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

„Čeho se můžeme dotknout, je pomíjivé.“

+ + + + + + + + + + 

Na začátku víry je pokora.
To je poznání a uznání hranic a možností.
„Žádný strom neroste do nebe.“

+ + + + + + + + + + 

Opravdová láska není jen okouzlující, 
ale především oslovující.
Opravdová láska není jen dar, 
ale i úkol.

+ + + + + + + + + + 

„Lidé zapomenou, co jste říkali,
lidé zapomenou, co jste udělali, 
ale nikdy nezapomenou, 
jak se vedle vás cítili.“

+ + + + + + + + + + 

„Výstředností a nestřídmostí trpí lidé, 
kteří ještě nenalezli smysl člověka.“
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v časech Husákových jsme 
ve škole brali filozofii. Tedy 
hlavně tu pokrokovou marxis-
tickou, ale zabrousili jsme i  ji-
nam. Smáli jsme se tvrzení, že 

skutečnost je to, co vidíme a chceme vidět. O té 
doby se denně přesvědčuji o moudrosti toho tvr-
zení. Třeba zrovna včera. Kamarádka je ředitel-
kou knihovny ve velkém městě. Velice progresivní 
a akční ředitelkou. A zpracovala výroční zprávu, 
kde je všechno možné. Hodnocení, vize, grafy, 
tabulky. A z jednoho údaje (z desítek dalších) lze 
vyčíst, že počet čtenářů je o něco menší než rok 
před tím. A v rádiu se objevila jen jediná zpráva. 
V knihovně v městě Xy poklesl počet čtenářů. Mi-
nulý týden jsem měl v ruce jakýsi rozbor informa-
cí ve zpravodajství televize. Asi tak pět procent 
bylo pozitivních. Když potkám na ulici známého 
a prohodíme pár zdvořilostních frází ve stylu, jak 
se daří a tak, dozvím se, jaké jsou lidi mrchy, jak 
šéf v práci stojí za houbelec a co všechno je špat-
ně. A mám-li být upřímný, zeptá-li se někdo mě, 
odpovídám stejně. 

Kdysi jsem znal člověka, který byl trochu jiný. 
Prožil koncentrák i  komunistický žalář. Nena-
dával. O  každé události podumal, nepodléhal 
prvotním emocím. Dlouho mlčel a promluvil, až 
když byl přesvědčen, že je třeba mluvit. Věci musí 
uzrát, za roh nevidíš, říkával. Pokaždé jsem žasl 
nad tím, co vše jsem přehlédl a z růže viděl jen 
trny. Možná to měl snazší. Nebyl internet a zpráv 
přicházel jen zlomek. Snadno jste je mohli nechat 
zrát. Přemýšlel jsem tuhle, když se na mě z po-
čítače vyvalil proud pohrom a tragédií, jak by to 
řešil dnes. A jako bych ho slyšel. „Červivé houby 
nemá cenu sbírat,“ řekl by. 

Svět není ani dobrý ani zlý. Je takový, jaký jej 
děláme. Takový, jaký ho chceme mít. Ne každé zlo 
musí být zlem a každé dobro dobrem. „A vo tom 
to je.“ JP
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ne   3. 4.  2. neděle velikonoční (neděle božího milosrdenství) – mše: Gloria, sek-
vence není povinná, Krédo, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, o Velikono-
cích“), v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…, Přijmi tedy…“. Na-
konec „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
Po 11. 4. Památka sv. stanislava, biskupa a mučedníka – L. b.: červená
st  13. 4. nezávazná památka sv. Martina I., papeže a mučedníka – L. b.: červená
ne 17. 4. 4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

– mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční – L. b.: bílá, žaltář 4. týdne
Čt 21. 4. nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve – L. b.: bílá
so 23. 4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské 

arcidiecéze – mše: Gloria, preface vlastní – L. b.: červená
ne 24. 4. 5. neděle velikonoční – mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční – L. b.: bílá, 

žaltář 1. týdne
Po 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty – mše, gloria, preface 2. o apoštolech – L. b.: 

červená
Čt 28. 4. nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka – L. b: červe-

ná, nebo nezávazná památka sv. ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, 
kněze – L. b.: bílá

Pá 29. 4. svátek sv. Kateřiny sienské, panny a učitelky církve, patronky evropy 
– mše, Gloria, preface o pannách a řeholnících – L. b.: bílá

so 30. 4. nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka – L. b.: červená, nebo ne-
závazná památka sv. Pia V., papeže – L. b.: bílá

ne  1. 5. 6. neděle velikonoční – mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční – L. b.: bílá, 
žaltář 2. týdne

druhá neděle velikonoční – svátek božího milosrdenství
Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího 

milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v  den svatořečení polské řeholnice Faustyny 
Kowalské – 30. dubna 2000.

Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o milosrdenství určeném celému svě-
tu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše 
nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček, 699). Přípravou na svátek 
může být novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ 
slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti.“ (Deníček, 796).

Liturgický kalendář
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Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích – 
„druhá neděle velikonoční“ nazývá Bílá neděle – „Domini-
ca in albis“. Tento den ti, kteří byli pokřtěni na velikonoční 
vigilii, odložili svůj bílý šat – symbol světla. Bílý oděv měli 
odložit, ale novou zář, která jim byla udělena, měli uvádět 
do své každodennosti. Plamen pravdy a dobra, který v nich 
Pán zažehnul, měli pečlivě střežit, aby tak do našeho světa 
vnášeli něco ze zářivosti a dobroty Boží.

Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slave-
na jako slavnost Božího milosrdenství: ve slovu „milosrden-
ství“ spatřoval shrnuté a pro naši dobu nově interpretované 
celé tajemství vykoupení. Žil pod dvěma diktátorskými reži-
my a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc 
temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil však 
také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto 
silám staví svou naprosto odlišnou a božskou moc: moc mi-
losrdenství. Milosrdenství klade meze zlu. Milosrdenstvím 
se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, 
moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosr-
denství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo 
zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství Boha.

My katolíci tvoříme a máme se vnímat jako jedna rodina, jež je oživována stejným cí-
těním jako prvotní křesťanské společenství, o kterém se tuto neděli ve Skutcích apošto-
lů čte: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.“ (Sk 4,32). Pravým středem a základem 
společenství prvních křesťanů byl zmrtvýchvstalý Kristus. Evangelium totiž vypráví, že 
ve chvíli utrpení, kdy byl božský Mistr uvězněn a odsouzen k smrti, se učedníci rozutekli. 
Pouze Maria a ženy spolu s apoštolem Janem zůstali spolu a následovali ho až na Kalvárii. 
Zmrtvýchvstáním daroval Ježíš svým učedníkům novou jednotu, silnější než ta předchozí, 
nepřemožitelnou, protože založenou nikoli na lidských zdrojích, ale na Božím milosrden-
ství, které jim všem dalo pocítit, že jsou od Něho milováni a že jim odpustil. Je to tedy 
milosrdná láska Boží, která pevně sjednocuje církev dnes jako včera a činí z lidstva jednu 
rodinu; božská láska, která prostřednictvím ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše odpouští 
hříchy a vnitřně ji obnovuje. 

Papež František vydal 11. 4. 2015 dokument („bulu“) Misericordiae Vultus, kterou vy-
hlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Bula začíná slovy: „Ježíš Kristus je tváří Otcova 
milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, 
stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ (Ef2,4) 
Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného a milostivého, shovívavého, velmi 
laskavého a věrného“ (Ex34,6), dával nadále poznávat svoji božskou přirozenost různými způsoby 
a v mnoha dějinných momentech. V „plnosti času“ (Gal4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy 
všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku 
definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš Nazaretský svým slovem, svými 
gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.“   Více na: www.pastorace.cz



6

V  tomto čísle pokračuji v  příbězích lidí, kteří mi dovolili svá svědectví 
zveřejnit. Tentokrát to bude příběh důvěry k Hospodinu a k přímluvě Mat-
ky Vojtěchy, jak sám autor poznamenal, když mi dával souhlas vydat jeho 
svědectví o náhlém zlepšení jeho zdravotního stavu v době léčby, za což mu 
tímto upřímně děkuji. 

Pan Hayato Josef Okamura se narodil se v Praze v roce 1966 a po 
rodičích má česko-japonsko-korejské kořeny. Pokřtěn byl jako malé dítě 

a část dětství prožil v Japonsku. Vystudoval vysokou školu a pracuje jako tlumočník. Je 
ženatý a má pět dětí. Nyní je více než rok členem KDU-ČSL a spolupracuje také v její zahra-
niční komisi, protože je přesvědčen, že je to dobrá společnost – lidí z velké části věřících, 
kteří svědomitě hledají správné odpovědi na výzvy naší doby. Tento příběh byl napsán 
v roce 2012. Začal se odehrávat v době, kdy do rodiny přišlo páté dítě.

„V listopadu roku 2003 se mi objevily větší zdravotní potíže, kvůli kterým jsem se ocitl 
ve vaší pražské Nemocnici pod Petřínem. Podstoupená břišní operace mi přinesla úlevu od 
akutních obtíží, ale následující podrobné vyšetření ukázalo, že trpím celkově rakovinou – 
lymfomem – v pokročilejším stadiu. Výsledek vyšetření jsem se dozvěděl ve svátek Neposk-
vrněného Početí Panny Marie 8. prosince. Můj lékař mi před zahájením léčby otevřeně řekl, 
že výhled mého zdravotního stavu i výsledek terapií jsou nejisté... Po odborné stránce pak 
o mne v době téměř jeden celý rok trvajícího léčení na hematologické klinice Vinohradské 
nemocnice vzorně pečoval. Nejprve jsem po několik měsíců podstupoval kombinovanou 
chemo- a imunoterapii, zakončenou někdy na přelomu května a června vysokodávkovanou 

chemoterapií spojenou s  autologní transplantací 
krvetvorných buněk. Poté jsem ještě během pod-
zimu, asi do října, podstupoval radioterapii. Ale 
poměrně brzy po zahájení léčby, už o Velikonocích, 
jsem se cítil být uzdravený. 

Podivuhodné také bylo, že ačkoliv jsem kvů-
li vážnému onemocnění a  dlouhé léčbě přibližně 
rok nepracoval, moje rodina netrpěla nouzí. Dobří 
lidé, také sestry boromejky, nám účinně pomáhali. 
Mnoho těch, kteří se o nelehké situaci mojí a mé 
rodiny dověděli, chtělo pomoci, mnozí se modlili, 
někteří připojovali za mne i své drahocenné oběti. 
Když se ohlížím zpátky, říkám si: Jak jsem si zaslou-
žil pozornost tolika vzácných lidí? Mezi těmi, kteří 
na mne intenzívně mysleli v modlitbě, byly i sest-
ry boromejky a jistě se přitom obracely s prosbou 
o přímluvu k Matce Vojtěše . 

Boromejky

Pan Hayato Josef Okamura
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Ze své nemoci jsem pak byl uzdraven. Zda částečně, nebo natrvalo, to nevím. Můj zdra-
votní stav zůstává při takové diagnóze z hlediska medicíny, vlastně už asi natrvalo, nejistý. 
Přesto je tomu nyní, když píši tyto řádky, již přes osm roků, kdy žiji víceméně vlastně docela 
normálním životem. Především jsem ta léta mohl s nasazením sil pracovat, takže moje děti 
mohly v klidu studovat. Za všechno dobré cítím hlubokou vděčnost. 

