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++++++++++
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tec Alois byl farář k pohledání. V létě měl kázání kraťoučké, neb lid chvátal na pole. V zimě
bylo ještě kratší, aby farníci v kostele nemrzli. Že byl selský synek,
měl pro vesnický lid pochopení. Však je nerozum
držet v neděli den sváteční, když vám na louce
schne seno. A vydat se o Popeleční středě do lesa
s prázdným žaludkem? To práce nejde od ruky.
Sem tam nějaký ten dispens se hodí.
Jednoho dne si Alois sbalil kufry. To se ví, bez
pastýře tu nezůstali, jenže ten nový byl z jiného
těsta. Na jaře bylo třeba pohnojit louky. Vyschly
cesty, a tak se každý snažil to ne příliš voňavé dílo
vykonat dříve, než se zase rozbahní. Ale byla neděle. A tak šli za farářem, jestli tedy mohou v neděli pracovat. Farář uměl česky i německy, ovládal
latinu, ale o pracích polních nevěděl nic. A že byl
stejný dobrák jako jeho předchůdce, vyřešil to po
svém. Jsou-li přesvědčení, že není zbytí, ať naloží hnůj a vyrazí na pole. Počká-li to do pondělka,
nechť neděli věnují Pánu.
Pomyslíte si, že udělal nejlépe, jak mohl, ale
farníci byli jiného názoru. Jedni vyhrožovali hladomorem, když práce odloží, druzí Božím hněvem, poruší-li přikázání. Byly z toho hádky mezi
sousedy i v rodinách. Nikdo nechtěl rozhodnout,
zda se pojede či nikoli, a riskovat, že celé vsi přivodí neúrodu či útok nebeských vojsk. Jen litovali
odchodu moudrého otce Aloise a na tom novém
nenechali nit suchou.
Když přišla zpráva o jeho přeložení, nemohli
se dočkat. A byl tu třetí farář. A přísný. V neděli
jim pole zatrhl a kdo o Popeleční středě jen olízne
kůrku chleba, ať mu neleze na oči. Čekáte-li, že
se slzou v oku vzpomínali na kněze, pro něhož
neměli dobrého slova, zase se pletete. Reptali, ale
byli rádi, že rozhodnutí, zda se spoléhat na svoji
práci či na Boží přízeň, za ně učinil někdo jiný.
Jaroslav Pulkrábek
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Liturgický kalendář
Ne

4. neděle postní – mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní, na konci modlitba
nad lidem – L. b.: fialová nebo růžová, žaltář 4. týdne
Ne 13. 3. 5. neděle postní – výroční den zvolení papeže Františka – mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní, na konci mše modlitba nad lidem – L. b.: fialová, žaltář
1. týdne
So 19. 3.	SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený
svátek – mše: Gloria, Krédo, preface o sv. Josefu – L. b.: bílá
Ne 20. 3.	Květná (pašijová) neděle – mše: žehnání ratolestí a průvod, Krédo, preface
vlastní, na konci mše modlitba nad lidem – L. b.: červená, žaltář 2. týdne
Čt 24. 3.	Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně – mše: Gloria, preface
1. o eucharistii, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…, Přijmi
tedy…, Neboť on právě dnes…“ – L. b.: bílá
Pá 25. 3.	Velký pátek – den přísného postu – L. b.: červená
So 26. 3.	SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční vigilie – mše: žehnání ohně a paškálu, Gloria, preface1. velikonoční („zvláště v tuto velikou
noc“), v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…, Přijmi tedy…“, nakonec „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. – L. b.: bílá
Ne 27. 3.	SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – v den slavnosti – mše: Gloria, sekvence, Krédo, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, o Velikonocích“),
v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…, Přijmi tedy…“, nakonec
„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. – L. b.: bílá, dnes je možno žehnat
pokrmy. Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha sv. se
místo „Anděl Páně…“ říká „Vesel se, nebes Královno…“
Po 28. 3. až sobota 2. 4. – dny v oktávu velikonočním – mše: Gloria, sekvence není
povinná, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, o Velikonocích“), v římském
kánonu vlastní „V tomto společenství…, Přijmi tedy…“. Nakonec „Jděte ve
jménu Páně, aleluja, aleluja“. – L. b.: bílá
Ne 3. 4. 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství) – mše: Gloria, sekvence není povinná, Krédo, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, o Velikonocích“), v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…, Přijmi tedy…“.
Nakonec „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. – L. b.: bílá
Po 4. 4.	SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – mše: Gloria, Krédo (při slovech „Skrze
Ducha sv. …“ se pokleká), preface vlastní – L. b.: bílá
Út 5. 4.	Nezávazná památka sv. Vincence Ferrerského, kněze – L. b.: bílá, žaltář
2. týdne
Čt 7. 4. Památka sv. Jana křtitele de la Salle, kněze – L. b.: bílá
Ne 10. 4. 3. neděle velikonoční – mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční – L. b.: bílá,
žaltář 3. týdne
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6. 3.

