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ěl jsem tuhle sen. Letěl
jsem v balonu. Pěkně při zemi.
Koš byl totiž obtěžkán zátěžemi a i uvnitř byla spousta více či
méně nepotřebného haraburdí.
Neletěl jsem příliš vysoko a musel se vyhýbat
různým překážkám (ve snu to na rozdíl od skutečnosti jde). Ale to nevadilo. Mával a pokřikoval
jsem zvesela na lidi dole a oni mi pozdravy vraceli.
Viděl jsem svět z výšky, ale přesto mi neunikl žádný detail. Pak jsem zatoužil zamířit výše. Zátěže
padaly k zemi jedna za druhou a balón pokaždé
vyskočil o stovky metrů blíže k nebi. Již jsem nerozeznával téměř ničeho na zemi a ztratil kontakt
s lidmi. Ale ten pocit svobody byl opojný. Na chvíli. Chtěl jsem výš a ještě výš. Více a více svobody a volnosti. Po zátěžích jsem se začal zbavovat
zavazadel. Stejně jsou mi tady k ničemu. Pak už
jsem neviděl ani lidi, ani domy. Byl jsem ve vzduchoprázdnu. Nesvazován a neomezován ničím.
Nebylo překážek, jimž bych se musel vyhýbat. Ale
byl jsem úplně sám.
Vlastně je to jako v životě. Jsme obtěžkáni zvyklostmi, tradicemi, přikázáními, vztahy.
Neseme si s sebou spoustu haraburdí, zdánlivě nepotřebného a omezujícího v rozletu. Stačí
se ho jen zbavit. K čemu je nám víra v něco, co
v plné míře nechápeme? K čemu je nám oddací
list? K čemu nám je věrnost? Tradice, zvyky, nebo
obyčejná slušnost, zdvořilost či pokora? Proč se
zatěžovat starostí o druhé, o lidi a události, které
se nás bezprostředně netýkají? Jak jednoduché je
všechnu tu zátěž odhodit, vysypat koš a vznést se
tam, kde svoboda nezná hranic. Kde nás překážky
nenutí měnit směr, kde se nemusíme starat o to,
co se děje dole. Není ono heslo skautských vůdců „povinnost, odpovědnost, kázeň“ jen těžkým
a svazujícím závažím? Však stačí jen rozvázat uzel
a nekonečné prostory jsou vaše. Jen tam budete
úplně sami.
JP
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Liturgický kalendář
Ne

7. 2.

5. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí –
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
St 10. 2. Popeleční středa, den přísného postu – mše: po homilii svěcení popela
a udělování popelce, preface 3. nebo 4. postní, na konci mše modlitba nad
lidem – L. b.: fialová, druhý díl breviáře, žaltář 4. týdne
Ne 14. 2. 1. neděle postní – mše: na začátku mše svěcení popela a udělování popelce,
Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad lidem – L. b.: fialová, žaltář
1. týdne
Ne 21. 2.		 2. neděle postní – mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad
lidem – L. b.: fialová, žaltář 2. týdne
Po 22. 2.	Svátek Stolce sv. Petra, apoštola – mše: Gloria, preface 1. o apoštolech –
L. b.: bílá
Ne 28. 2. 3. neděle postní – mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní, na konci mše modlitba nad lidem – L. b.: fialová, žaltář 3. týdne
Ne 6. 3. 4. neděle postní – mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní, na konci modlitba
nad lidem – L. b.: fialová nebo růžová, žaltář 4. týdne
SVÁTEK STOLCE SV. APOŠTOLA PETRA
Církev si dne 22. 2. připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi apoštoly a prvního
římského biskupa, tedy také prvního papeže. Jeho katedra – biskupský stolec – je dodnes
uchovávána v Římě a tvoří součást oltáře ve vatikánské bazilice.
Nejstarší zmínky o oslavě dne, kdy podle tradice apoštol Petr usedl na biskupský stolec
v městě Římě, se datují do 4. století. Slavnost probíhala 18. 1. v Priscilliných katakombách,
o kterých starobylé doklady mluví jako o místě, „kde svatý Petr seděl nejprve“. Zde se ve
starověku uctívala katedra, tedy starobylý dřevěný stolec, na kterém římský biskup uděloval novokřtěncům svátost biřmování. Katedra se však nedochovala a byla pravděpodobně
zničena při nájezdech barbarů v 5. století.
Druhým datem, spojeným s Petrovým biskupským úřadem, je 22. 2. Tradice jej uvádí
jako den, kdy Petr u Césareje Filipovy vyznal Ježíše jako Božího Syna a jako Petr – Skála
byl ustanoven „základem církve“ (srov. Mt 16,13-19). Římská církev tento svátek slavila
v bazilice nad apoštolovým hrobem, tedy na místě dnešní vatikánské baziliky. I zde byla
uchovávána a uctívána katedra, používaná Petrem při křestních a biřmovacích obřadech.
Historikové se domnívají, že datum 22. 2. odkazuje k posvěcení křesťanského bohoslužebného prostoru v samotném městě Římě, neboť Priscilliny katakomby byly od tehdejšího
města vzdálené. Později, v 9. století, byl tento svátek spojován s Petrovým úřadem biskupa
v Antiochii. Po liturgické reformě II. vatikánského koncilu bylo lednové datum z kalendáře
odstraněno a svátkem, připomínajícím základy papežství, se stal 22. únor.
Původní katedra, tedy stolec apoštola Petra z vatikánské baziliky, byla na přání papeže
Alexandra VII. (1655-1667) zahrnuta do architektury oltáře v závěru baziliky a umístěna
do bronzové schrány, podpírané sochami čtyř učitelů církve – Ambrože, Augustina, Atanáše
a Jana Zlatoústého, které zhotovil sochař Gian Lorenzo Bernini. V roce 1867, u příležitosti
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Stolec svatého Petra
oslav 1800. výročí mučednické smrti apoštolů
Petra a Pavla, byla katedra na čas ze schrány
vyjmuta a vystavena k veřejné úctě; z této doby
pochází i přiložená fotografie.
Úřad papežství byl podle učení katolické
církve svěřen apoštolu Petrovi. Kromě výše
zmíněného úryvku z evangelia sv. Matouše,
kde Ježíš Petrovi svěřuje „klíče od nebeského
království“, to dokládá i závěr Janova evangelia, kde se Kristus třikrát ptá Petra, zda ho
miluje, a třikrát mu říká: „Pas moje ovce“ (srov.
Jan 21,15-19). Petr také stojí v seznamech
apoštolů vždy na prvním místě. Katechismus
katolické církve (č. 880) proto říká: „Kristus
ustanovil Dvanáct ‚jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých‘. ‚Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr
a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem
mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.‘“
Zdroj: Catholic Encyclopedia
V neděli 21. února 2016 proběhne ve všech farnostech sbírka nazvaná
Svatopetrský haléř. Co to vlastně je za sbírku a k čemu slouží?
Sbírka Svatopetrský haléř se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku
Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož nástupcem je Svatý otec. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby papež mohl jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků
neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším
lidem, kteří se ocitli v nouzi. Můžeme a máme na tom mít podíl my všichni, kdo spoluvytváříme katolickou církev.
To slůvko „haléř“ nám připomíná vdovu z evangelia (Lk 21,3), kterou Kristus obdivuje za
to, že dala ze svého nedostatku. Sbírka „Svatopetrský haléř“ nevybízí ani tak k heroickým
postojům, ale spíš počítá s jakýmkoli „málem“, které v součtu znamená tolik, že přece jen
někde někomu pomůže.
Sbírka „Svatopetrský haléř“ je také projevem úcty a důvěry vůči Svatému otci a jeho
postojům a rozhodnutím.
Také naše země v minulosti obdržela z této sbírky finanční pomoc, např. roce 2010
tehdejší papež Benedikt XVI. poslal dar 25  000 EUR na pomoc lidem postiženým ničivou
povodní v severních Čechách.
I my tedy budeme mít příležitost ve spolupráci se Svatým otcem pomoci těm, kteří se
ocitli v jakékoliv nouzi. Mějme svá srdce otevřená …
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Boromejky
V minulém čísle JP jsem dala k dispozici článek o uzdravení Marušky
Kroupové na přímluvu Matky Vojtěchy. V dalších číslech bych ráda pokračovala v příbězích lidí, kteří prožili, nebo prožívají ve svých životech silné
duchovní zážitky a uzdravení na přímluvu Matky Vojtěchy. Prachatická
představená – sestra Alena Bártová, než k nám přišla, jezdila s panelovou
výstavou o životě Matky Vojtěchy do mnoha farností naší vlasti a vyprávěla
o jejím životě. Poznala se s různými lidmi a mluvívala s nimi. Jednou se jí
představil mladý pán Petr Blecha. V té chvíli nevěděl nic o životě řeholnic,
natož o víře, o církvi a o dění v ní. Sestra Alena se mu snažila něco vysvětlit, ale mnoho času nebylo. Přesto v něm zůstalo silné přesvědčení, že má něco se svým životem udělat. Sestra Alena ho
s důvěrou svěřila Matce Vojtěše. Pan Blecha následně začal sestru Alenu informovat o tom, co se
začíná dít v jeho životě. Se souhlasem jeho i sestry Aleny dávám k dispozici jeho mailové dopisy.
SM. Sebastiana
„Dobrý den, drahá sestro Aleno,
můj život se změnil, ušel jsem od našeho posledního setkání notný kus cesty. Shodou
okolností jsem byl minulý týden na návštěvě ve Vašem mateřinci. Byla mi umožněna asi
dvouhodinová rozmluva generální matky představené Bohuslavy, společně se sestrou Angelikou. Tohoto si velmi vážím. Ona to nebyla rozmluva, ona to byla z mého pohledu zpověď. Zažívám teď neuvěřitelně silný katolický absťák. Minulý týden jsem absolvoval čtyři
mše svaté… Jsem takový poutník mezi kaplemi a kostely… Proč putuju, to sám nevím.
Dnes mám bezcílně namířeno při cestě z práce do kostela sv. Josefa na nám. Republiky
v Praze. Byť jsem stále nevěřící, tak jsem před oběma sestrami přehodnotil situaci, že už
nejsem Bleška hledající, ale jsem Bleška – nevěřící Tomáš.
Mám kolem sebe spousty lidiček, kteří mi pomáhají, teď jsem kupříkladu pozítří pozván
na dobrovolnickou brigádu do kláštera k menším bratřím františkánům. Na konci měsíce
mám slíben oběd s p. farářem ve východních Čechách. Mám také slíbeno komentované projití celé křížové cesty… Před dvěma dny jsem byl na dušičkové mši u nás v hřbitovní kapli
a považte, sestro Aleno, poprvé v životě
jsem pocítil potřebu si při mši kleknout.
Zatím jsem nevěděl, k čemu by mi to bylo
dobré. Teď už něco malounko cítím. Vím,
že toto velké tempo nevydržím dlouho,
zase nastane určitě stav stagnace a rozmýšlení, nicméně jsem nesmírně vděčný
za to, co se mi teď děje v hlavě a na srdci. Děkuji Vám a přeji Vám krásné dny.
Pokud byste usoudila, že by moje řádky
Petr Blecha na firemním karnevalu na
téma období prohibice a mafie 1930 U.S.A.
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mohly potěšit některou z Vašich sester, neváhejte prosím a ukažte jí je – přepošlete jí je.
Dovoluji si poslat obrázek nevěřícího Tomáše.
S hlubokou úctou Bleška – nevěřící Tomáš“
„Dobrý den, sestro Aleno,
mám zde další neuvěřitelnou historku, jak jsem zachraňoval mši svatou. Kdyby mi toto
někdo vyprávěl před měsícem, tak bych tomu nevěřil, kam až je schopen dojít obyčejný
atheista. O prázdninách jsem Vás chtěl navštívit v Prachaticích, ale byla jste mimo. Aspoň
zvenčí jsem se podíval, co už jste dokázala se zedníky realizovat na vašem klášteře. Pak jsem
si prohlédl Prachatice, je to překrásné město.
Od učitelky teologie jsem dostal příručku, jak a proč probíhá mše svatá, a vše jsem si
přepečlivě nastudoval, nevěděl jsem, že to již brzy budu potřebovat. V listopadu jsem vyrazil na česko – polské hranice, kde mi bylo během dní slíbeno vysvětlení toho, jak funguje
kostel a v neděli slavnostní mše. Představte si mě, jak v sobotu ráno před rozedněním
stojím v Praze na hl. nádraží, všude po zemi plno poházených bezdomovců, a najednou se
objevila řádová sestra a po chvilce jsme se poznali a mohli spolu promluvit. Obdarovala jste
mě CD – Staročeské roráty. Ještě jednou děkuji, již mám vše přehráno v mobilu. Kdybychom
toto setkání chtěli naplánovat, tak věřím, že se nám to nepodaří.
To byl pouze začátek neuvěřitelných podivností tohoto víkendu. V sobotu jsem si skutečně směl osahat kostel a všechny informace jsem do sebe poměrně snadno vstřebal.
(Začněme třeba nahoře u zvonu, přes varhany, konče dole u pryskyřice do kadidla). Bylo mi
ukázáno vše, co asi mi smělo být ukázáno. Mnoho věcí a zvyků jsem adoptoval za vlastní.
Již si třeba umím udělat křížek svěcenou vodou.
Měl jsem komentovaný výklad křížové cesty, asi na půl hodiny. A zažíval jsem asi pocity,
které zažívá mladý teenager na mši po detoxu ve vaší nemocnici. Od asi druhého zastavení,
až hluboko za čtrnácté zastavení jsem vkleče brečel. Ano, oplakal jsem to celé. Jednou jste
mi některá z vás řekla, že mám neuvěřitelně vyvinutý cit pro víru.
Večer mi farníci ukázali a vysvětlili ještě mnohé – včetně breviáře a předvedli mi, jak
funguje.
Ještě v noci – sám v pokoji a v posteli jsem si trochu stýskal do polštáře, ale už ne tolik.
Druhý den ráno nastal malér. Kostelnici, u které jsem bydlel, přepadla neuvěřitelná
migréna. Něco takového jsem už léta neviděl, běhala neustále zvracet. Zelená kostelnice mi
pak řekla, že není zbytí, že za ni budu muset vzít dnešní přichystání mše svaté a považte –
první čtení! Já si nejprve myslel, že si dělá srandu, ale z barvy jejího obličeje jsem pochopil,
že nakonec nedělá. Zapomněl jsem říci, že má syna ministranta, který mi pomohl naložit
mámu do auta, já je odvezl do kostela, kde kostelnice neustále bočním vchodem vybíhala
do zahrady fary zvracet. Se synem ministrantem jsme se snažili připravit vše dle nejlepšího
vědomí a svědomí ke mši. Uhlíky, kadidlo, svíčky, rozsvítit kostel, zesilovač, hostie, víno,
kalich… Zkusil jsem si čtení nanečisto bez mikrofonu. Pak se objevili již ostatní, jednu
farnici se nám podařilo přemluvit k druhému čtení.
Mše s polským panem farářem začala. Když přišla moje chvíle, myslel jsem, že mi srdíčko vyskočí krkem až nad hlavu. Pasáž jsem s velkou radostí, s hlubokou úctou a pokorou
přečetl.
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Po mši mi přišel pan farář poděkovat, řekl mi, že to bylo velmi dobré, a patrně z legrace
mě vyzval, abych těch 270 kilometrů jezdil častěji. Setrval jsem s ním v rozhovoru a slíbil
mi, že mi také trošku pomůže na mojí dlouhé cestě v rámci svých časových a jiných možností.
Pak následovaly již běžné opečovávací úkony kostelnice po zdravotní stránce, kterých
jsem se zhostil snad také dobře. Večer jsem odjel, ráno jsem dostal krátkou zprávu, že je
jí již dobře.
To, co jsem za 2 necelé dny zažil, vydá za 3 týdny mého běžného života. Připadám si stále
jako na horské dráze. Kdyby mi někdo minulý týden vyprávěl, že budu mít čtení na mši,
tak bych patrně prasknul smíchy. Teď věřím, že možné je teoreticky cokoliv. Věřte, že to, co
prožívám, se snažím vnímat celým svým srdcem, jsem zvědav, jaký na mě čeká další krok.
S přátelským pozdravem Bleška – nyní se podepisuju již nevěřící Tomáš“
„Dobrý den, sestro Aleno,
děkuji za popřání, vězte, že velmi často vzpomenu na prachatické – tuším že na Vaše
dvě spolusestry, které tímto také srdečně zdravím. Možná by jim moje řádky udělaly také
radost. Ani nevím, jak se tyto jmenují?
Možná jsem Vám již psal, ale pro jistotu si dovolím napsat Vám ještě jednou. Zhruba od
půlky listopadu mě potká zhruba jedna andělská laskavost denně. Za laskavost nepočítám,
že mě někdo pustil na přechodu, ale dějí se mi daleko větší zajímavosti. Došlo to tak daleko, že jsem si o tom začal vést krátké bodové zápisky, co se mi opět přihodilo, jak jsem byl
pohlazen shůry. Některý den nepřijde nic, pak třeba dvě neuvěřitelnosti za den.
Dostal jsem řádně promodlenou bibli od paní, která se vymodlila z rakoviny. Ona už
kvůli zraku potřebuje bibli s většími písmeny. Každý den si v ní kousek přečtu, jde to ztěžka,
ne všemu rozumím a jsem na to sám, navíc jsem dyslektik – čtu pomalu. Viděl jsem několikrát modlit se breviář, trošku jsem si to nechal vysvětlit. Snažím se 1x, někdy 2x denně si
přečíst příslušnou dávku, opět ne všemu rozumím. Všimněte si prosím, že neříkám modlit,
ale stále ještě říkám přečíst.
V kostele jsem byl v německých Drážďanech v katedrále Hofkirche, kde jsem měl možnost pár minut pobýt. Také jsem si byl posedět pár minut v našem kostele Nanebevzetí
Panny Marie…
Zkrátka skromně říkám, že jsem asi člověk s největším katolickým absťákem v okruhu
100 km. Ale byť se snažím jít přímo vpřed, vězte, že mi stále nic naproti nepřichází, cítím
jenom prázdnotu, z čehož jsem trošku smutný,
ale nezoufám. 
Bleška, nevěřící Tomáš“
„Milá sestro Aleno,
zúčastnil jsem se půlnoční mše svaté ve vašem mateřinci v kostele sv. Karla Boromejského.
Čekal jsem krásnou boromejskou mši, ale dostalo se mi mnohem víc. To, co jsem včera zažil,
předčilo moje očekávání. Byl to pocit vlnobití
lásky, který jsem nečekal. Ještě nikdy jsem ne8