S příběhem Matky Vojtěchy jsme se pak v naší rodině seznámili, obracíváme se k ní 
s důvěrou a prosbou o přímluvu i v našich běžných záležitostech. Před několika dny jsme 
se já a moje paní Ludmila společně domodlili novénu k Matce Vojtěše, kterou jsem obdržel 
od sestry Aleny... Bohu díky!“  Připravila S.M. Sebastiana

Pohřeb paní Kohoutové
Napadlo dost sněhu, a tak byla celá krajina čistě oblečená. Pohřeb probíhal v koste-

le Navštívení Panny Marie na náměstí 15. 3. 2016. Bylo plno, protože ji z kostela znali 
mnozí. Pak jsme se přesunuli autobusem na hřbitov ve Vimperku. Paní Kohoutová 
byla ze mlýna v Čábuzích. Vyrůstala ještě se dvěma bratry a působila ve skautu ve 
Vacově. Po svatbě se přestěhovali s manželem do Vimpeka, kde pracovala ve školce 
Šumavanu jako vychovatelka. Byla to hodná a skromná žena. 

Viktorie Předotová
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Příběh o staré dámě

Žila jednou jedna velmi stará dáma,
všechna svá léta prožila sama,
ve své hlavně spoustu tajemství měla,
nikomu nikdy žádné nepověděla.

Byla velmi známá po celém širém kraji,
bohatí i chudí navštěvovali ji,
ona vždycky byla zpovědnicí všech,
dokonce i v jejích posledních dnech.

Nejen poslouchala, uměla i naslouchat,
pomáhala lidem v životě se radovat,
byla velmi moudrá a dávala to znát,
díky ní se lid zas začal na svět smát.

Jedno ráno měla pocit, že nastal její čas,
tak rozhodla se napsat poslední vzkaz:
„Pamatujte, já tu stále s vámi jsem.“
Odložila pero a opustila zem.

Life update
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Poté, co našli vzkaz i její tělo,
celé okolí rázem zesmutnělo,
nevěděli už, co je radost a co smích,
každý zase žil ve starostech svých.

Nebyl nikdo jiný, komu by se svěřit mohli,
nebyli žádní lidé, co by jim pomohli,
už tu nebyl nikdo, kdo by dal radu jak žít,
o někom takovém nechávali si jen snít.

Jednou si však někdo vzpomněl na její poslední vzkaz,
zamyslel se nad tím, zvolal: „Ona je součást nás.“
A byla to pravda, to co povídal,
každý přemýšlející mu hned za pravdu dal.

Jak šířila se tato slova pořád dál a dál,
smutek ustupoval a lid se zase smál,
přišel totiž na to, že každý může být
tou starou dámou, stačí pouze chtít.

Stačí pouze naslouchat si navzájem,
udržovat tajemství pod zámkem,
dávat rady druhým, nemyslet jen na sebe,
promýšlet své kroky, cesta zpátky nevede.

Když dostala se tato slova k poslednímu z lidí,
zjevila se duha, co se jen tak nevidí,
všechny její barvy byly z každého místa vidět,
všichni cítili, že zase stará dáma je zpět.

Stejně jako se stará dáma stala součástí lidí 
z výše uvedené básně, stejně tak se může stát 
součástí nás, stačí pouze chtít. Každý z  nás 
se může stát tak zvaným sběratelem starostí.  
Všichni jsme schopni pomoct druhým tím, že 
budeme naslouchat jejich trápením, těžkos-
tem, soužením či obavám – prostě všemu, co 
je tíží.

Nezapomínejme na to.

Václav Vozábal
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Kláštery

sedlec u Kutné Hory

V našem putování za českými kláštery se vraťme z pohraniční oblasti Tachovska do 
středních Čech. Krátce před polovinou dvanáctého století, v roce 1142, věnoval velmož 
Miroslav z rodu Markvarticů jeden ze svých hospodářských dvorců i s pozemky a vesni-
cemi řádu cisterciáků, kteří dosud v Čechách neměli svůj klášter. Prvních dvanáct bratří 
přišlo rok nato z mateřského kláštera v bavorských Valdsasích. V Miroslavově dvorci žili 
mniši patrně nejprve v provizorních budovách a jako konventní kostel užívali kapli sv. 
Filipa a Jakuba. Kaple, vystavěná ještě v románském slohu jako tribunový kostelík s ap-
sidou, se zachovala až do 19. století, kdy byla zbourána. Je pravděpodobné, že stála ve 
dvorci dávno před příchodem cisterciáků. 

Prvním opatem byl podle Zbraslavské kroniky Gerlach, který spolu s ostatními přišel 
z Bavorska. Po roce 1281 po prohře krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli se však 
stav kláštera zhoršil natolik, že bratrstvo požádalo kapitulu v Citeaux o možnost rozptý-
lení svých členů do jiných klášterů. Brzy nato však nastal nečekaný obrat k lepšímu. Do 
dějin kláštera vstupuje významná osobnost opata Heidenreicha – nejen duchovního, ale 
také politika a rádce mladého krále Václava II. Patrně i králův vliv zajistil nový rozkvět 
kláštera, ale hlavním impulsem bylo nalezení ložisek stříbra přímo na klášterních pozem-
cích. Podle pověsti jeden z mnichů náhodně našel v krajině stříbrnou rudu a místo označil 
svojí kutnou. Odtud prý jméno Kuttenberg – Kutná Hora nebo Hory Kutny. 

Heidenreich se zasloužil o výstavbu klášterních budov a zejména konventního chrá-
mu zasvěceného Panně Marii a sv. Janu Křtiteli. Vzorem stavby byly severofrancouzské 
katedrály a stavba byla založena vskutku velkoryse jako pětilodní prostor, jehož půdorys 
latinského kříže vytvořil trojlodní transept – příčná loď. Závěr stavby tvořil ochoz a věnec 
kaplí. Boční lodě byly od hlavní odděleny arkádou gotických oblouků a také okna měla 
tvar gotických lomených oblouků. Protože se jednalo o cisterciáckou stavbu, byl chrám 
zbaven jakékoliv zdobnosti – okna byla bez kružeb a průčelí bez věží. Nad křížením lodí 
byla patrně jen malá věžička.

Přestože se klášter zasloužil o založení města, které se roku 1318 stalo královským, 
panovala mezi jeho obyvateli a osazenstvem kláštera řevnivost. Zbraslavská kronika vy-
práví o přepadení kláštera Kutnohorskými, kteří však na svůj útok zle doplatili. Mnoho 
jich bylo zabito a kronikář vypovídá o klášterních chlévech a stodolách plných nebož-
tíků. Zda s touto událostí souvisí založení nového hřbitova, není jisté. Roku 1391 byla 
vystavěna dvoupodlažní hřbitovní kaple zasvěcená Všem svatým. V jejím suterénu byla 
umístěna kostnice.

Doba hojnosti však skončila tak jako mnohde jinde v naší zemi vinou husitů, když 
24. dubna roku 1421 přepadli a vypálili klášter. Naštěstí několik předvídavých mnichů 
předem zachránilo archiv, rukopisné knihy a  jiné cennosti tím, že je včas odvezli do 
rakouského kláštera Klosterneuburgu. Jako zázrakem se zachovala stříbrná a pozlace-
ná monstrance svým uměleckým slohem připomínající parléřovskou uměleckou dílnu. 
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Také vzácné iluminované rukopisy 
jako například Antifonář sedlecký 
nebo Sedlecký graduál unikly před 
zničením.

Klášter na svoji obnovu čekal tři 
desetiletí. Roku 1452 přichází dal-
ší významný opat Theodorik, kte-
rý počal se stavbou budov kolem 
starého kostela sv. Filipa a  Jakuba. 
Nastala opět doba klidu, která byla 
narušena v  době předbělohorské 
za stavovského povstání. Direktoři 
prodali klášterní majetek městu Kutná Hora. K naplnění prodeje však nedošlo a v době 
rekatolizace klášter zůstal řádovému společenství. 

Koncem 17. století přichází další významný opat Jindřich Snopek označovaný také jako 
„druhý zakladatel kláštera“. Zasloužil se o navrácení některých zachráněných cenností 
a hlavně započal nové stavební práce na klášterních budovách a polozbořeném chrá-
mu. Nejprve roku 1699 povolal stavitele Pavla Ignáce Bayera. K obnově kláštera přizval 
také sochaře Matouše Václava Jäckla a řadu významných barokních malířů – Michaela 
Willmanna, Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišku. Také malíře fresek – Václava Vavřince 
Reinera a Judu Tadeáše Suppera. 

Než se stavitel Bayer stačil pustit do opravy chrámu, obrátil se opat Snopek na dalšího 
architekta – Jana Santiniho Aichla, tehdy šestadvacetiletého. Santini získával věhlas tím, 
že stavěl „goticky“, navracel zničeným středověkým kostelům a bazilikám jejich původní 
tvář a zároveň vnášel do svých staveb mnoho ze svého talentu. Pro nový projekt vyu-
žil jako inspiraci pozdně gotickou stavbu chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, kterou 
důkladně studoval. Navázal na svého předchůdce Benedikta Rejta. Obnovil tak druhý 
největší chrám v Čechách – délka hlavní lodě činí 87 m. K západnímu portálu přidal 
portikus – předsíň – která byla zdobena Jäcklovými sochami andělů a světců. Interiér 
chrámu dokončil původně zničenou klenbou. Místo gotické křížové klenby zvolil klenbu 
valenou, členěnou dekorativním žebrováním. Navrhl také kazatelnu a zpovědnice.

Malířská výzdoba pokrývala freskami nejen části klenby, ale také stěny a stropy kláš-
terních budov, zejména okázalého refektáře. Slavní malíři jako Brandl, Liška, Willmann 
vytvořili celou galerii oltářních obrazů s mariánskou tématikou i s tématy cisterciáckých 
světců.

Veškeré práce na obnově sedleckého kláštera byly dokončeny roku 1763, dvacet let 
po oslavách šestistého výročí založení kláštera. Deset let nato se za josef ínských refo-
rem život kláštera zastavil, části vybavení byly přestěhovány do několika farních kostelů 
a  chrám Panny Marie byl změněn na farní chrám Sedlce. V budovách konventu byla 
zřízena tabáková továrna, která je v nich dodnes. 

Dnes je areál hřbitova s kaplí Všech svatých a kostnicí a zejména chrám Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele pod patronací organizace UNESCO a tvoří pozoruhodný celek s pa-
mátkovou rezervací historického města Kutná Hora. MFK
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Homilie

Zaujaly mě tentokrát Kateche-
tické spisy od svatého Augustina. 
V kapitolce nazvané Almužna je kaž- 
dý skutek milosrdenství autor píše:

„Takže slova Páně: Dejte almužnu 
a hle, vše je pro vás čisté se vztahují 
na vše, co se děje pro užitek a milo-
srdenství. Almužnu nedává jen ten, 
kdo poskytne lačnému jídlo, žízní-
címu nápoj, nahému oděv, pocest-
nému přístřeší, prchajícímu úkryt, 
nemocnému nebo uvězněnému 

návštěvu, zajatci výkupné, nemohoucímu oporu, slepému doprovod, smutnému útěchu, 
churavému léčbu, bloudícímu správný směr, tážícímu se radu a cokoli nezbytné potřebné-
mu, ale i ten, kdo dá odpuštění hřešícímu. I ten, kdo napravuje bičem někoho, nad kým 
má moc, nebo jej usměrňuje určitou kázní, ale přitom hřích, jímž mu ten člověk ublížil 
a jímž ho poškodil, dokáže propustit ze svého srdce nebo se modlí, aby tomu člověku bylo 
odpuštěno, i ten dává almužnu; nejen tím, že odpouští a modlí se, ale také tím, že napra-
vuje a tepe nějakým opravným trestem; poskytuje totiž milosrdenství. Mnoho dobrého se 
může poskytovat těm, kdo nechtějí, pokud se přihlíží spíš k jejich užitku než k vůli; neboť 
sami sobě, jak se ukazuje, bývají nepřáteli, zatímco jejich přátelé bývají spíše ti, které oni 
považují za nepřátele; těm pak pomýleně odplácejí za dobro zlem, a přitom křesťan se nemá 
odvděčovat zlem ani za zlo. Je tedy mnoho druhů almužen, a když je dáváme, pomáháme 
si k tomu, aby byly odpuštěny naše hříchy.“