Slavnost Zvěstování Páně
Slavnost Zvěstování Páně se slaví 25. března, pokud ale toto datum spadá do Svatého
týdne a následujícího Velikonočního oktávu, slaví se v pondělí po 2. neděli velikonoční.
Slavnost má původ na Východě, kde se v tento den – 9 měsíců před vánocemi – slavila
už kolem r. 550. Do římské liturgie ji s některými dalšími mariánskými svátky zavedl papež
Sergius I. ke konci VII. století (687-701).
Slavnostně je připomínán den, v němž byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že
se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. Děj nám tlumočí slova evangelia Lk 1,26-38. Ta
nejdůležitější slova nám Církev doporučuje opakovat třikrát denně v modlitbě Anděl Páně.
Maria s nejdokonalejší láskou, které byla schopna, řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi
stane podle tvého slova.“(Lk 1,38) Maria tak řekla „ano“ ke spolupráci se vším, co Bůh v ní
uskutečňuje; se vším, co od ní bude v budoucnu očekávat a čím dovrší plán spásy.
Maria dokonale uskutečňovala Boží vůli a je tak pro nás příkladem.
Bůh na sebe bere úděl člověka a zároveň tak potvrzuje, že člověk je člověkem od okamžiku početí. Devět měsíců před narozením má člověk stejnou hodnotu jako po něm.
Hodně Marií slavilo svůj svátek právě v tento den, kdy se Panně Marii dostalo největšího
možného daru od Boha. Mnohé ženy se však na dar života dívají zcela jinak. Vidí předně to,
co nepříjemného počatý život může pro ně znamenat. A Maria, když Bůh očekával její souhlas, dává jej nejen se samozřejmostí, ale jako nejpokornější služebnice. Neptá se, jak vyřeší
problémy spojené s jejím početím. A ví, že mohou být hodně nepříjemné. Rozhodla se pro
panenství a bude považována za ženu nevěrnou, jakou zákon přikazoval ukamenovat. Její
srdce však zůstává přeplněné láskou, důvěrou a odevzdaností Bohu. Láska přece vše unese
a důvěra je spojena s vírou v neskonalou Boží dobrotu, proto obsahuje i tu odevzdanost.
25. březen je i dnem modliteb za nenarozené děti a podnětem k dalším aktivitám na
jejich ochranu.
Zdroj: www.catholica.cz
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Boromejky
Láska musí být schopna oběti…
Matka Vojtěcha napsala k postní době v roce 1976:
„Co uděláme, abychom prožily letošní postní dobu svatě? Abychom stály
u trpícího Krista nejen se svým soucitem, ale i s plnou aktivitou milosrdné
lásky? Jsme církev bojující a putující. Pro nás není pohodlný klid. Obdarované charizmatem kontemplace a milosrdenství, nastoupily jsme cestu dokonalé lásky a rozhodly se ke stálé snaze a k vytrvalému úsilí, aby milosrdný Ježíš
se stal viditelný skrze naši pokornou službu. Naše láska musí však být schopna obětí. Jinak není
pravou láskou. Bez umírání sobě nepůjdeme vpřed. Čerpejme k tomu sílu, odvahu a světlo z utrpení našeho Pána. Pohlížejme na Kristův kříž, rozjímejme jeho přebolestnou cestu na popraviště
v doprovodu Matky bolesti, abychom i my dovedly přijímat svůj úděl v jeho plné tíži.
Ať pohled na kříž, který je vyznáním Ježíšovy lásky k člověku, uschopní nás k dokonalé oběti,
k vlastní proměně. Čím horlivější bude toto úsilí, tím větší měrou se bude Boží milosrdenství
dotýkat našich srdcí, aby je proměnilo, naplnilo a uschopnilo, aby se duše stávala zdrojem lásky
pro druhé.
S důvěrou v Ježíšovu dobrotu a ve společenství Matky bolesti a milosrdenství vstupme do ticha
postní pouště, kde zmlká lomoz světa a hovoří Bůh. Houževnatě usilujme o samotu s trpícím
Kristem. Učme se mlčení, abychom zakusily plodů svatopostní doby.
Modleme se často křížovou cestu. Zde rozněcujme oheň svých ideálů. Pravé milosrdenství je
nemožné bez lásky k Ukřižovanému.
Pochopme i my velikost postní doby, velikost dneška! Žijme svatě!
Myslím na vás, přeji hluboký ponor do tajemství Utrpení a denně vám v tichu svatostánku
s láskou žehnám.“
Měsíc březen je pro nás boromejky významný tím, že se 25. března 1914 narodila Matka
Vojtěcha. Stále se pracuje na kauze jejího blahořečení. V našem mateřinci v Praze se připravuje archivní a presentační místnost Matky Vojtěchy, také je připravován nový web s devíti
jazykovými mutacemi. Dotiskly se knížky a novény. Byly vydány záložky a obrázky s citáty
Matky Vojtěchy z grantu, který poskytlo Ministerstvo kultury. Stále prosíme o zázrak,
který je potřebný k jejímu blahořečení. Již v roce 1993 vznikla modlitební skupina, která se
obnovila, a v těchto dnech se přidalo také 71 věřících z Maďarska. Skupina dosáhla počtu
více než 100 a přimlouvá se za 34 vážně nemocných, kteří se svěřili do přímluvné modlitby
k Matce Vojtěše. Připojit se může každý.
A co je nového u nás boromejek?
Na našem Neumanneu stále pracují dělníci. Dokončuje se druhá etapa, na kterou se
nám podařilo sehnat peníze. Kdo prochází kolem, může zaznamenat, že je dokončena
dřevěná pavlač, jsou zasazena všechna okna. Pokračuje se na vnitřních pracích. Vznikají
jednotlivé pokoje, jsou dokončeny omítky a pokládají se dlaždice podlah a koupelen. Stavební firma by ráda letos s pracemi skončila, ale chybí peníze na třetí etapu – dokončení
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stavby a vnitřní vybavení. Naše představená seRelief na fasádě
stra Alena je velmi houževnatá, stále vypisuje
různé granty a shání peníze. Každých 14 dnů
probíhají kontrolní dny, kdy si můžeme celou
stavbu prohlédnout.
Na štítu našeho domu už je opět kříž, který
byl v padesátých letech odřezán. Také je ve štítu
kaple kruhový medailon a my jsme plánovaly,
že tam bude reliéf sv. Jana Neumanna. Velmi
jsme pátraly, kdo tam mohl dříve být. Sestry,
které by si to mohly pamatovat, nežijí, ty, co žijí,
jsou už staré a nevzpomněly si. Nechaly jsme
udělat sondu na přání památkářů, ale nic nebylo objeveno, jen vrstvy omítek. Sestra Alena při
své cestě do Prahy zapátrala v našem archívu
a našla jednu starou fotku, na které bylo znát,
že tam byla malba. Ale koho? Začala fotku počítačově zvětšovat a najednou nám přišlo, že je
tam sv. Karel Boromejský. Nemohl tam být ještě
sv. Jan Neumann, protože v té době nebyl svatořečený. Velmi nás to oslovilo a chceme tento
obraz do kruhu vrátit. Finančně nás to vyjde na méně peněz. Chtěly bychom nechat vytvořit novou pamětní desku společnou pro sv. Jana Nep. Neumanna s Matkou Vojtěchou vedle
hlavních dveří. Prosíme, provázejte nás i nadále svou modlitbou, abychom Neumanneum
dostavěly a opět mohly začít žít společně. Těšíme se, že se také s vámi budeme setkávat
u nás v klášteře při různých příležitostech. Plánujeme tam vytvořit sv. Janu Neumannovi
a naší Matce Vojtěše galerii a také vzpomínku na Sudety, protože v klášteře čekali němečtí
obyvatelé na odsun. 
S.M. Sebastiana
Nová fasáda kláštera
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Homilie
Ještě jednou přemítání nad tématem milosrdenství a spravedlnost. Spravedlnost říká,
kdo co dluží, ať vrátí. Milosrdenství naopak odpouští dluh. Pokud někdo chce projevit milosrdenství a neporušit spravedlnost, musí za dlužníka dluh uhradit a poškozené napravit.
Ano, i Bůh, aby mohl projevit své milosrdenství a neporušil spravedlnost, dal výkupné –
svého Syna. Dovolím si to vyjádřit smyšleným příběhem, který jsem slyšel vyprávět.
Představte si soudní přelíčení. V čele sedí soudce, poctivý a neúplatný. Vlevo je již připraven žalobce, dobře informovaný a obeznámený s případem přelíčení. Je přiváděn ten, kdo
má být souzen. A klidně si představ, že jsi to právě ty. Oním soudcem je Bůh a ty víš, že zváží
v tomto přelíčení celý tvůj život. Postupně si začínáš uvědomovat, že jsi nechal svůj pozemský živost za sebou a blíží se chvíle, kdy bude otevřena kniha života a budeš souzen podle
svého smýšlení, mluvení a svých skutků. Již stojíš před soudnou stolicí a rychle poznáváš
žalobce, neboť začíná prudce a přesvědčivě svou řeč. Žalobcem je zde ďábel. Ten, který tě
tolikrát ponoukal ke zlému, stavěl proti Bohu a jeho záměrům s tvým životem. Ten, který se
tě tolikrát snažil přesvědčit, že nemáš myslet na budoucnost, ale na přítomnost; že spravedlivý Boží soud po smrti je jen hloupé vyprávění církevních hodnostářů na zastrašení věřících.
Ten, který ti tolikrát otupoval tvé výčitky svědomí. Nyní mluví hlasitě a přesvědčivě: „Bože,
ty jsi spravedlivý! A této spravedlnosti se dovolávám. Kdo co pokazil, ať napraví, a co dluží,
ať vrátí. Tady ti předkládám dluh tohoto člověka. Byl sice ještě malý, ale dobře věděl, že to
tu holčičku bolí, když se jí vysmívá. A měl z toho radost a pokračoval v tom. Jen si vzpomeň,
kolik to tehdy tu holčičku bolelo a kolik se pro to posmívání trápila. A vzpomeň si, jak chodil
mamince do její skrýše se sladkostmi. A nikdy se nepřiznal. A jak podváděl při hrách, jenom
aby vyhrál.“ A jeho řeč neúprosně vypočítává všechny události tvého života, v kterých jsi
jednal nečestně a nepoctivě. Vypočítává chvíle, kdy jsi mohl udělat dobro a neudělal. A čím
dál víc, jak přechází z dětských let do dospělosti, jsou události, jež připomíná, závažnější
a závažnější. A nejhorší je, že dobře víš, že je to pravda. Postupně cítíš, že je jen málo, co
můžeš přednést na svou obhajobu. Ano, konal jsi i dobro, ale vyváží a převáží to to špatné?
Jaká je vlastně náhrada za bolest, kterou jsi druhému způsobil, když jsi jej nespravedlivě pomluvil? Jak nahradíš jeho probdělé noci, v kterých se trápil nad ztrátou cti svého jména? Jak
nahradíš to, že kvůli tvému jazyku nedosáhl zaměstnání, které by vykonával dobře a mohl
přinést více peněz své rodině? A ďábel mistrně vylíčil, jak by děti tebou poškozeného mohli
právě za tyto peníze strávit pobyt na táboře, kde by potkali člověka, jenž zásadně v dobrém
mohl ovlivnit jejich život. A tak se život dětí tohoto pomluveného mohl odvíjet úplně jinak.
A ty víš, že je to tvoje vina. Jak to nahradit? A právě tehdy postřehneš, že je tu i ten, který tě
chce hájit. Tvůj advokát. Jeho hlas je mírný, plný lásky a moci. Je to Ježíš. „Tento člověk mi
odevzdal svůj život. Jeho život je mým životem a jeho dluh je mým dluhem. Přijímám tento
dluh a splácím jej cenou své oběti na kříži.“ A v té chvíli si s velkým ohromením uvědomuješ,
že ďábel nevypočítával nic z toho, co jsi Ježíši už odevzdal ve zpovědi. A poznáváš, že už
tehdy Ježíš zaplatil za tvé hříchy drahocennou cenou své krve.
Aby tedy Bůh mohl projevit své milosrdenství, aniž by porušil spravedlnost, musíme mu
to umožnit tím, že mu svůj život otevřeme a celý mu jej darujeme. Že mu odevzdáme zvláště
svoje dluhy, své hříchy. Doba postní je pro to jistě zvlášť příhodná.
P. Josef Sláčík
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Life update
Myšlenky z Poselství Svatého otce Františka
k postní době
Jako každým rokem i letos vydal Svatý otec poselství pro postní dobu. V tomto poselství
se zaměřuje především na milosrdenství, které slavíme celý tento Svatý rok. S několika
myšlenkami, které mne zaujaly, bych se rád podělil v tomto článku. Myšlenky se týkají
především skutků milosrdenství, ke kterým jsme papežem vyzýváni.
„Boží milosrdenství proměňuje srdce člověka, dává mu zakusit věrnou lásku, a tím jeho
samého uschopňuje k milosrdenství. Stále novým zázrakem je to, že Boží milosrdenství může
vyzařovat do života každého z nás, motivovat nás k lásce k bližnímu a dávat impulz k tomu,
co církevní tradice nazývá skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Připomínají nám, že
naše víra se vyjadřuje konkrétními každodenními skutky, které mají za cíl pomáhat našemu
bližnímu na těle i na duchu a podle kterých budeme souzeni: dávat mu jíst, navštěvovat ho,
utěšovat, vzdělávat. Proto si vroucně přeji, aby křesťanský lid během Svatého roku přemýšlel
o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To bude způsob, jak probouzet naše svědomí
často ukolébané tváří v tvář dramatu chudoby a jak hlouběji pronikat k jádru evangelia, kde Boží
milosrdenství upřednostňuje chudé. V chudém se totiž Kristovo tělo stává znovu viditelným coby
tělo, které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené a na útěku..., abychom jej rozpoznali, dotýkali
se jej a poskytovali mu péči.“
Svatý otec dále v poselství poukazuje na problém našeho „vyspělého civilizovaného“
světa, kde člověk, který žije v blahobytu, může být v tomto světě naopak tím nejchudším,
zvláště tehdy, libuje-li si ve svém bohatství: „ … Myslí si, že je bohatý, ale ve skutečnosti je
nejchudší z chudých. Je takový, protože je otrokem hříchu, který ho nutí, aby bohatství a moc
používal nikoli ke službě Bohu a druhým lidem, ale k tomu, aby v sobě potlačoval vědomí, že ani
on není ničím jiným než ubohým žebrákem. Čím větší jsou bohatství a moc, jimiž disponuje, tím
větší může být jeho klamné zaslepení. Může dojít až tak daleko, že ani nebude chtít vidět chudého
Lazara, který žebrá u dveří jeho domu a je obrazem Krista, jenž si v chudých vyprošuje naše obrácení. Lazar je tou možností k obrácení, kterou nám Bůh nabízí a kterou možná my ani nevidíme.
Toto zaslepení je doprovázeno pyšným blouzněním o všemohoucnosti, v němž se neblaze ozývá
ono ďábelské „budete jako Bůh“, které je u kořene každého hříchu. Takové blouznění může nabýt
i sociální nebo politické podoby, jak to ukázaly totalitní režimy 20. století a jak to dnes ukazují
ideologie unifikovaného technicko-vědeckého myšlení, které se snaží učinit Boha bezvýznamným
a člověka chtějí zredukovat na manipulovatelnou masu. A zároveň to mohou ukazovat i struktury hříchu spojené s falešnými rozvojovými modely založenými na zbožštění peněz. Ty vedou ke
lhostejnosti bohatších lidí a společností k osudu chudých, před nimiž zavírají dveře a dokonce je
nechtějí ani vidět.“
„Nepropásněme tuto postní dobu jako čas příhodný pro obrácení!“ – tak zní závěrečná výzva
Svatého otce.
Petr Šrámek
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Kláštery
Kladruby
V našem putování za významnými českými kláštery se tentokrát vypravíme do vzdálenějšího koutu naší vlasti, na Tachovsko, kde byl roku 1115 založen benediktinský klášter,
jeden z mnoha na území celé Evropy i Čech. Kladruby byly již před založením kláštera
trhovou vsí a bydlištěm lidu pracujícího v lesích, jak napovídá staročeský výraz „kladorub“
– dřevorubec.
Čas založení kláštera potvrzuje zakládací listina vystavená knížetem Vladislavem I.
a jeho manželkou Richenzou z Bergu. Potíže však na sebe nenechaly dlouho čekat. Nový
klášter nevznikl takříkajíc na zelené louce, patrně měl svého předchůdce a původní a noví
mniši, kteří v počtu dvanácti přišli na přání kněžny z bavorského Zwiefaltenu, se nehodlali
uhnout jedni druhým. Po čase sporů se bavorští mniši vedení opatem Oldřichem vrátili
zpět do svého mateřince a teprve roku 1130 přišli natrvalo pod vedením opata Bertholfa.
Stavba kláštera a jeho baziliky zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie probíhala za Vladislavova života, až do jeho smrti a poté do roku 1233, kdy byl chrám vysvěcen za krále
Václava I. Románská bazilika byla založena na tradičním trojlodním půdorysu, s příčnou
lodí a pohřební kaplí v její jižní části. Lodě chóru byly zakončeny apsidami, které však
zanikly při pozdější barokní přestavbě. Zároveň s kostelem byla stavěna křídla konventu
vytvářející čtvercový rajský dvůr.
Klášter byl obdařen mnoha vesnicemi a dvory, ve druhé polovině 14. století vlastnil
128 vsí. Byl také vystavěn na důležitém místě při stezce do Norimberku, a proto se stával
místem jednání duchovních i světských osobností, i samotného císaře Karla IV. Do centra
politické pozornosti se dostal také za vlády jeho syna Václava IV., který s podporou papeže
Bonifáce IX. usiloval o povýšení kladrubského chrámu na biskupský kostel jako součást
věčných sporů krále s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Následné drama husitských bouří
se nevyhnulo ani odlehlému klášteru. Mniši však stačili mnoho cenností zachránit a uprchnout s nimi přes hranice do Regensburgu. Benediktini se po čase vrátili, škody byly opraveny, ale ničivý požár roku 1590 a válečné doby 17. století klášter téměř zničily.
Teprve počátkem 18. století přichází doba nového rozkvětu a obnovy. Do vedení kláštera
se dostává opat Finzgut. Povolává dva významné stavitele – Jana Blažeje Santiniho – Aichla (1677 – 1723) a Kiliána Ignáce Dientzenhofera
(1689 – 1751). Ti předložili přestavenému kláštera své projekty na
opravu baziliky a konventu a následkem tohoto konkurzu bylo rozhodnuto svěřit novou úpravu kostela Santinimu a konvent jeho
kolegovi.
Jan Santini byl pozoruhodným architektem, pocházel z rodiny italských kameníků usazených v Čechách. Jeho otec i dědeček pracovali na opravách a stavbách na svatovítské katedrále.
Jan byl vyučen malířem a v mládí se vydal na obvyklý vandr do
Rakouska a Itálie. Nejvíce jej zaujal Řím a v něm stavby Borrominiho. Po svém návratu do Čech se stal stavitelem, dokonce
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přes své mládí uznávaným a vyhledávaným stavitelem.
Doba přála barokní kultuře,
vznikaly církevní i civilní stavby –
kláštery, kostely, šlechtické zámky,
celé urbanistické celky. Bylo však
potřeba obnovit také původně gotické, případně románské stavby
chrámové a klášterní. Přáním „investorů“ bylo zachovat kontinuitu
s gotickým slohem. Tak vznikl zásluhou Jana Santiniho-Aichla zcela
ojedinělý sloh barokní gotiky, který on sám nazýval „more gotico“.
S jeho díly se můžeme setkat v Sedlci u Kutné Hory, ve Žďáru nad Sázavou nebo v klášteře
v Želivi.
Přestavba baziliky a klášterních budov započala roku 1712. Santini nejprve přestavěl
západní trojlodí spolu s průčelím, následovala příčná loď a nakonec trojlodní chór, zakončený trojlistými kaplemi, které nahradily původní románské apsidy. Dominantou chrámu se
stala kupole s lucernou nad křížením lodí. Architekt použil hlavně pozdněgotické stavební
i dekorativní prvky. Klenby chrámových lodí pokryl výrazným žebrovím, které vytváří motivy sítí a osmicípých hvězd. Tyto „mariánské“ hvězdy se opakují na jeho stavbách nejen
v klenbách, ale také v kružbách oken a mozaikách podlah. Kromě symbolu hvězdy používal
také dalších – motivu lilie – symbolu čistoty, symbolického čísla tří – symbolu Nejsvětější
Trojice. Také královská koruna Panny Marie jako královny nebes zdobí kopuli kladrubského chrámu. Vnitřek kopule je pokryt freskou s motivem Nanebevzetí Panny Marie a další
fresky s mariánskými motivy pokrývají boční stěny chrámu. Autory nástěnných maleb byli
bratři Asamové pocházející z Bavorska.
V době svého dokončení byl mariánský chrám podivuhodně stylově jednotný. Santini
navrhl tvar kazatelny, baldachýnový hlavní oltář a dokonce i skříň varhan. Úplného dokončení stavby se však autor nedočkal. Zemřel na podzim roku 1723. Chrám byl dokončen
a vysvěcen o tři roky později r. 1726.
Přestavby a přístavby budov konventu probíhaly pod vedením Dientzenhoferovým až
do sedmdesátých let. 7. listopadu 1785 však byl benediktinský klášter výnosem Josefa II.
zrušen. Nějaký čas sloužil jako kasárna a špitál. K velkému štěstí této stavební památky zakoupil celé panství i s klášterem v roce 1791 kníže Alfréd I. Windischgrätz. Budovy konventu nechal přestavět do podoby obytného zámku a v dalších nechal zřídit pivovar. Knížecí
rod vlastnil panství do roku 1915, kdy vymírá hlavní větev rodu. Aladár, příslušník vedlejší
rodové větve, zůstal v Kladrubech, zřídil rozsáhlou knihovnu a založil rodinný archiv.
V roce 1954 převzal starost o bývalý klášter stát a v roce 1967 Národní památkový ústav
Plzeň. Jeho zásluhou zůstaly zachovány vzácné stavby i jejich interiéry. Následně bylo
v prostorách konventu umístěno lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna přestěhované
ze západočeského zámku Valeč. 
MFK
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Akolyté vikariátu
V našich farnostech se stále častěji setkáváme s akolyty, kteří byli ke své službě vyškoleni
vikářem a pověřeni biskupem. V čem jejich služba spočívá a kdo vlastně jsou? Postupně je představujeme v této rubrice.