byl ve vašem kostele za tmy. Vše (až na nesmyslné chichotání nějaké cizí paní – sedící hned
vedle mne) bylo skvělé. Počínaje krásným betlémem u vchodu, světlem v kostele, sborem,
varhanami, flétnisty, květinovou výzdobou, konče panem farářem. Tři věci mě však oslovily
velmi. Především obnova slibu sester, působilo to na mě velmi silným celistvým, uklidňujícím dojmem, pak to, co říkal p. farář o roku 1121 a sv. Norbertovi a oblasti Premontré. A pak
to, jak nakonec byl vystaven malý Ježíšek před, tuším že, evangeliem, mi vzalo dech úplně.
Děkuju, že jsem se toho všeho směl zúčastnit, cítím, že z toho budu dlouho čerpat.
S přáním krásných Vánoc Petr = nevěřící Tomáš“

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016
Prvním dnem nového roku se jako každoročně v tomto období rozešly skupinky tříkrálových koledníků do domácností na Vimpersku, Čkyňsku, Stašsku a v dalších někdy
dnes skoro zapomenutých vesničkách. Sbírku opět organizovala Oblastní charita Vimperk
a letošní rekordní výtěžek 215511 Kč nás mile překvapil. Jedná se o nejvyšší výtěžek ze
všech organizovaných Tříkrálových sbírek v tomto regionu. Za to patří dík všem dárcům,
vstřícným lidem, koledníkům, vedoucím skupinek a dalším dobrým lidem, kteří se spolupodílejí na celé organizaci sbírky.
Letošní počasí si se skupinkami zahrávalo podobně jako přístupy dárců. První dny se
teploměry nevyšplhaly nad -5°C a další dny nabízely spíše jarní až aprílovou rozmanitost.
Teplo, zima, déšť. Podobně jako počasí k letošním koledníkům přistupovali i někteří lidé.
Na jedné straně ochotně a s radostí přispěli do zapečetěných kasiček menšími či většími
finančními dary tak, jak si to kdo může dovolit, mnohdy přidávali i něco dobrého na zub,
aby se dětem lépe koledovalo. Na straně druhé se ale bohužel někteří lidé nechovali ke koledníků pěkně, někdy museli koledníci strpět i urážky či slova vulgární. Mrzí nás to. Děti,
které se do sbírky zapojují, se poctivě připravovaly, pořídily si kostýmy, naučily se koledu,
věnovaly koledování svůj čas a věřily, že sbírkou pomohou těm, kteří to potřebují, kteří
jsou staří, nemocní, neví, jak dál. Je to smutné, vždyť nikdo není nucen přispět. Dobrá
zpráva ale je, že takovýchto lidí je jen malá hrstka a že si tímto nenechali koledníčci vzít
chuť pomáhat a dál roznášet poselství a požehnání.
Ráda bych ještě touto cestou chtěla uvést na pravou míru obavy
dárců, na jaké účely vykoledované peníze budou použity. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016, který náleží Oblastní charitě Vimperk, bude použit na financování charitních sociálních služeb v místě, kde se sbírka
konala, konkrétně jsou určeny Domovu klidného stáří v Pravětíně, na
terénní služby pro seniory a na krizovou pomoc určenou osobám v
krizi ve Vimperku. Oblastní charita Vimperk nepoužije výtěžek sbírky
v žádném případě na pomoc uprchlíkům. Na tuto pomoc má charita v
České republice určený jiný účet z jiných zdrojů.
Ještě jednou děkujeme dobrým lidem, kteří byli na koledníky milí,
s radostí a láskou je přijímali a přispěli svým darem do Tříkrálové
sbírky 2016. Děkujeme!!! Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová
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Kláštery
Malostranská maltézská komenda
Již v minulém ročníku našeho časopisu jsme se v článku o strakonické johanitské komendě zmínili o vzniku bratrstva, jehož jméno bylo odvozeno od kostelíku sv. Jana Křtitele
v Jeruzalémě. S kostelíkem sousedil také špitál pro nemocné. Ten se během 11. století díky
darům přicházejících poutníků rozšiřoval, až se bratrstvo stalo tak významným, že je papež
Paschal II. vzal pod svoji ochranu, o čemž svědčí papežská bula z roku 1113. Roku 1154 pak
Anastasius IV. uznal svou bulou bratrstvo jako řeholní řád. Ze svého sídla na ostrově Rhodu
bylo Turky vyhnáno na ostrov Maltu, kde od roku 1530 řád sídlí dodnes.
Do českého prostředí přichází řád poměrně brzy po svém založení. Přemyslovské kníže
a později král Vladislav I. založil komendu již kolem roku 1158. Vladislav spojil založení
kláštera s jinou významnou stavbou, a to s Juditiným mostem, tehdy jediným kamenným
mostem ve střední Evropě. Stavba byla doprovázena dvěma okolnostmi. Především starý
dřevěný most byl v předcházejícím roce stržen povodní a druhým, hlavním důvodem byla
korunovace druhé Vladislavovy manželky Judity Durynské, která stejně jako její manžel
dbala na zakládání staveb a klášterů po celé zemi. Most bylo třeba chránit, a proto se zavíral řetězem. Zde máme vysvětlení pojmenování kláštera a jeho baziliky zasvěcené Panně
Marii – pod řetězem na konci mosta.
Král věnoval na stavbu rozsáhlý pozemek na břehu Vltavy a jistě nešetřil ani jinými dary.
Velkým mecenášem se však stal vyšehradský probošt Gervasius spolu se svým vnukem
Martinem, který zaplatil stavbu románské baziliky Panny Marie. Potvrzení o vlastnictví
kostela řádem johanitů vystavil roku 1182 papež Lucius III. Zbytky původní románské baziliky se dochovaly v základech pozdějších staveb. V obvodových zdech lze nalézt kvádříkové
zdivo a také je patrný půdorys stavby – trojlodní baziliky s chórem zakončeným apsidou
a transeptem – příčnou lodí.
Také okolí baziliky bylo zastavěno budovami, především budovou konventu s křížovou
chodbou, refektářem, dormitářem a dalšími prostory náležejícími ke klášteru. Navíc byly
přistavovány hospodářské budovy, pivovar, další kostel sv. Prokopa založený r. 1213 Soběslavem, prostor zahrady a dokonce lázeň. Celý areál byl opevněný valem a místy hradbou.
Ke klášteru náležel také tzv. alumnát, klášterní škola s ubytováním žáků, zpravidla určený
pro chudé chlapce.
Románskou stavbu však čekala gotická přestavba. Především bylo potřeba zvětšit klášterní baziliku. O její plánované délce svědčí dvě nižší gotické věže, které měly tvořit západní
průčelí chrámu, a gotický portikus, připisovaný parléřovské stavební huti. Středověkým
stavitelům se podařilo vybudovat chórovou část o třech klenebních polích, šestibokém
závěru, a zaklenutou sakristii, v jejímž suterénu se zachovala klenutá krypta. Hlavní loď
zůstala nedostavěna. Z jejích pozůstatků vzniklo nádvoří, které vede od západní brány
k renesančnímu průčelí kostela. Ve středověku sloužilo nádvoří jako hřbitov pro členy řádu.
Bazilika měla nepochybně velký význam mezi pražskými i mimopražskými církevními stavbami, stala se na čas místem, kde bylo roku 1378 vystaveno mrtvé tělo císaře Karla IV.
Johanitská komenda byla jako mnoho jiných vydrancována a vypálena husity, pře10