Další část sv. Augustin nazval Největší almužnou je odpuštění:
„Ovšem nic není větší než almužna, při které ze srdce propouštíme, čím se proti nám 

někdo prohřešil. Není tak výtečné být vlídný nebo přející k tomu, kdo ti neudělal nic zlého. 
Mnohem významnější, ba přímo skutek ušlechtilé dobroty je to, když miluješ i svého ne-
přítele a když pro toho, kdo ti přeje zlo, a kdykoli může, sám ti je působí, ty chceš vždy jen 
dobro a působíš mu je, kde můžeš, naslouchaje Ježíšovým slovům: Milujte své nepřátele, dob-
ře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. To ovšem dokážou jen 
dokonalí synové Boží, i když každý věřící se má snažit vzepnout až sem a dovést lidského 
ducha do tohoto stavu tím, že se bude modlit k Bohu a vyjednávat i bojovat sám se sebou; 
a tak i když se toto nesmírně velké dobro netýká celého množství lidí, o kterém věříme, 
že je vyslyšeno, když v modlitbě říká: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 
viníkům, přece se nepochybně slova tohoto zaslíbení naplňují, když člověk, jenž sice dosud 
nepokročil tak daleko, aby miloval nepřítele, dokáže alespoň ze srdce odpustit, požádá-li jej 
o odpuštění ten, kdo se proti němu prohřešil; neboť i sám pro sebe bude jistě chtít, aby mu 
bylo odpuštěno, až se bude modlit a říkat: jako i my odpouštíme našim viníkům, to znamená: 
právě tak nám odpusť naše viny, když my o to žádáme, jako i my dovedeme odpustit, když 
o to žádají naši viníci.
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Kdo neodpustí svému viníkovi, tomu nebude odpuštěno
Ten, jehož vlastní hřích přiměl, aby žádal o odpuštění člověka, vůči němuž se prohřešil, 

by už vlastně neměl být považován za nepřítele, a tak by nemělo být obtížné jej milovat, 
jako to bylo obtížné, dokud trval ve svém nepřátelství. Kdokoli však není schopen odpustit 
ze svého srdce ani tomu, kdo o to žádá a svého hříchu lituje, ať vůbec neočekává, že by Pán 
odpustil jeho hříchy jemu; Pravda totiž nemůže lhát. Každý posluchač nebo čtenář evan-
gelia jistě dobře ví, kdo řekl: Já jsem pravda. A ten, když učil modlitbě, zvláště zdůraznil 
právě onu větu, jež je její součástí; řekl: Jestliže odpustíte lidem jejich hříchy, odpustí i vám 
váš nebeský Otec hříchy vaše; jestliže však lidem neodpustíte, ani vám váš Otec neodpustí vaše 
hříchy. Kdo neprocitne při tak mohutném hřmění, ten nespí, ale umřel: a přesto, On má 
moc probouzet i mrtvé.“

Od sv. Augustina všem předává
P. Josef Sláčík

diecézní centrum pro rodinu  
při biskupství českobudějovickém připravuje:

velikonoční víkendové setkání rodin v  termínu 
15.–17. 4. 2016, klášter božího milosrdenství nové Hra-
dy. Hostem bude karmelitán P. Vojtěch Kodet. 

Nebude chybět modlitba, adorace, mše, příležitost ke svá-
tosti smíření, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, svě-
dectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním odpoledni.

duchovně relaxační pobyt pro 
rodiny v termínu 14.–20. 8. 2016, 
dům sv. Josefa, Grúň, beskydy. 
Programem provází P. Petr Hruška 
z Chebu.

V  programu bude pamatováno 
duchovní i odpočinkový program jak 
pro děti, tak pro rodiče. Na programu 
budou turistika, zábava, přednášky, 
rozhovory ve skupině i v manželské 
dvojici, sdílení zkušeností i  společ-
ný čas pro celou rodinu. Hlídání dětí 
v době samostatného programu rodičů zajištěno. 

Přihlášky a více info na http://dcr.bcb.cz/
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V  našich farnostech se stále častěji setkáváme s  akolyty, kteří byli ke  své službě vyškoleni 
vikářem a pověřeni biskupem. V čem jejich služba spočívá a kdo vlastně jsou? Postupně je před-
stavujeme v této rubrice.

ladislav Turek
Jak ses k  této službě dostal, 

proč ses pro ni rozhodl, jak jsi pro-
žíval přípravy a pověření?

Má cesta k  akolytátu byla dlou-
há. Již někdy na střední škole jsem 
vážně uvažoval, že vstoupím k  sa-
lesiánům. Po totalitě se ale úplně 
změnily poměry a  já zjistil, že to 
není ta správná cesta. Nikdy mě ale 
neopouštěla myšlenka na kněžství. 
Postupně mi bylo jasné, že ani kněž-
ství není má cesta, protože jsem se 
oženil. Na dlouhou dobu mě myš-
lenka na kněžství opustila. Cesty 
Boží jsou ale nevyzpytatelné. Proto, 
když P. Josef mluvil o tom, že bude probíhat příprava akolytů, opět se ve mně něco ozvalo. 
Bylo to opět volání ke službě. Od okamžiku, kdy začala příprava, až dodnes si stále opakuji 
„Jsi tu proto, abys sloužil“. Někdy si také říkám Jendovo (bráchovo) kněžské heslo „Musím 
se menšit, aby On mohl růst“. Před bohoslužbou také říkám „Nejsem hoden, ale použij mne 
Bože jako nástroj“.

Co Ti tato služba v praxi přináší v pozitivním i negativním pohledu, jaký dopad má 
na Tvůj osobní i rodinný život?

Od té doby, co jsem přijal pověření do služby akolyty, se toho hodně změnilo. Na začátku 
jsem toho moc nevěděl a informace i od kněží se různily. Dnes se již dá třeba na internetu 
najít přesný sled všeho pro bohoslužbu slova. 

Co se týká rodiny, je to někdy náročné. Pořád ještě mi dá dost práce se na bohoslužbu 
připravit, i když se snažím třeba najít čas na přípravu přes týden. Stejně to doháním ještě 
v sobotu a někdy i v neděli ráno. 

Určitě je mi tato služba přínosem v mém duchovním životě. Ta blízkost k eucharistii je 
úžasná a naplňující. Na druhou stranu také zavazující. Cítím v tom velkou odpovědnost.

Jsi v této službě vytížen málo či příliš, jak vidíš své působení do budoucna, chtěl 
bys v církvi sloužit víc, jinak, uvažuješ o jáhenství?

Akolyté vikariátu
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Někdy je těžké najít správnou míru toho, jak rozdělit čas mezi rodinu a službu akolyty. 
Mohl a rád bych dělal víc, ale pak bych ten čas musel ukrojit rodině. S Boží pomocí to zatím 
jde celkem dobře skloubit. V podstatě u nás slouží celá rodina. Daník hraje na varhany, 
kluci ministrují a Kamča se stará o kytky a úklid. Sloužím přibližně jednou za 14 dnů, ale 
občas se to mění podle potřeby. Nevím, jestli je to málo nebo hodně. O jáhenství uvažuji, 
ale zatím je to jen opravdu v rovině uvažování. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem toho hoden.

Co Ti pomáhá v Tvém duchovním životě, co (kdo) je oporou či vzorem pro Tvou služ-
bu?

Nemohu tu nezmínit rodiče, kteří mi předali víru. Dalším, kdo mne hodně formoval, 
byli salesiáni, kam jsem jezdil v pubertě. Nejvíce to byl dnešní biskup Karel Herbst. Dal-
ším velkým vzorem pro mne je P. Josef. V poslední době je pro mne velkým duchovním 
nábojem chlapská spiritualita. Určitě bych mohl jmenovat mnoho těch, kteří mne nějak 
formovali. Mými svatými vzory jsou: sv. Dominik Savio, Don Bosco, Abrahám, Jan Křtitel. 
V posledních letech je pro mne velkým vzorem také papež František se svou velkou pokorou 
a láskou.

bohoslužby v hospici  
a domově Matky Vojtěchy v Prachaticích 
Pravidelné bohoslužby:
HosPiC – pondělí 16:00
dMV – čtvrtek 15:00

Mimořádné bohoslužby 2016:
neděle 3. dubna 15:00
Svátek Božího Milosrdenství – poutní mše svatá v  Domově Matky Vojtěchy, procesí 
k ostatkům sv. Jana Pavla II. 
(celebruje P. Mgr. Josef Sláčík)

sobota 28. května 10:00
Vzpomínkové setkání v hospici 
(celebruje J.Em. Miloslav kardinál Vlk/ P. Mgr. Tomáš Peter Paradič, CFSsS)

čtvrtek 20. října 15:00
Mše sv. v hospici ke cti sv. Jana Pavla II. – liturg. památka 22.10. 
(celebruje P. Mgr. Josef Sláčík)

sobota 5. listopadu 10:00
Vzpomínkové setkání v hospici 
(celebruje P. Mgr. Josef Sláčík)
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Knížecí Pláně
Obec, která nese německy název Fürstenhut, český ná-

zev se objevuje až v roce 1877, založil kníže Schwarzen-
berg v roce 1792 a v nejlepších dobách zde v šesti desít-
kách chalup a usedlostí žilo více než sedm stovek obyvatel, 
o které se staral farář z deset kilometrů vzdáleného Nové-
ho Světa. Tam se nacházel škola, kostel i hřbitov. V roce 
1824 byl v  Knížecích Pláních postaven dřevěný kostelík 
zasvěcený sv. Janu Křtiteli a  o  sedm let později zřízena 
expozitura. V  roce 1830 je zavedena matrika, vybráno 
a vysvěceno místo pro hřbitov. Přestává se proto pohřbí-
vat na Novém Světě. Prvním nebožtíkem zde pochovaným 
se stala Terezie Tremlová. V září roku 1861 je pak položen 
základní kámen pro zděný kostel, jenž byl 27. ledna 1864 
vysvěcen, a to opět ke cti sv. Jana Křtitele. Po válce je německé obyvatelstvo odsunuto 
a v roce 1950 zde slouží P. Karel Fořt poslední mši svatou. Knížecí Pláně vzdálené jen pár 
set metrů od státní hranice se ocitají za ostnatým drátem železné opony. V roce 1956 byla 
provedena demolice kostela, fary i hřbitova a postupně, až na jediné stavení, je zlikvido-
vána celá vesnice. Hned na počátku devadesátých let minulého století je hřbitov pietně 

Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy
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obnoven a na troskách kostela vztyčen dřevěný 
kříž. Každoročně se zde v sobotu následující po 
svátku sv. Jana Křtitele koná setkání rodáků. To 
poslední bylo již šestadvacáté a přeci jen se lišilo 
od těch předchozích. V nedaleké Bučině, patřící 
farností ke Knížecím Pláním, byla totiž stejný 
den slavnostně odhalena pamětní deska tam-
nímu slavnému rodáku, rychtářskému synkovi, 
spisovateli Johannu Peterovi. Ten je sice pohřben 
ve Vimperku, nicméně náhrobek starého šumav-
ského rodu Peterů je jedním z nemnoha zacho-
valých na hřbitově. Přestože hřbitov má pouze 
symbolickou podobu a  nalezené náhrobky jsou 
umístěny náhodně, lze si udělat poměrně přesný 
obrázek o tom, jaké rodiny na Knížecích Pláních 
a v přifařených obcích žily. Kousek od hřbitova, 
vedle sutin po bývalém kostele, se totiž nachází 
obnovený pomník obětem první světové války, 
jenž zde byl poprvé instalován v roce 1936. Tedy 
téměř v předvečer druhé světové války, která sem později připsala jména nová. Avšak se 
jmény padlých se setkáte i na hřbitově. Na náhrobku rodiny Selbitschkovy hned dva, otec 
padl ve Vídni v listopadu roku 1944, syn zemřel na samém konci války. Vzhledem k tomu, 
že správní obec Borová Lada, kam území této zaniklé obce patří, nedávno opět zprovoz-
nila rovněž dříve zlikvidovaný hřbitov na Novém Světě, je pravděpodobné, že v Knížecích 
Pláních se již nikdy pohřbívat nebude.
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Přestože hřbitov na Knížecích Pláních v dějinách mnoho pozornosti nebudil, v září roku 
1923 se dostal na stránky tisku. Českobudějovický německý list totiž toho dne zveřejnil 
„zaručenou zprávu ze spolehlivého pramene“, že hřbitov v Knížecích Pláních je přeplněný, 
a když zemřel obecní písař v sousední Bučině, museli ve dva roky starém hrobě jedné ženy 
uříznout její mrtvole nohy, aby se písař vešel.

