým pro mě je. Co prožívám, 
když se řekne Bůh Otec – obavu, strach, pocit ohrožení, nevypočitatelnosti, moci, bázeň, 
lásku, přijetí, něhu, nezávaznost, lhostejnost …? Náš obraz může oscilovat mezi dvěma 
krajnostmi – děsivý Bůh a Bůh bačkora, s kterým to vždycky nějak skoulím. 

Papež František v modlitbě shora citované pokračuje: „Pane Ježíši Kriste, … řekl jsi nám, 
že kdo vidí Tebe, vidí Otce.“ Chceme-li tu svoji představu srovnat se skutečností a poopravit 
si ji, je nutné vidět Krista. Je nutné číst evangelia, která nám líčí Ježíše, jeho postoje, jeho 
přístup k člověku, jeho vnímání běhu lidského života. Je nutné číst a meditovat evange-
lia, abychom se seznamovali stále více a důkladněji s tváří našeho nebeského Otce, která 
se zračí v Ježíši. Je nutné prosit Ježíše, aby nám opravoval, prohluboval, cizeloval obraz 
o Bohu Otci v nás, v našem vnímání, v našem srdci. 

Na logu tohoto roku je MILOSRDNÍ JAKO OTEC. Pokud máme tuto výzvu Krista z Lu-
kášova evangelia naplnit vůči bližnímu, pak to předpokládá nejprve poznat a  přijmout 
nezvratitelnou pravdu, že náš Bůh je Bůh milosrdný.  P. Josef Sláčík

kurz výroby a práce s biblickými postavičkami 
pro katechety a zájemce z prachatického vikariátu
11.–12. 3. 2016 na faře ve Volarech
Cena: 450 Kč
Pořádá České katolické biblické dílo
Zájemci se mohou přihlásit do konce ledna u Karla Faláře  
na adrese: karel.falar@tiscali.cz, nebo na telefonu: 604 136 697
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Kláštery

doksany
Současně se založením strahovského kláštera vznikl klášter doksanský jako ženská 

premonstrátská kanonie. Také zde byl zakladatelem knížecí manželský pár Vladislav II. 
a  kněžna Gertruda. Svědectví o  založení dokládá kronikář Jarloch. Ženský klášter měl 
být duchovní oporou premonstrátů, sestry, uzavřené v přísné klauzuře, měly modlitbami 
přispívat rozvoji řádu. Strahovští premonstráti pak pečovali o správu majetku dolanského 
kláštera, o jeho stavbu a údržbu. V zakládací listině strahovského kláštera se píše o „daro-
vání bratřím a sestrám sloužícím Bohu, Panně Marii a svatému Augustinu.

První konvent dvanácti sester dorazil do Doksan z Porýní, z premonstrátského kláštera 
v Dűnnwaldu u Kolína nad Rýnem. Klášter měl velkou podporu přemyslovského rodu, což 
dokazuje, že řada dcer z knížecího a královského rodu i  rodů šlechtických byla poslána 
na vychování k  doksanským premonstrátkám. Jednou z  prvních byla po smrti kněžny 
Gertrudy i její a Vladislavova dcera Anežka a také dcera krále Přemysla Otakara I., kterou 
náš národ uctívá jako svatou Anežku Českou. 

Z původního románského kláštera se zachovala pouze bazilika. Ostatní budovy pod-
lehly několika požárům. Ještě nedostavěná bazilika byla vysvěcena roku 1144 pražským 
biskupem Otou, přítomen byl také olomoucký biskup Jindřich Zdík. Stavba baziliky byla 
netradičně započata od západní strany. Patrně nejstarší částí je neobyčejně rozlehlá krypta 
se čtyřmi řadami sloupků s válcovitými dříky a bohatě zdobenými patkami a hlavicemi 
zdobenými geometrickými a rostlinnými motivy. Sloupky pak nesou pole románské klen-

by. Teprve v následujících letech vznikly obvodo-
vé zdi trojlodí, transeptu zakončeného apsidami 
a hranatého chóru, který byl postupně dále pro-
dlužován. Stavitele doksanské baziliky neznáme, 
podle stavebních prvků jako byly slepé arkády lze 
předpokládat, že pocházel z jihu Evropy, nejspíše 
z Itálie, a že jej do Čech povolala kněžna Gertruda. 
V Čechách v té době vzniklo několik kostelů po-
dobných klášterní bazilice, označují se jako doksa-
nská skupina. Společným stavebním prvkem jsou 
stěny zdobené slepými arkádami.

Klášter byl několikrát v historii zničen požáry 
i válečnými nájezdy. Král Přemysl Otakar I. věno-
val roku 1226 značnou sumu ze svých důchodů na 
první obnovu vyhořelého kláštera. Následně také 
král Přemysl Otakar II. přispěl k  obnově znovu 
zničených staveb. Za husitských válek byl klášter 
vyloupen a  v  době vlády Vladislava II. Jagellon-
ského byly zastaveny rodu Kolovratů všechny jeho 
statky. Roku 1626 byly statky řádem vykoupeny 
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zpět. Poslední ranou byla třicetiletá válka, po ní však 
nastal rozvoj a klášter postupně dostával svoji součas-
nou barokní dispozici.

Klášterní bazilika si zachovala svoji původní ro-
mánskou podobu, prodělala však také barokní úpravy, 
hlavně v interiéru. Přestavby se ujal architekt T. Hafe-
necker. Nebyl jediným architektem. Není vyloučeno, že 
se staveb zúčastnil také strahovský architekt Giovanni 
Dominik Orsi a koncem 17. století Jean Baptist Ma-
they. Noví stavitelé nechali zvýšit obě věže v západním 
průčelí a přidali jednu věž v sousedství chóru. Nechali 
doplnit interiér štukaturou. 

K malířské výzdobě byli povoláni významní čeští malíři. Fresky na stropě baziliky i dal-
ších interiérů jako refektáře a prelatury vytvořil František Xaver Palko, známý především 
z  freskové výzdoby pražského kostela svatého Mikuláše. Fresky zobrazují starozákonní 
témata – Šalamoun na trůnu, Klanění pastýřů, Hostina Josefa Egyptského. V barokní ku-
poli nad křížením lodí a transeptu vidíme mohutnou iluzivní fresku, která otevírá pohled 
do nebes s anděli, Bohem Otcem, králem Davidem, Mojžíšem a svatým Josefem. Autorem 
fresky byl Ludvík Kohl.

Bohatě vyřezávané oltáře akantového typu nesou rovněž obrazy významných mistrů. 
V hlavním oltáři je zasazen obraz Narození Panny Marie a ve štítu oltáře menší oválný 
obraz Nanebevzetí Panny Marie, oba z dílny významného českého barokního malíře Pet-
ra Brandla. V jednom z bočních oltářů je pak umístěn obraz svatého Augustina od Jana 
Kryštofa Lišky.

K bazilice byly přistavěny nové budovy, zbytky starých byly odstraněny. Budovy kláštera 
byly již v románské době situovány na jižní stranu. Dokládá to menší románský portál, 
který spojoval baziliku a křížovou chodbu. Portál je zdoben pásovými ornamenty s geome-
trickými a rostlinnými motivy a točenými sloupky. Barokní dostavby se dotkly také okolí 
kláštera. Vznikla monumentální vstupní brána s nápisem “Veni, sponsa Christi“ – Vejdi, 
nevěsto Kristova. Důkladné obnovy se dočkala také klášterní zahrada s altánem a sallou 
terrenou. Také jedno ze čtyř nádvoří je zdobeno kašnou se sousoším Panny Marie a kněžny 
Gertrudy klečící u jejích nohou. 

Osudy doksanského kláštera se dovršily v době josefínských reforem. Roku 1782 byl 
klášter zrušen, na padesát premonstrátek muselo odejít a z kláštera se na čas stala kasárna. 
Záchranou pro barokní budovy byl jejich pronájem a následná koupě a přestavba části bu-
dov na zámek. Majitelkou se stala hraběnka Marie Anna Poniatovská, která zvelebila také 
klášterní zahradu. Posledními majiteli zámku pak byli členové rodiny Lexů z Aerenthalu. 
Po skončení války převzal v roce 1945 celý areál stát a zřídil v něm hospodářský statek.

V současné době prožívá doksanský klášter určitou renesanci. V roce 1997 byla část 
objektu vykoupena strahovskými premonstráty a rok nato se zde usadilo sedm sester. Žijí 
v odloučenosti od světa, zabývají se péčí o klášter a zahradu a věnují se šití liturgických 
oděvů. Klášter je národní kulturní památkou a prožívá novou dobu rozkvětu.

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

Pavel Benda
Narozen: 18. 10. 1960
Bydliště: Vlachovo Březí
Záliby: fotbal (sledování TV), jízda na kole (aktivně), rocková hudba

Vyrůstal jsem ve věřící rodině 
v  Horažďovicích, odmala jsem byl 
vychováván ve víře. Jako dítě jsem 
ministroval. Zde jsem se poprvé 
setkal s  panem děkanem Havrdou. 
Mezi ministranty (např. v r. 1971 nás 
sloužilo v neděli u oltáře i 12) jsem 
si našel dobré kamarády. Pan děkan 
nám dával při ministrování slušně 
vydělat. Za asistenci při pohřbu jsme 
dostávali 10 Kč, což na začátku 70. 
let byly nemalé peníze. V  sakristii 
kostela sv. Petra a Pavla měli seznam 
a za účast na mši sv. či pohřbu jsme 
si mohli nalepit barevné samolepky. 
Po každém měsíci bylo vyhodnocení 
– nejlepší obdrželi větší sladké odmě-
ny. Ale v menší míře byli odměněni 
i ti poslední. Otec Jaroslav nás učil také náboženství v základní škole. Když na vyučování 
někdy přinesl plátno a promítačku, nemohli jsme se již dočkat dalšího příběhu o malém 
černouškovi v daleké Africe.