čkala několik požárů v 15. a 16.
století, ale dočkala se renesanční
přestavby v letech 1516 – 1532
díky Janu z Rožmberka, který ve
stejné době zvelebil strakonický
hrad. Jan z Vartenberka se poté
jako velkopřevor usídlil v pražské
komendě. Další osobností, která
přispěla ke zvelebení kláštera v renesančním slohu, byl velkopřevor
Matouš Děpolt Popel z Lobkovic.
První barokní úpravy počaly
v letech 1638 – 1647 za doby působení velkopřevora Rudolfa Colloredo – Wallsee. Ke stavbám byl
přizván architekt Carlo Lurago,
který pracoval především na sjednocení budov konventu a také na dostavbě kostela Panny
Marie. Později přichází další významný architekt Kryštof Dientzenhofer a jeho sochařský
kolega Matyáš Bernard Braun, který vytváří sochařskou výzdobu, zejména sochu sv. Jana
Křtitele.
Sjednocením staveb vznikla dvoupatrová budova o čtyřech křídlech s honosným barokním průčelím a bosáží v přízemní části. Sdružená okna zdobená barokními šambránami
prozrazují svůj renesanční původ. Lurago zachoval pozůstatky středověkých staveb v přízemí, klenutí chodeb a místností. V patře však vytvořil prostory uzavřené rovným architrávovým stropem. K barokní úpravě patřilo monumentální schodiště zdobené balustrádou
a sochami. V interiéru se zachovaly parketové podlahy složené do bohatých vzorů, obložení
stěn dřevem, původní vyřezávané dveře, zrcadla na stěnách a v jedné z reprezentativních
místností dokonce mramorový krb. Místnosti, schodiště a chodby a jejich stropy byly zdobeny štukaturou.
Jednou z nejzajímavějších místností je původní refektář v přízemí. Je zaklenut valenou
klenbou s výsečemi. Klenba je zdobena částečně odhalenou freskou s postavami maltézských rytířů na pozadí přímořského přístavu, patrně La Valetty.
Kostel byl v době baroka jen částečně upraven a vybaven barokním mobiliářem. Klenby pocházejí z doby renesančních úprav a jsou jen doplněny štukaturou. Jediná barokní
klenba je ve dvou menších kaplích zaklenutých zploštělou klenbou – českou plackou, snad
dílo Dientzenhoferovo. Kolem roku 1730 byl v kněžišti umístěn hlavní oltář, do kaple sv.
Jana Křtitele menší oltář a kromě toho oltář sv. Jana Nepomuckého a bohatě vyřezávaná
kazatelna.
Do dnešní doby se kostel i klášter zachoval ve své barokní podobě. Po řadu minulých
desetiletí sloužily prostory konventu Československé akademii věd, jejímu Orientálnímu
ústavu a knihovně s pracovnami a studovnami. Někdejší velkopřevorství získalo Národní
muzeum a umístilo zde svoji expozici hudebního oddělení s koncertním sálem.
									
MFK
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Life update
Pokora

Častokrát jsem se zamýšlel nad skromností a pokorou. Nejen nad pokorou ostatních,
ale především nad svou vlastní, zda jsem dostatečně pokorný. Samozřejmě že někdy se to
člověku daří více, někdy méně. Podle mého názoru je pokora jednou, ne-li nejdůležitější,
z vlastností dobrého člověka. Když je někdo skutečně pokorný, nezná sobectví, pýchu či
závist. Pokora je podle katechismu základem modlitby a bývá zařazována mezi křesťanské
ctnosti – víru, naději, lásku a čistotu. Podle křesťanské encyklopedie „pokora vede k tomu,
že se považujeme za hříšníky (Lk 5,8), za pouhé služebníky (Lk 17,10), nižší než ostatní
(Mt 18,1), potřebující Ježíše“. Pán Ježíš nás sám k pokoře několikrát vyzývá.
Bohužel občas nám pokora chybí. Netýká se to pouze nás samotných, s pokorou mají
problém např. i kněží či biskupové. Nedostatek pokory se tak bohužel někdy vyskytuje
i v církvi. Svatý otec František již dříve několikrát důrazně varoval před kariérismem v církvi. Jsme lidé slabí, proto bohužel i přesto se s tímto jevem v církvi stále setkáváme. Rád
bych zmínil několik jeho myšlenek či varování, která adresoval převážně duchovním, ale
i my si z nich můžeme vzít ponaučení, nejen ti kdo slouží v církvi:
„Opravdová moc je služba. Tak jako to učinil On, který přišel nikoli proto, aby si dal sloužit,
ale aby sloužil, a Jeho službou byla služba Kříže. Ponížil se až k smrti, ke smrti na kříži pro nás,
aby nám sloužil a aby nás spasil. V církvi neexistuje jiná cesta, která vede vpřed. Pro křesťana jít
vpřed, pokročit, znamená ponížit se. Pokud se nenaučíme tomuto křesťanskému pravidlu, nikdy
nebudeme moci pochopit Ježíšovo pojetí moci.“
„Postupovat vpřed, znamená ponížit se a být ve službě nepřetržitě. V církvi je největší ten,
kdo nejvíce slouží druhým. (…) Když se člověku dostane nějakého pověření, které je v očích světa
vyšší, říká se: »Tato žena byla povýšena na předsedkyni, tento muž byl povýšen«. Sloveso povýšit
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je krásné a v církvi se má používat, to ano. Ale jde o povýšení na kříž, povýšení k pokoření. To je
pravé povýšení, které více připodobňuje Ježíši.“
„Pánovou cestou je služba. Jako On konal službu, máme Jej také my následovat cestou služby.
To je pravá moc v církvi.“
Velmi mne zaujala také slova papeže Františka, kdy mluvil ke studentům, budoucím
diplomatům Apoštolského stolce. Svatý Otec varoval před kariérismem: „Znamená to především střežit svobodu od ambicí či osobních cílů, které mohou způsobit církvi obrovské škody;
neklást na první místo vlastní realizaci nebo uznání, kterých se vám může dostat v církevním
společenství nebo mimo ně, nýbrž věc evangelia a splnění svěřené mise. Tato svoboda od ambicí
a osobních cílů je pro mne velice důležitá. Kariérismus je lepra! Vyvarujte se prosím kariérismu.“
Na závěr bych rád zmínil reakci Svatého Otce, když ho novinářka ptala, jak reaguje na
to, že se stal ve světě „hvězdou“: „Víš, jaký byl titul, který užívali papežové a který je třeba
užívat? »Služebník Božích služebníků.« To je něco trochu jiného než hvězda! Hvězdy jsou na pohled krásné. Líbí se mi je pozorovat, když je v létě nebe jasné … Papež však musí být – musí být!
– služebníkem služebníků Božích. Ano, v médiích se to používá, ale pravda je jiná. Kolik jen jsme
viděli hvězd, které vyšly a pak pohasly a padly ... Je to pomíjivé. Avšak být služebníkem služebníků
Božích je krásné. Nepomíjivé. Nevím… takto si to myslím.“
Svatý Otec skutečně tento pokorný titul používá a je nám všem takto příkladem. Každý
bychom se měli zamyslet sami nad sebou, nakolik jsme v církevním společenství pokorní,
a nejen v něm, ale i mimo něj, nakolik se snažíme sloužit a ne jít za svými osobními zájmy.
Petr Šrámek
Živý betlém při dětské mši svaté v Prachaticích 24. 12. 2015
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Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy
Vlachovo Březí
První zmínka o vlachobřezském kostele pochází z roku 1359 a lze předpokládat, že v té
době jej již obklopoval hřbitov. Po císařském zákazu pohřbívat uvnitř osad byl na svahu
nad obcí, pod kaplí sv. Ducha, zřízen hřbitov nový. Jak zaznamenal kronikář, stalo se tak
v roce 1784 a pro tento účel věnovala vrchnost kus sládkova pole o výměře necelého jednoho strychu. Pater Vojtěch Kareš dal poté u kostela zbořit kostnici i hřbitovní zeď a kosti
uložili do šachty pod kaplí svaté Barbory.
První zajímavý hrob se nachází přilepen ke zdi hned napravo u vchodu. Tedy zajímavý
co do osudu, jinak ho snadno přehlédnete. V knize Vladimíra Kováříka Literární toulky po
Čechách z roku 1977 je uvedeno: „V roce 1906 dožil ve Vlachově Březí svůj život zapomenutý herec Karel Jindřich Polák, první Jeník z Prodané nevěsty.“ V roce 1968 totiž probíhaly ve Vlachovo Březí velkolepé oslavy století města, do nichž bylo zahrnuto i odhalení
pomníku na hrobě Karla Jindřicha Poláka, prvního Jeníka z Prodané nevěsty. Desku navrhl
a hrob upravil Miroslav Řehka, konzervátor státní památkové péče, a odhalení desky za
hojné účasti lidu provedl 21. 7. 1968
ředitel Muzea Bedřicha Smetany v Praze Dr. Míla Malý. Zazněla státní hymna a odpoledne v přírodním prostředí
u sokolovny zahráli herci Jihočeského
divadla Smetanovu operu. Jenže „první Jeník“ zde pochován není a nikdy
nebyl. Došlo totiž k záměně dvou osob.
Zpěváka Jindřicha Poláka a činoherce
Karla Poláka. Jindřich Polák byl lyrický tenor, první Jeník v Prodance, part
však zpíval pouze sedmkrát. Často
trpěl indispozicí a hlasovou chorobou
a roku 1868 dostal výpověď. V Prozatímním divadle zpíval naposledy 29.
února 1868. Odešel do ciziny, činil
pokusy o návrat, ale kromě několika ojedinělých hostování se mu to již
nepodařilo. Poslední zpráva uvádí, že
hostoval v Prozatímním divadle v roce
1880, kdy byl členem Městského divadla v Augsburgu. Český herec (od roku
1858 u Stavovského divadla, 1864
– 1878 v Prozatímním divadle) Karel
Polák se narodil ve Starých Hradech
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u Libáně 6. 7. 1834 a zemřel 22. dubna 1906 ve
Vlachově Březí. Po zjištění omylu byla původní
deska nahrazena novou, kde již o „Jeníkovi“ není
zmínka a ze jména zmizelo Jindřich. Na Karla Poláka v knize Má pouť životem vzpomíná národní
umělec Václav Vydra: „Karel Polák býval kdysi členem Prozatímního divadla, kde hrál velký obor.
Byl prý výborný Franz Moor. Nedověděli jsme se
nikdy, proč z Prahy odešel a jak přišel o podstatnou část svého nosu. Virtuózně jej denně nahrazoval na divadle tmelovou protézou. Když odešel
z Prozatímního, nechal divadla a stal se vážným
cukrovaru v Peruci. Nechal se zarůst velkým plnovousem. Když do Peruce zavítala divadelní
společnost, dal se svést a hrál tam s ní. Hrával ve
svém plnovousu třeba ševce Ivánka – mladíčka
v Zakletém zámku. Plnovous nesundal, jen jej
zasunul za límec košile … Neodolal pak už, dal
se oholit, nechal vážného a odjel se společností
zase k divadlu.“
Za druhým hrobem jsem se musel vypravit přes celý hřbitov až do nejzazšího rohu u jižní
hřbitovní zdi. Tam je v porostu ukryt empírový žulový obelisk se jménem Kašpar Pícha.
Právě s tímto jménem jsem se totiž setkal v pamětní knize vlachobřezské farnosti, kam
farář Eman Ašvic zapsal následující text: „Nebude
snad proti oučelu této knihy, když podotknu zde
smutného pádu, který se udál na zdejší věži dne
29. máje 1800. Hned před polednem 28. máje sehnala se mračna ledem a vodou obtížená, velmi
strašná nad městečkem naším. Lid zdejší proti zákazu zeměpána zvonil, jak v obyčeji míval, proti
mračnům, která ale z místa nehnula se, než bouře
hrozná jen chvílemi přestávajíc, jakoby snad sobě
pooddechovala, trvala celý ten den a následující
na to noc. Nastal 29. máj a s ním bouřka s lijavci
a krupobitím hned ráno. Obyvatelé zdejší střídajíce se, jak mladí tak staří, zvonili po chvílích
neustále. P. Raffius napomínal, pan vrchní Ant.
Eder zakazoval, než lid nechtěl uposlechnouti,
ani představení obce městecké nejenom zvonícím na posilněnou pivem přispívali, nobrž i podruhy z povinnosti na věž ku zvonění nařizovali.
Tak bouře trvala až pozdě do noci dne 29. máje,
v které bouře nejstrašlivěji zuřila. V 11 hodin
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v noci skončila ale najednou strašlivým udeřením
hromovým mezi zvoníky, zabivši Kašpara Píchu,
tovaryše soukenického, 18 let starého, syna Martina Píchy, souseda zdejšího, a Jozefa Nováka,
podruha a nádeníka v městečku, jenž z nařízení
opatrného magistrátu zdejšího zvoniti musel
a vdovu s 2 sirotky po sobě zanechal. Mimo těch
dvou zabitých popálil hromový blesk ještě 3 zdejší
synky, takže za mnoho neděl s velikým namáháním pozdraveni byli, pak 2 byli jen lehce raněni.
Ostatní, jež bděli, byli na dlouhý čas omráčeni,
takže jich za mrtvé drželi. Někteří, jež ale unaveni od zvonění na zvonici usnuli, nevěděli ani, že
udeřilo. Jozef Novák držel tak pevně provaz od
zvonu v rukou, že rozhoupaný zvon od země ho
pozdvihoval a podruh jiný an druhý zvon tahal,
zůstal bez porušení, aniž světlo v svítilně zhaslo.
A tou ranou umlkla bouře docela.“
Kašpara Píchu pak uložili do hrobu u jižní zdi
hřbitova, kde již několik let odpočíval jeho děd
Johann Kašpar.
Se jménem doktora Františka Krejsy jsem se poprvé setkal na pitevním protokole z roku
1945. V Horní Vltavici totiž exhumoval zavražděnou židovskou dívku z transportu, co
krajem procházel na sklonku války. Jenže to je pouze jedna životní kapitola tohoto muže.
Narodil se 3. ledna roku 1908 v Kosmu v čísle popisném 13, a to zednickému pomocníkovi Františku Krejsovi a Marii, rozené
Havrdové. Ve dvanácti letech nastoupil
do primy nově zřízeného Československého reformovaného gymnázia
v Prachaticích. Skvělé studijní výsledky
korunovala maturita s vyznamenáním
v červnu roku 1928 a poté následovalo úspěšné studium medicíny. 3. srpna
1936 se oženil s Jarmilou Kostohryzovou, která se stala rovněž lékařkou se
specializací na stomatologii. Měli spolu
pět dětí, z nichž však jedno záhy zemřelo. Coby obvodní lékař ve Vlachovo Březí si získal úctu nejen pacientů, a to především za svůj lidský přístup, a mnoho
přátel měl i v uměleckých kruzích.
Těžkou zkoušku jeho lékařského umu
přinesl konec druhé světové války, kdy
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v Husinci organizoval a zajišťoval první pomoc
i následnou péči zbídačeným ženám ze zmíněného pochodu smrti. Po válce byl jmenován okresním lékařem v Prachaticích, kam se přestěhoval.
Avšak jako hluboce věřícího katolíka jej poúnorová smršť vrátila zpět do Vlachovo Březí, kde náhle
při výkonu služby, 18. září 1962, ve věku pouhých
čtyřiapadesáti let, zemřel. František Krejsa však
nebyl pouze skvělý lékař. Již od prvního ročníku
časopisu Zlatá stezka, který začal vycházet v roce
1927, přispíval svými články a byl zvolen do čela
prachatického Literátského bratrstva.
A když padla zmínka o časopise Zlatá stezka,
nelze nevzpomenout Jana Aloise Jouna. Ten se
narodil 20. dubna 1863 ve Vadkově, v roce 1883
maturoval na učitelském ústavu v Soběslavi a 15.
září téhož roku nastoupil jako učitel na obecnou
školu ve Vlachovo Březí. I on dalece přesahoval
svoji profesi. Pořádá zušlechťující zábavy, zakládá
hasičský sbor, Sokol, ochotnické divadlo či řemeslnicko-živnostenskou besedu „Plánek“. V roce 1912 Vlachovo Březí opouští a stává se
řídícím učitelem v Libějovicích. A i zde by bylo potřeba spoustu místa na sepsání jeho
aktivit. Řídí ochotnický spolek „Červíček“, i zde zakládá tělocvičnou jednotu Sokol a stává
se jejím starostou, vzdělavatelem, pokladníkem.
Je dirigentem hudebního kroužku a režisérem
dramatického odboru. Je zvolen do obecního zastupitelstva, zakládá obecní knihovnu, vede akci
za postavení pomníku padlých ve světové válce.
V roce 1926 odchází na odpočinek, stěhuje se do
Vodňan a stává se řídícím redaktorem nově založeného sborníku Od Zlaté stezky, jehož první
číslo vyjde v létě roku 1927. Avšak v témže roce
se stěhuje do Tábora a přímého vedení časopisu se
musí vzdát. Přesto pro sborník pracuje více, než
síly stačí. Na dušičky roku 1929 naposled navštíví
Vlachovo Březí a 19. srpna 1930 v Táboře umírá.
Je uložen po boku své životní družky na vlachobřezském hřbitově.
Při žádné návštěvě hřbitova neopomenu vyhledat hroby místních duchovních správců, neb
mezi nimi bylo mnoho vynikajících osobností, jež
ovlivňovaly domácí dění. V tomto případě jsem
k tomu měl důvod navíc. Farář Vendelín Zbonek,
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Karel Polák