Marie Turková
Moje cesta ke službě Pánu začala s Otcem Jaroslavem Havrdou v nemocnici.
Nejdříve jsem vozila pacienty do kaple na mši sv. Potom jsem nosila eucharistii nemocným na lůžku, vozila do Starých Prachatic paní A. Bauerové, vozila jsem pana děkana zaopatřovat. Někdy také bylo potřeba vést bohoslužbu slova. Vedla jsem křížové cesty v postě
v kostele.
Po vystudování bakaláře s obhajobou diplomové práce na TF ČB už jsem se více věnovala
výuce náboženství na školách ve Volarech, Lhenicích, Husinci, Zbytinách, ve Vlachově Březí
a v Prachaticích.
Pět roků pro můj život zvláštních bylo v Boru u Tachova u Mons. Vladimíra Borna (spolužáka otce Havrdy). Tam byla práce ve školách, také návštěvy opuštěných starých lidí,
přinášení eucharistie, přípravy ke křtu, svátosti smíření, k 1. sv. přijímání, k biřmování.

Marie Turková obklopena katechety našeho vikariátu
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Byla to dobrá škola, kdy člověk zjistí, že potřebuje k životu jen 2 velké tašky, ale 5 beden
pro výuku náboženství. Škoda, že dnes se na těch školách většinou neučí.
Po návratu domů bylo potřeba učit ve speciální škole, ve Vlachově Březí, pomáhat
Mgr. Lence Hanžlové a zapojit se ve farnosti, kde bylo potřeba. Zastavovali mě lidé, že by
chtěli pokřtít děti, ale nechodili nikdy do kostela, a tak jim nejprve dát literaturu, popovídat
si, naslouchat jim, naučit základní modlitby, nakonec je přivést na faru ke kněžím.
Mám 6 vnoučat a ty jsou na prvém místě, když potřebují, snažím se vyhovět tak, jak mi
zdraví dovolí. Chodím dnes už jen v pondělí a úterý do Domova Matky Vojtěchy a v poledne
jdu do hospice tam, kde je potřeba modlitba nebo jen si popovídat, někdy je potřeba něco
pomoci, ale je to už jen podle mého zdravíčka.
Stále děkuji Pánu Bohu za uzdravení na 18 let. Celé ty roky jsem byla bez bolesti. Ani
jeden zub se mi nezkazil. Při kontrolách mi pan Dr. Matauch říkal: „Být víc takových, tak
zničíte dentisty.“ Teď dva roky se mi pomaloučku všechny bolesti vrací. Letos je to 20 let
od mého uzdravení, 12. července. Máme 50 let manželství a je mi 70. Pán má se mnou jiné
úmysly. Tak si říkám, že jsem prožila nádherný život, 3x pokaždé jinak. Pokud budu muset
všechno odevzdat, tak prosím, abych se mohla s jasnou hlavou modlit růženec až do konce.
Ráda jsem četla u ambonu, dnes jsem ráda, když čtou mladí. Vždy se těším do kostela,
protože se tam všichni máme rádi, a vážím si všech, kdo se o kostel starají. Pán všechny
provázej. 
Marie Turková

Na svátek svaté Anežky Římské se ve hřbitovním
kostele sv. Petra a Pavla konal pohřeb naší milované
farnice paní Zdeny Kosmatové. Plný kostel věřících
na zádušní mši svaté dokazoval, jak známá a významná to byla žena a především věrná křesťanka.
Vždycky myslela na druhé. Její lásce neunikl skoro
žádný kněz, který působil na prachatické faře. Když
bylo potřeba pomoct, pomáhala, dokud mohla, když
bylo potřeba obdarovat, dávala skromně a s láskou,
když bylo potřeba děkovat, napsala děkovací list
a přečetla jej před celou farností. Celá léta se zapojovala do všech prací při kostele i na faře. Její mateřské
péči neunikla ani naše sesterská komunita. Kolik to
bylo darovaných přebytků z její zahrádky po celá léta. Jak ráda bych ji ještě jednou
za všechnu lásku objala, tak jak jsem to dělávala při našem setkávání po mši svaté
téměř každý čtvrtek. Ona to jistě ví. Jak řekl pan vikář ve své promluvě: „Ona už
nepotřebuje víru a naději, jí zůstala láska a ta je jí odměnou.“ Budeme na ni dlouho
vděčně vzpomínat, ale nebe jí přejeme z celého srdce.
SM. Sebastiana
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Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy
Kvilda
Hřbitov na Kvildě si možná
vybavíte z filmu Král Šumavy. Zarostlý, zanedbaný, ale ještě s náhrobky a kříži. Natáčela se zde
scéna pohřbu jednoho z pohraničníků a byla zde umístěna „mrtvá
schránka“. Ale od počátku.
V roce 1765 kladně odpovědělo pražské arcibiskupství
žádosti kvildských o výstavbu
kostela a spolu se svatostánkem,
jenž je naším nejvýše položeným
kostelem, byl zřízen i hřbitov.
Dvě století sloužil a pak přišla druhá světová válka a po
ní odsun. Hřbitov zpustl a v roce 1976 vyhověly úřady žádosti o zrušení hřbitova,
k čemuž došlo o dva roky později. Železné kříže byly odvezeny do sběru, náhrobky vysypány v prostoru Hraběcí hutě v nepřístupném hraničním pásmu. Na jaře roku 2004
bylo odtud několik z nich vyzdviženo a symbolicky navráceno na hřbitov. V roce
2008 z nich bylo vytvořeno pietní místo opatřené pamětní deskou. Posledním krokem by pak mělo být znovuzřízení hřbitova, ke kterému snad dojde brzké době.
Vzhledem k tomu, že se nezachoval plán pohřebiště, nelze určit, kdo je kde pochován,
a pomoci může jen několik starých fotografií. A tak se asi nedozvíme, kde je pohřbeno devatenáct Židovek z pochodu smrti, který Kvildou procházel na samém konci války. Hladem
a vysílením zmučená těla byla nejprve zakopána na obecním mrchovišti, nacházejícím se
pod lesem nad Tremlovým
statkem, vpravo od staré
cesty na Pláně. Až po válce byla těla exhumována
a pohřbena na hřbitově.
Snad byla potom i s dalšími těly nalezenými na trnité trase pochodu uložena
ve Volarech. Konkrétní zápis o tom jsem však neviděl. Nenajdeme ani hrob
Stefana Kusse, který v roce
1941 padl v Rusku a deska
s jeho jménem je umístěna
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na zmíněném pietním místě. V literatuře jsem našel zápis o dvou uprchlých, dopadených
a zastřelených zajatcích z tábora u pramenů Vltavy. Pohřbeni byli v neoznačeném hrobě.
Shodou mnoha okolností se však zachoval hrob rodiny Strunzů, kde je pochován jeden
z nejslavnějších kvildských rodáků.
Josef Strunz se narodil v roce 1823 Petru Strunzovi, který na Kvildě v roce 1820 otevřel pilu na rezonanční dříví, a Teresii Zoglauerové. Josef podnik převzal, rozšířil a zmodernizoval. Byl typem podnikatele, jenž svou prozíravostí, talentem a pracovitostí nejenom dospěl ke značnému majetku, ale těšil se i velké úctě. Vlastnil několik domů, na 400
hektarů pozemků a množství dobytka. Byl dlouholetým a váženým starostou obce, která