V roce 1986 jsem se oženil a s manželkou Ivou máme dceru Aničku (21 let) a syna Marka 
(27 let). Moje rodina je mi velkou oporou. Jsem Pánu vděčný, že ji mám.

V dětských letech jsem netušil, že s panem děkanem Havrdou se ještě setkám. Stalo se to 
v roce 2000 v Prachaticích, kdy jsem pomáhal lidem bez domova. Bylo milé ho potkávat na 
prachatické faře. Dokázal poradit a povzbudit a také mně duchovně pomáhal. Jako vedoucí 
azylových domů na Prachaticku jsem se díky P. Pavlu Šimákovi mohl seznámit s problema-
tikou pastorace lidí na okraji společnosti. Jsem mu moc vděčný za duchovní vedení, stejně 
tak za praktický příklad při uskutečňování milosrdenství. Práce na faře a pomoc knězi mě 
naplňovala. Proto jsem moc rád přijal nabídku další práce na prachatické faře od otce Josefa 
Sláčíka (ekonom, pastorační asistent). Také jsem vděčný za mnohá dobrodiní.

Akolyté vikariátu
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V roce 2011 jsem přijal akolytát z rukou otce biskupa Mons. Pavla Posáda. Poté jsem 
se ještě více začal věnovat pastoraci. Při nedostatku kněží ve vikariátu pravidelně sloužím 
bohoslužby slova v menších farnostech podle potřeby. Každý týden navštěvuji nemocné, 
kterým přináším eucharistii. Od r. 2013 připravuji děti na první svaté přijímání, od r. 2014 
vedu ministranty ve Vlachově Březí a pomáhám při organizaci akcí pro děti. 

Práce pastoračního asistenta mě obohacuje. To, že mohu podávat při bohoslužbách svaté 
přijímání, mne naplňuje úžasem. Stejně i to, že když odcházím od nemocných, dostávám 
novou sílu, radost a pokoj. Jsem moc rád, že se mohu podílet i na výchově dětí při výuce 
náboženství, kdy jim mohu zprostředkovat učení církve, ale kdy také mezi námi a Pánem 
vzniká duchovní pouto a zažije se i hodně legrace. Práce pro církevní společenství mě ne-
smírně obohacuje a inspiruje. Službou jáhna bych chtěl pomoci přetíženým kněžím, kte-
rých je v diecézi málo. Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl po konzultaci s manželkou 
zareagovat na výzvu k trvalému jáhenství. Pokud to bude možné, rád bych se mimo jiné 
podílel také na pastoraci rozvedených, kteří prožívají těžké životní situace.

Betlémské 
světlo

Víte, co má Betlém-
ské světlo společného 
s uprchlíky? Do Čech jej 
poprvé v roce 1989 při-
vezli z Vídně uprchlíci. 
Tedy přesněji řečeno 
čeští skauti, kteří utek-
li z různých důvodů ze 
socialistického Česko-
slovenska nebo se tam 
coby děti uprchlíků na-
rodily. A již tradičně jej 
skauti přivezli i do Vim-
perka, tedy do města, 
jež před několika desít-
kami let národnostně, 
ne zrovna poklidně, 
téměř obměnilo své 
obyvatelstvo.

J. Pulkrábek
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Prachatice
pokračování z minulého čísla

Přestože se o  nich nepíše v  ency-
klopediích a asi po nich zřejmě nikdo 
nepojmenuje náměstí či alespoň ulici, 
znal je ve městě každý. A nejenom ve 
městě. To proto, že cíl jejich snažení se 
nezastavil na prahu vlastního bytu. Bo-
hužel mnohdy jejich dílo vezmeme na 
vědomí, až když jim nemůžeme podě-
kovat. Přesto si zaslouží, abychom na 
ně nezapomínali, třeba jen pro vlastní 
inspiraci.

Stožecká kaple je jedním z  nejna-
vštěvovanějších a  nejfotogeničtějších 
míst Šumavy. Avšak nebýt Jana Ko-
courka (1935–1991), mohla se přiřadit 
k  desítkám církevních objektů, které 
můžeme obdivovat jen na starých foto-
grafiích. Původním povoláním lesník, 
od roku 1968 inspektor odboru kultu-
ry na okrese. Člověk, který učinil přítrž 
systematickému ničení církevních památek. Možná kdyby přišel dříve, stály by i kostely ve 
Strážném, na Novém Světě či v Českých Žlebech. Ostatně právě díky jemu nebyl zbořen 
kostel sv. Magdalény u  Zbytin. Pomáhal zachránit hřbitov v  Želnavě, Schwarzenberský 
kanál a desítky dalších památek.

Prachatický purkmistr Felix Spinka (1795–1862), mecenáš a dobrodinec. Major sjed-
nocených ostrostřeleckých rot Prachatic a  Vimperka. Rovnou tisícovku zlatých věnoval 
na rozšíření městské školy a v závěti pak formou odkazu nemovitosti i hotových peněz 
třicetkrát více na stavbu gymnázia. Dočkal se vděku v podobě pamětní desky na domě, kde 
zemřel (náměstí čp. 2), leč ta byla po roce 1945 odstraněna. Snad kvůli německému textu.

Někdy jméno klame. Ladislav Pilát (1906–1977) to v životě neměl lehké, neb neodsoudil 
Krista. Což se tehdejším mocipánům nelíbilo, zvláště šlo-li o učitele. Pedagog, ale i publici-
sta či genealog Ladislav Pilát učil po válce na prachatické měšťance. V té době začal dávat 
dohromady prachatický městský archiv i děkanskou knihovnu. Přišel vyhazov ze zaměst-
nání, stěhování. A ne jednou. Nakonec pracoval jako dělník v příbramských rudných do-
lech. Publikoval ve sborníku Zlatá stezka, jenž vycházel ve Vodňanech, je autorem několika 

Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy



spisků o historii Prachatic, které vyšly ještě před tím, 
než mu režim znemožnil publikovat, a tak čtvero jeho 
rukopisů je dosud uloženo v  regálech prachatického 
okresního archivu.

Procházka po prachatickém hřbitově má mnoho za-
stavení. Bohumil Idlbek, první český kronikář města, 
básník Josef Nápravník, malíř a čestný občan Pracha-
tic Josef Sahula, barytonista a hudební pedagog Jan 
Soumar, první primář prachatické nemocnice Anton 
Stini či první český okresní starosta a  místostarosta 
Prachatic Josef Pluhař nebo projektant a stavitel Ru-
dolf Zobel. Abychom vzpomněli jen na několik slav-
ných osobností uložených do posvěcené půdy na hřbi-
tově u kostela svatých Petra a Pavla. Jedno jméno však 
v  tomto soupisu chybí. Podplukovník pěchoty a par-
tyzánský generál, olympionik i první předseda okres-
ního národního výboru v Prachaticích. Čestný občan 
města. Osobnost, která hrála stěžejní roli v závěru dru-
hé světové války na Prachaticku, tedy při událostech, 
jejichž sedmdesáté výročí si letos připomínáme. Josef 
Sucharda. Zemřel 19. ledna 1963 a bezmála sedm let 
ležela urna s jeho popelem v krematoriu. A že o ni ni-
kdo nejevil zájem, byla v listopadu roku 1970 uložena 
do společného hrobu na českobudějovickém hřbitově.

Barokní mešní kaple sv. Petra a  Pavla pochází 
z  osmnáctého století a  je v  ní umístěna hrobka pra-
chatických děkanů. Přestože se do kaple zřejmě ne-
dostanete, lze při pohledu oknem spatřit hned ně-
kolik náhrobních desek, které se církevními tituly 
jen hemží. Osobní arciděkan, biskupský vikář, tajný 
papežský komoří, papežský prelát. To jen namátkou. 
Posledním zde uloženým je P. Jaroslav Havrda, děkan 
v Horažďovicích, Českých Budějovicích a Prachaticích. 
Zemřel v říjnu roku 2013 ve věku nedožitých čtyřia-
osmdesátin.

Tím nejslavnějším bude zřejmě Monsignore Jan 
Švéda (někdy psáno Šwéda). V jeho životopise najdete 
titulů hned na několik řádků, mimo jiné čestný občan 
Husince a  nositel rytířského řádu Františka Josefa. 
Syn vysloužilého dělostřelce a  lodníka u  Adalberta 
Lanny se narodil 9. února 1828 a na kněze byl vysvě-
cen biskupem Jirsíkem 2. listopadu 1851. Jako kaplan 
působil v Ledenicích, Lomnici nad Lužnicí a v Třeboni. 

B. Idlbek

J. Nápravník

J. Sahula



V  roce 1866 byl jmenován fará-
řem v Husinci a od roku 1871 až 
do roku 1919, kdy byl na vlastní 
žádost penzionován, pak pracha-
tickým děkanem. V  každém ze 
zmíněných míst působil nejenom 
jako kněz, ale i jako pedagog. Vy-
učoval například dějepis, zeměpis 
či měřičství a se svými žáky na-
studoval divadelní představení, 
z  jejichž výtěžku založil knihov-
nu, či byl zkušebním komisařem 
prachatického gymnázia. Sbíral 
kostelní písně, které uspořádal 
do sbírky, jež vyšla nejméně ve 
čtrnácti vydáních. Inicioval stav-
bu hřbitovního kostela sv. Cyrila 
a Metoděje v Husinci i řadu úprav 
v prachatickém kostele sv. Jaku-
ba Většího, a to jak na stavbě sa-
motné, tak v  interiéru. Přestože 
se vždy hrdě hlásil ke svému češ-
ství, byl vždy mostem mezi obě-
ma národy. Zemřel 7. ledna 1921. 
Před kaplí stojí obyčejný kříž, 
jakých byly kdysi na hřbitovech 
stovky, a na malém oválku je uve-
dena dvojice jmen. To horní patří 
tajnému papežskému komořímu, 
emeritnímu biskupskému viká-
řovi a zbytinskému faráři Msgre. 
Ferdinandu Kadláčkovi. Rodák 
z  moravských Střílek (narozen 
27. října 1856) přijal kněžské 
svěcení 19. července 1885. Po 
kaplanském místě v Kašperských 
Horách působil v Záblatí a v září 
roku 1893 se stal farářem ve 
Zbytinách. Dosáhl nejenom cír-
kevních titulů, ale i úcty věřících, 
které provedl nepokojnými váleč-
nými lety, protikatolickými nála-
dami nové republiky i  obdobím 

J. Švéda

J. Havrda
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sociálních nejistot a bídy konce dvacátých let. 
Ferdinand Kadláček farnost předal svému ná-
stupci v dubnu 1928 a zemřel 7. ledna 1937. 
O stěnu kaple je téměř ledabyle opřen zašlý 
obdélníkový kámen, který lehce přehlédne-
te, a těžko říci, zda je na svém původním mís-
tě. Nese iniciály dlouholetého kužvardského 
(stráženského) faráře Františka Hoyera, rytí-
ře z Blumenau. Hrobů a náhrobků pánů kap-
lanů a  farářů či děkanů je zde samozřejmě 
povícero, a to jak v kapli samotné, tak v její 
blízkosti. 