Jan Alois Joun

František Krejsa
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biskupský notář a osobní biskupský děkan, sice nebyl farářem vlachobřezským, ale štěkeňským, kde ho jmenovali dokonce čestným občanem, zato byl literární předlohou
Karlu Klostermannovi pro postavu pátera Radost z románu Ecce Homo. Ještě než opustíme zdejší hřbitov, a to
tentokráte brankou horní, zastavme se u velice zajímavého náhrobku, nacházejícího se po pravici od východu.
Je zde pochován patnáctiletý Ignác Welek, který zemřel
v roce 1815. Přestože o tomto mladíkovi jsem se nic nedozvěděl, kámen připevněný ve výšce očí na hřbitovní zdi
zaujme svou archaickou podobou.
JP

Stalo se
Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka proběhla v letošním roce
v Prachaticích a přilehlých obcích v období od
2. do 13. ledna. Vše začalo v neděli 3. ledna, kdy
dostali tříkráloví koledníci požehnání od otce
Josefa při mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže
v Husinci a následně v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Pak vyšli do ulic šířit poselství štěstí,
zdraví a pokoje. Pro koledníky bylo na neděli
17. ledna připraveno na prachatické faře poděkování, kde si ještě popovídali o zážitcích z koledování a strávili
příjemné odpoledne při hrách. Letošní rok má sbírka krásný
výsledek. Celková vykoledovaná částka činí 313 601,00Kč,
což je o 1 281,00 Kč více než loni. Farní charita Prachatice
použije získaný výtěžek na podporu svých služeb a projektů.
Za tuto částku vděčíme celkem 59 skupinkám tří králů, kteří
se vydali koledovat a pomohli nám tak s udržováním křesťanské tradice spojené s použitím vybraných prostředků na
dobročinné účely.
Naše velké poděkování patří samozřejmě dárcům, ale
i dětem, vedoucím skupinek a všem pomocníkům, kteří při
přípravě a realizaci přiložili ruku k dílu. Děkujeme a věříme,
že nám zachováte přízeň i v dalších letech.
Jana Schwarzová, ředitelka Farní charity Prachatice
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Stalo se
Farní charita Prachatice
V Charitním domově sv. Dominika Savia
pro matky s dětmi se v prosinci peklo vánoční
cukroví a uskutečnilo se Vánoční povídání o Ježíškovi, které si pro děti i maminky připravila
Mgr. Lenka Hanžlová. Na Silvestra se někteří
vydali na výlet vláčkem na Stožec, kde si prošli
naučnou stezku pro děti.
V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí se uživatelé v prosinci v rámci dílenských prací věnovali
opravě dřevěných skříněk a poliček. Také se uskutečnila tradiční domácí zabijačka. Dne
22. 12. 2015 proběhlo předvánoční posezení
spojené se slavnostním obědem a předáním
vánočních dárků uživatelům.
V rámci terénního programu Most naděje
si děti vyrobily Dopisy pro Ježíška. Další akcí
bylo i tvoření z papíru.
Díky účasti na akci „Krabice od bot“ jsme
mohli uživatelům všech našich služeb předat
krásné vánoční dárky od štědrých dárců.
JS