mu za věrné služby udělila čestné
občanství. Velice aktivně prosazoval
stavbu železnice spojující Strakonice
a Volary a finančně se na stavbě podílel, za což mu byl udělen Zlatý kříž za
zásluhy. V roce 1895 odešel na odpočinek a firmu podstoupil nejstaršímu
synovi z prvního manželství Adolfovi, což je druhé jméno na náhrobku. Adolf podnik dále rozvíjel a před
svou smrtí jej v roce 1938 předal
dceři. Třetí jméno na náhrobku patří
Adolfu Strunzovi mladšímu, jenž padl
v březnu roku 1917 v Maďarsku. Před
časem byla o náhrobek opřena deska se jménem Františky Strunzové.
Avšak bylo by chybou říci, že jde o jediný hrob, který zůstal na svém místě.
Jen pozornému návštěvníkovi totiž
u zdi kostela neunikne malý, osamocený, u země se krčící kámen, na němž
je vytesáno: Zde sní svůj věčný sen
Vašíček Sláma.
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Stalo se
Farní ples ve Vacově
Dne 30. 1. 2016 se již po 19. konal
tradiční farní ples v restauračním zařízení „ U Milušky“ ve Vacově.
Ples byl zahájen letos P. Janem
Janouškem ze Čkyně. Zúčastnil se
též jáhen Jaroslav Filip z farnosti
Vimperk.
Úvodem zazpívalo duo paní Marie
Mrázková a paní Marcela Babíčková
ze Zdíkova. O hudební doprovod na
klávesy se postarala paní Lenka Kohoutová. Ve svém repertoáru měly
krásné písničky se šumavskou tématikou, které se všem velmi líbily. Za
svůj zpěv byly odměněny potleskem.
K tanci i poslechu hrála skupina
TRIO ORION.
Celý průběh plesu byl spontánní a pečlivě připravený. Velký podíl na přípravě měli hlavní
organizátoři tohoto plesu: paní Olina Šochmanová, Ludmila Broschová, manželé Kortusovi
z Michalova a mnoho dalších.
Poděkování patří všem, kteří se na tomto plese podíleli.
Hezké prostředí, dostatek prostoru k tančení, bezvadná čistota, vzorná obsluha, příjemný a vstřícný personál přispěli k výborné náladě všech návštěvníků.
Tombola byla tak bohatá, že každý zakoupený lístek vyhrával.
Dá se říci, že tento farní ples významně přispěl k setkávání přátel, sousedů, spolužáků
i jiných.
Závěrem přejeme hodně štěstí, zdraví a již dnes se všichni těšíme na jubilejní 20. farní
ples. 
Milli Hojdekrová, Josef Sova
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Ples ve Vimperku
Tak jsme se po roce zase sešli na Růžičkovém plese. Konal
se 29. ledna 2016 ve spolupráci
s Oblastní charitou Vimperk,
k tanci hrála kapela Renesance
a bylo i půlnoční překvapení.
Lukáš Brabec nám zabubnoval na soupravu bicích. Bubny,
myslím, dovedou člověka hodně zmobilizovat. Prodávaly se
růžičky, a tak mi zbyla i pěkná
vzpomínka.
Viktorie Předotová

Stalo se

Ministrantský turnaj o Mikešův pohár ve florbalu
V sobotu 20. 2. 2016 ve Vlachově Březí se zúčastnily ministrantského turnaje o Mikešův pohár ve florbalu 4 týmy. Tým Volar porazil tým Katovic 7:3, tým Vlachova Březí 4:1
a tým Velešína 3:1. Tým Katovic prohrál s týmem Velešína 1:2 a s týmem Vlachova Březí
2:8. Tým Velešína pak remízoval s týmem Vlachova Březí 4:4. V nájezdech tým Vlachova
Březí porazil tým Velešína 3:2 a skončil tak na 2. místě.
Volarskému týmu k vítězství gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci farnosti.

Pouť do Svaté země
Svatý Petr a kohoutí zpěv
Vydáváme se znovu po stopách Ježíšova utrpení, přesněji řečeno: po stopách událostí
poslední noci jeho pozemského života. Jenom je – z praktických důvodů – projdeme v jiném
časovém sledu, než se skutečně staly. Jsme stále na Siónu, obráceni směrem k východu, za
zády máme baziliku Dormitio a před sebou Olivovou horu. Za hranou svahu, spadajícího
prudce do cedronského údolí, vykukuje špička kostela. Teprve zblízka ho můžeme vidět
celý. Je to Svatý Petr „in Gallicantu“.
Ptal jsem se dětí při náboženství, co to je kuropění. Rozjímali jsme tenkrát nad slovy evangelia podle Marka (Mk 13,33-37), kterými nás Pán Ježíš napomíná k bdělosti:
„…nevíte, kdy pán domu přijde – zda navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, …“.
Došli jsme k závěru, že jde o část dne, pozdější než půlnoc a dřívější než ráno. Proč se jí ale
říká právě takto, to nikdo nevěděl. Kohouta prostě dnes už ani na malém městě nevnímáme
a budíme se zpravidla jinými zvuky. Proto si dovolím titul kostela sv. Petra „in Gallicantu“,
který se do češtiny tradičně překládal výrazem „za kuropění“, přeložit spíše „při kohoutím
zakokrhání“. Hned je jasné, o co jde. Je to místo Petrova trojího zapření, zbabělosti, ale i lítosti a hořkého pláče. V modlitbě papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství se modlíme:
„Tvůj láskyplný pohled … přiměl Petra plakat, když tě zradil …“ Snad se to stalo právě tady?
Vyprávějí o tom všichni čtyři evangelisté. Někteří zmiňují jedno zakokrhání, jiní dvě, ale to
není důležité. I my sem přicházíme prosit za odpuštění našich hříchů, za to, aby Pán na nás
pohleděl s láskou. Kéž je naše lítost vždy tak opravdová, jako byla Petrova. Kéž dokážeme
i my jednou z celého srdce vyznat: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji!“ (Jan 21,17).
Jsme v Jeruzalémě, tak nás nesmí překvapit, že různé tradice, spojující určitá místa s biblickými událostmi, si mohou odporovat a jedna druhou vyvracet. Každý hájí posvátnost
a důležitost právě toho svého kousku. V tomto případě panuje shoda v tom, že jde o místo,
kam se Petr uchýlil po svém obrácení a kde hořce oplakával svůj hřích. Ale kde stál Kaifášův
dům, na jehož dvoře došlo k zapření, v tom už shoda není. Pravdou je, že stavět palác s velkým dvorem (kde by se dalo sedět kolem ohně) a nutným zázemím pro početný personál
v tak příkrém svahu, protkaném navíc sítí jeskyň a skalních slují, se nejeví jako rozumné.
Ale co my víme! Tehdy hrála roli i všelijaká
obranná a bezpečnostní hlediska, která dnes
jen těžko umíme posoudit.
Poutník z Bordeaux
píše ve své zprávě z roku
333: „Na místě, kde se od
rybníka Siloe vystupuje
na Sion, je vidět, kde stál
dům velekněze Kaifáše.“

A sv. Cyril Jeruzalémský v jedné ze svých katechezí přidává ponaučení: „Dům Kaifášův tě
obviní. Svými dnešními troskami vypovídá o moci toho, který v něm byl kdysi odsouzen.“ Z toho
je patrné, že ještě ve 4. století musely být rozvaliny Kaifášova paláce jasně viditelné a všem
známé.
Na místě, kde nyní stojíme, začali s vykopávkami v roce 1888 (tedy právě v roce pouti
našeho krajana a průvodce P. Václava Macka) assumptionisté. Zjistili, že tu stál kostel už
v byzantské době. Potkal ho stejný osud, jako většinu jiných byzantských kostelů ve Svaté
zemi: během vpádu Peršanů na začátku 7. století byl vypálen a zbořen. K obnově došlo
poměrně záhy – už ve druhé polovině 8. století svědčí řecký mnich Epifanios: „Za městem je
poblíž hradby kostel, kde Petr hořce plakal, když vyšel ven; a napravo od něho, asi tři střely lukem,
je rybník Siloe.“ V období křižáckých válek se těšil mimořádné úctě. Možná i proto, že řada
rytířů pocházela z území, které má kohouta ve znaku od nepaměti (dnešní Francie!). Právě
tehdy dostal titul „in Gallicantu“ – „u kohoutího zakokrhání“. Anglický mnich Saewulf,
který navštívil Jeruzalém v roce 1102, nalezl „na svahu hory Sion kostel svatého Petra, který
se nazývá ,Gallicanus‘, do jehož krypty se apoštol uchýlil, aby oplakával svou vinu“. O něco
později (r. 1106) ruský opat Daniel, poté, co popsal Kaifášův dům, ve kterém Petr zapřel
Pána, uvedl: „Nedaleko odtud na východním svahu hory je hluboká jeskyně, kam se sestoupí po
dvaatřiceti schodech… Tady bylo místo Petrova pláče.“
Kostel, který tu je dnes, byl dokončen v roce 1931. Architektonicky není ničím zvláštní – až na to, že stojí ve velmi členitém terénu, tvoří několik podlaží a stavitelé se museli
vyrovnávat i s různými slujemi a jeskyňkami, kterými je celý svah protkán. Přesto ho mám
velmi rád. Je to vůbec první místo, které jsem ve Svaté zemi navštívil. Jindy jsme tu slavili
mši svatou a byl to silný zážitek – právě toho Kristova láskyplného pohledu!
Z terasy vedle kostela je nádherný výhled na Davidovo Město (s částí Chrámové hory),
celou jižní část cedronského údolí a Olivové hory, do údolí Hinnom (Gehenna) a dál na
jih až téměř k Betlému. V posledních letech ho hyzdí vysoká šedivá zeď (zlověstnější než
bývala ta berlínská), která se táhne napříč krajinou v délce mnoha kilometrů po hranici
mezi Izraelem a územím Palestiny.
Jedno místo nechceme přehlédnout – je hluboko pod námi, ale co by kamenem dohodil:
je to Hakeldama – Pole krve. Podle jedné zprávy (Mt 27,3-10) ho koupili velekněží, aby se
zbavili peněz, které už nesměli vrátit do chrámové pokladnice, podle jiné (Sk 1,16-19) sám
Jidáš a tam bídnou smrtí zemřel. Dnes tam stojí malý řecký klášter.
Také z druhé strany kostela jsou zajímavé věci – předně velký model Jeruzaléma, jak
vypadal v byzantské éře. Takových modelů z různých dějinných období je po městě rozeseto několik. K některým se ještě dostaneme. Jsou velmi dobrou pomůckou pro vytvoření
představy o situaci v té které době.
A pak to nejcennější: na této straně kostela odkryli archeologové staré schodiště z Herodovy doby, kterým se vystupovalo z cedronského údolí (od rybníka Siloe) nahoru na Sion.
Mnohé kameny, kterých se dotýkaly Kristovy nohy, jsou dnes skryty hluboko v zemi pod
metrovými nánosy suti, ale po těchto zcela jistě kráčel – ať už s apoštoly, když sestupovali
do Getsemanské zahrady (místo Poslední večeře jsme však minule trochu zpochybnili!),
nebo s ozbrojenci, kteří ho vlekli zpátky do Kaifášova domu. Škoda, že se jich také nemůžeme dotknout! Jsou za bytelným plotem – jinak by z nich za chvíli nezbylo vůbec nic.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Martina Bráchy
Narozen:
29. 9. 1989 v Jindřichově Hradci
Zaměstnání: jáhen českobudějovické diecéze
Přišel jsi od letošního února do prachatických
farností jako nový kaplan, čerstvě vysvěcený jáhen,
a proto je třeba Tě zgruntu představit. Začněme tedy
otázkou, z jaké rodiny pocházíš?
Pocházím z poměrně velké rodiny. Mám čtyři mladší
sourozence – dvě sestry: Ivetu a Elišku a dva bratry: Štěpána a Václava – přesně v tomto pořadí. Doma tedy bylo
rozhodně veselo, zvláště když si představíte, že taková
rodina bydlela v paneláku v bytě 3+1.
Nové Hrady, odkud pocházíš, leží zapadlé v nejjižnějším cípu jižních Čech a vnitrozemci si mohou parafrází říct: Co dobrého odtud může vzejít? Přiznej nám, kým jsi
byl v dětství nejvíc ovlivněn?
Byl jsem odmala vychováván v křesťanství. Nejvíce mě samozřejmě ovlivnili rodiče, ale
také P. Bonfilius, poslední servita z Nových Hradů, kterého možná někteří z vás znali. Byl
hodně oblíbený a známý, dokonce pan biskup Jiří Paďour se o něm vyjádřil jako o nejpoctivějším řeholníkovi, kterého znal, a v sousedním Rakousku mu přezdívali farář z Tyrol.
Byl sudetským Němcem, proto byl jako mladý odsunut, ale po revoluci ho představení z tyrolské provincie servitů, kam mezitím vstoupil, poslali opravit navrácený klášter v Nových
Hradech a obnovit zde duchovní život.
Jaké jsi doposud absolvoval školy?
Tak jako všichni jsem nejdříve chodil na základní školu, ale jen na první stupeň, pak jsem
přešel na osmileté gymnázium v Trhových Svinech, kde jsem také odmaturoval. Pak jsem
hned nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci – taková roční příprava na seminář
a studium na fakultě v Praze. Po roce v Olomouci jsem nastoupil do Arcibiskupského semináře v Praze a začal studovat na Teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem
svá studia úspěšně zakončil obhajobou diplomové práce letos v lednu.
Zeptala bych se na vývoj Tvé osobní víry, ale na to jsi možná ještě příliš mladý hodnotit. Jaká může být Tvá dosavadní životní praxe, případně zaměstnání?
Jelikož jsem šel do semináře hned po maturitě, tak jsem neměl nějaké zaměstnání. Ale
bylo moc dobré, že nás rodiče vychovávali k tomu, že když něco chceme, tak si na to musíme
vydělat, nebo alespoň částečně. Tak když jsme byli dost velcí, abychom dostali „poslední
kolo“ od rodičů, tak jsme na něj museli nějakou částkou přispět, a jelikož mi ještě nebylo
ani 15, nemohl jsem na normální brigádu, tak jsem si vydělával několik prázdnin sbíráním
borůvek. Bylo to těžká práce, ale zase jsem mohl mít ten hezký pocit, že tyto peníze jsem
si opravdu vydělal. Když jsem byl starší, tak jsem pracoval brigádně u jednoho tesaře a po24