Seznámení s  prachatickým hřbitovem 
ukončíme návštěvou kostela svatých apošto-
lů Petra a  Pavla, a  přestože tento původně 
románský kostel patří k nejstarším stavbám 
českého jihozápadu, nás bude zajímat jen 
okrajově. Postaven byl někdy v první polo-
vině 12. století, za nějakých sto let a kousek 
byl výrazně rozšířen. Věž, jejíž střecha mě-
nila postupem doby svoji podobu nejméně 
třikrát, byla vystavěna až ve století šestnác-
tém. Ta dnešní jehlancová pochází z  roku 
1890. Ale jak bylo řečeno, nám nepůjde dnes 
tak o kostel samotný, jako o náhrobky v něm 
umístěné. Je jich devatenáct a pocházejí z konce 16. a začátku 17. století. První, co zaujme, 
jsou texty dokazující, že v časech zlaté éry byly Prachatice městem s českou většinou, do-
plněnou o Vlachy a Němce. Náhrobní kameny se jmény místní šlechty a měšťanstva nám 
připomenou například Julianu Ježovskou z Malovic (†1580), Annu Ježovskou z Doupova 
(†1604), Šebestiána Strachotínského (†1562), Žofii Volffartovou (†1562), Václava Holého 
(†1563), Žofii Boubínskou z Oujezda či Jiříka Strachotínského (†1548). Ve vnějším líci 
jižní stěny lodi je zasazena náhrobní deska z roku 1570, patřící Jiříkovi Rosenthalerovi, 
prachatickému měšťanovi, varhaníkovi a německému městskému písaři. Písař byl ostatně 
i  Jiřík Strachotínský. Člověk vzdělaný, znalý latiny i  řečtiny. Ten se narodil okolo roku 
1500 ve Veselí nad Lužnicí a do Prachatic přišel v roce 1535 a téhož roku zde založil knihu 
pamětních přípisů a svobod, v níž jsou záznamy z let 1535 až 1601. V roce 1604 pak velkou 
městskou pamětní knihu, jež sloužila více než čtyřista let a poslední zápis byl učiněn v roce 
1947. S manželkou Kateřinou měl tři dcery a syna Jeronýma, který se narodil v době, kdy 
Jiřík přišel do Prachatic, a stejně jako otec se stal městským písařem. Co se týče náhrobků, 
nejpočetněji zde je zřejmě zastoupen rod Malovců z Malovic. Jde o starobylý rod, patřící 
k nejrozšířenějším v Čechách. Pocházeli z  tvrze Malovice u Netolic. Malovicové zde žili 
většinou v první polovině 19. století, jedna z linií se dožila století dvacátého, když poslední 
členka rodu bydlela na pražské Malé Straně. Posledním mužským příslušníkem rodu byl 
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Antonín Malowetze (1846 1905). Jestliže předchozí návštěvu prachatického hřbitova si 
lze kdykoli zopakovat, tato bude komplikovaná. Avšak nic není nemožné. Když si počkáte 
například na Dny evropského dědictví, které se každoročně konají v první polovině září, 
nebo na Noc kostelů, jež se letos uskuteční 29. května, lze předpokládat, že se otevře i brá-
na tohoto prastarého kostelíka a vy si všech devatenáct náhrobků budete moci nejenom 
prohlédnout, ale třeba i osahat.   Jaroslav Pulkrábek
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Stalo se

ohlédnutí za listopadem  v prachatické charitě
V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi byl duchovní program vě-

novaný sv. Martinovi. V rámci tvořivé dílny se peklo z písku a také se vyráběly adventní 
věnce. Nechybělo ani čtení pro děti.

V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí se uskutečnilo duchovní setkání s P. Janem Mi-
kešem. Na programu byla témata smrti a  posmrtného života, ale také uprchlické krize 
a východisek z ní. Při práci v dílně byla vyráběna krmítka.

Naše charita se také zapojila do Národní potravinové sbírky. Její výtěžek pomůže mnoha 
potřebným. Děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům.

J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

Během školní-
ho roku probíhají 
na školách tzv. 
„Vstupy do škol“ 
na různá témata. 
Katecheté a  lek-
toři  těchto pro-
gramů přicházejí 
během dopoled-
ního vyučování 
k  žákům a  stu-
dentům. Jindy oni 
přicházejí do pro-
storu kostelů na 
prohlídky. Nejvíce 
setkání bylo v roce 2015 s tématem „Jan Hus“.  Více 
na www.dks.bcb.cz - programy pro školy. -lh-



Stalo se

národní potravinová sbírka v Prachaticích
Již potřetí proběhla v soboru 21. listopadu 2015 Národní potravinová sbírka. Ve více 

než 470 obchodech v  České republice se podařilo vybrat celkem 228 tun trvanlivých 
potravin, které jsou určeny pro lidi v nouzi. 

V Penny Marketu v Prachaticích se sbírka konala podruhé a bylo zde vybráno 266 kg 
potravin, což je o 35 kg více než v loňském roce. Mezi nejčastější darované potraviny pat-
řily těstoviny, cukr, mléko a sušenky. Vybrané potraviny jsou určeny pro Charitní domov 
sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích. 

Letošní ročník ukázal, že lidé a firmy nejsou lhostejní k problémům společnosti a chtě-
jí je pomoci řešit. Tímto děkujeme především všem dárcům za jejich štědrost. Zvláštní 
poděkování patří i dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc při sbírce.

Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
 

Adventní duchovní obnova v Prachaticích
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večeřadlo
Večeřadlo bez Poslední večeře? To zní jako nesmysl! Ale není. Ježíšovi na ní velmi zále-

želo. Měl to být vrcholný okamžik jeho pozemského života, odevzdání sebe sama lidstvu 
v eucharistii: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu 
trpět.“ (Lk 22,15). Chtěl, aby proběhla v klidu. Věděl, že už je rozhodnuto o jeho zatčení (Jan 
11,47-53), věděl i o zrádci ve vlastních řadách (Jan 13,2.11). Obával se předčasného pro-
zrazení, proto se záměrně snažil místo konání utajit. Poslal Petra a Jana připravit všechno 
potřebné. Na otázku, kam mají jít, ale odpověděl tak, že z toho ostatní nemohli nic poznat 
(srv. Lk 22,8-13). Ani narážka na člověka nesoucího džbán vody, která nás přivádí do okolí 
rybníka Siloe, z něhož se musela brát voda pro velikonoční večeři, nám není nic platná. 
Vodu sice čerpaly a nosily převážně ženy – muž mezi nimi musel být nápadný – ale to po-
mohlo učedníkům snadno poznat jen, za kým mají jít, ne kam. V evangeliích marně hledá-
me nějakou narážku na to, kde to bylo. Možná, že to učedníci ani potom nechtěli prozradit.

Nedávno byly archeology objeveny staré schody, vedoucí od rybníka Siloe do té části 
Horního Města, kde se nachází dnešní večeřadlo, ale není prokázáno, zda pocházejí sku-
tečně z doby Ježíšovy. Liturgická tradice slavení památky na ustanovení eucharistie v Sión-
ském kostele se objevuje až v první polovině pátého století. V arménském lekcionáři (mezi 
léty 417 a 439) je stručně poznamenáno, že „po liturgii v chrámě Božího hrobu jdou věřící ve 
čtvrtek před velikonoci na svatý Sión. Tam se čte zpráva o slavení večeře podle Marka a zpráva 
o ustanovení svaté eucharistie z 1. listu Korinťanům“. Ovšem ještě v 6. století (kolem r. 530) 
se Theodosius setkává i se slavením památky na Poslední večeři v jeskyni v cedronském 
úvalu. Kolísání tradice ukazuje, jak složité bylo označit za večeřadlo nějaké konkrétní místo. 
Naproti tomu nikdo nikdy nezpochybňoval, že zde došlo k sestoupení Ducha svatého a že 
tu bylo centrum povelikonoční křesťanské obce. Teprve vliv patriarchy Sófronia (†638), 
který v jedné ódě oslavuje vedle sebe Poslední večeři, Seslání Ducha svatého a smrt Panny 

Marie, způsobil, že všechny tyto tři pa-
mátné události byly definitivně spojeny 
se Siónským kostelem. 

Můžeme tedy konstatovat: tradice 
nám zaručuje, že na místě, kde se právě 
nacházíme, stál dům, v  němž učední-
ci očekávali Ducha svatého. Dům, kde 
Ježíš slavil velikonoční večeři, zůstává 
v  tajuplné temnotě. Přesto vyznáváme 
s jedním moudrým člověkem: „I když se 
večeře neslavila v dnešním večeřadle, slavi-
la se tu již v raných dobách památka na Je-
žíšovu smírnou smrt. Kalich, který učedníci 

Pouť do Svaté země

Ve Večeřadle 
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žehnají, a chléb, který lámou, tu mají svůj nejstarší domov. Tady je proto třeba spatřovat matku 
všech kostelů.“

Tak to viděli i všichni čtyři papežové, kteří sem v posledních padesáti letech připutovali. 
Blahoslavený Pavel VI. se tu 5. ledna 1964 jen tiše modlil, nic víc mu muslimové nedo-

volili. Mohl však být sám, doprovod zůstal uctivě stát u dveří.
Svatý Jan Pavel II. už tu 23. března 2000 mohl slavit mši svatou, i když jen soukromě. 