Pouť do Svaté země
Dormitio
Pár kroků od Večeřadla je další z posvátných míst Sionu: bazilika Dormitio Beatae Mariae Virginis. Název je odvozen z latinského slova dormitō, āre = usnout. Podle staré tradice
tady Panna Maria v kruhu apoštolů „usnula věčným spánkem“.
O pohnutých osudech kostela Hagia Sion, který se nad oběma místy tyčil v prvních křesťanských stoletích, jsme se už zmiňovali. Po vyhnání křižáků ze země ve 13. století z něj
zbyly ruiny. Ještě v roce 1888 tu náš krajan P. Václav Macek našel jen „pusté prostranství“.
O deset let později získal pozemek německý císař Vilém II., který do Jeruzaléma přijel
na slavnost zasvěcení luteránského kostela Vykupitele v Den reformace (31. října) 1898.
Nechme o tom vyprávět jiného poutníka z našich zemí, P. Emila Procházku, účastníka II.
moravské lidové pouti v srpnu r. 1910: „V poslední den měsíce růžencového r. 1898. telegraficky
sdělil císař Vilém II. sv. Otci Lvu XIII., že se mu podařilo přímo od sultána cařihradského získati
pozemek zvaný Dormitio, a že se rozhodl věnovati jej svým německým katolíkům, zvláště však
palestýnskému spolku z říše.
Darem či koupí přešel tento pozemek na císaře? Darem potud, pokud sultán jako nejvyšší pán
nad místy posvátnými, jež nesmějí býti prodány – a za takový všeobecně onen pozemek byl pokládán – přiřkl vlastnické právo německému císaři. Koupí potud, pokud mohamedánská rodina, jež
byla právoplatnou majitelkou onoho pozemku, musila býti odškodněna za odstoupení. Odškodné
to činilo 100 000 marek čili 55 marek za 1 m2. A celý tento obnos zaplatil německý císař sám.
Na svátek Obětování Panny Marie r. 1898. uveřejněno po celém Německu provolání a výzva
k dobrodincům na zbudování mariánského chrámu na Sionu. Za rok sešlo se 570 000 marek,
tak že o slavnosti Růžencové Panny Marie 7. října r. 1900 mohl býti položen základní kámen
světícím biskupem patriarchátu
jerusalemského za přítomnosti
poutní výpravy 500 mužů z Němec. Napřed ovšem musilo býti vyrovnáno stavební místo. 7 000 m3
země a skal bylo odstraněno. Tu
znova vtírají se nám slova písně:
,Připrav jemu přímou cestu, doly
vyplň, hory sniž!‘ Když jsme před
5 roky (tj. r. 1905) byli v Jerusalemě s první moravskou výpravou,
stavěla se právě podzemní krypta
(= spodní kostel).
V den sv. Benedikta 21. března r. 1906. uvedeni benediktini
beuronští slavně do nově vystavěBenediktinské opatství Dormitio
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ného kláštera. Hotova byla tenkráte pouze krypta a klášter. Kostel a věž jen z polovice. Před
vánocemi roku 1907. upravena spodní část věže za provisorní domácí kapli se svatostánkem,
a o svátcích vánočních po více než 300letém vyhnanství uveden opět svátostný Spasitel na Sion.
22. ledna r. 1908. v den narozenin císaře německého posvěcen věžní kříž. Letos (r. 1910) z jara
10. dubna byla svatyně s největší slávou posvěcena.
Chrám stojí na vrcholku hory Sionu 769 m nad hladinou moře Středozemního, a věž má nad to
47 m výšky. Vnitřek chrámu ani krypty není ještě dokončen. Ze 6 postranních oltářů jsou teprve
oba prostřední úplně hotovy a to na evangelní straně nádherný oltář sv. Jana Křtitele nákladem
rytířů maltézských vybudovaný a proti němu na epištolní straně oltář sv. tří Králů pořízený měšťany kolínskými. V kryptě má býti rovněž 7 oltářů. Jediný z nich Duchu sv. zasvěcený je hotov.
Střed krypty tvoří místo, kde v zaniklém křižáckém chrámě stával oltář Panny Marie. Dle ústního
podání jest prý to místo smrti Panny Marie.“
Dnes, po více než 100 letech, je bazilika – až na několik prvků vnitřní výzdoby – dokončena.
Je vystavěna v novorománském stylu, z bílého pískovce, ve tvaru kruhu s centrální kuželovitou kopulí zakončenou křížem. Projektoval ji kolínský architekt Heinrich Renard. Inspirací mu byla Císařská kaple katedrály v Cáchách (stavitelé Karla Velikého měli zase před
očima kapli San Vitale v Ravenně). K centrální kruhové stavbě jsou přistavěny 4 okrouhlé
věže, rovněž ukončené kuželem. Zvonice s hodinami, zakončená kopulí ve tvaru helmy
s křížem a kohoutem, který symbolizuje bdělost, stojí samostatně.
Uvnitř nás ohromí monumentální mozaika v apsidě, dílo benediktinského mnicha
a umělce Radboda Commandeura z opatství Maria Laach, na které je zobrazeno dítě Ježíš,
trůnící na rukách své Matky. Drží otevřenou knihu, oznamující jeho totožnost: „Já jsem
světlo světa“. Ani kruhová mozaika na podlaze pod kopulí nesmí uniknout naší pozornosti. Na kůru zahlédneme varhany, prý největší na celém Blízkém východě. Byly postaveny
v roce 1982.
Po spirálovém schodišti sestupujeme do krypty. Je kruhová, 6 mramorových sloupů
tvoří vnitřní a 12 vnější kruh. Uprostřed leží na katafalku socha Panny Marie v životní
velikosti, vytesaná z tmavého třešňového dřeva. Obličej a ruce má ze slonoviny. Původně
byla oblečena v roucho ze zlata a stříbra, ale to bylo odcizeno. Bazilika se totiž pro svou
polohu těsně pod hradbami Starého města stala ve dvou válkách (izraelsko-arabské válce
za nezávislost v roce 1948 a šestidenní válce v roce 1967) strategickou základnou izraelské armády a pokaždé utrpěla vážné škody. Nad Pannou Marií je mozaikový obraz Krista,
obklopeného šesti ženami Starého zákona: Evou, Marií (sestrou Mojžíšovou), Rút, Ester,
Jahel a Judit. Od něj visí dolů čtyři olejové lampy s českými nápisy, připomínajícími výše
zmíněnou II. moravskou lidovou pouť. Jak píše P. Procházka dále, poutníci byli tak nadšeni
krásou místa a pohostinností benediktinů („vítali nás s takovou srdečností a s ochotou nevšední nás provázeli … jakoby k naší službě ustanovení a ne jako páni domu k nám se chovali.“), že se
hned po návratu rozhodli na znamení vděčnosti poskytnout tento dar. Instalovány byly
o rok později (r. 1911) při další pouti z našich zemí.
V blízkosti baziliky se nachází několik křesťanských hřbitovů. Na jednom z nich je pohřben známý Němec Oskar Schindler, který za války zachránil tisíce Židů od smrti v koncentračních táborech.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Růženky Novákové,
předsedkyně občanského sdružení DEMDAAL
Narozena:
Rodinný stav:
Děti:
Vzdělání:
Zaměstnání:

1963
vdaná
2 dcery
farmaceutický asistent
lékárna Prachatice

Kdy a s jakým cílem občanské sdružení DEMDAAL vzniklo?
Občanské sdružení DEMDAAL vzniklo počátkem roku 2010 a stojí za ním stejní lidé,
kteří do té doby organizovali letní tábory Římskokatolické farnosti Netolice. Navázalo na
dlouholetou, dnes už více jak dvacetiletou táborovou tradici, v níž i nadále pokračuje a orientuje se i na další akce pro děti a mládež.
Spolupracujeme s římskokatolickými farnostmi a vedením měst a obcí na Prachaticku
a usilujeme o to, aby naše veškerá dobrovolnická činnost byla provázena a nesena modlitbou. Chceme společně drobnými, nepatrnými střípky skládat mozaiku velikého Božího
díla…
Kolik Vás tehdy u zrodu sdružení stálo?
V tom nejužším okruhu šest, ale vlastní společenství sdružení tvoří značné množství
dobrovolníků, přátel a nadšenců…
Název sdružení je nezvyklý, ale přitom snadno zapamatovatelný – obsahuje nějaký
skrytý jinotaj?
Vnímáme, že si v sobě neseme přes mnohé těžkosti nezapomenutelné okamžiky radosti,
nadšení, dobrodružství, přátelství…
Nechceme si je nechávat jen pro sebe, ale chceme jít (dem) a rozdávat je dál (daal).
Která akce, kterou jste v minulém roce zorganizovali, Vás osobně nejvíce potěšila
nebo příjemně překvapila?
Těžko vybírat, každá akce je specifická a jedinečná, má svou hodnotu. Je fajn, když se
společně něco prožije, něco, co se třeba dá i dál rozvíjet a co může pokračovat…
Se kterou akcí se naopak pojilo nejvíce starostí?
Každá aktivita obnáší starosti, není jich více či méně, spíše jsou pokaždé jiné. Je zcela
běžné postarat se o věc, zařídit vše potřebné. Často je nutné i improvizovat, měnit původní
plány a schémata, udělat něco jinak…
Pořádáte také řadu nejrůznějších přednášek. Které z nich měly podle Vás největší
ohlas?
Jednoznačně cestovatelské. Vyprávění, díky kterým je možné zahlédnout neznámá místa a život v nich a třeba se inspirovat pro vlastní cesty…
Letní tábory, které organizujete, probíhají vždy pod jedním sjednocujícím heslem.
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Kdo je vymýšlí a jak dlouho
trvá jeho realizace rozčleněná
do jednotlivých dnů pobytu?
Musí to být náročná práce…
Je to společná práce, náměty
a témata diskutujeme tak, aby
dokázaly oslovit a zaujmout.
Aby to nebyla pouhá hra, ale
aby zazněl i hlubší rozměr. Podstatné je, abychom se v příběhu
našli i my, organizátoři, protože
leda tím snad lze i něco předat.
Dá se říci, že v okamžiku, kdy
jeden tábor končí, druhý pomalu začíná…
Váš tábor organizovaný
v minulém roce měl motto „PIDILIDI“. Co si má nezasvěcený člověk pod tímto termínem
vlastně představit?
Možná třeba každý sám
sebe, tu vlastní nepatrnost ve
světě, která může být zároveň
velikostí… V pojetí táborového
děje šlo o příběh malých obyvatel stromu, kteří nepodlehli iluzi blahobytu, ale společně se
semkli v boji za záchranu domova.
Z fotografií z letních táborů uveřejněných na stránkách Vašeho sdružení čiší pohoda a dobrá nálada. Nemáte ale na druhé straně problémy s chováním dětí, které
v dnešní době mnohdy jen s nechutí dodržují stanovená pravidla?
S dodržováním pravidel, s respektováním hranic bojujeme všichni, děti i dospělí. Někdy
je těžké najít společnou řeč, ale je potřeba hledat…
Co chystáte na tento rok?
Další z řady táborů, nový celoroční projekt o světle, besedy, přednášky, tvořivé dílny,
lukostřelecké akce … A každý je zván, ať už jako pomáhající dobrovolník nebo účastník.
Asi nikoho by nenapadlo, že společný pobyt s dětmi na táboře pro Vás znamená relaxaci.
Naopak si zřejmě každý z nás dokáže představit ten obrovský stres, který je s tím spojen.
Jak odpočíváte po návratu Vy a kde vůbec čerpáte potřebnou sílu po celý rok?
Nemám žádný zvláštní recept na odpočinek a nabírání sil, je to různé. Občas pomůže se
o něco víc prospat, někam se schovat, moc nepřemýšlet…
V každém případě Vám přejeme hodně elánu a sil i do budoucna.
Připravila Marie Horová
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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.

Hubert Faber
Narozen:
15. 10. 1942
Bydliště:
Vimperk, Kostelní 99
Zaměstnání: Celý život pracoval jako lesník na Šumavě, před odchodem do důchodu
v roce 2007 vlastnil firmu s 11 zaměstnanci.
Narodil jsem se v Praze a své dětství jsem prožíval se svými třemi bratry v Praze ve
velmi těžké době totality padesátých let. Co ta doba znamenala pro fungující křesťanskou
rodinu, není nutné zvlášť zdůrazňovat. Vděčím svým rodičům, že nám vštěpovali odmala
základy víry naprosto nekompromisně. Chodili jsme do klášterního
kostela ke kapucínům na Loretánské náměstí, kde jsme ministrovali
téměř denně v těsném sousedství
estébáků, kteří po vyhnání kapucínů
obsadili klášter. Samozřejmě že jako
malí kluci bychom raději honili míč
po hřišti, ovšem již tenkrát jsme byli
vedeni k jakési zodpovědnosti a povinnosti. Jsem přesvědčen o tom, že
tato „tvrdá“ výchova zakořenila ve
mně křesťanskou víru velmi hluboko
a po celý život otec s matkou mi jsou
vzorem, protože nikdy nezkřivili páteř před bolševikem.
V patnácti letech jsem odešel z domova do učení v Prachaticích. Zde
panoval internátní řád a bolševická
výchova. Návštěva kostela nula. Po
vyučení umístěnka do Pohoří na Šumavě, kde nejbližší fungující kostel
byl vzdálen 30 km, doprava žádná,
čili opět návštěva kostela nula. Tato
prázdnota trvala tři roky a další dva
roky vojny v Českém Krumlově. Pro
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mladého věřícího člověka nesnadná doba. Dnes mohu s určitostí tvrdit, že jsem celé toto
období překonal, aniž by víra v Boha byla potlačena a oslabena vnějším působením. Dnes
ve stáří posuzuji tuto část mého života jako tvrdou životní zkoušku odolnosti. Snad se to
povedlo, ale to nechť posoudí sám Pán.
Dlouhé roky jsem působil ve farnosti v Malenicích a posléze ve Čkyni, kde jsem jako
lektor četl epištolní čtení, a protože stále panovala doba jakéhosi strachu, tak jsem také
i v pokročilém věku ministroval, aby kněz nebyl u obětního stolu sám. Velmi mne mrzelo
a vlastně mrzí dosud, když ministranti dospějí v jinochy a ve slečny a najednou se od obětního stolu vytratí, aby nebyli na očích veřejnosti. Vždyť to je také služba Bohu.
Všichni kněží, se kterými jsem přišel do blízkého styku (jen namátkou P. Preisler, P. Lacki, P. Hybler, P. Janoušek, P. Pulec a nyní krátce P. Misař), byli nebo jsou obětavými služebníky církve a formovali moji osobnost, za což jim nesmírně vděčím. Ale i mezi křesťany se
vyskytly ovečky, které se s mojí činností nedokázaly vyrovnat. Následoval dlouhý pohovor,
někdy v devadesátých letech, s otcem biskupem Jiřím Paďourem, kterého jsem objektivně
informoval, v čem spočívá moje činnost. On mne nasměroval a poradil, odcházel jsem od
něj s jeho požehnáním. To byl pro mne velice povzbuzující okamžik.
Akolyta je v podstatě jako „záložák“, který z pověření kněze donáší Slovo a Tělo Boží
tam, kde je třeba. Víme, že kněží je málo a my nejsme zde pro jejich pohodlí, ale jako pomocníci v nouzi. Myslím si, že do budoucna se bez jáhnů a akolytů církev neobejde. Vážím
si každého člověka bez ohledu na věk, který dobrovolně takto veřejně vstoupí do služby
církve. Nikdo není mladý nebo starý, chce to jen odvahu a chuť.
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Nabídky a pozvánky
Českobudějovický kostel sv. Mikuláše je
jednou z architektonických dominant, která
doprovází dějiny města České Budějovice od
jeho založení až po dnešek. V roce 2015 vydalo
českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu druhé drobně doplněné vydání, obrazově i textově bohatě vybavené monografie Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, která
tento kostel velmi precizně popisuje z hlediska
dějin umění, regionálních historických souvislostí
i všedních a svátečních dnů lidí, kteří s tímto městským středobodem měli co do činění. Výsledky výzkumů, které jsou v publikaci interpretovány, jsou
veřejnosti předkládány i formou výstavy Českobudějovická katedrála, jak ji neznáte,
jejíž vznik podpořilo Statutární město České Budějovice v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015. Výstava představuje období vzmachu,
prosperity, ale i tragédií a zmaru a českobudějovické pracoviště Národního památkového
ústavu tím zahajuje výstavní sezonu 2016.
Vizualizaci jednotlivých stavebních fází kostela, které budou na výstavě prezentovány,
graficky zpracovalo multimediální studio Quin.cz dle podkladů PhDr. Romana Lavičky,
Ph.D. z českobudějovického Národního památkového ústavu. Viz 3D rekonstrukce podob kostela www.apl.quin.cz/3d/katedrala-cb/. Nejen pro dětské návštěvníky je k dispozici trojrozměrný interaktivní model kostela vyrobený z lipového dřeva, díky kterému si
budou moci návštěvníci tři gotické fáze stavby kostela doslova osahat a sami poskládat.
Na výstavě návštěvníci načerpají poznatky i o běžně nepřístupných či opomenutých
částech městského farního kostela, který se v roce 1785 stal katedrálou nově vzniklé českobudějovické diecéze. Týkají se kupříkladu stříbrného relikviáře svatého patrona města sv.
Auraciána, který do Českých Budějovic doputoval až z římských katakomb. Na fotografiích
si budou moci prostudovat i obraz sv. Mikuláše, na němž je znázorněna drastická scéna
kříšení dětí, z jejichž těl chtěl hamižný hostinský uvařit pochoutku pro své hosty, či barokní
malby na klenbě kaple, jejíž zhotovení zbožné bratrstvo budějovických měšťanů zadalo
bavorskému malíři a pražskému malíři Johannu Adamu Schöpfovi ještě před tím, než byl
z Čech vyhnán coby špeh v dobách války o rakouské dědictví.
Výstava je pro veřejnost otevřena v galerii NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých
Budějovicích každý všední den od 9 do 16 hodin, a to od 12. ledna do 26. února 2016.
Vstup je volný.