krývače. To byla moc hezká práce, sice těžká, ale velmi mě to bavilo. Takže nějakou praxi
mám a trochu jsem si přičuchl k tomu, jak se v potu tváře dobývá chléb.
A co Tvé záliby?
Mezi mé záliby určitě patří rybaření – po několikaletém postu během seminárního období jsem si zase konečně koupil povolenku a chystám se občas na ryby vyrazit, tak snad
mi to čas dovolí. Dále mezi mé koníčky určitě patří fotbal, tedy sálovka, tak se těším na
sobotní večery. Pak kniha a třeba taky sauna, ale rozhodně nesmím vynechat procházky
v přírodě, bez toho bych asi nevydržel, prostě potřebuji vyvětrat hlavu.
Kdy a jak došlo v Tvém životě k rozhodnutí pro kněžství?
Asi tam nebyl nějaký jasný zlom, ale spíše mnoho takových ukazatelů, ale je pravda, že
některé momenty jsou takové výraznější. Jedním z nich je určitě pohřeb P. Bonfilia v roce
2005. Když jsem stál nad jeho rakví a modlil se, tak mě nějak napadla slova: A kdo na jeho
místo? A já odpověděl: já. Pak jsem samozřejmě na tato slova zapomněl a nijak to moc
neřešil, ale přišla jedna duchovní obnova, během které to celé tak nějak prokvašovalo na
povrch a já si začal intenzivněji uvědomovat, že mě Pán volá ke kněžství. Začalo období
určitého rozlišování, jehož výsledkem bylo, že jsem téměř rok před maturitou měl „jasno“.
Nač se těšíš, co očekáváš v novém působišti?
Těším se na to, že budu moc konečně dělat to, na co jsem se téměř sedm let připravoval.
Je to taky určitá výzva, nepřišel jsem zrovna do idylické situace, ale myslím, že to společně zvládneme. Ve vikariátu je velký nedostatek kněží, ale to není jen otázka vikariátu či
diecéze, ale celé Evropy, takže práce mě čeká hodně a já se vlastně všechno učím. Ale věřím,
že i díky pomoci všech místních farníků a jejich modlitbám se tu rychle zorientuji a budu
pracovat na vinici Páně. Těším se na společné modlitby a slavení svátostí, jelikož to považuji
za nejdůležitější v životě kněze, jáhna a všech Božích služebníků.
Máš nějaké životní vzory, oblíbené světce, nebo motto významných lidí?
Mými vzory jsou především lidé poctiví, kteří se umí chovat a pohybovat mezi lidmi s určitou grácií a zároveň nemají potřebu někomu podlézat. Mezi ně určitě patřil sv. Norbert,
zakladatel premonstrátů. Byl významným člověkem na císařském dvoře, ale nebál se mluvit
pravdu a kázat Pravdu vhod i nevhod. Tak to je určitě jeden z mých oblíbených světců, mezi
něž bezpochyby patří i sv. Terezie od Ježíše.
Byl jsi ovlivněn také řeholníky novohradského kláštera, jaké je Tvoje spirituální
zaměření nebo životní cíl?
To je velmi těžká otázka. Životním cílem je snad sjednocení s Bohem, tedy nebe. A spirituální zaměření? Asi nemám moc vyhraněnou spiritualitu, říkám, že jsem vlastně rád,
že nejsem řeholník, že si mohu z každé spirituality vybrat to nejlepší a snažit se to žít. To
vidím jako určitou výhodu diecézního kléru, ale zároveň je to náročnější na určitou sebekázeň a tady musím přiznat, že občas trochu plavu.
Která pozemská dobra Ti působí radost a potěšení?
Nechtěl bych vypadat jako nějaký požitkář a gurmán, ale určitě je to dobré jídlo a pití
a především káva. S tím souvisí také má oblíbená myšlenka: Life is too short to drink bad
coffee (Život je příliš krátký na to, abychom pili špatnou kávu).
Přejme a pomáhejme tedy Martinovi, aby mu „jeho káva“ mezi námi nehořkla, ale
vždy chutnala.
Připravila MaM
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Odchod P. Jendy Mikeše
Zpráva o odchodu Jendy Mikeše z našeho vikariátu vzbudila velkou bouři protestů a snah udržet jej mezi námi. Psalo se
především panu biskupovi Kročilovi, posílaly se podpisy a každý chtěl vědět, proč.
Byl mezi námi tak krátký čas a už musí
zase jinam? Pan biskup reagoval, snažil se
objasnit vzniklou situaci i nutnost odchodu Jendy Mikeše. Mnozí se uklidnili, mnozí bojovali dál. Ať už proběhlo cokoliv, den
loučení nastal. V neděli na mši svatou do
Vlachova Březí přijel nový pan vikář David
Henzl a mluvil k věřícím o nutnosti přeložit jejich milovaného pana faráře. Loučení bylo velmi dojemné, plakal celý kostel
a plakal také Jenda. Se slzami v očích přijímal dary a upřímná obětí svých farníků.
V Lažišti bylo rozloučení ostřejší, tam
mnohým vysvětlení pana vikáře Henzla
nestačilo. Nic nepomohlo, pan farář odešel
a farnosti zůstanou bez svého milovaného
kněze do doby, kdy přijme kněžské svěcení
jáhen Martin Brácha. Pak bude snad zase
lépe a otci vikáři Sláčíkovi se uleví a ubude možná starostí i infarktových stavů... Jako vítěz z toho vyšel Jenda. I když odcházel nerad, zachoval se statečně a poslušně, tak, jak to
před nedávnem sliboval při kněžském svěcení. Za krátký čas si získal tolik přátel, získal si
mládež i staré. Jak on to dělá, že vnese tolik radosti do srdce člověka a nesmazatelně se do
něj vtiskne? Mnoho názorů na jeho odchod proběhlo také na facebooku. Jeden se mi zdá
prorocký a krásný, je určitě od vyzrálé ženy, paní Evy Brotánkové a těmito slovy se chceme
i my prachatičtí s Jendou rozloučit a popřát mu, aby Bůh ochraňoval i nadále jeho čisté
kněžské srdce:
„Jeníku, Vy kam vstoupíte, zanecháte
tolik světla, lásky a naděje, že je snad dobře,
že Vás pan biskup, už kvůli lidem, stále přemisťuje. A tak věřme, že to je opravdu pro
dobro dalších lidí, že je Vás na Velešíně potřeba více, než kdekoliv jinde. Nakonec, kdo
chce, vždycky si k Vám cestu najde, nejste na
konci světa.“ Milý Jendo, ke slovům rozloučení a díkům se připojuje celá vděčná
prachatická farnost.
SMS
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Mons. ThLic. David Henzl
Protože prachatickým farnostem ubyl
kněz, zajíždí v současnosti na nedělní mše
svaté do různých kostelů našeho obvodu výpomoc z českobudějovického biskupství. Je
jím nový generální vikář naší diecéze Mons.
ThLic. David Henzl. Ve víru událostí možná
nebyl všude dostatečně představen. Je mu 38
let, rodák z Českých Budějovic, za sebou má
mimo jiné 3 roky filozoficko-teologického
studia na Katolické TF UK v Praze. Teologická studia dokončil v roce 2002 na Papežské
Lateránské univerzitě v Římě a téhož roku
byl biskupem Mons. ThDr. Antonínem Liškou vysvěcen na jáhna. Po ukončení jáhenské
praxe při katedrále sv. Mikuláše v Č. Budějovicích byl
tamtéž v červnu r. 2003 vysvěcen na kněze Mons. Jiřím Paďourem. Působil nejprve jako kaplan v Pelhřimově a okolních farnostech, kde se obzvlášť věnoval
mládeži. V roce 2008 zahájil postgraduální studia
v Římě. Od roku 2012 byl administrátorem v Třeboni
a okolních farnostech a také členem Diecézní liturgické komise a Kněžské rady. Českobudějovickým biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem byl 28. září 2015
jmenován sídelním kanovníkem Katedrální kapituly
a v den kanovnické instalace – o svátku sv. Mikuláše,
dne 6. prosince 2015 – bylo zveřejněno jeho jmenování generálním vikářem českobudějovické diecéze.
Děkujeme mu za jeho obětavou službu v našich
farnostech.

Vzpomínka
Vzpomínka
na otce Františka Xavera Štribla OT
Narodil se 27. 10. 1937 ve Staňkově na Domažlicku.
Na kněze byl vysvěcen v r. 1960 a pak vykonával kněžskou službu v celém Pošumaví od Železné Rudy, přes Klatovy, Nepomuk, Stachy až po Prachatice. Poznala jsem se
s ním v Kůsově, kam jezdíval sloužit mši do naší řeholní
komunity a byl i naším zpovědníkem. Jezdívaly jsme mu
uklízet jeho faru na Staších. Byl svérázný, měl na mnoho
věcí svůj vyhraněný názor a dokázal si jej obhajovat. Často jsem mu oponovala ve svém nezkušeném mládí a naše
rozhovory se vyostřovaly, ale měl nás všechny upřímně
rád a často nám sloužil jako řidič, když jsme potřebovaly
někam odvézt, a zůstaly nám na něj laskavé a humorné
vzpomínky. Když přešel jako vikář do Prachatic, i sem
jsme mu občas přijely uklidit faru. Když jsme se – my boromejky – po revoluci vrátily do Prachatic, už zde P. František nebyl, ale z vyprávění mladých jsem se dovídala,
jak velmi je měl rád, jak se snažil obnovit společenství
a vynaložil velké úsilí, aby se obnovila výuka náboženství.
Jeho svérázná povaha jej pak opět zavála na Domažlicko.
V r. 2001 odešel do důchodu na Opavsko. Nadále působil
jako rektor kaple sv. Kříže v Opavě, výpomocný duchovní
při konkatedrále a duchovní správce Milosrdných sester
Panny Marie Jeruzalémské. Vyzrával jako Bohu vzácný
plod, a proto také on zatoužil po hlubším zasvěcení se
Pánu. V r. 2003 byl přijat jako oblát Německého řádu. Poslední léta si nesl kříž zhoubné
nemoci, která mu ubírala tělesné síly, ale v kněžské službě vytrval. Za boromejky se zúčastnila pohřbu P. Františka bývalá kůsovačka, sestra Simeona a napsala mi, že byla velmi
povzbuzena, jak se o něm kněží vyjadřovali a krásně na něj vzpomínali. Celý řád v něm
ztratil velmi přívětivého a ceněného kněze. Bohu díky, že jsme jej mohly poznat na jeho
cestě životem. On, syn Šumavy, své tělo uložil do země v Opavě, ale jeho duše došla věčné
radosti a my máme zase dalšího přímluvce u Pána.
Za vděčné sestry boromejky s. Sebastiana