Symbolicky právě tady podepsal svůj každoroční Dopis kněžím k Zelenému čtvrtku. 
Benedikt XVI. tu mši svatou neměl, ale 12. května 2009 se tu setkal s biskupy Svaté země 

a promluvil k nim: „Život nás křesťanů není pouhou lidskou snahou žít požadavky evangelia, jež 
jsou nám uloženy jako povinnost. V Eucharistii jsme vtaženi do tajemství Boží lásky. Naše životy 
se stávají vděčným, něžným a aktivním přijetím darované síly lásky. Tato láska nás vybízí, aby-
chom překonali pokušení uzavírat se do sebe v egoismu nebo netečnosti, v izolaci, v předsudcích 
či strachu, a velkoryse se darovali Pánu a druhým. To nás vede k tomu, abychom byli upřímně 
a odvážně věrní svému poslání.“

Promluvu papeže Františka při mši svaté 26. května 2014 máme ještě v živé paměti. Řekl 
zde: „Večeřadlo nám připomíná službu mytí nohou. Mýt si vzájemně nohy znamená přijímat se, 
mít se rádi a sloužit si navzájem. Znamená sloužit chudému, nemocnému, vyloučenému, člověku, 
který je mi nesympatický a obtěžuje mne.

Večeřadlo nám připomíná oběť. V každém slavení eucharistie se Ježíš obětuje Otci za nás, 
abychom se i my mohli sjednotit s Ním, obětovat Bohu svůj život, svou práci, svoje radosti a svoje 
bolesti, ... všechno přinášet jako duchovní oběť.

Večeřadlo nám připomíná přátelství. ´Už vás nenazývám služebníky, ... nazval jsem vás přá-
teli´ (Jan 15,15). Pán nás činí svými přáteli, svěřuje nám Otcovu vůli a dává Sebe samého. To je 
ta nejkrásnější zkušenost křesťana, zvláště kněze: stát se přítelem Pána Ježíše a ve svém srdci 
odhalit Ježíšovo přátelství.

Večeřadlo nám připomíná rozloučení s Mistrem a příslib opětovného setkání: ,Když odejdu, ... 
zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já‘ (Jan 14,3). Ježíš nás nene-
chává samotné, nikdy nás neopouští, předchází nás do Otcova domu, kam nás chce vzít s sebou.

Večeřadlo nám však připomíná také ubohost, zvědavost – ,kdo je ten, který zradí?‘ – a zradu. 
Každý z nás – ne pouze a vždycky ten druhý – můžeme zaujmout tento postoj, když povýšeně 
hledíme na bratra, soudíme jej, když svými hříchy zrazujeme Ježíše.

Večeřadlo nám připomíná sdílení, bratrství, harmonii, pokoj mezi námi. Kolik lásky a dobra 
vytrysklo z Večeřadla! Jako řeka z pramene, která je zpočátku potůčkem a potom se rozlévá do šíře 
a mohutní ... Velká řeka svatosti církve má vždycky původ tady: z Kristova Srdce, z eucharistie, 
z jeho Svatého Ducha.

Večeřadlo nám nakonec připomíná zrod nové rodiny, naší svaté Matky církve, ustanovené 
vzkříšeným Ježíšem. Rodiny, která má svoji Matku, Pannu Marii. Křesťanské rodiny patří do 
této velké rodiny a nacházejí v ní světlo a sílu k cestě a obnově skrze životní námahy a zkoušky. 
Do této velké rodiny jsou zvány a povolány všechny Boží děti z každého národa a jazyka, všichni 
bratři a děti jediného Otce v nebesích.

Odtud vychází církev oživená živoucím dechem Ducha. Usebraná v modlitbě spolu s Ježíšovou 
matkou stále znovu prožívá očekávání opětovného seslání Ducha svatého: ,Sešli svého Ducha, 
Pane, a obnovíš tvář země‘ (srv. Žl 104,30)!“ P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

jozefa gumenického
věk:  36 let 
Povolání: kněz českobudějovické diecéze

Představil by ses nám a řekl něco o sobě? 
Pocházím z východního Slovenska, z dvoutisícové obce Dlhé nad Cirochou, vzdálené asi 

30 kilometrů od ukrajinských hranic. Prožil jsem šťastné dětství s rodiči a s mými dvěma 
staršími bratry, Viliamem a Danielem. Daniel je však již 10 let na věčnosti, zemřel tragicky 
při návratu ze své služby v mírových misiích v Kosovu. Mnoho času jsem v dětství strávil 
s bratry a kamarády na hřišti, na kole nebo v přírodě – neměli jsme v té době počítače ani 
mobily, nesurfovali jsme na netu ani nebyli online na facebooku, tak jsme měli čas být 
spolu a pořád něco vymýšlet a hrát. Krásná doba. Teď si připadám, jako bych mluvil o ži-
votě v minulém století, ale vlastně to tak je – mluvím dokonce o minulém tisíciletí. V naší 
vesnici skoro všichni lidé chodili do kostela, i za hlubokého komunismu – a tak jsme měli 
i pravidelné hodiny náboženství ve škole s naším panem farářem. Do kostela jsme chodili 
pravidelně každou neděli, ale doma jsme se společně modlili jen před večeří o Vánocích. Víra 
však tam byla nějak přítomna – spíš jako by byla v ovzduší, i když jsme o světě víry moc 
nemluvili. Na biřmování jsem byl v 10 letech spolu s dalšími 300 mladými lidmi, vůbec jsem 
netušil, o co jde – ale to, že dnes jsem knězem, je pro mě důkazem, že ta svátost funguje, 
i když si to sami moc neuvědomujeme. Dala základ k tomu, že Pán Bůh mohl pomalu pro-
mlouvat do mého života, že se mi dal poznat a že jsem v jistém momentu z mého dětského 
světa víry pronikl k osobnějšímu vztahu s ním a začal ho brát jako součást mého života. 
Zpětně si uvědomuji, jak veliký vklad do života mi dali moji rodiče, sourozenci a vlastně 
celé to bezpečné prostředí klidného vesnického života. Také za mnoho dobrého vděčím 
kamarádům a přátelům ze salesiánského prostředí, ve kterém jsem se pohyboval během 
mých středoškolských studií.

Co Tě přivedlo k nám do Čech a jak se Ti v naší diecézi líbí? 
S humorem říkám, že jsem zde kvůli borůvkám. Má to však své pragmatičtější a také 

i hlubší důvody. Cesta do Čech souvisela s hledáním životní cesty a životního povolání. Již 
od střední školy jsem vnímal, že mě Pán volá k hlubšímu následování. Necítil jsem přímé 
povolání ke kněžství, ale spíše k misijní službě. Zároveň jsem si však nedokázal představit 
své působení někde v Africe nebo jiných misijních zemích, tak jsem netušil, co to volání 
znamená. Také jsem nerozpoznával ani povolání k nějaké misijní řeholní komunitě. Ne-
chával jsem tomu tedy volný průběh a nikam jsem nechvátal. To nasměrování do Čech na-
stalo během vysokoškolského studia. Jako jiní studenti, i já jsem se snažil najít si brigádu, 
která by mi alespoň částečně pokryla náklady na studium. Podařilo se mi ji najít v jedné 
vesnici na Jindřichohradecku, kde jsem během několika akademických prázdnin pracoval 
na rekonstrukci jednoho penzionu. Během týdne jsem pracoval na stavbě a o víkendech 
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jsem na kole nebo stopem jezdil po 
jižních Čechách, poznával zdejší 
přírodu, koupal se v rybnících, po-
znával hrady a  zámky, občas zašel 
na nějaký hudební festival, sbíral 
jsem borůvky, které mám ohromně 
rád. Tak jsem měl možnost trochu 
poznat nejen krajinu, ale i mentali-
tu místních obyvatel a trochu jsem 
nahlédl i  do církevního prostředí 
– zvláště během nedělních boho-
služeb v několika farnostech. A v té 
době se opět začalo ozývat pozvání 
k misiím a já jsem si najednou uvě-
domil, že zde se moje hledání stává 
reálnějším – a že to misijní pozvá-
ní bych mohl uplatnit právě zde – 
a nejlépe jako diecézní kněz.

Jak zrálo Tvoje kněžské povo-
lání a jak jsi ho začal uplatňovat?

Když jsem ukončil vysokoškol-
ská studia, byl jsem víceméně 
rozhodnutý nastoupit formaci ke 
kněžství. Nechtěl jsem to však uspěchat a taky jsem chtěl získat trochu zkušeností v ci-
vilní sféře, tak jsem ještě čtyři roky zůstal ve školství – nejdříve jako asistent na fakultě 
a pak jako učitel na gymnáziu – shodou okolností na tom samém, kde jsem studoval. Tak 
jsem si užil přípravy na hodiny, opravy písemek, školní výlety, zavádění státních maturit, 
třídnictví, ale s odstupem času rád vzpomínám především na osobní vztahy jak s kolegy, 
tak se studenty. Mnohé z těchto vztahů přetrvaly jako krásná přátelství dodnes a vždycky 
jsem rád, když mě moji bývalí studenti navštíví i zde na jihu Čech. Zároveň jsem si uvědo-
mil, že práce s mladými lidmi má smysl, že je náročná, ale krásná a že stojí za to dát do ní 
celé své srdce.