Časopis Jan Prachatický rovněž na: http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku Jan Prachatický
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Homilie
V katechismu naší církve najdeme také vyjádření víry, že Bůh je nejvýš spravedlivý. To znamená, že všechno dobré odmění a zlé potrestá.
Ze zkušenosti víme, že to nedělá hned poté, co
jsme něco krásného vykonali, nebo něco zlého
spáchali. Dobře víme, že když druhému prokážeme skutek lásky, nespadne nám za odměnu hned
z nebe lízátko, a že když se na druhého hrubě
oboříme, nedopadne hned z nebe facka. K tvrzení, že je Bůh nejvýš spravedlivý, je tedy nutno dodat, že tato spravedlnost se v plnosti
projeví až ve věčnosti, tedy za hranicí naší pozemské lidské existence. Vždyť se stačí podívat
na osudy nejednoho, který žil naplno pro druhé a odměnou mu bylo trápení, nepochopení
nebo i posměch; nebo jiných, kteří za sebou nechali pláč, bolest, dluhy a žili si zdánlivě
bezstarostně, v přepychu a pohodlí. K pravdě, že Bůh je nejvýš spravedlivý, je nezbytné
přibrat i slovo Bible – že byly otevřeny knihy a že mrtví byli souzeni podle svých skutků; že
skutky zemřelých jdou s nimi na věčnost. Je také zřejmé, že jen Bůh (který je vševědoucí)
může vynést soud o životě člověka; jen On dokáže spravedlivě sečíst a odečíst naše ctné i
neřestné postoje, smýšlení a mluvení, protože jenom On ví, co všechno jsme mohli a měli
udělat a neudělali, protože jenom On ví, jaké byly naše síly a možnosti; kde jsme měli na
to, abychom něco vykonali nebo naopak nespáchali. Jenom On může s konečnou platností
soudit život člověka. Jenom On může vyřknout závazný a plně spravedlivý soud. A to je
potěšující u vědomí naší lidské, nedokonalé, mnohdy úplatné spravedlnosti.
Pokud bychom však zůstali jenom u tohoto tvrzení, že Bůh je nejvýš spravedlivý, pak
bychom se museli mnozí obávat o svou věčnost. Pak by pro mnohé bylo vědomí Boží nestranné a precizní spravedlnosti víc hrozbou, než potěšením. Pokud je totiž člověk trochu
poctivý sám k sobě a je trochu více náročný na sebe, pak zjišťuje, že je mnohem více toho,
co je v jeho životě hodné potrestání, než odměny. Nemám nyní na mysli jen to, že druhým vědomě ubližujeme a vědomě je trápíme. Ale ty skutečnosti, kdy nekonáme, co máme
konat. Sedíme doma a odpočíváme, zatímco je tolik lidí, které bychom mohli navštívit a
pomoci jim. Trávíme čas odpočinkem, koukáním na televizi nebo četbou zábavné literatury,
zatímco bychom se mohli a měli modlit za obrácení hříšníků, za duše v očistci, za nemocné
a nevěřící. Máme doma spoustu nepotřebných a nadbytečných věcí, zatímco jsou ti, kdo
hladoví, třesou se zimou a nemají co na sebe. Kolik je slov, kterými druhé hodnotíme a
vyslovujeme odvážné soudy, kritiky a děláme závěry ve věcech, o kterých nemáme téměř
žádné znalosti. Kolik naopak slov, která měla zaznít jako slova uznání, chvály a díků nikdy nezazněla. Atd., atd. Vím, že je velmi těžké najít zdravou hranici mezi odpočinkem a
lenošením, mezi zdravým a nutným materiálním zabezpečením a lakotou, mezi zdravou
náročnou láskou a opičí láskou.
Kdyby byl Bůh jenom spravedlivý, jak bychom asi obstáli? Ale Bůh je nejenom spravedlivý. On je i milosrdný. Náš Bůh, který bude soudit, je nejenom spravedlivý, ale i milosrdný.
P. Josef Sláčík
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Mše svatá
Ještě jednou o anamnézi
Než uděláme v našem poznávání mše svaté další krok, zastavme se ještě chvíli u anamnéze. Ježíšův úkon sebevydání při Poslední večeři je ústředním obsahem eucharistické modlitby. Anamnéze na něj navazuje, je jeho nezbytným vyústěním. Církev, zastoupená v tu
chvíli shromážděným společenstvím, v ní vyjadřuje své odhodlání plnit jeho příkaz „To
čiňte na mou památku!“ ne jen slavením, ale celým životem, nabídnutým podle jeho vzoru druhým. Mše svatá je obětí Krista i jeho údů; Kristus, obětující se Otci, se stává obětí
tohoto shromáždění, které ho obětuje Otci jako svůj nejvzácnější dar, a spolu s ním i sebe.
Všeobecné pokyny k Římskému misálu v odstavci 79f navazují na liturgickou konstituci
II. vatikánského koncilu Sacrosanctum concilium (čl. 48) a říkají: „Církev usiluje dosáhnout
toho, aby se věřící učili obětovat nejen neposkvrněnou oběť, ale i sami sebe, aby byli den ze dne
Kristem prostředníkem vedeni k sjednocení s Bohem a mezi sebou, aby tak Bůh byl všechno ve
všem.“ Jednotlivé eucharistické modlitby to vyjadřují slovy: „Shlédni na oběť své církve: vždyť
je to oběť tvého Syna, … skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou …“ (III.
EM) – „Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života
a kalich požehnání …ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.“ (všechny EM
za různé potřeby) – „Proto na památku požehnané smrti, slavného vzkříšení a nanebevstoupení
tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože, ke tvé slávě my, tvoji služebníci i tvůj
svatý lid, dar z tvých darů, oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou, svatý chléb věčného
života a kalich věčné spásy.“ (I. EM).
A právě na tato slova Římského kánonu navazuje ve svém výkladu mše svaté P. Květoslav
Bukovský, redemptorista, který žil řadu let na našem vikariátu, v Hrabicích u Vimperka. Po
delší době se vracíme k jeho knize ,K Bohu, jenž radostí naplňuje ...‘ Nenechme se odradit
archaickou češtinou ani poněkud exaltovaným způsobem vyjadřování; ten byl v jeho době
v kázáních obvyklý. Obsah je stále platný a může nás obohatit.
„Z těchto krásných slov naší vznešené bohoslužby, která jsou tak bohatá na veliké myšlenky,
ať v našem srdci utkví zvláště myšlenky dvě! Prvá: ruce naše naplněné Ježíšem. Druhá: ruce
Ježíšovy naplněné námi.
I. Ruce naše naplněné Ježíšem.
Podívejte se dobře na své ruce – lidské – smrtelné – hříšné … Jak jsou ty naše ruce prázdné,
když je k nebi zvedáme! Jak chudé jsou a žebrácké! Co máme svého, abychom to jimi mohli Pánu
Bohu podat, aby to bylo důstojným darem jeho Božské velebnosti? Nic! Jsme chudí před Bohem.
Ale jedno ve své chudobě máme! Můžeme být bohatí! Nesmírně bohatí!
Při mši svaté jsou naše ruce naplněny Ježíšem! Jsou bohaté! Tak bohaté, že ani nebešťané nemohou být bohatší! Milosrdný Bůh Otec při mši svaté pokládá nám do rukou Ježíše – svůj Božský
dar chudé zemi. Nyní máme, co bychom Bohu důstojného nabídnouti mohli.
Slyšeli jste právě přece ta slova: ,… obětujeme, Bože, ke tvé slávě … dar z tvých darů …‘
Mše svatá je oběť, kterou vložila nebesa v naše ruce jako nevyčerpatelné bohatství.
Když nabízíme Pánu Bohu Ježíše Krista v oběť, dáváme mu něco svého. Ježíš je náš!! Je náš,
neboť Pán Bůh nám ho dal, aby byl zcela náš! Nám se narodil! Pro nás trpěl! Pro nás, kvůli nám dlí
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na oltáři! Tak jest Ježíš náš, že ho můžeme nabídnouti
Bohu Otci jako svůj vlastní dar! ,Otče, obětujeme
ti dar svůj, z tvých vlastních darů. A ten náš dar
není menší než dar tvůj! Neboť náš dar tobě
je Tvůj Ježíš!!‘
Když nabídnete po svatém proměňování
Pána Ježíše Bohu Otci, nevzroste hned ve
vašem srdci blahá naděje, při níž jásala už
mužná duše svatého Pavla: ,Jak by nám
s ním nedaroval také všechno ostatní!´?
(Řím 8,32). Mše svatá je chvíle, kdy získati můžeme všecko! Nebe roztrhuje se
nad námi. Srdce Boží dokořán se nám
otevírá … Kdo chce, může si vzít!‘
II. Ruce Ježíšovy naplněné námi.
Je to vůbec pravda, že ruce naše jsou
naplněny při mši svaté Ježíšem? Zajisté!
Chceme-li však z této skutečnosti mít radostnou zkušenost, splňme i druhou část
uvedené modlitby: „… my, tvoji služebníci
i tvůj svatý lid …“.
Při mši svaté vkládá Bůh milosrdně do
našich rukou svého předrahého Syna Ježíše Krista. Je to cena, za níž nám dá všecko, co nám slouží
ke spáse. Pán Bůh dívá se s velikým zalíbením na naše ruce, které mu tak libou oběť přinášejí. Ale
dívá se také na ruce Ježíšovy a něco v nich hledá! Co by v nich hledal? Nás! Ježíš v rukou našich,
ale i my v rukou Ježíšových!!
Co to znamená? Zase to staré, co již jsme si jinými slovy několikrát připomněli. Zase to staré
a přece stále stejně důležité a nikdy ne příliš zdůrazňované:
Vzdejme se úplně Pánu Bohu! Ale s důvěrou! Neboť Bůh je neskonalá dobrota!
Dejme se docela do jeho moci! Ale bez obav! Neboť Bůh je milosrdenství!
Podrobme se zcela jeho vůli! Ale bez výhrady! Neboť Bůh je láska!
To je ta jedině pravá oběť, kterou máme položit do rukou Ježíšových! Tu od nás chce!
Dáte-li Pánu Bohu vůli svou – všecko jste mu dali! Tak jste se stali opravdu jeho služebníky,
jak to o vás praví modlitba, kterou právě rozjímáme. A pak teprve jste i jeho svatý lid, jak to říká
ona modlitba. Neboť vůli Páně plníce Boží jste a jste v jeho milosti posvěcující a milost posvěcující
je počáteční svatost duše.
Tak se uschopníte přijmout ze mše svaté potřebné milosti. Vyjádřil to duchaplně svatý Řehoř:
„Tenkrát bude za nás skutečně Ježíš obětí Bohu, až my sami sebe obětovati budeme!“
Měňte, drazí v Kristu, s Pánem Bohem! On vám dává při mši svaté do rukou Ježíše, klíč k nebi
a jeho pokladům. Vy dejte jemu do rukou vůli svou, klíč ke svému srdci! Obojího klíče je k vašemu
požehnání a obohacení ze mše svaté zapotřebí. I klíče k nebi, aby se vám otevřelo. I klíče k vašemu
srdci, aby nebe do něho se svými milostmi přístup mělo. Amen.“
P. Pavel Liška
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Biskupové českobudějovičtí