Časopis Jan Prachatický rovněž na: http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku Jan Prachatický
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Z farních kronik
Netolice
Na vojnu odváděli lidi, bez ustání, též koně. Při odvodu koní v Prachaticích řeklo se „Za
šest neděl dostanete peníze za koně, aneb přijdou koně zpátky domů, to už bude po válce“.
A ejhle trvala do konce roku 1914, a trvala celý rok 1915. Od 18. let jinoši byli odváděni – mužové do 50 let a posíláni byli do fronty. Konal jsem prosebné průvody do kostela
Sv. Václava, na vyprošení žádaného míru a pokoje. Nastala veliká drahota mouky, chleba,
másla n. př. 1 kilo másla = 10 korun, husa 16 kor., pár kuřat 6 kor., kilo hovězího masa
r. 1915 – až 8 korun, kráva 2 tisíce i plus, pár volů přes 3 až 4 tisíce korun, též pár koní až
4 tisíce korun; jedno vajíčko 20 haléřů. Litr piva = 60 hal. Látky soukenné 1 metr = 20 kor.
až i 40 korun. Nastala tedy drahota neslýchaná. Lid trpěl nouzi, z kukuřičné mouky museli
si péci chléb – bídný, nechutný. A proč??
Naše zásoby obilné se requirovaly, posílaly do ciziny: do Německa panu spojenci a my
doma trpěli hlad. Zavedeny byly lístky na mouku = na chléb, na cukr a na kávu, bez lístku
nikdo nemohl si tyto věci koupiti. Musel udati kolik má osob a dle toho obdržel lístky.
V hostincích byl citelný úbytek piva, neboť se směla vyčepovati jen určitá dávka piva. Pivo
v době války světové a krvavé vařilo se z bramborové moučky, sladilo se cukrem práškovým,
dále se vařilo z kukuřice a byli jsme rád, že jsme ho dostali, za týden 2 – 3 litry!! Inu válka
je válka.
Přistěhovali se na Triumph uprchlíci z Haliče = Židé, lenoši. Halič zajisté celá byla zpustošena, Bukovina, krajina v Karpatech, Jižní Uhry, Slavonice, Přímoří, Istrie, Jižní Tyroly.
Přišla vyhláška, že se budou requirovati zvony k účelům válečným na děla a hmoždíře!!
Jest to válka krvavá, vyžádala si již mnoho obětí. Osiřely matky, ztrátou jediného syna,
osiřely manželky, dítky, rodiče! Lid touží po míru a pokoji. Válka krvavá trvá již co píši
tyto řádky 2 roky a proč se válčí?? Inu, aby z Německa stal se velký autokrat v celém světě.
Pracovních sil vůbec nemáme. Lid bude tu a tam reptati proti Pánu Bohu. Židé, obchodníci a spekulanti, nadělají si peněz; ovšem nahromadí jen papírové. Zavedeny byly papírové
dvoukoruny. Zlaté peníze vůbec nebylo k spatření. Stříbrné koruny byly v oběhu. (Datum:
Netolice 1916 22/7)
Roku 1916 zemřel s nemilou vzpomínkou, že svolil k tak krvavé válce, do níž vstoupila
r. 1915 v květnu i Italie – císař František Josef I., na jeho místo nastoupil Karel.
Requirovány byly zvony z děkanského chrámu Páně dva největší. Aby je mohli vojáci
spustiti s věže, museli je provrtati a rozbíti. Rány ty působily na posluchače bolestně. Od
Sv. Václava přišly pryč zvony dva a umíráček. Zvoneček tento býval u sakristie děkanského
chrámu Páně. Při opravě téhož dal jsem k sakristii zvonky harmonické a zvoneček k Sv.
Václavu na věž; umíráček pravý od Sv. Václava jsem ukryl, měl zajisté líbezný hlásek – aby
po ukončení strachu válečného zvonil nadále. Největší zvon u Sv. Václava na moje zakročení
u ministerstva války musil zůstati. Naposledy jsem nechal na ně zazvoniti na všecky ve
čtvrtek třikráte – večer po třetí – na rozloučenou – působilo to dojemně – smutně. Smutné
toto rozloučení padlo na den 20. října 1916. Že jsem zachránil u děkan. kostela zvony 2
a u Sv. Václava ten největší na mou intervenci, dosvědčují telegramy.
29

Mše svatá
Modlitba Páně
Zaznělo velké AMEN na konci eucharistické modlitby. Svatý Jeroným říkal, že se při
něm chvějí všechny pohanské chrámy. Vyjádřili jsme jím, že všechna chvála, kterou kněz
vyslovil, i oběť, kterou Pánu nabídl, je také naší chválou a obětí, že se s ní ztotožňujeme a
přijímáme ji za svou. A nyní se začneme připravovat na vrchol mše svaté, na svaté přijímání.
Svatá hostina začíná modlitbou, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Není to jen
obyčejná modlitba, byť úctyhodná, první mezi všemi. Je to i vzor, schéma, osnova. Učí
nás, co mají naše modlitby obsahovat. Co v nich nesmí chybět, mají-li být plnohodnotné.
Jsme zvyklí se modlit za Boží ochranu a pomoc v potřebách našeho pozemského života.
To všechno je obsaženo v prosbě „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“. Ale kde je Boží chvála
(„Posvěť se jméno tvé“)? Kde touha po plném společenství s ním v jeho království? Kde
je respekt k jeho vůli a ochota ji přijmout a uskutečňovat? A kde je prosba za odpuštění a
závazek odpouštět jiným jako on odpouští nám? Bývá nám líto, když naše modlitby nejsou vyslyšeny. Ale není jednou z příčin té smutné skutečnosti fakt, že nemají „hlavu“ ani
„patu“? Že je v nich právě jen to „břicho“? Jen to uprostřed?
Přesto se modlitba Otče náš stala součástí slavení mše svaté a zaujala místo na začátku
obřadu svatého přijímání právě pro tuto prostřední prosbu. Církevní Otcové od nejstarších
dob totiž viděli ve slovech „chléb náš vezdejší“ nejen potřeby našeho pozemského života,
ale chléb života věčného, pokrm pro věčnost – eucharistii. Chléb nadpřirozený a přece
každodenní. Bez něho nemůže být nikdo spasen. Ježíš přece říká: „Kdo bude jíst tento
chléb, bude žít navěky“ a „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka…, nebudete mít v sobě život.“
(Jan 6,51.53).
Svatý Cyprián, biskup v Kartágu v polovině 3. století, vysvětluje v traktátu „O modlitbě Páně“: „Prosíme: ,Chléb náš vezdejší (každodenní) dej nám dnes‘. To lze chápat duchovně i
doslovně, neboť Božím působením slouží chléb v obojím významu spáse. Vždyť Kristus je chléb
života, avšak není to chléb všech, ale náš chléb. Tak jako říkáme Otče náš, poněvadž Bůh je Otcem
těch, kdo ho poznávají a v něho věří, nazýváme Krista naším chlebem, protože je chlebem těch,
kteří patří k jeho tělu.
A o tento chléb prosíme, abychom jej dostávali každý den, abychom my, kteří jsme v Kristu a
denně přijímáme jeho eucharistii jako pokrm spásy, nebyli odloučeni od Kristova těla pro nějaké
těžší provinění, pro které bychom nesměli přijímat a museli se zdržet nebeského chleba. Vždyť on
sám to hlásal, když řekl: ,Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe: Kdo bude jíst tento chléb,
bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa‘.
Když tedy říká, že ten, kdo bude jíst z jeho chleba, bude žít navěky, pak stejně jako je zřejmé,
že budou žít ti, kdo patří k jeho tělu a právem společenství přijímají eucharistii, je se naopak třeba
obávat a modlit, aby nezůstal vzdálen spáse ten, kdo se zdržuje přijímání a odděluje se tím od
Kristova těla; vždyť sám Kristus pronáší hrozivá slova: ,Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít
jeho krev, nebudete mít v sobě život‘. A proto prosíme, abychom náš chléb, to jest Krista, dostávali
denně a abychom se my, kteří v Kristu zůstáváme a žijeme, neoddělovali od jeho posvěcení a jeho
těla.“
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Svatý Augustin, který byl o
půldruhého století později biskupem v nedalekém Hippo, to
v dopise Probě opakuje: „Když
říkáme: ,Chléb náš vezdejší dej
nám dnes‘, pak toto dnes znamená v tomto čase. Prosíme tím
jednak o základní živobytí, které
zahrnujeme pod jméno chleba,
jenž tvoří jeho nejdůležitější
část, jednak o svátost věřících,
která je v tomto čase rovněž nutná, ne ovšem k dosažení pozemského štěstí, ale blaženosti věčné.“
A ještě z jednoho důvodu se Otče náš modlíme právě na tomto místě: svaté přijímání nás
sjednocuje s Kristem („Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ – Gal 2,20) i s ostatními, kteří ho
přijímají. „Stáváme se tím, co přijímáme,“ říká sv. Augustin v jiném ze svých děl, tedy Kristovým tělem. Tvoříme v něm jedno jediné tělo se všemi křesťanskými bratry a sestrami,
dětmi jednoho nebeského Otce. Proto se připojujeme k modlitbě, kterou nám Kristus zanechal, a modlíme se Otče náš, modlitbu Krista – hlavy církve, která se stala modlitbou jeho
těla, osobní modlitbu jediného Syna Božího, která se stala modlitbou všech Božích dětí,
Ježíšových bratrů a sester. Byl to on, kdo nás naučil říkat Bohu Otče a říkat to společně.
Proto dříve, než přijmeme jeho eucharistické tělo, bereme za svá slova, která smysl tohoto
přijímání vyjadřují. Jak bychom se mohli lépe připravit na to, že ho přijmeme, než tím, že
vstoupíme do jeho modlitby milovaného Božího Syna?
Křesťané si odedávna uvědomovali, že to není jen tak, že se smí těmito slovy modlit –
jsou pro naše poskvrněné rty příliš svatá. Proto se už v úvodním vybídnutí odvolávali na
Kristovo dovolení, dokonce příkaz, který ospravedlňuje naši troufalost – „… odvažujeme se
modlit“. Pěkně to ve svém výkladu mše sv. vyjádřil P. Bukovský: „Před modlitbou Otče náš
jako by se kněz omlouval Božské velebnosti, že se odvažuje člověk hříšný říkati přesvatému Bohu
slovo tak důvěrné – Otče. Ale říkáme je přece a říkáme je s důvěrou. Naučil nás tomu Boží Syn,
náš Božský učitel a Vykupitel. Ano, rozkázal nám to. Budeme tedy poslušni svého Pána a budeme
se modliti Otče náš s velkou důvěrností.“
Po modlitbě Otče náš, kterou se modlí nebo zpívá celé shromáždění, pokračuje sám
kněz: „Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír …“ Počátky této modlitby sahají až do 5. století. Způsobem v křesťanském starověku obvyklým rozvíjí a rozvádí
do šíře (v řečtině se tomu říká „embolismus“) poslední prosbu modlitby Páně. Vytvořila ji
římská církev v době, kdy byla sužována nájezdy barbarů. Je to naléhavá prosba pro dobu
zkoušek a protivenství, hlavně však obrací naši pozornost do budoucna. To je ostatně smysl
bohoslužby vůbec. Posvátnými tajemstvími nás sice živí a chrání už nyní, otvírá však náš
pohled tam, odkud přijde On, náš Spasitel.
A celé shromáždění vyjadřuje znovu svou účast: „Neboť tvé je království i moc i sláva na
věky. Amen.“
P. Pavel Liška
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Biskupové českobudějovičtí
Josef Antonín Hůlka
(1907 – 1920)
Narodil se 18. února 1851 jako syn prostých rolnických rodičů
ve Velenovech na Klatovsku. Po studiu na gymnáziu v Klatovech se
dal zapsat na právnickou fakultu v Praze, ale brzy se rozhodl jinak
a vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích, kde mu
18. července 1875 biskup Jirsík udělil kněžské svěcení. Kaplanoval
v Blatné, Soběslavi a ve Chvalšinách a devět let (1880 – 1889) strávil u Svatého Kamene
u Rychnova nad Malší jako bedlivý strážce tohoto poutního mariánského místa. R. 1889 byl
povolán za spirituála do kněžského semináře a r. 1893 jmenován konzistorním kancléřem.
R. 1900 se stal sídelním kanovníkem katedrální kapituly, a když zemřel biskup Martin Josef Říha, jemuž stál poslední tři léta po boku jako generální vikář, byl papežem Piem X. 16.
prosince 1907 jmenován jeho nástupcem. Biskupské svěcení přijal 6. ledna 1908 a téhož
dne byl intronizován a ujal se správy diecéze.
Diecézi spravoval déle než dvanáct let, nesa vždy největší část břemen svého úřadu na
vlastních bedrech. Velmi mu záleželo
na vnitřní obrodě diecéze. K tomu cíli
směřovala čtvrtá diecézní synoda, kterou se svým klérem konal od 28. července do 1. srpna 1913. Jeho péče se
obracela nejprve k nejbližšímu okolí.
Provedl důkladnou restauraci katedrály, kterou r. 1912 konsekroval. Plán
svého předchůdce postavit novou katedrálu pozměnil v tom smyslu, že se
jal budovat kostely na periferii sídelního města. Postavil však jen prostorný
chrám sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí a uvedl do něho bratry
dominikány.
Dvakrát jako biskup navštívil prahy
apoštolů, podávaje Piu X. zprávu o stavu diecéze. Rozsáhlou diecézi za svého
episkopátu úplně zvizitoval. Svátost
biřmování udělil 275 974 biřmovancům, posvětil 261 kněží a vykonal dvanáct konsekrací kostelů. Byl i literárně
činný. Cenné jsou jeho pastýřské listy,
psané ve formě katechetických kázání.
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K osobní charakteristice je třeba říci, že biskup Hůlka byl mužem prosté, hluboké a skálopevné víry a upřímné zbožnosti. Ordinariátní list nesl po celou dobu jeho episkopátu
heslo „Deus providebit“. Obecné úcty a vážnosti dobyl si biskup svou snášenlivostí a smířlivostí, jeho nejkrásnějším povahovým rysem byla však nesmírná dobročinnost a skromnost. Ve vysokých společnostech se necítil šťastným, tížila jej zevní okázalost, k jaké jej
někdy zavazoval jeho úřad. Žil jednoduše a skromně a co měl, rozdal chudým, nemocným
a sirotkům. Mnoho dobrého vykonal v konferencích sv. Vincence, v ústavě pro hluchoněmé,
v sirotčinci, kde byl až do smrti katechetou, a v útulcích Serafínského díla lásky pro péči
o mládež opuštěnou a zanedbanou. Při tom všem byl laskavý, prostý a dobrosrdečný. Poslední rok života mu ztížil popřevratový náboženský rozvrat, jehož nezůstala ušetřena ani
jeho diecéze. Zemřel 10. února 1920 a byl pochován na novém hřbitově vedle biskupa Říhy.
Nad jeho hrobem stojí prostý dřevěný kříž s nápisem: Josef Antonín, biskup budějovický.