Během toho období jsem již navázal kontakt s otcem biskupem Jiřím Paďourem, kte-
rý mě pak povzbudil podat si přihlášku do semináře. V roce 2006 jsem byl přijat a začal 
formaci ke kněžství, nejdříve v Teologickém konviktu v Olomouci, pak v Arcibiskupském 
semináři v Praze. Zároveň jsem začal studovat na Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v  Praze. Po šesti letech studia, během kterých to povolání dozrávalo, jsem byl 
v Českých Budějovicích vysvěcen na jáhna a pak – 15. června 2013 – na kněze. Otec biskup 
mě ustanovil kaplanem v Budějovicích a jako hlavní náplň mého poslání mi určil školství 
– vypomáhal jsem jako druhý spirituál na Biskupském gymnáziu a církevní základní škole 
a přitom působil ve farnosti – připravoval lidi na přijetí svátostí, slavil mši svatou, zpovídal, 
pohřbíval, byl mezi lidmi a s lidmi.
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Začal jsi novou službu částečně 
i v našem vikariátu – co vše máš na 
starosti a jak vidíš práci s mládeží? 

To, že budu působit na Ktiši, jsem 
vůbec nečekal, ještě letos v  květnu 
jsem byl informován, že i nadále zů-
stanu jako kaplan u katedrály a spiri-
tuál na církevní základní škole. V červ-
nu se však situace změnila – byl jsem 
ustanoven diecézním referentem pro 
pastoraci – tuto roli přede mnou za-
stával P. Vlastimil Kročil, který se stal 
naším novým biskupem. Zároveň 
však nastala potřeba vyřešit otázku 
vedení pastorace mládeže, protože 
P.  Roman Dvořák přijal nové důleži-
té pověření od našich představených, 
a tak jsem dostal na starosti i vedení 
Diecézního centra mládeže v Č. Budě-

jovicích a Diecézního centra života mládeže na Ktiši. Takže jsem velice nečekaně vpadl do 
dvou nových rolí a teď se snažím s nimi sžít a hledat model, jak je co nejlépe vykonávat. 
Není to ideální situace, ale tu nežije asi nikdo z nás – a jsem přetížen asi jako všichni moji 
spolubratři v diecézi, kteří na rozdíl ode mne mají na starosti více farností. Snažím se hořet, 
ale nevyhořet…

Jaká je Tvá zkušenost s rozdíly české a slovenské církve, lidí a jejich víry, jak to 
snášíš? 

Mnozí se mě ptají, kde je to lepší – zda v církvi na Slovensku nebo v Čechách. Já na to 
odpovídám – není to ani lepší, ani horší – je to jiné. Jak Češi, tak i Slováci – a zvláště v ob-
lasti duchovního a církevního života – máme svá specifika, neseme s sebou své historické 
zatížení i jinou životní zkušenost. Na Slovensku máme plné nové kostely, fungující pas-
torační centra, propracovaný systém farní katecheze i výuky náboženství, projevy lidové 
zbožnosti jsou také stále živé. Mnozí věřící však velice bolestně nesou například nevysvět-
lené odvolání arcibiskupa Bezáka a autorita biskupů i díky této mediálně známé kauze 
velice prudce poklesla. V Čechách možná člověka zvenku zarazí prázdné a studené kostely, 
nepraktické barokní fary, ohromný nedostatek kněží, ale potěší velké nasazení laiků pro 
práci v církvi a na evangelizaci svého okolí. A především – a to říkám velmi rád – svobodné 
ovzduší. Mnohé rozdíly se však kvůli globalizaci světa velice rychle ztrácejí. Mladí lidé 
mají podobné problémy – navzdory relativně dobrému materiálnímu zabezpečení mnozí 
prožívají pocity prázdnoty, samoty a nenaplněnosti života. A zde je, myslím, naše místo 
v práci s mládeží – ukázat jí, že v Kristu naleznou smysl, naplnění a správný směr životní 
cesty. A radost ze života. Všechno naše snažení, všechny projekty, aktivity a plány by měly 
mít základ v tomto přesvědčení. 
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Jaký je Tvůj vztah k dě-
jinám, co Tě v  nich  jako 
učitele nejvíc oslovilo?

Myslím si, že studium 
historie byla pro mne velmi 
dobrá volba a vůbec ho neli-
tuji. Jako učitel na gymná-
ziu jsem se snažil podávat 
pohled na naši minulost 
zajímavě, s  přesahem do 
přítomnosti. Nechtěl jsem, 
aby moji studenti viděli dě-
jiny jen v  datech, jménech 
a statistikách. Osobně jsem 
se věnoval dějinám 20. sto-
letí v  Československu, pro-
línání vztahu církve a státu 
– to bylo tématem mojí di-
plomové i  rigorózní práce. 
Když jsem si volil předmět 
diplomové práce na pražské fakultě, chtěl jsem, aby se týkala dějin naší diecéze, abych 
se díky ní ještě více sblížil s prostředím jižních Čech. Povedlo se mi zpracovat první kom-
plexnější životopisnou sondu pana biskupa Antonína Lišky, kterého si mnozí čtenáři ještě 
pamatují osobně – vždyť pocházel z Bohumilic u Vimperka a žije zde jeho široká rodina. 
Myslím si, že to nebyla marná práce, byl jsem za ni oceněn i rektorem Univerzity Karlovy, 
ale bohužel nepovedlo se mi najít vydavatele, tak leží v šuplíku. Historie již pro mne zůstala 
jen zálibou, nemůžu se jí věnovat více do hloubky. Je však pro mne jedním z prostředků, 
jak zůstat v kontaktu s lidmi, kteří běžně do kostela nezavítají, a jak se neuzavřít jenom 
v tom našem malém církevním jihočeském rybníčku, ale zůstat řekou, která nabízí vláhu 
všem v okolí.

Co Tě v životě nejvíc povzbuzuje, pomáhá, dodává sílu a radost?
Mám radost ze svých spolupracovníků, zvláště z lidí na centru mládeže i na Ktiši. Bez 

nich bych to mohl zabalit. Také jsem moc rád za své spolubratry, s mnohými z nich nás 
spojuje opravdové lidské a kněžské přátelství. Pokud mám chvíli čas, rád čtu, jezdím na 
kole, jdu do ticha v přírodě nebo zajdu s přáteli na pivo. Děkuji Bohu za dar hlubokého 
spánku. A především za modlitby mých rodičů, sestry Zdislavy na Lomci a mnohých zná-
mých i neznámých lidí, kteří mě podporují svou blízkostí a přátelstvím. Jsem moc rád, že 
pořád mohu být nablízku mladým lidem, že mohu sdílet spolu s nimi svět jejich hledání, 
jejich radostí i těžkostí a že jim mohu být duchovně nablízku již nejen jako učitel, ale i jako 
kněz, jako průvodce na jejich životní cestě a také, biblicky řečeno, jako Jozef, jejich bratr. 

Připravila MaM
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Life update

misericordiae vultus
V  minulém čísle časopisu jsem psal o  právě začínajícím Svatém roku milosrdenství 

a o Svatých branách, které se otevřou. Tyto brány se již otevřely a my můžeme tento mi-
mořádný rok již naplno prožívat. Znovu bych se chtěl vrátit v tomto článku k probíhajícímu 
Roku milosrdenství, a to k papežské bule Misericordiae Vultus, kterou Svatý Otec svatý 
rok vyhlásil. Bula je možná trochu delší a pro někoho složitěji čitelná, ale obsahuje několik 
nádherných a zajímavých úvah o milosrdenství. Některé citáty z této buly jsem již zmiňo-
val v minulém článku. Zároveň bula také zmiňuje několik praktických informací, které se 
svatého roku týkají. Některé informace lze najít i v brožurce, která byla k svatému roku 
vydána. Zde se může každý také dočíst, za jakých podmínek lze získat plnomocné odpustky 
při pouti ke Svaté bráně.

Svatý Otec otevřel Svatou bránu 8. prosince, v den padesátého výročí zakončení Druhé-
ho vatikánského koncilu. Právě toto výročí ho inspirovalo pro zvolení data zahájení svatého 
roku. K této události papež říká: „Církev cítí, že je třeba onu událost mít v živé paměti. Tehdy 
začala nová etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu pocítili silně a  jako opravdové 
vanutí Ducha požadavek mluvit k lidem svojí doby o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, 
které bohužel příliš dlouhou dobu uzavíraly církev v privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěs-
tovat evangelium nově. Nová etapa neustálé evangelizace. Nový závazek pro všechny křesťany, 
aby s větším nadšením a přesvědčením dosvědčovali svoji víru. Církev pocítila odpovědnost, že 
má být ve světě živým znamením Otcovy lásky.“ (čl. 4)

Svatý Otec vybízí v této bule k milosrdenství celou církev, nejen každého z nás, ale také 
církev jako Kristovu nevěstu: „Sloupovím, které nese život církve, je milosrdenství. Veškerá její 
pastorační činnost by měla být proniknuta něhou, která je určena věřícím; žádné její zvěstování 
a svědectví vůči světu nemůže postrádat milosrdenství. Věrohodnost církve prochází cestou mi-
losrdné a soucitné lásky. Církev „prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství“. Možná, že 
jsme dlouho zapomínali ukazovat cestu milosrdenství a žít ji. Na jedné straně pokušení požadovat 
vždy a pouze spravedlnost vedlo k opomenutí, že ta je sice prvním, nezbytným a neodmyslitelným 
krokem, ale že církev potřebuje jít dál, aby dosáhla vyššího a významnějšího cíle.(…) Pro církev 
znovu nadešel čas chopit se radostné zvěsti o odpuštění. Je čas návratu k podstatnému, abychom 
na sebe vzali slabosti a těžkosti svých bratří. Odpuštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá 
odvahu hledět do budoucnosti s nadějí.“ (čl. 10)