JP
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Stalo se

setkání katechetů 
Prachatická fara se stala první únorovou sobotu místem setkání katechetů naší česko-

budějovické diecéze, kteří zde absolvovali seminář s tématem „Země pro člověka“ vede-
ný zkušenými lektorkami diecéze královéhradecké. Seminář byl zaměřen na přípravu tzv. 
Vstupů do škol, při kterých je žákům a studentům nabízeno poznávat biblická a křesťanská 
témata a tím dát možnost poznat bohatství křesťanského kulturního dědictví.  -lh-

legoprojekt poprvé v Prachaticích
Je možné postavit nové město ve třech 

dnech? Děti na ZŠ Národní v Prachaticích to 
dokázaly! Od čtvrtka do soboty (25. – 27. 2.) 
45 dětí od 6 do 12 let stavěly město úctyhod-
ných rozměrů na ploše 8 x 3,5 metru, a to celé 
z lego kostiček. Stavění legového města v rám-
ci akce, která se nazývá Legoprojekt, má dlou-
holetou tradici. Je dobrovolnickým projektem 
Církve bratrské a putuje od roku 2010 po Čes-
ké republice. V Prachaticích se tato jedinečná 
akce pořádala poprvé ve spolupráci ŘK farnos-
ti Prachatice a Církve bratrské v Husinci. Během tří dnů se dětem podařilo postavit celkem 
242 staveb – nejrůznějších domů, vozidel, lodí, letadel, obchodů a jiných zajímavých budov. 
Nechyběla věznice, nemocnice, železnice s vlaky, stavěl se basketbalový a fotbalový stadion, 
muzeum, kostely a katedrála. Každý den v rámci setkání byl dětem představen biblický 
příběh prostřednictvím legokostek. V neděli dopoledne se sešly rodiny dětí a jejich přáte-
lé kolem legoměsta, aby se děti mohly svými stavbami pochlubit a také si s legoměstem 
pohrát. Součástí tohoto setkání bylo nedělní duchovní slovo, kterého se ujali naši akolyti 
Josef Capůrka a Jenda Šrámek. Mimo jiné zmínili: „Název stavebnice LEGO se skládá ze 
dvou dánských výrazů „Leg godt“, to česky znamená „Hraj si dobře!“… Při stavbě legoměstečka 
jste si, děti, posilnily takové schopnosti a vlastnosti, jako je zručnost, tvořivost, fantazie, vytr-
valost a mnohé další, ale také schopnost spolupracovat s ostatními kamarády… Vždy svůj život 
stavte na pevných základech, aby vaše stavba vydržela nepředvídaným okolnostem, které v ži-
votě mohou nastat. Pro nás křesťany je tím pevným základem, skálou, Ježíš Kristus, Boží Syn.“ 
Akolyta Jenda doplnil nedělní duchovní slovo myšlenkou o různých stavbách a upozornil 
i na ty, které jsou postaveny proto, aby se v nich lidé scházeli a setkávali. Vyzdvihl význam 

chrámu jako místa setkání s Bohem. Na 
závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších 
staveb, což nebylo vůbec jednoduché, 
protože všem dětem se stavby moc po-
vedly. Poděkování patří pomocníkům, 
kteří přidali ruku k dílu při organizaci 
a průběhu této akce. 



Stalo se

Únor v prachatické farní charitě
V domě sv. Petra pro muže se kromě již tradič-

ního kurzu „ Dílenských prací“ nebo „Kulinářského 
zastavení“ konala také „Oslava narozenin uživatelů“.

Velice pěkná byla dne 18. 2. 2016 návštěva výsta-
vy fotografií Jindřicha Štreita v  galerii „MARIÁN-
SKÁ“ v Českých Budějovicích. Soubor fotografií vznikl 
v chladných listopadových dnech roku 2014 na jihu 
Čech. Mezi bezdomovci se autor snímků pohyboval 
dva roky. Mnoho času strávil především v Olomouci 
a okolí, focení na jihu Čech téma uzavírá. Vystavované 
fotografie pocházejí také z návštěvy J. Štreita v našem 
azylovém domě v Záblatí. 

Na naše pozvání přijela do Záblatí paní Jitka Ma-
relová. Předvedla a učila uživatele „pletení sociálních 
sítí“. Ti se naučili nejen novou dovednost, ale také 
umění zklidnit sama sebe. Celá akce měla navíc další 

rozměr, po dokončení sítě se hotové dílo zavěsí do společného prostoru azylového domu.
V Charitním domově sv. dominika savia pro matky s dětmi se mohly mamin-

ky dovědět mnoho nového a užitečného v „Kurzu komunikačních dovedností“, případně 
v  „Kurzu první pomoci“. Pro děti byl připraven duchovní program na téma Naše cesta 
k Velikonocům aneb co je pokušení. Nechyběl ani tradiční karneval se spoustou krásných 
masek. Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

Kurz výroby a práce s biblickými postavičkami 
proběhl na volarské faře ve dnech 11. a 12. 3. 2016. K přihlášení na tento kurz nás mo-

tivovala absence betlému v kostele ve Vacově. Kromě toho, že se bude jednat o ruční práci, 
jsem neměla vůbec představu, o co vlastně půjde. Až při vlastní práci na výrobě postavičky 
a hlavně při „úvodu do práce s posta-
vičkami spojeném s praktickou prací 
s  Biblí“ jsem pochopila, že kurz má 
daleko hlubší smysl. Třeba při výuce 
náboženství nebo přiblížení biblic-
kých textů komukoli. 

Ač se nás zúčastnilo včetně orga-
nizátora p. jáhna Karla Faláře a dvou 
lektorek z  Moravy jen osm, byly to 
krásně strávené hodiny, za které or-
ganizátorům i zúčastněným mnoho-
krát děkuji.

Ludmila Broschová, farnost Vacov
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Údolí suchých kostí
Z terasy kostela sv. Petra při kohoutím zakokrhání je nádherný výhled na Cedronské 

údolí. Táhne se od severu k jihu podél východní hradby Starého města a odděluje Jeruza-
lém od Olivové hory. Prastará tradice ho ztotožňuje s biblickým údolím Josafat. Jméno 
Josafat znamená „Jahve soudí“. Připomíná podivuhodné vysvobození Izraele napadeného 
obrovskou přesilou Moabitů a Amonitů za vlády krále Josafata v 9. stol. př. Kr. Vypráví 
o něm 2. kniha Kronik ve 20. kapitole. Izraelité tehdy naléhavě prosili Boha o pomoc a on je 
vyslyšel. Mohli jen přihlížet, jak za ně bojuje: nepřátelé obrátili zbraně jedni proti druhým. 
Událost dala podnět k přesvědčení, že právě toto údolí bude místem konečného zúčtování 
Hospodina s nepřáteli jeho lidu v den posledního soudu. Odráží se to jak ve starozákonních 
textech (srv. Jl 4; Zach 14; a snad i Ez 37), tak v novozákonní Apokalypse (Zj 14,20). Po 
obou svazích je poseto hroby – je to vpravdě „údolí suchých kostí“! Nejblíže Zlaté bráně 
pohřbívají muslimové, pod nimi křesťané a na protějším svahu Olivové hory židé. Za pozor-
nost stojí zejména čtyři hrobky nesoucí stopy helénské architektury z 1. a 2. století př. Kr., 
symbolicky připisované významným osobnostem izraelských dějin: Abšalomova hrobka 
ve tvaru obráceného trychtýře, nazvaná po třetím synovi krále Davida, který povstal proti 
svému otci (2Sam 13-20) a ten před ním – vystaven posměchu závistivce – prchal právě 
těmito místy, Josafatova hrobka se zajímavým vlysem nad vchodem, hrobka kněžské rodi-
ny „synů Hezirových“, nápadná pravoúhlým vchodem se dvěma dórskými sloupy (říká se jí 
také Jeskyně sv. Jakuba, protože se prý do ní apoštol uchýlil po událostech v Getsemanské 
zahradě) a nad ní stojící hrobka proroka Zachariáše s pyramidovou střechou. 

Kousek dál na jih vybíhá ze západní strany do údolí skalní hřeben zvaný Ófel (hrbol, 
boule). Na něm se ve 20. stol. př. Kr. usadili Jebúsejci – jde tedy o nejstarší část Jeruzaléma. 
Okolo roku 1000 př. Kr. ho dobyl David (2Sam 5,6-9) a učinil z něj „Město Davidovo“. Dnes 

je archeologickým nalezištěm. Může-
me tu vidět rozvaliny budov, nejmlad-
ší z roku 586 př. Kr., kdy město zničili 
Babylóňané. Za shlédnutí stojí hrad-
by jebúsejské akropole z 13. stol. př. 
Kr., trosky údajného Davidova paláce 
i  domy vypálené Nabuchodonosoro-
vými vojáky.

Několik kroků odtud narazíme na 
Warrenovu šachtu, nazvanou po ba-
dateli, který ji v 19. stol. objevil. Jde 
o mírně se svažující podzemní chod-
bu, která se náhle láme do hluboké 
propasti. Na dně je nádrž napájená 

Pouť do Svaté země

Cedronské údolí směrem k jihu.



23

pramenem Gíchón (tj. „stříkající“: půl hodiny z něj prýští velké množství vody, pak na 4-10 
hodin vyschne). Vybudovali ji Jebúsejci, aby si zajistili stálý přívod vody pro dobu obléhá-
ní. Právě tudy vnikli do pevnosti Davidovi vojáci vedení Joabem. Kolem roku 700 př. Kr. 
(v době vpádu Asyřanů) nechal král Ezechiáš prorazit ještě jeden tunel, který měl přivádět 
pramenitou vodu přímo do města tak, aby zdroj zůstal utajen. Je to dodnes obdivovaný 
stavební počin. Měří 533 metrů a ústí do rybníka Siloe.

Na dně údolí je vyschlé koryto, kterým se jen několikrát za rok, téměř výhradně v zimě, 
po nějakém prudším dešti prožene povodňová vlna. Jméno Cedron (hebrejsky Qidrón) zna-
mená kalný, černý. V češtině říkáme potok Cedron (Jan 18,1), ale řecké slovo χειμάρρους 
znamená doslova „zimní řeka“. Odpovídá arabskému wȃdȋ, kterému většinou rozumíme 
– my starší i díky cestopisům známého kněze a biblisty, profesora Aloise Musila.

S dalšími podrobnostmi nás seznámí P. Macek: „Od zahrady jetsemanské vede cesta podél 
Cedronu dále na jih. Po levé ruce zvedá se příkrá stráň hory Olivetské, zdola celá posetá hroby 
židovskými beze všeho ladu a skladu. V pravo za řečištěm potoka jest stráň ještě příkřejší a na 
ní hřbitov mohamedánský, ne o mnoho lépe uspořádaný a beze vší ohrady. Údolí Josafat jest od 
dávných věků zamilovaným pohřebištěm židovským a také mohamedané sem kladou své mrtvoly, 
neboť i u nich jest podání, že zde odbývati se bude poslední soud. 