Martin Josef Říha

František de Paula hrabě Schönborn

(1885–1907)

(1883–1885)

Po Schönbornově odchodu nezůstal biskupský stolec českobudějovický
dlouho prázdný, neboť již 7. července 1885 císař František Josef I. jmenoval novým biskupem dosavadního profesora českobudějovického kněžského semináře
ThDr. Martina Josefa Říhu. V něm dostala diecéze opět dobrého a horlivého kněze stejně
jako dobrého a šlechetného člověka.
Martin Josef Říha byl první z rodáků diecéze, jemuž se dostalo hodnosti českobudějovického biskupa. Narodil se 11. listopadu 1839 v Oslově u Orlíka, gymnázium studoval
v Písku a bohosloví v Českých Budějovicích, kde byl 27. července 1862 vysvěcen na kněze.
Působil nejprve jako kaplan v Kovářově u Milevska a r. 1864 byl poslán na další studia do
Vídně, kde dosáhl r. 1869 hodnosti doktora teologie. Po návratu do diecéze byl českým
kazatelem v kostele sv. Anny v Českých Budějovicích a r. 1871 převzal po profesoru Josefu
Haisovi, který se stal královéhradeckým biskupem, katedru morální teologie na diecézním
teologickém ústavě. Když papež Lev XIII. 27. července 1885 schválil jeho jmenování biskupem, byl 6. září téhož roku arcibiskupem Schönbornem posvěcen a intronizován. Správy
diecéze se ujal s bázní před těžkou odpovědností, jak vysvítá z jeho prvního pastýřského
listu: „Až dosaváde pracoval jsem v ústraní, v tichém klidu, konal jsem vůli cizí …, nyní
však spravovati mám četné kněžstvo a býti vůdcem velikých zástupů v Kristově království
viditelném … Neoddávám se však přílišné bázni,
neboť mám pevnou důvěru v Boha, jenž mne obdivuhodným způsobem k biskupskému úřadu povolal …“ Ta důvěra ho nezklamala. S Boží pomocí
udržoval v kléru i lidu duchovní odkaz převelikého
Jirsíka a diecéze zůstávala v dobrém stavu. Nemálo k tomu přispěla jeho povahová skromnost,
zbožnost a horlivost.
Vzápětí po intronizaci oslavil sté výročí založení diecéze. V letech 1887 a 1888 vznikly diecézní
kongregace Bratří a Sester Nejsvětější svátosti.
Jeho velkým snem bylo postavit v sídelním městě novou katedrálu, zasvěcenou slavnému rodáku
diecéze, sv. Janu Nepomuckému. Jeho splnění se
však pro nedostatek finančních prostředků nedočkal. Zemřel 7. února 1907 a byl pohřben na
novém hřbitově u sv. Otýlie uprostřed zemřelého
kněžstva své diecéze.
Podle knihy prof. Jaroslava Kadlece Českobudějovická diecéze, vydané r. 1995 Sdružením sv. Jana
Neumanna v edici Knihovna Setkání, použito se
svolením Biskupství českobudějovického.

František hrabě Schönborn se narodil v Praze 24. ledna 1844 a po gymnazijních studiích se dal zapsat na právnickou fakultu pražské univerzity.
Když r. 1866 vypukla prusko-rakouská válka, zúčastnil se jí jako důstojník dragounského
pluku a v bitvě u Náchoda byl raněn. R. 1869 dokončil právnická studia a pak se rozhodl
pro bohosloví. Studoval v Innsbrucku a v Římě a získal tam na Gregoriánské univerzitě
r. 1875 doktorát teologie. Na kněze byl posvěcen 12. srpna 1873. Působil jako kaplan v Plané u Mariánských Lázní, načež se stal r. 1879 vicerektorem a r. 1882 rektorem pražského
arcibiskupského kněžského semináře. Dne 22. srpna 1883 jmenoval jej císař František
Josef I. českobudějovickým biskupem a papež Lev XIII. toto jmenování brevem z 28. září
1883 potvrdil. Biskupské svěcení přijal Schönborn 18. listopadu 1883 v pražském kostele
sv. Salvátora od kardinála Bedřicha Schwarzenberga a 25. listopadu byl intronizován v Českých Budějovicích. Ve svém prvním pastýřském listě z 18. listopadu obrátil se ke kněžstvu s výzvou
k horlivé modlitbě a k svědomitému plnění kněžských povinností.
List končí slovy, v nichž se zračí
snaha jít ve stopách zvěčnělého
předchůdce. Skutečně se zdálo, že
jirsíkovská éra zdárně pokračuje.
Biskupovým přičiněním byla roku
1885 zřízena kolej redemptoristů
v bývalém budějovickém klášteře
dominikánském a byly učiněny
přípravy k uvedení servitů do Nových Hradů. Ale již po dvou letech
byl biskup Schönborn povolán na
arcibiskupský stolec sv. Vojtěcha.
Císařské jmenování má datum
21. května 1885, papežské potvrzení 27. července 1885. Intronizace se konala 15. srpna 1885,
24. 5. 1889 byl Schönborn jmenován kardinálem. Zemřel při generální vizitaci ve Falknově (dnes
Sokolově) 25. 6. 1899, pohřben je
ve svatovítské katedrále v Praze.
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Minipříběhy
Krásné prázdniny
Mladá dívka je na prázdninách u vzdálených příbuzných. Ta rodina je pevná ve víře, pravidelná návštěva bohoslužeb je radostnou samozřejmostí – a nejen
v neděli. Dívenka jde všude s nimi. Mlčí. Poprvé se
setkává s Kristem a jeho církví. Nic nezná, nic neumí,
ale po týdnu najednou řekne: „Ani jsem nevěděla, že
budu mít tak krásné prázdniny!“ Za čtrnáct dní přijíždí si pro ni její maminka. A tu jsou domácí udiveni
a překvapeni – dívka se postaví před nejdražší bytost
na světě a hořce, trpce na ni volá: „Proč jsi mne nikdy
nezavedla do kostela? Proč jsi mi nikdy nic nevyprávěla? Proč jsem nemohla už dříve vědět, jak je to krásné
– věřit!?“ Oči rozšířené, srdce buší… jako Lotova žena stojí matka proti dceři.
Škarohlíd
Dva přátelé jedou Šumavou. Jeden, Jihočech rodem a Pošumavák bytem, se těší, jak druhému, rodilému Pražákovi, odhalí některé krásy té jedinečné šumavské země. Na Filipově
Huti ukáže v nepatrné dáli dvojhrb Roklanu. Je to pohled, jakých je málo… Druhý se podívá
a řekne: „Ňáká hora. No a co?“ Mlčky se jede na Modravu, sejdou až k Vydře. Hle, kouzelný
devětsil tam staví na odiv svou krásu. „Vidíš?“ „Vidím. Ňáká kytka, a co má bejt?“ Jede se
mlčky až k Antýglu, starému dvorci… Proti okolním stráním, uprostřed mělkého údolíčka
Vydry, se vypíná vížka dvorce, a když přátelé vystoupí, zazní zrovna zvonec, jak jej rozhoupal někdo z rekreantů jen tak, pro radost z krásy místa i dne. „Jaká to krása,“ povzdychne
náš šumavofil. Ale vedle něho se ozve: „Jaká krása! Ňáký stavení. No, a co dál?“ „Dál už nic,
jenom to, že nemáš chodit po tomhle krásném světě se zavřenýma očima! Škarohlíde…“
Proč to nelze opakovat?
Skupina bohoslovců je na pouti ve Staré Boleslavi. Potěšili se u Palladia země České i na
mučedništi Václavově. Protože chtějí být skutečnými poutníčky, tam i zpět, jdou kousek
pěšky… ale je zrovna takové úmorné horko! Zpět se plouží a nikde nic, kde by se mohli
osvěžit, až konečně – hospoda u cesty. Vstoupí. Je tam prázdno, chladný stín, jen tam,
u stolku vpravo, sedí jakýsi „věčný host“. Muž asi středního, spíše už staršího věku popíjí
z orosené sklenice pivo. Příchozí mu přijdou vhod. Zatímco hostinský obsluhuje, on volá:
„Páni bohoslovci! To je znamenitá návštěva. A kde jste se tu vzali?“ „Byli jsme na pouti
ve Staré Boleslavi.“ Vzrušil se: „Tak vy jste byli ve Staré Boleslavi?! Ó, já taky putovával…
s maminkou. A někdy jsme chodili s procesím. Dodnes vidím ty malinové korouhvičky vlát
34