My všichni jsme Svatým Otcem vybízeni k milosrdenství. Sám Svatý Otec, hlava kato-
lické církve, během svatého roku projeví několika způsoby milosrdenství církve a odpuš-
tění (viz např. čl. 18). Svatý rok tedy pro nás nemá být pouze příležitostí, kdy můžeme 
plně zakoušet milosrdenství našeho Boha, ale má být pro nás také výzvou, abychom my 
sami milosrdenství projevovali. Velkým ponaučením pro nás má být příběh o „nelítostném 
služebníkovi“, který Ježíš vypráví v 18. kapitole Matoušova evangelia. Tento příběh je za-
končen těmito slovy: „Neměl ses i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad 
tebou?“ (Mt 18,33). Ježíš uzavírá příběh slovy: „Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, 
jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ (Mt 18,35) (čl. 9)
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Svatý Otec pokračuje slovy Pána 
Ježíše: „Nesuďte, a  nebudete souze-
ni, nezavrhujte, a  nebudete zavrženi. 
Odpouštějte, a  bude vám odpuštěno. 
Dávejte, a  dostanete: míru dobrou, na-
tlačenou, natřesenou a vrchovatou vám 
dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, 
takovou se naměří vám“ (Lk 6,37-38). 
Především říká nesoudit a  nezavr-
hovat. Kdo nechce být souzen Bohem, 
nesmí se stát soudcem vlastního bratra. 
Lidé totiž svým soudem ulpívají na po-
vrchu, zatímco Otec hledí do nitra. Kolik 
jen škodí slova pronášená se žárlivostí 
a závistí! Mluvit špatně o bratru v jeho 
nepřítomnosti znamená stavět jej do 
špatného světla, poškozovat jeho pověst 
a vydávat jej napospas řečem. Nesoudit 
a nezavrhovat má pozitivní význam, to-
tiž umět chápat to, co je v každém člověku 
dobré, a nedovolit, aby trpěl naším stra-
nickým soudem a naším předsudkem, že 
víme všechno. To však ještě k vyjádření 
milosrdenství nestačí. Ježíš žádá také 
odpouštění a dávání. Máme být nástroji 
odpuštění, protože se nám od Boha jako 

prvním dostalo odpuštění. Být velkodušní ke všem a vědět, že Bůh nás také zahrnuje obrovskou 
velkorysostí.“ (čl. 14)

V bule Misericordiae Vultus je mnoho dalších krásných a velice poučných slov papeže 
Františka. Vřele bych každému doporučil si alespoň některé její části přečíst. Na závěr 
bych se pokusil shrnout jedno z těch několika poselství, která jsou v bule uvedena: „Jsme 
zkrátka povoláni žít milosrdenství, protože nejprve bylo prokázáno nám.“ 

Papežskou bulu Misericordiae Vultus je možné si přečíst na webu RadioVaticana.cz 
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21717

Petr Šrámek

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vik-
ariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 far-
nosti Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou 
nezištnost a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o pod-
poru nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru. 
S poděkováním účetní a redakce.
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Mše svatá

nové eucharistické modlitby
Český misál z roku 2015 obsahuje 13 eucharistických modliteb. Kromě původních čtyř, 

vytvořených bezprostředně po Druhém vatikánském koncilu, ještě další dvě o smíření, tři 
pro děti a čtyři pro mše za různé potřeby. Mají striktně stejnou strukturu jako jejich „starší 
sestry“: stejné části (epiklese, anamnese, přímluvy, atd.), stejné místo pro slova ustanovení, 
stejné vyvrcholení v závěrečné doxologii. Věrně zachovávají základní shodu se slaveným 
tajemstvím: je to eucharistie Ježíšova a církve. To je třeba zdůraznit.

První, čeho si u nich všimneme, je označení. Původní čtyři ho nemají. Každá má své 
určení (o  smíření, pro děti, za různé potřeby) a  pojmenování, které vyjadřuje základní 
myšlenku, rozvedenou pak zejména v prefaci. 

V modlitbách o smíření je téma zřejmé. Používáme je, když to vyžaduje liturgická doba 
(například v  postě), nebo když k  tomu dá podnět nějaká světová událost. Tohle určení 
považuji za důležité, je to jeden z hlavních úkolů nás křesťanů: konat pokání za to, co se 
ve světě děje zlého. V Písmě svatém je řada prorockých výroků, které nám to připomínají. 
Jeden, z knihy proroka Izaiáše, obsahující napomenutí z doby vpádu Asyřanů do Palestiny, 
jsme četli nedávno: „Viděli jste, že se rozmnožily průlomy do Davidova města; shromáždili jste 
vodu dolního rybníka, spočítali jste jeruzalémské domy a některé zbořili, abyste opevnili hrad-
by. Mezi oběma hradbami jste vybudovali nádrž pro vodu starého rybníka, ale nehleděli jste na 
toho, kdo to způsobil, neviděli jste toho, kdo to dávno připravil. Pán, Hospodin zástupů, volal 
toho dne k pláči a nářku, k oholení hlavy, k opásání žínicí. A zatím hle – jásot a radost! Zabíjí se 
skot, poráží se brav, jí se maso a pije víno: ´Jezme, pijme, vždyť zítra zemřem!´“ (Iz 22,9-13). 
Jeruzalémští obyvatelé prováděli různá opatření k obraně města. Ale spoléhali při tom jen 
na lidské prostředky, neprosili o smilování a pomoc Boha, který to soužení poslal za trest, 
nedbali na něj. To se opakuje znovu a znovu: Evropané v současné migrační krizi a ohrožení 
teroristickými útoky provádějí různá opatření, a to je dobře, tak to má být. Ale nesmí se 
zapomínat ani na modlitbu, pokání, návrat k Bohu. Jinak to všechno ostatní nebude nic 
platné. A kdo jiný by měl tu službu konat než křesťané?

Obě eucharistické modlitby o smíření jsou plody Svatého roku 1975, vyjadřují jeho hlav-
ní úmysly. První má podtitul „Smíření – návrat k Otci“, druhá „Smíření s Bohem – základ 
svornosti lidstva“. Před několika dny jsme začali Svatý rok milosrdenství. Jeho úmysly 
jsou podobné. Předpokládám, že eucharistické modlitby o smíření v něm dojdou širšího 
uplatnění. 

V modlitbách pro děti je převládajícím tématem prostota dětí Božích. Všechny tři jsou 
neseny stejnou evangelijní inspirací – Kristem, který své zjevení nevyhradil učeným, ale 
prostým a maličkým. První nese název „Bůh je náš otec“, druhá „Bůh nás má rád“ a třetí 
„Děkujeme ti, Bože“. Jsou přizpůsobeny dětskému způsobu chápání a vyjadřování – jsou 
stručnější a jsou proloženy větším množstvím aklamací – společných zvolání, kterými děti 
vyjadřují chválu, dík, obdiv a důvěru v Boha. Proto jich nelze použít bez dobré předběžné 
přípravy daného společenství. 

Někdo může namítnout, že děti ani ve svém každodenním životě nechápou vždycky 
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všechno, co s dospělými prožívají, a ne-
znamená to, že se nudí. Proto ani v  li-
turgii není třeba požadovat, aby jim bylo 
vždy všechno do detailu srozumitelné, 
a  upravovat tak zásadním způsobem 
tak podstatnou část mše svaté, jakou je 
eucharistická modlitba. Na to dává od-
pověď Direktář pro mše s  dětmi, vyda-
ný blahoslaveným papežem Pavlem VI. 
v roce 1973: „Je třeba se obávat duchovní 
újmy, pokud se budou v  církvi po léta se-
tkávat stále znovu s  tím, co stěží chápou. 
Moderní psychologie prokázala, jak člověka 
hluboce ovlivňuje náboženská zkušenost z dětství, protože v tomto období života má jedinečnou 
náboženskou vnímavost. Církev následuje svého Mistra, který maličké ´bral do náručí a žehnal 
jim´(Mk 10,16), a nemůže za těchto okolností ponechat děti samy sobě.“

V eucharistických modlitbách za různé potřeby se základní téma týká vazby mezi Kris-
tem a jeho církví, přesněji řečeno, odpovědnosti právě této zde shromážděné církevní obce 
za uskutečňování Kristova díla spásy „tady a teď“. O čem je schopna tato obec svědčit? 
V  čem je její poslání? Odpověď je naznačena jak v  názvu každé z  těchto modliteb, tak 
v přímluvách, předcházejících prosbu za zemřelé a závěrečnou doxologii. První se jmenuje 
„Církev na cestě k jednotě“, druhá „Církev v dějinách spásy“, třetí „Ježíš je cesta k Otci“ 
a čtvrtá „Ježíš – znamení Otcovy lásky“. V záhlaví každé z nich je uvedeno, při jakých pří-
ležitostech je vhodné ji užít.

Ani původní čtyři eucharistické modlitby nemůže kněz použít libovolně. Všeobecné 
pokyny k Římskému misálu stanoví některé základní principy:

První eucharistická modlitba neboli římský kánon se může použít vždycky. Je vhodná 
zvláště ve dnech, kdy slavíme některou důležitou událost z dějin spásy (o vánocích, o Zje-
vení Páně, o velikonocích, o Nanebevstoupení Páně, o Seslání Ducha svatého), která se tam 
zvlášť připomíná: „V tomto společenství slavíme posvátný den, kdy …“, a při bohoslužbách 
ke cti apoštolů a mučedníků, kteří jsou v ní zmiňováni. Také o nedělích, pokud se z pasto-
račních důvodů nedá přednost třetí eucharistické modlitbě.

Druhou eucharistickou modlitbu je pro její zvláštní rysy vhodnější brát ve dnech během 
týdne nebo za zvláštních okolností. Ačkoli má vlastní prefaci, může se použít i s  jinými 
prefacemi, zvláště s těmi, které vyjadřují tajemství spásy souhrnně (obecně).

Třetí eucharistická modlitba se má přednostně užívat o nedělích a svátcích. Užije-li se 
ve mších za zemřelé (tradičně se nazývají Requiem, podle prvního slova úvodní antifony; 
u nás se jim také trochu nepřesně říká „zádušní“ mše sv.), může se použít zvláštní vsuvky 
za konkrétního zemřelého, která se vřadí před modlitbu za zemřelé bratry a sestry obecně.