Některé z hrobů židovských doby nejstarší jsou vytesány ze skály nebo ve skále. Zde tento 
první náhrobek jmenuje se hrob Absolonův. Jest to kostka ze skály vytesaná s přistavenou kulatou 
střechou. Když Židé jdou s dětmi svými kolem, vedou je k tomu, aby kámen vrhly na ten náhrobek 
a Absolona proklely, aby tak v srdci dítek vzbudili ošklivosť nad ohavným činem nezdárného syna 
Davidova. Něco málo jižněji ukazují se podobné hroby Josafatův, apoštola Jakuba a proroka Za-
chariáše. Nad nimi na svahu hory celá skupina hrobů skalních nese jméno: hroby proroků. 

Na další cestě jest nám opět přejíti potok po mostě klenutém. Po cestě této veden byl Pán Ježíš 
ze zahrady Jetsemanské k soudu na horu Sion. V řečišti potoka ukazuje se prohloubený kámen, 
na nějž prý tenkráte Pán Ježíš upadl a narazil, když žoldnéři s ním krutě strkali.

V této části údolí Josafat nacházejí se prameny vody, jediné v celém Jerusalémě. Bývají proto 
obleženy celý den. Ta čásť hory Olivetské, která se vypíná nad nimi, nese jméno hora pohoršení, 
že na vrcholu jejím král Šalomoun kvůli pohanským manželkám svým dopustil vystavěti oltář 
Astartě, a konati oběti modloslužebné.“ 

Na jihu – pod horou Sion – se údolí rozděluje. Cedron se stáčí směrem jihovýchodním, 
ale nás průvodce vede na západ, zpět do města. „Další čásť údolí Cedronského, jež táhne se 
oklikami až k mrtvému moři, slove údolí ohnivé, snad že v něm slunce pálí jako oheň na tvář 
poutníkovu. V údolí tom není více mnoho pro nás zajímavého.

Na další pouti své obrátíme se směrem západním do údolí Hinnom či Gehenna, jež pověstno 
jest tím, že tu židé Molochovi obětovali živé své děti, kladouce je do náruče rozpálené sochy. Při 
tom býval troubením a bubnováním pláč jejich přehlušen. Proto jméno Gehenna znamenalo poz-
ději u Židů tolik jako peklo, místo věčných trestů. U vchodu do údolí toho stojí prastarý morušový 
strom, obložený kamením, na místě, kde prorok Isaiáš byl na rozkaz krále Manassesa za živa pilou 
rozřezán. Musíme opět stoupati do vrchu. Na příkré stráni jest známé Hakeldama, pole krve, 
pole hrnčířovo, jež vysoká rada židovská koupila za peníz zrady Jidášovy ku pohřbívání cizinců 
v městě zemřelých.“

A my se teď vydáme zpátky za Ježíšem do Getsemanské zahrady. P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

s. M. Mlady Šipanové, 
sestry Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka 

narozena:  4. 8. 1975
Vzdělání:  Střední zdravotnická škola, 
 Teologická fakulta – bakalářské studium učitel náboženství a etiky
Rodiče:  Josef a Marie Šipanovi
sourozenci:  Nejmladší z 5 sourozenců: nejstarší je sestra Eva, pak bratři Josef, Jaroslav 

a Miroslav
Působiště:  Lomec u Vodňan

 

Chtěla bys čtenářům prozradit něco ze svého mládí?
Vyrůstala jsem s rodiči a sourozenci na samotě nedaleko Lhenic. Jsem jim vděčná, zvláš-

tě rodičům, za vše, co mi dali do života. Vážím si toho, že jsme po všechny ty roky zůstali 
velkou, soudržnou rodinou.

 
Kdy jsi vstoupila do kláštera?
Na Lomec, k sestrám, jsem nastoupila po maturitě v roce 1993 a působím zde s kratší 

přestávkou dodnes. Nějakou dobu jsme tvořily malou komunitu v Českých Budějovicích, 
kde jsem pracovala v krajské nemocnici jako zdravotní sestra na tehdejším odd. LDN.

 
Působíš i jako vězeňská kaplanka. Můžeš nám říci, jak ses k této službě dostala?
Vždycky s úsměvem říkám, že ke službě ve vězení mě formovalo už to, že jsem od dětství 

velmi ráda četla detektivky a dívala se na kriminálky. Svým způsobem mě tohle prostředí 
vždy nějak přitahovalo a měla jsem touhu být nápomocná i v této oblasti. Ale nikdy by mě 
nenapadlo, že jednou budu pravidelně docházet do vazební věznice. K této práci jsem se 
dostala díky nabídce působit zde jako duchovní – dobrovolník. Po poradě s naší sestrou 
představenou jsem do toho šla. Jako dobrovolník jsem pracovala 2 roky. Protože v té době 
neměla budějovická věznice svého kaplana, oslovila mě ředitelka věznice, po poradě s naší 
tehdejší hlavní vězeňskou kaplankou, zda bych toto místo nepřijala. Stalo se a kaplanskou 
službu vykonávám už třetím rokem jeden den v týdnu.

 
Jaký je vlastně rozdíl mezi vazební věznicí a věznicí?
Ve vězení si odpykávají trest odnětí svobody ti, kteří už byli odsouzeni. Naproti tomu 

vazební věznice je určena k zajištění osob, které jsou obviněné ze spáchání nějakého trest-
ného činu a je nutné tyto osoby zajistit pro účely trestního řízení, neboť existuje nebezpečí, 
že uprchnou, budou pokračovat v trestné činnosti, nebo že budou ovlivňovat svědky, či 
jinak mařit vyšetřování.

Věznice v Č. Budějovicích je kombinací vazební věznice a věznice pro výkon trestu s do-
zorem. Kromě toho se zde nachází ještě menší specializované oddělení pro výkon trestu 
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trvale pracovně nezařaditelných žen, tzv. 
TPN.

 
Můžeš nám něco sdělit ze své činnosti 

ve vězení?
Mojí hlavní náplní jsou osobní rozhovo-

ry s obviněnými nebo s těmi, kteří již byli 
odsouzeni. Také pravidelně docházím na 
zmíněné ženské oddělení TPN. Několikrát 
do roka pořádáme společně s  evangelic-
kým farářem ekumenické bohoslužby. Pro 
odsouzené, kteří projeví zájem, chystáme 
biblické hodiny. Kromě toho se snažím ří-
dit činnost duchovních dobrovolníků, kteří 
do věznice docházejí nepravidelně. Mezi ně 
patří evangelický farář, pravoslavný kněz 
a zástupce Svědků Jehovových. Ke službě 
kaplana samozřejmě patří i  nezbytná ad-
ministrativa.

 
Asi je i velký rozdíl tvé práce s obviněnými a naproti tomu s odsouzenými?
Ano, rozdíl zde je a dost zásadní. Ve vazbě je velký pohyb nově příchozích. Mnozí z nich 

netuší, co je čeká, jsou plní obav a nejistoty. Zatímco odsouzení už znají délku svého trestu, 
měli delší čas zvyknout si na tohle specifické prostředí. Můžu s nimi pracovat dlouhodoběji, 
jít, jak se říká, více do hloubky.

 
Proč se, v Tvém případě hlavně obvinění, hlásí k Tobě na pohovor?
Situace na vazbě je velmi specifická a přirovnala bych ji k jakési „akutní“ péči. Dotyčný 

se náhle ocitá za mřížemi, zažívá obrovský pocit nejistoty a  potřebuje to někomu sdě-
lit. Samozřejmě se najdou i tací, kteří se hlásí spíše ze zvědavosti, nebo si chtějí ukrátit 
čas. Ať už je jejich důvod jakýkoliv, pokud z našeho rozhovoru vzejde aspoň něco dobrého 
a pozitivního, Bohu díky za to. Ráda bych ještě dodala, že u drtivé většiny není prvotním 
důvodem rozhovoru, že by si chtěli povídat o Bohu či o víře. To většinou přichází později, 
až když dotyčný projeví zájem. 

 
Tedy asi musí i hlavně pocítit, že jsi tam pro ně.
Určitě. Snažím se vždy vidět konkrétního člověka v jeho příběhu a situaci. Jsem připra-

vená naslouchat, aniž bych dotyčného jakkoliv posuzovala. Myslím, že je zvlášť důležité 
umět zaslechnout i to, co zůstalo nevyřčeno. V takovéto krizové situaci, ve které se ob-
viněný nachází, nelze nic podceňovat a přehlížet. Základním předpokladem je vzájemná 
důvěra. Pak existuje možnost, že se dotyčný začne postupně otvírat, v lepším případě měnit 
své postoje. Na konci každého setkání nabídnu modlitbu či požehnání. Málokdo odmítne. 
Myslím, že jsou za to rádi.
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 Musíš být někdy i rázná?
Dokonce velmi často. Ale vždy se snažím, aby i tohle bylo naplněné láskou. Najdou se 

tací, kteří jsou silně poznamenáni svým prostředím a některé věci nebo situace (pro nás 
zcela běžné) nechápou. Jejich jednání pak nezřídka překračuje míru únosnosti. Stává se, 
že se mě někteří snaží ovlivnit, občas i citově vydírat. V tom případě je na místě rázně se 
ohradit, dát dotyčnému najevo, že tudy cesta nevede.

 
Má to žena – kaplanka těžší než muž – kaplan?
Neřekla bych. V  mnoha směrech to moji práci naopak usnadňuje. Myslím si, že pro 

většinu mužů je snazší mluvit o osobních věcech raději se ženou než s mužem. Také na mě 
berou určitý ohled. Dávají si například větší pozor na to, jak mluví, snaží se být více gen-
tlemany. Samozřejmě, nic se nesmí podcenit. Je důležité mít se na pozoru a umět správně 
vyhodnotit konkrétní situaci.

 
Z našeho rozhovoru vyplývá, že tuto službu děláš ráda…
I když to asi bude znít podivně, ale služba ve vězení je pro mne osobně velkým oboha-

cením a dá se říci i radostí. Ráda bych vás, čtenáře poprosila o modlitbu za vězněné a za 
veškerý vězeňský personál.

Sestro Mlado, moc Ti děkuji za rozhovor a věřím, že se čtenáři zapojí do přímluvných modliteb 
za Tebe a Tvoji zajímavou práci i za celé vaše sesterské společenství. 

SMS
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diktatura versus naděje

Ústav pro studium totalitních režimů 
a  Archiv Kanceláře prezidenta republi-
ky ve spolupráci s  národním památkovým 
ústavem, územním odborným pracovištěm 
v  Českých budějovicích představuje svým 
návštěvníkům výstavu s názvem „diktatura 
versus naděje“, která mapuje pronásledo-
vání římskokatolické církve v Českosloven-
sku v letech 1948–1989. Výstava je přístupna 
veřejnosti v galerii NPÚ na Senovážném nám. 6 
v Č. Budějovicích od 18. března do 12. dubna kaž- 
dý všední den od 9 do 16 hodin. Vstup je volný. 

„Základním záměrem výstavy je zmapování 
šíře perzekuce církve totalitním režimem v Čes-
koslovensku, konkrétních metod, užívaných k li-
kvidaci církevního, respektive duchovního života 
společnosti, i  způsoby, jak církev těmto tlakům 
čelila,“ uvádí kurátorka výstavy Vladimíra Vaníč-
ková.

Výstava je součástí dlouhodobého výstavního 
projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 
20. století, byla veřejnosti představena na pod-
zim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře 
a poté putovala po českých a moravských diecé-
zích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její 
časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a pro-
filoval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou 
duchovních tradic v životě národa.

K  výstavě je vypracován výukový materiál, 
který je volně ke stažení na webových stránkách 
Ústavu pro studium totalitních režimů. Aktivity 
realizované pomocí cvičení v  pracovních listech 
vedou žáky k  porozumění klíčovým momentům 
z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. 
letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osu-
dy čtyř předních církevních osobností (Josef Be-
ran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik 
Duka). 