POZVÁNKY
Neděle 6.3. – dětská postní mše od 9:30 hod. v kostele sv. Jakuba
Velikonoční dílna v Prachaticích na faře:
Pondělí 14.3. 15:00 – 18:00 hod. výroba mýdel , “korálkování” s Míšou a zdobení perníčků s Libuškou.
Úterý 15.3. 15:00 – 18:00 hod. zdobení vajíček s Pavlou (vyfouklá vajíčka s sebou)
a háčkování zvířátek s Vlaďkou.
Velikonoční trh – Květná neděle 20. 3. v Prachaticích, Husinci a Lhenicích
po mši sv.
Velký pátek 25. 3. v kostele sv. Jakuba:
od 9.00 hod. svátost smíření
od 9.30 hod. křížová cesta s dětmi
Přehled velikonočních bohoslužeb na www.farnostprachatice.cz
Připravujeme:
• Vikariátní dětská pouť a pouť rodin na hrad Kašperk v sobotu 28. května 2016.
• Letní tábor „Lásky hrad“ v Hlásné Lhotě od 2. 7. do 10. 7. 2016
(přihlášky v kanceláři na faře v PT, u katechetů nebo u L. Turka, mob. 605 950 277).
• Letní setkání dětí a mládeže na Eustachu od 2. 8. – 12. 8. 2016,
přihlášky na www.demdaal.cz a u katechetů.
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
Dvě anekdoty na počátek
Ta horší: Vykládá paní učitelka v mateřské škole dětem,
že maminka nosí své budoucí děťátko v bříšku, a proto je
má potom tak veliké.
Pod okny jdou pan kanovník Šanda, pan kancléř Šlechta a páter František. Několik dětí je vidí a volají: „Paní
učitelko. Pojďte sem honem! Tady jdou tři pánové a mají
v bříšku určitě moc malých děťátek.“
Ta lepší: Víte, proč bude těžké mne pochovat? Tedy pohřbít? Na to, aby mne unesli čtyři chlapi, na to jsem moc
těžký. A aby mne uneslo šest chlapů – na to jsem zase moc krátký.
A teď k tomu slovo. Někdo by mohl protestovat, že takto o sobě mluvím a snižuji tím své kněžství. Ne, nemyslím. Správný humor není ironický a arogantní a já to řekl v předmluvě. Když ale
člověk sám sebe trochu ironizuje a nebere se příliš vážně, když si ze sebe může udělat legraci – není
na tom, podle sv. Františka z Assisi, zrovna zle. A takhle berte i další řádky tohoto humoru na tělo!
„Já jsem ta hlásná trúba Boží!“
Desetiletí duchovní obnovy přineslo v roce 1989, tedy ještě za totality, rok sv. Jana
Neumanna. Oslavy v Prachaticích narážely na velké problémy a mše sv. venku, v parkánu
pod kostelem, nebyla povolena. Bylo dovoleno pouze dát reproduktory nad hlavní vchod
chrámu. Kvůli velikému návalu věřících. Pořadatelé ustanovili, že mám pronésti kázání při
půlnoční mši svaté v chrámu sv. Petra a Pavla. Dobrá.
Vezl mne tam P. Johánek a mne tehdy moc bolela hlava, ale zúčastnil jsem se celého
večerního a nočního programu až do té půlnoční bohoslužby. Kostel byl stále nabitý. Moje
drahá Marie od Srdce Páně tlumočila filadelfskému arcibiskupovi Mons. Bevilacquovi a mermomocí mě s ním chtěla seznámit. Moc hezky jsme si, jejím prostřednictvím, pohovořili.
Pak přišel okamžik půlnoční mše sv. K oltáři jsme šli: P. Slávek, P. Johánek, já a nevím
kdo ještě. Viděl jsem, že chrám je přeplněn a polovina lidí (většina mladých) že spí. Začal
jsem své kázání mohutným hlasem bez ohledu na mikrofony: „Vzhůru! Nespěte, probuďte se!“ A tohle poselství se nerozlehlo jen chrámovým prostorem, nýbrž letělo městem
a zaznělo až na prachatické náměstí, protože pořadatelé zapomněli vypnout venkovní reproduktory. Mnohá okna se prý rozlétla a žasnoucí občané prachatičtí pátrali, kdože je to
vyzývá k bdění.
Marie mezitím vedla arcibiskupa Bevilacqua do hotelu. Ten prý se zastavil, ukázal ke
kostelu a pravil: „Flantysek!“
Já zatím v kostele pokračoval tak, jak už jsem měl připraveno: „Já jsem ta hlásná trúba
Boží!“ A homilie pokračovala.
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Ještě po letech mi pan kardinál sdělil, že se ho na Moravě ptali, cože dělá ta hlásná trúba
Boží. Já povídám: „To říkáš milosrdně, Eminence. To oni asi řekli jinak: co dělá ten trouba?!“
Pohrabáč na hosty
Přijel k nám tetin synovec s malým čtyřletým synáčkem. Přijeli neohlášeni, v zimě. Byl
problém vytopit pokoj, kde by mohli spát, no ale udělali jsme, co mohli, nandali jsme do
kamen spoustu briket, takže to hořelo vesele. A protože byli po cestě unaveni, šli brzy
spát. Jenomže k jedenácté hodině – byl jsem už schystán ke spaní – mě napadla hrozná
věc. Klepu na tetu a povídám: „Teti, my jsme dali do těch kamen těch briket až moc. Jestli
se to zahltí, může se stát, že bude unikat kysličník uhelnatý a oni se nám do rána otráví…“
A tak jsme se vydali na noční výpravu. Řekl jsem: „Já vezmu pohrabáč, Ty baterku,
tichounce tam vejdeme, ani nemukneme. Ty mně bleskem posvítíš na kamna, já je prohrábnu a zase zmizíme.“ No dobrá. V pokoji bylo úplné ticho. A já s hrůzou špitám: „Teti!
Já je neslyším dýchat. Víš co? Bleskem mi posvítíš na jejich hlavy, já se skloním a poznám,
zda oddechují.“ Tak jo. Sklonil jsem se i s pohrabáčem nad nimi a teta zasvítila. Synovec se
rázem probudil a oněměl, zato se ozval zoufalý výkřik chlapečka. To dítě se smrtelně leklo.
Vypadalo to, že jsme je přišli zabít. Vysvětlili jsme to, dítě utišili, ale už se, pokud pamatuji,
u nás nikdy neukázali.
Strašidlo na faře
O prázdninách bývalo na bavorovské faře živo. Synovci, ministranti, neteř a její kamarádky a děti z ulice. Hrály se různé hry, kterých jsem se podle možnosti zúčastňoval.
Oblíbená byla, že jsme se se švagrem ukazovali v oknech a děti hádaly, kde jsme. Vzali jsme
si paruky na hlavy a všelijaké háby a bylo to působivé, lehce hororní.
Jenomže jednou došla na dvůr výprava a na mě bylo voláno, že by chtěli se mnou mluvit. Zapomněl jsem, že mám na hlavě rezavou paruku, načesanou barokově a ještě cosi
prapodivného, a mluvím s nimi tak. Celí zkoprnělí ztuhli pod oknem. Hle, farní strašidlo.
Indiáni a kovbojové
To byla velmi oblíbená hra: děti s náramnou chutí zajali dva ubohé staré kovboje a zase
jindy kovbojové honili Indiány.
Tak jsem jednou v kovbojském klobouku a s tomahavkem v ruce (což byla malá sekyrka)
číhal v křoví za vrátky na lstivé Indiány. Když jsem slyšel, že se blíží kroky – a bylo jich víc
– rozrazil jsem vrátka a zaječel: „Jupí! Tak teď nastal konec vašich bídných životů!!“ Proti
mně však nestáli rudoši. Jakási rodina šla dojednat pohřeb.
K čemu je kněz?
Natíral jsem vzácnou mříž chrámového parku a přišel ke mně jeden místní občan, který
se netajil svým cynickým postojem k víře. Povídá mi: „Aspoň že něco vůbec děláte.“ Kývl
jsem mu a jinak mlčel. Přišel pak za nějaký rok a chtěl výpis z matriky, ale před rokem 1950.
Ty matriky ovšem stát zabral a byly na radnici. Říkám mu to. Výsměšně si mě změřil a prý:
„K čemu je teda kněz? K čemu jste vůbec tady?!“
„Abych vás pochoval,“ opáčil jsem. Za necelé dva roky se tak stalo.
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Malý slovníček církevních pojmů

G

regoriánský
Vše, co se vztahuje k papeži Řehořovi (Gregor), nejčastěji k papeži Řehoři Velikému
(gregoriánský chorál), papeži Řehoři VII (gregoriánská reforma) a papeži Řehoři XIII (gregoriánský kalendář).