Čtvrtá eucharistická modlitba má neměnnou prefaci a podává obšírnější souhrn dějin 
spásy. Může se jí použít, nemá-li mše svou vlastní prefaci, a o nedělích v mezidobí. Do této 
eucharistické modlitby nelze vzhledem k její stavbě vkládat zvláštní vsuvku za zemřelého. 

P. Pavel Liška
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Biskupové českobudějovičtí

jan valerián jirsík
(1851 – 1883)

Pokračování z minulého čísla:
Nelze pomlčet o otcovské péči biskupově o české emigranty v Americe. Velké množství 

vystěhovalců do Ameriky pocházelo právě z  jižních Čech. Protože těžce nesli, že nemají 
české kněze, Jirsík nadšeně vybízel bohoslovce a kněze k misii mezi zámořskými krajany. 
Skutečně se mu podařilo získat několik kněží, z nichž zvláště P. Josef Hessoun se o ame-
rické Čechy zasloužil nadmíru.

Všechny uvedené počiny Jirsíkovy svědčí o tom, že byl hluboce zbožný a že věrně cír-
kevně smýšlel. Jasně to potvrdil svým postojem k otázce dogmatu o papežské neomylnosti, 
projednávané r. 1870 na Prvním sněmu vatikánském.

Ve svém votu předloženém sněmovní komisi vyslovil se proti prohlášení dogmatu, pro-
tože jednak nebyl přesvědčen, že v Písmu, tradici a církevní praxi jsou nezvratné doklady, 
že papežská neomylnost byla vždy, všude a u všech předmětem víry, jednak se obával, že 
vyhlášení dogmatu vyvolá v jeho diecézi útoky proti církvi. Když se však většina sněmu 
vyslovila pro dogma, byl si vědom toho, že nikomu není ponecháno na vůli zaujímat ke 
zmíněné otázce stanovisko odchylné, chce-li zůstat katolickým křesťanem. Proto ihned 
dogmatické usnesení vyhlásil v diecézi a provedl i ve své Populární dogmatice příslušnou 
změnu, takže pověstný Alfons Šťastný mu mohl vydat vysvědčení, že jeho srdce „nemohlo 
odolat touze, oblažit ovečky diecéze spásonosnou naukou o neomylnosti“ a že to učinil 
„nejdříve ze všech pastýřů snad rakouských“.

Kromě pastýřského působení v užším slova smyslu rozvinul Jirsík, pobádán někdy nut-
ností, někdy hlasem srdce, velmi rozsáhlou a požehnanou činnost v oboru politiky, školství 
a charity.

Dobové poměry nutily biskupa k činnosti politické. Osvědčil se tu jako člověk spravedli-
vý, snášenlivý a přející skutečnému pokroku. Jeho přísná loajalita k panovníkovi vyplývala 
z jeho názoru o nadpřirozeném původu panovnické moci, ale nebránila mu, aby s veške-
rým důrazem vystoupil proti ústavě, říšské radě nebo vládě, jestliže viděl zájmy církve 
nebo národa ohroženy. Tak nacházíme Jirsíka v ostrém rozporu s ústavou únorovou, jež 
odmítala české státoprávní požadavky. R. 1863 dokonce odešel svorně s ostatními český-
mi poslanci z říšské rady a účastnil se politiky trpného odporu. Četné adresy oddanosti 
a projevy sympatií jemu pak posílané dávaly podnět k rozsáhlým úředním vyšetřováním. 
R. 1867, v době velkých útoků proti církvi, konkordátu, církevnímu sňatku a dozoru církve 
nad školami, stál Jirsík mezi prvními obránci církevních práv. Jako osobnost politická žil 
duchem a tepem své doby; měl živou účast na všech důležitých otázkách současného života 
a podle svého přesvědčení zasahoval účinně do jejich řešení. Je samozřejmé, že prostředky 
jeho politické práce, i když nepostrádaly ráznosti, zůstaly vždy nejvýše čestné a ušlechtilé, 
stejně jako jím byl i její cíl.

Největším Jirsíkovým činem v oboru školství bylo založení českého gymnázia. V sídel-
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ním městě biskupově existovalo jen gymnázi-
um německé a také čeští studenti ubytovaní 
ve studentském semináři tam museli studo-
vat. Bylo jich však tolik, že musely být pro ně 
zřízeny české paralelky. Ty ovšem mohly být 
kdykoliv zrušeny, a proto Jirsík s budějovický-
mi Čechy usiloval o to, aby bylo ve městě zříze-
no samostatné nižší gymnázium české. Když 
se po urážlivém jednání s vídeňskou vládou, 
ovlivňovanou budějovickou radnicí, přesvěd-
čil o jejím odmítavém stanovisku, rozhodl se 
založit úplné gymnázium české. A tak ve stej-
né době kdy perzekvovaný národ kladl v Pra-
ze základní kámen k Národnímu divadlu, jižní 
Čechy s okázalostí neméně imponující kladly 
základní kámen k  českému gymnáziu a  na 
podzim r. 1868 bylo možno odevzdat budovu 
svému účelu; r. 1870 byl dostavěn i přilehlý 
kostel sv. Václava. Je v  tom zajisté paradox, 
ž v dobách nejvášnivějšího boje proti dozoru 
církve nad školami, vyhlašovanému za hlavní 
překážku pokroku ve školství, vzniklo v Českých Budějovicích biskupské gymnázium, jež 
proslulo duchem snášenlivosti a svobodomyslnosti, duchem pravého pokroku, u něhož sna-
žení po pravdě se nepříčí principům křesťanským. Jirsíkovo gymnázium bylo oázou radost-
né a nerušené práce, v níž se dostávalo českým hochům pravého vědění a vlasteneckého 
vychování. Sluší se ještě podotknout, že biskup nesl osobní i věcný náklad nového ústavu až 
do podzimu r. 1871, kdy konečně za ministerstva Jirečkova bylo gymnázium postátněno. 

Biskup Jirsík nezapomněl, že jeho katedrála je zasvěcena sv. Mikuláši, patronu křes-
ťanské charity, Ačkoliv jeho prostředky byly skrovné, rád pomohl všem potřebným, a když 
nestačil sám, mobilizoval celou diecézi, aby pomohla, kde toho bylo zvlášť třeba, např. při 
živelních pohromách. Byla již zmínka o mikulášském fondu a o studentském semináři. 
Největší Jirsíkovo lidumilné dílo je však diecézní ústav pro hluchoněmé, založený r. 1871. 
Ústav dosud existuje a vykonal pro vzdělání a výchovu hluchoněmých dětí požehnané dílo.

Za svého působení v jihočeské diecézi biskup Jirsík konsekroval 23 kostelů a benedi-
koval 16 kaplí, vysvětil 632 kněží a biřmoval 552 000 věřících. Zemřel 23. února 1883 ve 
věku 85 let a byl pohřben, oplakáván celým národem, v biskupské hrobce na staroměstském 
hřbitově.

Nástupcem Jirsíkovým byl jmenován světící biskup pražský dr. Karel Průcha, ale pokro-
čilý věk a slabé zdraví mu nedovolily, aby hodnost přijal. Pátým biskupem českobudějovic-
kým byl potom jmenován hrabě František Schönborn.

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

František Hobizal 
minipříběhy

křesťanství v praxi
Kravín, to byla taková malá republika sama 

pro sebe. A  ten, o  kterém píši, teprve. Vztahy 
tam byly dost komplikované. Ženy si nedůvě-
řovaly, někdy se hádaly o krmení, o  to či ono. 
Jedna z nich šla do důchodu a měla nastoupit 
jiná, z vedlejší vsi. Slyšela, že to tam není leh-
ké… „Ale co. Budu se chovat tak, jako doteďka. 
Křesťansky.“ Pomohla v sousedním bloku s na-
vezením krmiva, zaskočila za spolupracovnici, 
když ta musela odběhnout k  dítěti. Nezlobila 
se, když ji někdo předešel v odevzdávce mléka. 
Napřed se potichu pomodlila a pak dělala to, co 
bylo třeba. Dokonce se odvážila si i zazpívat… 
Po čase říká jedna její spolupracovnice: „Všechno 
se u nás změnilo. Teď, jako by nám stále svítilo slunce. To je křesťanství v praxi. A víte co? 
U nás už zpívá celý kravín.“

Blahoslavení tiší
Starý, vážný monsignor, rektor kostela, žádá mladého novokněze: „Vy máte šestou 

a před ní zpovídáte. Mohl byste o půl šesté vždy podat sv. přijímání jedné paní? Ona chvátá 
potom do továrny…“ Novokněz mlčky souhlasí, ale hlavou mu probíhají myšlenky – proč 
taková privilegia té nějaké paní. Starý kněz se usměje: „Vím, na co myslíte, ale… ta paní. 
Není z města. Denně dojíždí, ačkoliv už není nejmladší. Po práci se stará o dvě děti své 
dcery, najde čas k tomu, že odnese nákup staré sousedce, přitom je plná vlídnosti – ale ne 
vyumělkované! Mimoto je velkou dobrodinkou našeho chrámu: dlouhá léta pere a žehlí 
kostelní prádlo bez jakékoliv odměny. A jak kvalitně, můžete posoudit sám. A nepřála si, 
abych jí kdy veřejně poděkoval, protože je to ta nejskromnější a nejtišší žena, kterou znám. 
A nevýslovně touží po svátostné Ježíšově posile…“ Novokněz mává rukou: „Nic nedodá-
vejte, monsignore. Budu hrozně rád, když jí budu moci Pána Ježíše podávat… svou tichostí 
srdce vládne zemi.“

modré z nebe
Přišla starší paní. Tichá, nenápadná. Byla přítomna ranní mši svaté a potom zvolna 

odcházela. Venku, u dveří, mi najednou povídá: „Neznáte mne, velebný pane, ale já vám 
přece něco povím… Už před léty jsem přestala chodit do kostela. Kvůli manželovi a dětem. 
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Dnes – manžel udělal kariéru, děti jsou zajištěny, mají i majetek, ale šťastni – to nejsme. 
A já vím proč – vzdali jsme se Boha. Dnes, kdyby mi má rodina snesla „modré z nebe“ – to, 
co jsem za ta léta ztratila, to už mi nahradit nemůže.“

mohutné amen
Kostel Panny Marie, Matky Boží před Týnem v Praze. Veliký chrám ožil nádherným 

společenstvím jednoty v Kristu. Můj nejsilnější zážitek však byl před „otčenášem“ – kdy 
všichni, celý chrám i varhany – mohutně zpívají a hrají – tuším že devětkrát! – „Amen, 
amen, amen…“ jako ukončení mešního kánonu. Zároveň jako potvrzení jednoty ve svaté 
Trojici Boží. Nikdy a nikde jsem to ještě neslyšel – byl to strhující zážitek! A tak si myslím, 
že bychom se měli snažit vždy opakovat Pánu naše mohutné, věrné, oddané „Amen, amen, 
amen…“ Vždy a za všech okolností.