v ranním větru. A jak tam bylo hezky… škoda, že se tam nemohu podívat.“ Bohoslovci jsou
udiveni: „A proč byste nemohl?“ „Proč byste to neopakoval?“ „Vždyť je to jen 15 kiláčků,
to je jako nic…“ Zrozpačitěl: „Abych řekl… já nevím, tak už nějak… je člověk pohodlnej…“
Ano, proč neopakovat to, co je krásné a duši užitečné?
Ježíš je Cesta
Venkovan šťastně překoná pohyblivé schody a vletí do vagonu metra a už slyší sonorní
hlas: „Ukončete nástup, dvéře se zavírají!“ Je plno, tak se chytí pomocného držadla. Proti
němu, na stěně vagonu, je nalepena malá cedulka s neuměle napsanou větou: „Ježíš je
Cesta!“ Stručné, lakonické vyznání. Venkovan se zamyslí: jistě! Ten, který to sem nalepil,
měl jistě dobrý úmysl, ale ti, kdož to čtou… věřící to pochopí, ale nepotřebují to, věří tomu.
Nevěřící… možná se někdo ušklíbne, možná se malounko zamyslí, ale nejspíš zůstanou lidé
převážně lhostejní. Ne, to nepřesvědčí, říká si náš venkovan a pak se z Malostranské ubírá
do rotundovitého chrámu sv. Josefa, kde je stálý výstav Nejsvětější svátosti. Už je tam, už
je mu dobře u Ježíše! A hle! V lavici před ním adoruje mladý muž. Hluboce usebrán, oči
v dlaních, klečí a rozjímavá modlitba z něho září na všechny strany… Venkovan se zaraduje:
ano, Ježíš je Cesta. Ale tady, před ním, je ten nejplnější důkaz.
Pomoc Ducha svatého
Rozčileně a radostně vzrušen kráčí novokněz dlouhou chodbou při chrámu Panny Marie,
aby vzadu, v kostele, poprvé usedl do zpovědnice a poprvé užil moci Klíčů ve svátosti smíření. To je tak veliká moc, taková jedinečná chvíle, ale přesto je kněžíček Kristův i poněkud
stísněn. Uvažuje o tom, že je mladý, nezkušený a že bude muset ve zpovědnici bleskurychle
rozhodovat, třeba i ve složitých případech… Ale co by, říká si v duchu. K tobě půjde nanejvýš
tak nějaká zbožná stařenka, a s tou si poradíš. Vstoupí a zamíří ke své zpovědnici. Ve dvou
zpovědnicích už zpovídají staří a zkušení kněží. A hle, od sloupu se odchlípne mladý muž
a zcela jistě zamíří za novoknězem. Kamarád z dětství, plný problémů!!!! „Co chceš?“ zašeptá mladý páter. Oslovený se udiveně zastaví: „No přece… jdu ke zpovědi…“ „Jdi jinam,“
zasykne kněžíček. Ale kdepak, ten nešťastník se cpe za ním, sice váhavě, ale přece. „Jdi
jinam, jdi vedle…“ zasykne znovu kněz, ale marno. A to rozčilení naň padlo jako duchna.
Už už otvírá okénko, ale v tom se rozpomene, žehná se, modlí se úvodní modlitbu a prosí
o pomoc Ducha svatého. A ta je tu ihned a bezprostředně. S naprostou jistotou, s klidem
a taktem zpovídá novokněz svůj první „těžký“ případ. Pomoc Ducha svatého je naprostou
skutečností.
Optimisté ex offo
Mladý farář je návštěvou u staršího souseda ve vedlejší farnosti. Mladý kněz doposud
sálal nadšením a elánem. Byl horlivost sama, ale teď najednou… starý kněz se vlídně vyptává, „odemyká“ trpkost bratříčkovy duše. A z toho se to vyřinulo proudem. Tolik toho
udělal a zkusil, a farníci nic, nereagují, propadají se do lhostejnosti. Nikde nevidí výsledky
své práce, spíše se mu zdá, že pracuje „sisyfovsky“, tj.: beznadějně. Spíše se mu zdá, že
lidé polevují ve víře. Druhý kněz kývá hlavou: „Pravda, bratříčku, pravda. Zdá se to tak…,
ale není to úplný pohled na vaše působení, což?“ „Jak to myslíte?“ „Nu, chválil jste si toho
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ministranta Františka. Co je s ním?“ Mladý kněz se usměje: „Je na vojně, ale jeho zbožnost,
no to už je něco. Má kněžský charakter.“ „Tak vida,“ usmívá se soused, „tak přece jedno
seménko. A což ta rodina Sypalů, jak vám pomáhají v druhé farnosti, víte?“ „Ó, copak ti,“
zavelebí mladý farář, „ti moc pomáhají. A Rosínů taky a Velebil a … další. Bez nich bych
tam byl ubohý.“ „Nuže – seménka, seménka. Buďme optimisté, vždyť pracujeme pro něho,
pro našeho Pána. Jsme jeho nástroje – potřebnou milost dá on sám. Právě proto řekl náš
diecézní ordinář, že my, katoličtí křesťané, jsme optimisté ex offo!“

Malý slovníček církevních pojmů

F

arář
Z řec. parochos „udělující“. V křesťanských církvích je to osoba, která má na starosti
vedení farnosti a farních bohoslužeb. Na rozdíl od evangelických církví, kde je farář ordinovaným teologem a je většinou volen farností, v katolické církvi je farář jmenován biskupem
a musí to být kněz. I když je v České republice pod spojením „pan farář“ označován každý
správce farnosti, někteří kněží spravující farnost nezastávají úřad faráře, nýbrž administrátora farnosti. Farář je statutárním orgánem farnosti a na rozdíl od administrátora smí
být biskupem odvolán pouze z důvodů vymezených církevním právem. Administrátor je
též jmenován biskupem a pověřen správou farnosti, pokud je tato uvolněna nebo je faráři
jakýmkoli způsobem bráněno ve výkonu pastorační služby (CIC 539).

F

arizeové
Starobylé židovské politické a náboženské hnutí, které vzniklo v době Makabejců (2.
stol. př. Kr.). Farizeové se rozhodně stavěli jak proti pohanským vlivům (především helénského světa), tak proti saduceům. V Kristově době byli saduceové většinou zámožní
občané, kteří měli daleko od starostí obyčejných lidí, zastávali vlivná místa a ovládali také
většinu ze 70 míst vládnoucího úřadu, rady zvané senhedrin. Často se podvolovali tlaku
Říma. Farizeové pocházeli na rozdíl od saduceů ze střední třídy, byli tudíž daleko více
v kontaktu s obyčejnými lidmi než saduceové. Byli nejen obhájci tóry (psaný zákon), ale na
rozdíl od saduceů uznávali i „tradice otců“ (ústní zákon) a striktně vyžadovali dodržování
těchto tradic. Farizeové byli podporováni prostými lidmi, ke kterým měli blíže a jejich vliv
byl proto v té době větší než vliv saduceů. S nimi se navíc rozcházeli jak v učení (na rozdíl
od nich věřili v posmrtný život a ve vzkříšení těla), tak i v bohoslužbě. Ježíš s nimi ale často
polemizoval, protože dávali přednost zákonným předpisům před člověkem, vztah s Bohem
proměnili v neživý seznam nařízení a rituálů. Saduceové a farizeové se přes vzájemnou
nevraživost při jedné příležitosti spojili – a to při odsouzení Krista, kdy ho vydali na smrt.
Po zničení Jeruzaléma r. 70. n. l. mnohem více politicky angažovaní saduceové přestali
existovat. Farizeové se proto stali těmi, kteří určili další podobu judaismu označovaného
jako rabínský. Své vyjádření našel rabínský judaismus v Talmudu.
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Stojí za přečtení
Georges Huber
Odstup, satane!
Tak už zase otravuji s tou „čertovskou tématikou“. Nic
naplat, musí to být a rozhodně to není nadbytečné. O tom
svědčí i to, že tato kniha francouzského katolického novináře, která vyšla v Paříži již r. 1992 a do češtiny byla přeložena r. 1996, se dočkala nového vydání. Pojednává o působení ďábla v životě každého člověka, o tom, jak je rozpoznat
a bránit se mu. Dopouští-li Bůh útoky zlého ducha, pak ne
proto, že by chtěl lidem ubližovat. Chce přispět k jejich
duchovnímu růstu. Autor knihy nechce nahnat čtenářům
hrůzu. Má na mysli onu bdělost, k níž vybízí apoštol Petr.
Jsou křesťané (včetně některých kněží), kteří považují otázku existence satana za překonanou. Doufám, že mezi těmi, kdo čtou tyto řádky, nikdo takový není. Popírání existence
ďábla se může stát osudným omylem. Není na místě ani úzkostný strach. V knize se dočteme také o osvobozujícím světle. Kristus dnes jako dřív má nad tím Zlým svrchovanou
autoritu.
Poučná jsou slova papeže Pavla VI.: „Jednou z nejdůležitějších potřeb církve je její obrana proti onomu zlu, které nazýváme ďáblem.“ Zdůraznil, že od učení bible a církve se odchylují ti, kdo odmítají existenci satana uznat, stejně i ti, kdo jej prohlašují za výmysl lidského
ducha, který potřeboval zosobnit neznámou příčinu zla v člověku. Byl obviňován, že se
vrací ke středověkým pověrám. Za zlostnými reakcemi novinářů lze vytušit ďáblův vztek,
že byl veřejně odhalen.
Ďábel je schopen vloudit se kamkoli, slavit úspěchy i uvnitř skupin bojujících proti sebezničujícím jevům v církvi a společnosti: zaměstnat je něčím dětinským, vést k planým
nářkům a neplodným diskusím. Na to by si měla dát pozor všechna společenství i farnosti.
Zlý duch – padlý anděl – nepřestal být andělem. Někdy na sebe bere podobu příšery, což
je ovšem jen podoba dočasná a není to skutečná podoba. Zachoval si skvělé přirozené dary,
které mu byly dány Stvořitelem. Používá je ovšem velmi špatně. Je vládcem tělesných lidí.
Jeho útoky směřují proti každému, koho ještě nedostal. Dokáže nám představit zlo jako
dobro. Působí na naše smysly, paměť i fantazii. Umí představit věci nepravdivé jako pravdivé a naopak, takže si můžeme myslet, že nám něco došlo, a ani nepozorujeme, že jsme
spolkli návnadu i s udicí. Není třeba vidět ďábla za vším, ale je třeba vědět, že nejen existuje,
ale též působí. Nemusíme ďáblu připisovat všechny jevy, které se zdají být ďábelského
původu. Právě tak by nebylo moudré pokládat je všechny za výplod hysterie či halucinace.
Nebojme se. Jsme-li spojeni s Kristem, ďábel se bojí nás. Bůh nám přichází na pomoc
svou milostí a prostřednictvím andělů světla. Ježíš dává svým učedníkům moc šlapat po
hadech a štírech a přemáhat každou sílu nepřítele.
Romana Bilderová
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Vypravili jsme se
U Panny Marie Chrobolské
Jako každoročně, i letos jsme nový rok 2016 započali již tradiční NOVOROČNÍ poutí u Panny Marie Chrobolské. Slavnostní mši svatou zde poprvé celebroval nový ředitel
Diecézního centra mládeže P. Jožka Gumenický, který připutoval pěšky spolu s mládežníky
ze Ktiše po společné silvestrovské oslavě. U oltáře mu vypomáhal kromě skvělých ministrantů ze Záblatí také náš nový pan jáhen Kája Falář z Volar a pouť přijel podpořit i otec
Jenda Mikeš z Vlachova Březí.
Kostel byl opět úplně plný. Plný nejen lidí dobré vůle a sourozenců v Kristu, ale především slávou Boží. S radostí a velkou vděčností jsme přivítali Pána v každém, kdo připutoval,
ale také Pána, kterého do Chrobol přinesl v Nejsvětější svátosti akolyta Peťa Šrámek z Prachatic, aby i zde, v tomto chrámu a této obci mohl být trvale ve svatostánku.
Hned 2. ledna jsme se začali scházet také k pravidelné modlitbě sv. růžence, kterou
bychom rádi pomáhali všem, kdo o to stojí. Především bychom se v tomto Svatém roce
milosrdenství chtěli pokoušet pomáhat všem nemocným, nešťastným, smutným a pronásledovaným, kteří den co den volají o pomoc a o modlitbu. Chceme se modlit o mír ve
světě, doma i v našich duších, za sebe navzájem i za ty, na které nikdo nemyslí.
Zpočátku jsem si myslel, že nikdo na modlitbu nepřijde, ale musím říct, že jsem byl mile
překvapen, protože hned napoprvé přišlo jedenáct lidí a tento počet je zatím víceméně
stálý. Občas mezi nás přicházejí i noví modlitebníci, z čehož máme všichni radost. Druhou
sobotu v lednu mezi nás zavítali i tři králové, kteří svým nádherným zpěvem, přáním i požehnáním odstartovali nejen své koledování ve vsi, ale také naši modlitbu.
Scházíme se každou sobotu od 14 hodin v hlavním kostele a po modlitbě jsou
všichni zváni na posezení u kávičky nebo čaje v místním pohostinství „Na faře“,
které nám sponzorsky nabídli manželé Hanka a Jan Wagnerovi, kterým bych chtěl i touto
cestou ještě jednou moc poděkovat za podporu.
Je nás na modlení zatím málo. To
nevadí. („Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem
já uprostřed nich.“ Mt 18,20) Ale vůbec
nebude vadit, když bude i plný kostel.
Proto i vás, milí čtenáři, srdečně
zvu do Chrobol na modlitbu. Budete-li
zrovna projíždět kolem nebo tu budete
na procházce či navštívíte tu někoho ze
svých známých anebo jen budete opravdově toužit někomu pomoct, PŘIJĎTE
MEZI NÁS! Svatý rok MILOSRDENSTVÍ
může být pro každého z nás nejen výzvou, ale také opravdovým darem a milostí. Za chrobolské farníky Petr Juhaňák
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Poprvé vystavený
nově zrestaurovaný
darovaný betlém
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Stalo se
Biřmování ve Volarech
V neděli 17. 1. 2016 udělil Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický, svátost
biřmování 15 biřmovancům. Zároveň udělil svátost křtu katechumenu Františkovi Langovi, který byl také biřmován.
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