Pozvánka
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Z farních kronik

Šumavské Hoštice
V dubnu 1915 přikročeno k opravě postranních oltářů sv. Jana a sv. Linharta. Práci 

provedla opětně firma Bratři Buškové ze Sychrova nákladem 600 kor., které jsem sehnal 
většinou z domů a příspěvků přifařených osadníků, raiffeisenka věnovala na opravy ty 100 
korun ze svého čistého zisku. Příspěvky se dobře scházely, takže mohla býti restaurovaná 
také kazatelna, chor a mříž u presbytáře za obnos 170 korun. Přibrán také kříž na vítězném 
oblouku a socha sv. archanděla Michaela, tak s pomocí Boží opraveno celé vnitřní zařízení 
kostela. Patronátní úřad ve Vimperce dal se v dubnu také do práce a p. stavitel Jaroslaw 
Rys přikročil také k celé vnější opravě a vybílení kostela. Kostel přikryt nově šindelem, 
opravena věž, nahozen hlavní portal, uvnitř byl kostel šedě vybílen a provedeny opravy 
hlavních dveří, podlahy, oken, okenic u věží. Obec dala opraviti ciferník věžních hodin. Po 6 
letech a po dlouhém dopisování a namahání opraven a restaurován bude celý kostel. Zbývá 
ještě stavba nového hřbitova, která do konce r. 1916 bude určitě provedena, ježto není více 
překážek a námitek. Na nově vyhlednutém místě pro hřbitov shodli se všichni nájemníci, 
takže v cestě stojí jenom neblahá válka. Všichni dne 5/5 1915 odvedeni jsou otcové rodin 
a rolníci, jmenovitě Jan Alleš a El. Nuska ze Včelné. Z od 42 – 50 r. starých odveden byl 
dále Václav Lácha star., Jan Hlavatý z Kosma, Tom. Kříž z Nedvídkova, známý výstředník, 
který se s nikým nesrovná. … Některým udělena byla dovolená na neurčito, zvláště dělní-
kům dřevařským a povozníkům. Dovolenou tu dostal Jan Jiroušek, Frant. Vincik do 15/2 
1916. V Buku odveden také v Prachaticích Jan Půbal, vdovec, otec 4 dětí, z nichž Marie 
jest úplný idiot, který musí býti živen, čištěn a ošetřován jako malé dítko. Bude-li musiti 
narukovati, „idiot“ ten zahyne a celé hospodářství zpustne. V r. 1915 zavedeny byly před 
žněmi v Hošticích moučné lístky. P. V. Toušl, t. č. starosta předal prodej mouky židovi M. 
Kohnovi a vyživovací komisi nezřídil, přibral si k ruce Antonína Jirouška vulgo Poisla a po-
čali v Hošticích hospodařiti. Po nějaké době vzal Toušl mouku Kohnovi a prodávati dal Vojt. 
Havrdovi a Anežce Gajerové, která mouku měla jen jednou. V. Havrda o mouku ani mnoho 
nestál. Vrátil se Toušl s moukou zase ku Kohnovi. Pro rozvažování mouky dostali mnozí 
malou váhu, jiným vráceno bylo méně peněz. Adolfu Bízkovi nedodáno 3 kor. 60 h, Anně 
Alešové 1 kor., Václ. Hrdličkovi 52 hal. Maximalní ceny nebyly dodržovány, ceny dělal si 
Kohn s Toušlem. Mouku vozil syn toušlův a byl velmi dobře za dovoz placen. V okolí nikde 
nebyla mouka drazší, pouze ve Sv. Maří prý se stejně draze prodávala. Za vydání lístků 
moučných dal si Toušl platiti 6 h. za 1 kus, podobně za mlecí výkazy 10 h á 1 k. Všude jinde 
neplatilo se za tyto věci ničeho, nepatrný výdej za tyto tiskopisy měl býti uhražován z obec. 
přirážek. Lid podával různé stížnosti na c. k. okr. Hejtmanství, které konečně nařídilo V. 
Toušlovi, by vyživovací komisi zřídil. Toušl po delším váhání uposlechl, přibral do komise 
Jana Šorbouka, Petra Kříže, Frant. Springra. Ve Včelné po celou dobu prodával mouku 
Mil. Springr, obch. tamní. Rozvažováním mouky pověřen byl pro Buk Petr Kříž, který od 
té doby stal se přívržencem Toušlovým. Poněvadž i po zřízení vyživovací komise různé 
nepřístojnosti dále se opakovaly, postoupilo c. k. okr. Hejtmanství soudu. Kohn a  jeho 
žena byli vyslýcháni, že prodával pšeničnou mouku ještě špatnou 1 kg za 1 kor. 20 h. ještě 
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dříve nežli moučné lístky byly 
zavedeny, že prodával mouku 
zabavenou p. Fr. Hejtmánkovi 
a koupenou za 46 h á 1 kg za 
66 hal. Ve Vimperce stál soud 
k ruce Kolmanovi. Toušl jako 
svědek vypovídal, že mouku 
p.  Hejtmánka musili dráže 
prodávati, by kryli schodek, 
který jim povstal tím, že zka-
ženou mouku kukuřičnou 
musili vyhoditi. Jenže o tom 
vyhození nevěděl nežli Toušl 
a  Kohn. Soud se vlekl až po 
žních r. 1915, kdy četnictvo 
zvláště nezištný a  obětavý 
strážmistr p.  Dražil zjistil, 
že Kohn nedodržuje maxi-
mální ceny stanovené c. k. 
okres. Hejtmanstvím. Kohn 
byl žalován znova, mouka mu 
vzata, zda byl odsouzen k po-
kutě, o  tom se zprávy různí. 
Toušl však schválně o žádnou 
mouku se nestaral, takže asi 
po 3 týdny v Hošticích žádná 
mouka nebyla, aby ukázal, že 
to bez Kohna nejde. C. k. hejt-
manství zatím dovolilo, by ve Vimperce byla zřízena prodejní ústředna mouky. Ústřednu 
tamní dostalo do rukou tamní obchodní grémium, v  němž rozhodují židé vimperští, ti 
předložili c. k. hejtmanství seznam obchodníků ze svého obvodu, vynechali úmyslně Petra 
Kříže, obchod v Buku a Milána Springera, obchodníka ve Včelné, mouku měl podle nařízení 
c. k. hejtmanství Toušl, ale týž oznámil, že k tomu nemá ani času ani místa. Přenesl mouku 
opětně ke Kohnovi, kde se od té doby prodává výhradně. Kohn a Toušl a s nimi Jiroušek 
(Poisl) jsou nyní nejlepšími spojenci.

Zima r. 1916 byla velmi mírná, málo sněhu, jenom menší mrazy. Jako zvláštnost uvá-
dím, že jsem v  únoru po 2 dny dal voziti hnuj pod brambory a  také jsem jej hned dal 
zavorati. Na jaře záhy bylo pěkné počasí, takže snadno a rychle zaseto. V čase tom konaly 
se requisice brambor, sena a slámy. Brambor musila naše obec dodati 2 vagony, po druhé  
1 vagon. Při první dodávce provážilo se 7 q brambor, dostali jsme na 1 q o 50 h. méně, špat-
ný dozor a nesvědomitost některých lidí připravilo ty, kdož správně vážili o 66 kor. Dozor 
přitom byl špatný. Dozíral na II. vagon p. Toušl, ale nemohl nic vážiti, ježto neměl váhu. 
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Mše svatá

Pozdravení pokoje
Druhým krokem přípravy na svaté přijímání je prosba o pokoj a jednotu, spojená s přá-

ním pokoje. Může být doplněna – dnes to všichni považují za samozřejmé a často ani neče-
kají, až budou vyzváni – vzájemným pozdravením pokoje. Kněz nejprve připomíná Pánu 
Ježíši slova, která řekl apoštolům při poslední večeři: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám 
dávám“ (Jan 14,27). Pak jménem celého společenství prosí: „Nehleď tedy na naše hříchy, ale 
na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě“. A pronáší přání, které 
je zároveň požehnáním: „Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.“ Ve starověku (zejména na 
území dnešní Francie) to bylo požehnání pro ty, kdo nepřistupovali k svatému přijímání, 
a proto v té chvíli odcházeli domů. Dosvědčuje to sv. Caesarius z Arles (470-542). 

Ježíš charakterizuje pokoj, který zanechává svým učedníkům, dovětkem: „Ne ten, který 
dává svět, já vám dávám.“ O jaký pokoj tedy jde? 

Hebrejský výraz šálôm znamená v první řadě neporušenost, úplnost, nastolení původ-
ního stavu věcí. Není to jen nějaká ,dohoda‘, umožňující klidný život, ani ´mír´ na rozdíl 
od ,války‘, ale stav souladu člověka s jeho okolím – s přírodou, s lidmi, ale také s Bohem 
i se sebou samým. Je projevem svornosti mezi bratry. Zárukou bezpečí. V židovském pro-
středí se ho používá i jako pozdravu – našeho ,Dobrý den‘ a ,Na shledanou‘. Označuje se 
jím souhrn všeho dobra: vlastnictví země, dostatek potravy, bezpečnost v zemi, nerušený 
spánek, vítězství nad nepřáteli, potomstvo – a to všechno jako důsledek Boží přítomnosti. 
Není to jen stav bez války, ale plnost dobra a štěstí. 

Postupem času se toto pozemsky chápané štěstí zduchovňuje a obrací k nadpřirozenu. 
Bůh, panující na nebi, může dát pokoj na zemi a od něho je také nutno jej očekávat: „Buď 
veleben Hospodin, on dopřává pokoj svému služebníku“ (Žl 35,27), „Vyprošujte Jeruzalému po-
koj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují“ (Žl 122,6), aj. Člověk vstupuje do Božího pokoje důvěrnou 
modlitbou a skutky spravedlnosti, kterými má spolupracovat s Božím záměrem nastolit 
mír ve světě. V důsledku hříchu je ale tato lidská spolupráce nejistá. 

Mír je dar Boží a k jeho získání je nezbytné odstranit hřích a uvalit trest na hříšné jedná-
ní. Proroci (např. Micheáš, Jeremiáš, Ezechiel, aj., kteří působili v době vpádu Babylóňanů) 
odmítají plané sliby trvalého pokoje a vítězství nad nepřáteli, které pronášejí falešní proro-
ci. Ti si hledí dobrého bydla víc než Božího slova, jde jim jen o to, aby je lidé chválili, a přitom 
zůstávají dál ve svých hříších. Když ale nastane katastrofa, kterou předvídali, praví proroci 
ujišťují lid o Boží dobrotě a pokoji, který znovu dopřeje. Hospodin dopustí, ale neopustí!

V Ježíši Kristu se naděje starozákonních proroků a mudrců naplňuje. Dokud ale hřích 
není přemožen v každém člověku a dokud Pán znovu nepřijde (na konci času), je pokoj stále 
předmětem naděje a poselství proroků si dál uchovává svou cenu. 

V evangeliu najdeme dva výroky, které zvlášť významným způsobem mluví o pokoji: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má zalíbení!“ (Lk 2,14) a „Blaho-
slavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9). Pěkně je komentuje 
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. v knize Ježíš Nazaretský: „Lukáš dal ve svém podání Ježí-
šova dětství zaznít kontrastu mezi dítětem Ježíšem a všemocným císařem Augustem, který byl 
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oslavován jako ,spasitel všeho lidského pokolení‘ a ,veliký tvůrce pokoje‘. Před ním si také Caesar 
nárokoval titul ,mírotvorce ekumeny‘. Věřícím v Izraeli to připomínalo krále Šalomouna, v jehož 
jménu je přímo obsažen ,mír‘ (šálôm). Hospodin slíbil Davidovi: ,V jeho dnech dám Izraeli pokoj 
a mír … On bude mým synem a já mu budu Otcem.‘ (1 Kron 22,9n). Tím je naznačena souvislost 
Božího synovství s královstvím pokoje: Ježíš je Syn, a to skutečně. On je tedy teprve tím pravým 
,Šalomounem‘ – nositelem pokoje. Působit mír bytostně patří k synovství. Sedmé blahoslavenství 
zve k tomu, abychom konali to, co koná Syn a abychom se tak sami stávali ,Božími syny‘.