Lampa kristova
Když jsem byl malý chlapec, jezdíval jsem s  babičkou, sestrami a  bratranci na chatu 

u krásné, čisté řeky, v nádherných lesích. Hoj, to byly hry!!!!! Byl tam i Vinnetou i Old 
Shatterhand. Plížili jsme se, bojovali, lovili… Často už byl večer, ale indiáni ještě byli na 
válečné stezce. A dobrá bába Magdaléna se ani tak příliš neznepokojovala, stačilo, aby vyšla 
na verandu a nastavila ucho sem či tam, a už věděla, kde si děti hrají. Jenomže pak padl 
náhle soumrak a hned tma. A nastal velký únik do útulné chaty. Přes kořeny, po stráňkách 
i cestách jsme šplhali k chatě – a hle! Babička nezavřela okenice, ale naopak: za okno, za 
záclonu postavila petrolejovou lampu a ta sice mírně, ale přece bezpečně zvala domů a uka-
zovala směr. Také my jsme malými lampami Kristovými. Z jeho milosti můžeme a máme 
ukazovat svým životem k němu a k věčnému domu.

eucharistie je život
Starý dědeček zvolna dožívá. Těžká záducha ho moří, a tak může už jen klečet u stolu 

na židli, aby se mu lépe dýchalo. Právě má u sebe vnoučka, který má velikou radost: paní 
katechetka rozhodla, aby šel k prvnímu sv. přijímání již ve druhé třídě! „Dědoušku! To je mi 
tě líto… Ty bys taky rád šel, viď? A nemůžeš…“ Stařec poulí na hocha oči – co to slyší? On 
k přijímání? On, který před dvaadvaceti léty odložil víru?! Vnuk si jeho mlčení vykládá po 
svém, a proto ho konejší: „Netrap se, já už jsem na to přišel! Po sv. přijímání se máme v za-
hradě kostela sv. Václava fotografovat, ale to bude jistě delší dobu trvat, než nás seřadí… 
A to já ty dvě ulice přelétnu jako nic a hned, hned po mši svaté přiběhnu a dýchnu Pána Je-
žíše na tebe. Budeš čekat?“ A tu starý muž prudce kývne hlavou: „Přijď tedy, budu čekat…“ 
Sotva skončí krásná bohoslužba s prvním sv. přijímáním, kdy varhany ještě hlaholí, strne 
maminka, babička a kdo je tam ještě z rodiny, protože náš známý prvokomunikant vylétne 
z kostela a zmizí… paní katechetka je tlumeně uklidňuje: „To on si asi jen odskočil. Ví, že 
se budeme fotografovat…“ A tam, o dva bloky domů dál, starý dědoušek už dychtivě čeká. 
Proč se mu třesou tak ruce? Jak je to možné? A už je tu vnuk, obejme starou hlavu a dýchá 
do nemocných úst Pána Ježíše… Ale potom je udiven: dědoušek se dá tak hrozně do pláče! 
To snad z radosti? Starým tělem trhá prudký pláč ne radosti, ale lítosti. Ozvala se – a to je 
jistě velká milost Pána. Vždyť: eucharistie je život.
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Eschatologie
Je to teologická věda, která studuje „poslední věci“ člověka. Název je odvozený z řeckého 

slova eschaton, „poslední“, a logos, „věda“. Eschatologie se zabývá tedy něčím, co žádný člo-
věk nezažil, nelze to ověřit a co se zcela vymyká naší zkušenosti. Z křesťanského hlediska se 
eschatologie zabývá otázkou smrti, nesmrtelnosti lidské duše, posledního soudu, očistce, 
pekla apod. nebo i posledními otázkami světa (konec časů, vzkříšení atd.)

Eucharistie 
Z  řec. eucharistein, 

„děkovat“. Svátost usta-
novená Ježíšem při po-
slední večeři, když o veli-
konoční hostině dal svým 
učedníkům chléb a  víno 
jako svoje tělo a svou krev 
pro připomínku nové 
a  věčné smlouvy. Církev 
oslavuje eucharistii jako 
výraz díků a  chvály Otci 
a  jako památku na oběť 
Krista. Všichni křesťané 
se mají na nedělním sla-
vení eucharistie podílet 
a  pokud možno přistou-
pit ke svatému přijímání. 
Eucharistická bohoslužba se skládá kromě vstupních a závěrečných obřadů z bohoslužby 
slova (čtení úryvků z Písma svatého, homilie, vyznání víry, modlitby věřících) a vlastní 
eucharistické liturgie, která začíná přinášením darů chleba a vína, následuje eucharistická 
modlitba vrcholící posvěcením chleba a  vína a  připomenutím Kristovy oběti, následuje 
modlitba Otče náš a svaté přijímání (communio).

Evangelík
Tento termín použil Martin Luther a další reformátoři šestnáctého století k označení 

stoupenců luteránství, kalvinismu, anglikanismu atd., přičemž měl tento termín zdůraznit 
požadované větší přilnutí k evangeliu v protikladu ke katolíkům.

Malý slovníček církevních pojmů
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Stojí za přečtení

C. S. Lewis
sloni a kapradí

Opravdu musím představovat profesora C. S. Le-
wise (1898–1963), jednoho z nejnadanějších křesťan-
ských laiků, autora více než 26 knih, které neustále 
vychází v dalších a dalších vydáních a dotiscích? Ne-
stačilo by jen napsat, že tato jeho sbírka esejů je prostě 
skvělá a úžasná a že si ji máte bez odkladu přečíst? Že 
ne? Inu dobrá, pokusím ze sebe vypotit pár vět.

V prvé řadě chci říci, že dle autorova i mého skrom-
ného mínění by se každý věřící měl v  rámci svých 
možností vzdělávat v  oblastech teologie, nábožen-
ského myšlení a  křesťanské praxe (a  samozřejmě se 
také modlit, pracovat, sloužit Bohu i svým bližním). 
A v tom všem nám může, kromě jiného, pomoci právě 
tato kniha.

C. S. Lewis nám na 110 stránkách předkládá svůj 
originální pohled na bytostně důležité otázky, napří-
klad proč by křesťanům nemělo stačit jen číst Bibli, proč se vůbec zajímat o filosofii, proč 
bychom měli znát svou minulost, jak se vypořádat s neúčinností našich modliteb či jak 
porozumět Kristovu učení o jeho vlastním návratu a konci světa. „My lidé často tvrdíme, 
že vidíme zrnko kapradiny, a přitom nevidíme slona na deset yardů v jasném denním svět-
le,“ píše autor. Zaručuji vám, že po přečtení zcela jistě nějakého slona uvidíte, aniž byste 
museli do ZOO. Slony v podobě našich hříchů, mylných představ a názorů máme úplně 
každý a uvidět je znamená posunout se v našich životech dál a možná i výš. Doufám, že to 
nezní z mých úst moc kazatelsky, jsem pouze prostý řemeslník, ale tak to prostě i díky C. S. 
Lewisovi vidím. Snad mi odpustíte. A jen tak mimochodem, o odpuštění je i jedna výtečná 
kapitola v této knize. 

Tak co, neobětujete trochu svého času tomuto skvostnému dílku, které zcela jistě obo-
hatí vaše duchovní putování? Vždyť naším cílem není budovat nebe na zemi, zde máme 
být neustále na cestě, ne hledat místo, které trvale uspokojí duši člověka. Já si na tu cestu 
každopádně řadu myšlenek ze „Slonů a kapradí“ vezmu s sebou. A co vy? Pavel Beran

Časopis Jan Prachatický rovněž na: 

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

Zámecký Betlém
Nějaký ten Betlém najdeme v každém městě, městečku, ba i v zapadlé vísce. Dokonce 

i těch živých, hraných, je po kraji k vidění nemálo a jeden hezčí než druhý. Ale takových, 
které se uskuteční na zámku, mnoho nebude. Jeden „zámecký“ můžete vždy v druhé polo-
vině prosince navštívit ve Vimperku, tedy na druhém nádvoří vimperského zámku, a jak už 
v tomto městě pod Boubínem bývá zvykem, společnou silou jej nastudovali a nahráli místní 
divadelníci hned z několika spolků, šermíři a děti z mateřské školky. Přestože osa příběhu 
zůstává po staletí stejná, kulisy a s nimi i atmosféra se místo od místa mění. Ve Vimperku 
se nechali inspirovat staročeským ladovským betlémem, tak je takový „náš domácký“. A tak 
kdo ho letos propásl, nechť napřesrok sleduje noviny. Vážně to stojí za to.

JP, foto Míra Pecka
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Stalo se

Mikulášské oslavy v Prachaticích

Mikuláš a předškoláčci

Mikulášský večer pro -náctileté