G

regoriánský chorál
Je to jednohlasý latinský zpěv bez
doprovodu nástrojů používaný při obřadech římskokatolické církve. Své označení dostal podle papeže Řehoře Velikého
(540 – 605), který údajně nechal zpěvy
sesbírat a setřídit. Chorál zpívají sólisté
nebo chór nebo střídavě obě skupiny (antifonálně nebo responsoriálně). S gregoriánsky zpívanou modlitbou breviáře se
dnes lze setkat zejména v řeholních komunitách, které mají jako jedno ze svých
poslání slavnostní konání bohoslužeb,
např. v klášterech mnišských řádů jako jsou benediktini, cisterciáci nebo trapisté.

G

regoriánská reforma
Reformní hnutí katolické církve pojmenované podle papeže Řehoře VII (1073-1085),
který po svém nástupu na papežský stolec zahájil politickou a církevní reformu. Jejím hlavním cílem byla libertas ecclesiae, čili svobodná církev, zbavená jakéhokoli vměšování laické
moci do náboženských záležitostí. Papež se tak vzepřel proti tehdejší zvyklosti, kdy králové, knížata a šlechtici udíleli biskupské a opatské hodnosti, a vystoupil také proti zneužitím, ke kterým při poskytování těchto církevních hodností docházelo. Tento spor vešel do
dějin jako tzv. boj o investituru a trval i po smrti papeže Řehoře VII. Spory o volbu biskupů
a opatů ukončila až dohoda z roku 1122, nazvaná konkordát wormský. Volba biskupů byla
rozdělena na část světskou a část církevní. Sama volba byla církevní záležitostí, ale konala
se za přítomnosti panovníka. Ten biskupovi předal žezlo jako znak světské moci. Poté mu
byly uděleny papežem nebo jeho zástupcem prsten a berla jako symboly moci duchovní.

Časopis Jan Prachatický rovněž na:
http://casopis.farnostprachatice.cz a na facebooku Jan Prachatický
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Stojí za přečtení
Knihovna
Měsíc březen je (stále) měsícem knihy
„Jedinou stinnou stránkou dobrých knih je to,
že je nejspíš nestihneme všechny přečíst.“
(Pavel Kosorin)
Rád bych vás, milí farníci a čtenáři, opět co nejsrdečněji pozval do naší farní knihovny, která má rozhodně co
nabídnout. Když tak někdy pobývám v knihovně, skoro musím žasnout, kolik zajímavých
a pro naši víru vzácných titulů a svazků tady máme. A popravdě je mi vždy líto, že si mnohé
z nich půjčuje jen tak málo lidí. Někdy si vzpomínám na dobu, kdy nebyla možnost si něco
zajímavého z duchovní oblasti nebo z oblasti života církve vůbec přečíst, a když, tak každý
titul šel opravdu z ruky do ruky. Mnozí si je dokonce buď ručně, nebo na psacích strojích
přepisovali a pak, když byla možnost, cyklostylovali, aby udělali alespoň několik kopií pro
radost druhých. V současné době existuje tolik různých vydavatelů a nakladatelství, kteří
vydávají doslova „překrásné perly“ o životech světců, návody, jak prožívat tu či onu životní
událost z pohledu víry, jak vést a vychovávat mládež, jak více „zajíždět na hlubinu“ ve víře,
naději i lásce, o pokoře... atd., atd. Skoro se v tom až člověk ztrácí a neví, kam sáhnout a jak
si vybrat. Někdy je mi samotnému líto, že si tolik krásných knih nestihnu přečíst. Je mi líto
vydavatelů, kteří na mnohých knihách, které opravdu stojí za to, doslova tratí a bývá mi
smutno, když vidím různé trafiky plné různých senzacechtivých plátků, které den co den
přicházejí na jejich pulty a zájem je obrovský. Nevím, zda někdo z těchto periodik čerpá
sílu nebo moudrost, ale chtěl bych se dnes opět moc přimluvit za KNIHY, které nabízejí
slovo, při kterém si můžeme nejen odpočinout. Slovo, ve kterém mnohdy zaznívá hlas
svatého Ducha. Slovo naplněné moudrostí, světlem, životní zkušeností různých autorů,
fantazií, ale i láskou. Přimlouvám se za alespoň jednu přečtenou knihu měsíčně místo
televize či počítače. A také za naši milou farní knihovnu s jejími poklady. Přijďte tedy! Rád
vás knihovnou provedu.
Nabízíme vám z více než 2.700 titulů nejen z duchovní literatury, ale také beletrie,
filozofie, církevních dokumentů, poezie, katecheze, dětských a historických knih včetně
různých církevních časopisů a teologických textů. V loňském roce 2015 byly pro naši půjčovnu pořízeny knihy za více než 7.700 Kč.
Nabízíme také různé nahrávky přednášek a hudby a do budoucna bychom chtěli také
rozšířit naši nabídku o filmy na DVD nosičích. Rovněž je možné mnohé tituly u nás zakoupit a pořídit tak dáreček pro své blízké či přátele. V brzké době bychom vám chtěli
nabídnout i možnost zakoupení dárkových kupónů v hodnotě 200, 500 a 1 000 Kč, aby si
obdarovaný mohl přijít do naší knihovny vybrat sám. Knihovna je pravidelně otevřena
každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hod. a každou neděli po ranní mši svaté cca od
10:45 hod., ale po domluvě na faře kdykoliv.
Petr Juhaňák, farní knihovník
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Vypravili jsme se
do Nových Hradů
Nové Hrady (německy Gratzen) jsou město v Novohradských horách poblíž hranic s Rakouskem, asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic. V historických pramenech je zde
doloženo slovanské hradiště, ve 13. století zde byl vybudován vrcholně středověký hrad
(Gretzen) patřící rodu Vítkovců, který byl významnou pohraniční pevností. Po roce 1620
se Nové Hrady stávají rezidenčním městem šlechtického rodu Buquoyů, kteří zde sídlili až
do roku 1945, a to nejprve v přestavěném rožmberském domě na náměstí, přebudovaném
na barokní rezidenci, později v nově vybudovaném raně klasicistním zámku na okraji historického centra města.
Farní kostel svatého Petra a Pavla je poprvé zmiňován v roce 1284. Tato raně gotická
stavba byla spolu s městem zničena husity roku 1425 a vojskem Zdeňka ze Šternberka
roku 1467. Nová stavba byla dokončena okolo roku 1590. Z této doby pochází švábská
síťová klenba presbyteria, nejdokonalejší v jižních Čechách. Roku 1726 došlo k sesazení
poškozené renesanční střechy a věže a nahrazení typickou barokní osmistěnnou cibulovou
bání s lucernou.
Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů byl zbudován v sousedství novohradského kostela
z iniciativy místní šlechtické rodiny. V roce 1677 přivedl hrabě Ferdinand Buquoy do Nových Hradů řeholníky servitského řádu, zvaného též služebníci Mariini. V následujícím roce
byla zahájena stavba raně barokního kláštera, který byl kompletně dokončen v roce 1686.
Jeho hlavním posláním byla správa novohradské farnosti a okolních vesnic a byl posléze
začleněn do české provincie servitského řádu.
V roce 1886 proběhla v novohradském konventu radikální reforma a byl včleněn do
provincie tyrolské, jejímiž členy byl nově osazen. Tehdy nastává nový rozkvět novohradského konventu, který skončil po 2. světové válce, kdy z celkového počtu 12 řeholníků
muselo pro svůj německý původ odejít do Rakouska a Německa 10 řeholníků. Zbylí dva
čeští řeholníci byli tak jako všichni řeholníci v bývalém Československu vyhnáni ze svého
kláštera roku 1950.
Od té doby novohradský klášter sloužil jako kasárna posádce pohraniční stráže Československé lidové armády (později Ministerstva vnitra ČSSR). Ta klášter opustila v roce 1987
a po dalších čtyřech letech bezúdržbového stavu se klášterní budova ocitla na hranici své
další existence. V roce 1990, tedy po pádu železné opony, žil již jen poslední servita českého původu a díky této skutečnosti mohl servitský řád žádat o navrácení svého bývalého
majetku. Vyslal do Nových Hradů svého řeholníka P. Bonfilia Wagnera a později další dva,
jimž se společnými silami podařilo v průběhu 90. let 20. století uskutečnit obdivuhodné
dílo. Souběžně s obnovou novohradského kostela a kláštera, poutního místa na Dobré
Vodě a dalších kostelů a kaplí novohradského regionu se servité zapojili do obnovy duchovního života. Novohradský klášter se tak znovu stal duchovním a kulturním centrem
Novohradska.
V roce 2005 byla starost o novohradský klášter svěřena do rukou společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“, k čemuž došlo 30. září 2006 – Klášter sv. Petra a Pavla řádu
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servitů zanikl a následující den
převzalo správu novohradského
kláštera římskokatolické společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“. Od tohoto dne
nese novohradský klášter rovněž
nové jméno: Klášter Božího Milosrdenství. Jeho dennodenní
chod se odvíjí od modlitby a služby sester a kněží z Rodiny Panny
Marie, práce zaměstnanců kláštera a ochoty četných dobrovolníků. Jejich posláním je pastorační činnost a materiální správa
kláštera a svěřených farností v Nových Hradech, Horní Stropnici, Dobré Vodě, Rychnově
a Hojné Vodě. Základní body pastorační činnosti a materiální správy jsou svátostná služba, podpora duchovního života, charitativní služba, kulturní a vzdělávací činnost a správa
kulturního dědictví předků.
V sobotu 30. ledna se uskutečnilo v Nových Hradech plánované
jáhenské svěcení zdejšího rodáka
Martina Bráchy, který dostal dekret na působení v našem prachatickém vikariátu. Mše svaté v chrámu sv. Petra a Pavla se zúčastnilo
mnoho kněží a věřících. Světitelem

byl pan biskup Pavel Posád. Nadšeně povzbuzoval
Martina k radostné službě Pánu. Po mši svaté bylo
pro všechny věřící připraveno pohoštění v prostorách
kláštera Božího milosrdenství, které s láskou připravily s místními farníky sestry Rodiny Panny Marie,
protože Martina a jeho rodinu znají už léta. Za celý
vikariát přejeme Martinovi, aby se také mezi námi
cítil jako doma a byl ve své službě Bohu šťastný.SMS
Foto © RPM a Marek Novák – web Člověk a víra
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Stalo se
Hospicový ples
Z dopisu jedné účastnice: „Pane řediteli, dovolte mi, abych Vám poděkovala za nevšední
zážitek z účasti na vašem plese. Večer byl plný upřímnosti a dobré nálady od srdíčka…
Je vidět, že jste obklopen týmem dobrých lidí, pro které je samozřejmostí pomoci lidem
na konci jejich života, ale zpříjemňujete život i nám čiperným seniorům a zdravotně postiženým. Ples byl perfektní, nádherně vyzdobený sál, krásný program, bohatá tombola,
výborná kapela, vlídné průvodní slovo, vstřícní pořadatelé… mohu srovnávat, já už jsem
byla letos na čtvrtém plese a váš byl bezkonkurenční. Už se těším na příští rok. Celému
Vašemu týmu moc děkuje Z. H.“
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