To platí i v našem osobním životním prostoru. Začíná to u onoho základního rozhodnutí, které 
si Pavel vášnivě vyprošuje ve jménu Božím: ,Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!‘  
(2 Kor 5,20). Roztržka s Bohem je počátkem každé nákazy v člověku a její překonání základní 
podmínkou míru ve světě. Jen člověk smířený s Bohem může být v míru a souladu sám se sebou 
a jen člověk smířený s Bohem i se sebou může šířit mír kolem sebe a dál do světa. Politický kon-
text, který zaznívá jak v Lukášově zprávě o Ježíšově dětství, tak i zde, v Matoušových blahosla-
venstvích, ozřejmuje celý dosah těchto slov. Ať je na zemi pokoj, to je Boží vůle, a tedy i úkol pro 
člověka! Křesťan však ví, že trvání pokoje je vázáno na to, že člověk spočívá v Božím ,zalíbení‘. 
Zápas o to, abychom byli v míru s Bohem, je nezbytná součást zápasu o ,pokoj na zemi‘; odtud 
vycházejí měřítka a síly pro toto usilování. Vidíme až příliš jasně, že tam, kde se Bůh lidem ztrácí 
z dohledu, ztroskotává i mír a vlády se ujímá násilí, spjaté s dříve netušenými hrůzami. 

Každé eucharistické setkání je místem vlády krále pokoje. Společenství církve je předjímáním 
,země‘ zítřka, která má být zemí pokoje Ježíše Krista.“

To je třeba vnímat při pozdravení pokoje. Nemusím běžet přes půl kostela, abych ještě 
této paní nebo tamtomu pánovi podal ruku. Ani na ně nemusím přes celý kostel mávat. 
Nejde o to, abych se s nimi pozdravil. Jde o to, že jejich prostřednictvím žádám celé spole-
čenství církve o odpuštění a celému společenství odpuštění poskytuji. Naplňuji tím Ježíšův 
příkaz: „Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech 
tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a obětuj 
svůj dar.“ (Mt 5,23n). Svými hříchy jsem poškodil celé společenství, které kvůli nim není tak 
dokonalé, jak mohlo být. Ale celé společenství stejně fyzicky neobsáhnu. Stačí tedy, když 
symbolicky podám ruku těm, co stojí nejblíž. Ti ho pro mě v tu chvíli zastupují. 

Kdybych prosil Pána, aby nehleděl na mé hříchy, ale na mou víru, bylo by to troufalé a asi 
by stejně neviděl žádný podstatný rozdíl. Proto prosím, aby hleděl na víru své církve a vedl 
ji k jednotě, abych i já s ní byl těsněji spojen a měl na její víře podíl. Toto sjednocení se děje 
právě skrze odpuštění a smíření a vrcholným způsobem pak ve svatém přijímání. 

P. Pavel Liška

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

Šimon bárta
(1920 – 1940)

Po více než desetiměsíční sedisvakanci dostala diecéze 16. pro-
since 1920 arcipastýře v osobě profesora Šimona Bárty. Jako oba 
poslední jeho předchůdci byl i biskup Bárta Jihočech. Narodil se 27. 
října 1864 v Žimuticích u Týna nad Vltavou. Po maturitě na gymná-
ziu v Českých Budějovicích odešel do Říma a studoval na Propagandě 
jako jeden z prvních žáků České koleje, jejímuž jménu dobyl něko-
likrát cti ve veřejných diskusích a akademiích, získav první cenu. Na kněze byl posvěcen 
16. března 1889 v  Římě. Jako novosvěcenec kaplanoval v  Sedlici u  Blatné, r. 1891 byl 
ustanoven prefektem studií ve studentském semináři v Českých Budějovicích, r. 1893 se 
stal katechetou na gymnáziu v Pelhřimově a tam působil do r. 1908, kdy přešel na české 
gymnázium v Českých Budějovicích. Odchoval dlouhé řady žáků, kteří na něj stále vzpomí-
nali s úctou a vděčností. V letech školského působení zabýval se činností literární. Psal proti 
pozitivismu F. Krejčího, proti Kantovi a Voltairovi a rozebíral otázky mravní a náboženské 
výchovy na našich školách; znalosti italštiny užil k překládání homiletických děl Agostina 
da Montefeltro a Segneriho.

Své biskupské působení zahájil Šimon Bárta v atmosféře velmi pohnuté. Zůstane pro 
všechny časy charakteristickým znamením té doby, že současně, co věřící za hlaholu zvonů 
vedli 20. února 1921 svého biskupa k posvěcení do katedrály, příslušníci církve českoslo-
venské vtrhli do seminářského kostela sv. Anny a za bohapustých scén a tiché asistence 
úřadů jej zabírali. Nový biskup přinášel program. Ve svém prvním pastýřském listě, dato-
vaném v den posvěcení, napsal: „V Boha tedy skládaje všechnu svou naději a v jeho pomoc 
důvěřuje, ujímám se řízení diecéze sobě svěřené a osvědčuji slavnostně před vámi, že chci 
být dobrým katolickým biskupem, že jediným mým cílem bude čest a sláva Boží a spása 
nesmrtelných duší. Zájmy Boží jsou též zájmy moje a za ty jsem hotov ke všem obětem.“ 
Nebylo ovšem snadné vytčený program uskutečňovat, když církev musela namáhavě bo-
jovat o svá základní práva a čtyřicet kněží a na 90 tisíc diecézánů ji opustilo. Ale biskup 
neklesl na mysli a horlivě se snažil oživit náboženský život tím, že vzorně vybudoval ve 
své diecézi podle přání papeže Pia XI. Katolickou akci. Mohutný eucharistický sjezd usku-
tečněný v  Českých Budějovicích jeho péčí r. 1927 byl zařazen do rámce mezinárodních 
eucharistických kongresů jako český národní kongres a biskup Bárta byl jmenován členem 
čestného předsednictva mezinárodního výboru pro pořádání světových eucharistických 
sjezdů. Čile se rozvinul katolický život spolkový a zejména Dny katolického mládí, uspořá-
dané r. 1936, potvrdily, že v diecézi pulzuje čilý život. Také kněžský seminář, který byl po 
roce 1918 téměř prázdný, se opět naplnil a jeho profesorský sbor dosáhl vysoké úrovně.

Ve svých posledních letech začal biskup Bárta churavět. Těžko se pohyboval a přestával 
mu sloužit zrak a sluch. Biskupské funkce vykonávali za něj pražští světící biskupové dr. An-
tonín Eltschkner a dr. Johann Reminger, ve správě diecéze jej podporoval kanovník kanc-
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léř Msgre Jan Cais. Pisatel těchto 
řádek, který měl čest se pohybovat 
po dva roky v  biskupově blízkosti 
jako jeho ceremonář, poznal jej jako 
člověka hluboké víry a starostlivého 
otce diecéze, jejíž prospěch mu byl 
nade všechno. Když dostal nějakou 
příznivou zprávu z  duchovní sprá-
vy, s uspokojením opakoval: „U nás 
v jižních Čechách, díky Bohu, je ješ-
tě plně zachováno depositum fidei.“ 
A při kněžském svěcení (patřil jsem 
k  poslednímu ročníku, který osob-
ně světil) nám řekl: „Synáčkové, ve 
vás skládám všechnu naději, že duch 
živé víry zůstane na českém jihu za-
chován.“

Hluboké a obsáhlé byly biskupo-
vy vědomosti. Vyznal se v teologii, 
v literatuře klasické i české, byl od-
borníkem v otázce dantovské a jeho 
koníčkem byla historie, zvláště čes-
ké církevní dějiny. Čestný teologický 
doktorát udělený mu Bohoslovec-
kou fakultou Karlovy univerzity byl 
spravedlivým oceněním jeho vědo-
mostí.

Po mnichovském diktátu musel biskup Bárta zřídit pro 134 odloučených farností ge-
nerální vikariát ve Vyšším Brodě, ale již 1. října 1939 byla diecéze roztrhána a německé 
pohraniční části byly přiděleny k sousedním diecézím bavorským a rakouským: řezenské, 
pasovské, linecké a  svatohypolitské. Opětného scelení diecéze r. 1945 se biskup Šimon 
Bárta již nedožil. Zemřel 2. května 1940 a byl pohřben mezi kněžskými hroby na novém 
městském hřbitově.

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

Časopis Jan Prachatický rovněž na:  http://casopis.farnostprachatice.cz/

facebooku Jan Prachatický
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Čtení na pokračování

František Hobizal 
Humor v církvi dovolen

Děkan je divnej babouk!
Dva roky jsme natírali – hlavně já s tetou – tu vzác-

nou mříž kolem chrámového parku. Nejprve drhli 
drátěnými kartáči rez, pak natírali miniem a nakonec 
černě. 

Onoho dne jsem působil na jižní straně, u velké věže. 
Tam je hlavní vchod do chrámu a ten byl tehdy otevřen. 
Měl jsem špinavé tepláky, starý klobouk. Přišla menší 
výprava, prohlédli si chrám a pak se zastavili u mě

„Poslyšte! Je pan děkan doma?“ 
„Ano. Je.“ 
„Chtěli bychom ho vidět.“
„To bych vám moc neradil. Von pan děkan je takovej nepříjemnej babouk, mrzutej a má-

lem lidi bije. Já bejt váma, tak bych tam nechodil,“ povídám. A chtěl jsem pak dodat: „Taky 
není třeba, stojíte u něho.“ 

Ale to už nešlo. Urazili se a okamžitě odcházeli. U hlavní brány se jejich vedoucí otočil: 
„Víte, pane kostelníku, kdybychom byli škaredí, tak bychom šli na vás panu děkanovi ža-
lovat, ale srovnejte si to se svým svědomím sám, že takhle pomlouváte svého šéfa, i když 
je možná nehodný!“ 

Teď jsem zase zkoprněl já. 
Na náměstí vešli k paní Vitákové, vybírali si pohlednice a prořekli, jaký že je tady nekalý 

kostelník. Na její žádost vypravují příběh.
„A vy jste s kostelníkem mluvili u kostela?“
„No ano.“ 
„ Ale pan kostelník chodí jen v neděli. Co tam tedy dělal?“ 
„Natíral mříž.“ 
Paní Vitákové svitlo: „Jak vypadal?“ 
„No takový silný, v teplákách, měl klobouk.“ 
„Aha. Tak to byl pan děkan.“

Jak jsem se stal velkým ajatolláhem
Přijela do Prahy delegace žen z Turecka. Možná, že jen v jedné osobě – byla to univerzitní 

profesorka z Istanbulu. Svaz žen jí nabídl určitý program, aby si vybrala. Přála si navštívit 
JZD, kde „vládne žena“, tedy kde je předsedkyně JZD. To bylo tehdy v Bavorově, a tak ji 
přivezli sem. Doprovázela ji četná suita: ze Svazu žen, samozřejmě tlumočnice (která ale 
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skoro nic neuměla) a nějací další. Tady, v Bavorově, jí hodlali ukázat kravín, no, moc chuti 
k tomu neměla. Ale chtěla by prý navštívit jednu družstevnickou domácnost a pak – ukázala 
na věže našeho chrámu – pak by chtěla támhle.

Z kanceláře JZD mi volali a omlouvali se. Mrzlo totiž, bylo to kolem svátku tříkrálového 
a já měl chřipku. Ale souhlasil jsem: až přijedou z návštěvy té domácnosti, ať zavolají a já 
kostel otevřu.

Jako ukázkovou domácnost vybrali jednu ze sousední vsi. Družstevník, člen vedení, 
povídal: „Naše babička je doma a má vždycky napečený koláče. To bude dobrý.“ Tož jeli 
a syn vpadl do domu s chvatem, aby maminka honem honem vzala koláče a šla vzácnou 
návštěvu uvítat. No, stařenka se lekla a místo talíře s koláči vyšla do předsíně vstříc hostu 
se skleničkou vody, kam předtím ponořila svůj umělý chrup, a cinkala s ní a vítala. Turkyně 
byla vážná, ani nedutala. Ostatní údiv, úžas a syn úlek: „Maminko! Podívejte, co nesete?!“ 
Tak se babička rychle vrátila, vzala talíř s koláči a k němu opět zmíněnou cinkavou zubní 
skleničku.

To už se moc dělat nedalo, nicméně domácnost se líbila.
Potom přijeli do chrámu. Vykládají mi situaci, a jestli prý bych neřekl pár slov o staveb-

ním slohu. Tlumočnice drkotala o lucemburské gotice, ale profesorka nejevila sebemenší 
zájem. Obrátili se na mně. Tak jsem sehnal pár slov německých a mluvil o gotice a baroku. 
Nic! Mluvím o staré Byzanci, odkud ona je. Nic!! Ale najednou si všimla ministrantských 
zvonků a popošla k nim. Obrátila se a ukázala na mne. To už jsem jí tyknul: „Jen si vezmi 
a  zazvoň si, nu, neboj.“ S  radostným dětským úsměvem zazvonila. Já ukazuji a  říkám: 
„Támhle máš další.“ Zvonila blaženě a já jejímu doprovodu povídám: „No vidíte. O tohle má 
zájem, tak proč jí to nedopřát?“ Pak ale uviděla betlém a už tam byla. S toužebným úsmě-
vem sebrala černého krále, otočila se ke mně a povídá: „Suvenýr?“ „Ani nápad!“ vykřikl 
jsem. Kdepak vzít černého krále. Že se jí líbí, jí, muslimce a Turkyni, to chápu, ale suvenýr 
je vyloučen. Stejně jsem záporně zavrtěl hlavou i u dědy v kožichu. Pak sebrala ovečku. Tak 
ani tu jsem nedal. Dnes trochu lituji, že tu jednu jsem jí jako suvenýr nenechal, ale na druhé 
straně: kdyby každá návštěva si vzala ovečku – je brzy po betlému vůbec.

A to ji stále zajímalo, kdo že jsem. Tlumočnice jí něco říká, sekretářka něco, pak i já vy-
světluji, že jsem „katholische Priester“, „Stadtdechant“ a dokonce i francouzsky „l´abbé“. 
Ne, nerozumí. Tak povídám: „Počkejte. Já jí něco řeknu a už bude vědět, kdo jsem!!“ Tehdy 
zvučelo jméno ajatolláha Chomejního – povídám tedy německy (tomu trochu rozuměla): 
„Ich bin ein grosser Ajatolláh in dieser Stadt und in diesem Land!“ A teď koukali! Odskočila 
ode mne, jako kdybych byl nabit elektrickou energií, hluboce se sklonila a tak setrvala. Už 
se loučili a ona se dokonce neodvažovala mi podat ruku…

Když se jí prý potom ptali, jaké jsou její největší dojmy z naší země, řekla, že na ni velmi 
zapůsobil náš národní zvyk jít vstříc hostu se zuby ve skleničce na znamení, že nekoušeme, 
že jsme mírumilovní, a pak – obrovský dojem na ni udělalo, že se mohla setkat s velkým 
ajatolláhem!

Když jsem to vykládal na vikariátní konferenci – bylo vlastně po ní. A dodnes mi P. Ze-
man CSsR na obálku píše titul „velký ajatolláh“, nebo adresu: „ulice Velkého ajatolláha“. 
A tak jsem se stal velkým ajatolláhem! 
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Malý slovníček církevních pojmů

Ikona
Slovo ikona pochází z řečtiny a znamená prostě „obraz“. Je to 

tedy náboženský obraz, který je užívaný v oblasti východního křes-
ťanství, tedy v pravoslavné a řeckokatolické církvi. Pod pojmem 
ikona ovšem nelze chápat obraz tak, jak si ho představujeme v na-
šem západním prostoru. Západní malíři už od renesance zobrazo-
vali pozemskou skutečnost, i když malovali obrazy s duchovními 
náměty. Snažili se o realismus ve vztahu k  lidskému tělu, příro-
dě, malířské perspektivě. Rozhodující u nich bylo vždy estetické 
hledisko, takže si pro postavy svatých hledali často modely i mezi 
žijícími lidmi. Obrazy byly součástí výzdoby interiéru chrámů, kaplí a dalších církevních 
staveb. Naproti tomu slouží ikony k liturgickým účelům a tomuto kritériu se podřizuje vše. 
Zobrazování na ikonách se řídí přesnými pravidly – tzv. kánonem – od duchovních nároků 
na autora přes přísná pravidla zobrazování (barvy, obrácená perspektiva) a tradiční tech-
niku (dřevěné desky). Nejstarší ikony vznikaly koncem 5. století v koptské církvi. Velkého 
rozkvětu dosáhla tvorba ikon v Cařihradě v 8. století. Za jednoho z největších tvůrců ikon 
je považován ruský malíř Andrej Rublev (konec 14. a zač. 15. století).

Improperia
Z lat. improperium, „výčitka“, „žaloba“. Jsou to verše čtené nebo zpívané na Velký pátek 

při uctívání kříže. Vyjadřují nářek, kterým jako by se Ukřižovaný obracel k svému lidu pro 
jeho nevěrnost a nevděk:

„Lide můj, co jsem ti učinil? Nebo v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mi! Za to, že jsem 
tě vyvedl z egyptské země, připravil jsi kříž Spasiteli svému. Hagios o Theos (Svatý Bože). 
Hagios Ischyros (Svatý Silný). Hagios Athanatos, eleison hymas (Svatý Nesmrtelný, smiluj 
se nad námi).“

Jak jsem zachoval chladnou hlavu
Byl jsem v Praze za nějakou záležitostí. A šel jsem z Karlova náměstí k Národnímu diva-

dlu a zkrátil si cestu přes Jircháře. Sice tam v jedné uličce stála auta těsně u sebe a nedalo se 
projít, ale já přece jen nějak proklouzl a šupandil jsem si to vpřed. Náhle řev, střílení. Kolem 
mne prolítli nějací lidé, pak zase esesáci. A znovu střelba a divoké výkřiky. Klid, povídám 
si, kdo ví, co to v té Praze zase mají, a chladnokrevně jdu dál. Zato v někom jiném se krev 
vařila, ozvalo se: „Ježíšmarjááááá! Kdo mi to tam vlez? Co je to za chlapa? Vyhoďte ho!“ 
A už se přihnali dva a prý: „Zkazil jste natáčení!“ a vyvedli mě odtamtud.



37

Stojí za přečtení

Jeroným Klimeš
Psycholog a jeho svědectví 
o Kristu

Jeroným Klimeš je renomovaný psycholog, rodák 
z  Vlachova Březí. Tato jeho kniha byla vydána v  roce 
2008. 

Podle autora je křesťanství psychologické nábožen-
ství předávané svědectvím. „Křesťané nedělají nic jiné-
ho, než si po celé generace předávají to, co kdysi dělal 
Kristus a co jim řekl.“ Každý z nás někdy potkal někoho, 
jehož svědectví nás strhlo, takže jsme se stali nepřímý-
mi svědky Krista. Tato kniha je právě takovým svědec-
tvím, pohledem na svět a křesťanství.

V první kapitole mě nejvíc zaujalo seznámení s myšlením a hledáním identity adopto-
vaného dítěte. Každé adoptované dítě se zabývá tím, jaký je jeho skutečný rodič. I Ježíš 
byl adoptované dítě, jehož adoptivním otcem byl Josef. Ježíš už ve dvanácti letech nepo-
važoval Josefa za svého biologického otce. Ježíš se sice podle rodokmenu stal Davidovým 
potomkem, ale vnitřně se za něj nepovažoval – vždyť byl dítě samotného Boha. To, že je 
adoptované dítě, formovalo jeho identitu. 

Nejenom hledání identity je obsahem této knihy, ale také řada nových pohledů a myšle-
nek. Zajímavé je pojednání o racionálním důkazu Boží existence, které jistě ocení příznivci 
matematiky. V jiné kapitole se zase autor zabývá srovnáním reálného a fantazijního Boha. 
Každý máme ve své hlavě mentální reprezentaci Boha. Otázka je: Do jaké míry je identická 
se skutečným Bohem? Autor v knize nabízí i tabulku, která by nám mohla dopomoci najít 
reálného Boha. 

V knize je také řada zamyšlení nad současnými problémy církve a návrhy, jak řešit tuto 
situaci. Autor se nebojí nabízet řešení, která by možná konzervativnější část církve neu-
vítala. Tím je ovšem Jeroným Klimeš proslulý. Nebojí se říkat svoje názory nahlas, i když 
tuší, že ne všichni ho pochválí. 

Za přečtení také stojí jeho kniha vydaná v roce 2005 s názvem Partneři a rozchody, kte-
rou bych doporučila nejen rozcházejícím se partnerům, ale vůbec všem, kdo žijí ve vztahu 
a přejí si ho udržet. Dále napsal příručku Budování identity dítěte pro nadační fond Rozum 
a cit a příručku Nemoc a naše psychika pro Lymfom help. Obě tyto příručky se dají stáhnout 
na internetu. V letošním roce má panu Klimešovi vyjít kniha s názvem Křesťanství, vztahy 
a sex, vydaná nakladatelstvím Novela Bohemia.

Za zmínku stojí také diplomová práce jeho ženy Michaely o počítačové závislosti. Tuto 
problematiku řeší mnoho rodičů a je lepší prevence než hasit oheň, když už je na střeše.

Přeji vám všem příjemné čtení.   Jaroslava Vinšová
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Vypravili jsme se

do Chelčic
Obec Chelčice leží nedaleko Vodňan 

a  poutního místa Lomec. V  budově bý-
valé fary je zde už několik let sociálně 
terapeutická dílna. Celé zařízení známé 
jako Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 
slouží každý den mládeži i  dospělým 
osobám s mentálním, tělesným a kombi-
novaným postižením. Cílem domova je 
přispívat k rozvoji a zachování stávajících 
schopností uživatelů pro plnohodnotný 
a kvalitní život, předcházet sociální izola-
ci. Veškerá péče se děje s respektem k in-
dividualitě každého uživatele. Domov 
také nabízí pečovatelskou službu osobám 
se sníženou soběstačností žijícím v Chel-

čicích a  okolních obcích. Součástí domova je zahrada (od července 2012 s  certifikátem 
„Přírodní zahrada“). Společnými silami se zde starají o zeleninové záhony, ovocné stromy, 
hmyzí hotel a v neposlední řadě i o různé druhy bylinek. Zahrada slouží i k odpočinku 
a relaxaci. 

Do Chelčic jsme se vypravili s  maminkami 
a dětmi na pečení kváskového chleba. Když nám 
pěkně kynul v ošatkách, zašli jsme na prohlídku 
do domova sv. Linharta. Tam nás mile přivítala 
paní ředitelka Mgr.  Klára Kavanová Mušková. 
Cítili jsme se opravdu jako doma. Právě zde v ke-
ramické dílně tvořily děti a mládež velikonoční 
výrobky. I pro ně je dům pravidelně otevřen. Po 
prohlídce domu jsme navštívili expozici o zdej-
ším rodákovi, která je instalována v Památníku 
Petra Chelčického. Nachází se v sousedství do-
mova sv. Linharta a kostela sv. Martina. Prohlíd-
ky zde zajišťují právě zaměstnanci z domova sv. 
Linharta.

A  tak přijměte pozvání do Chelčic! Budete 
mile překvapeni! Vyřizuji pozvání paní ředitelky. 
Podívat se do domova sv. Linharta můžete i po 
domluvě na mob. 775 382 477. Mnoho zajíma-
vého naleznete na www.linhart-chelcice.cz a na 
www.chelcice.cz.  katechetka Lenka Hanžlová
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Stalo se

Velikonoční dílny
Velikonoční dílny a trhy se staly v našem vikariátu již tradicí. V Prachaticích jsme si 

užili dvě krásná postní odpoledne v sále a kuchyni fary, které jsme proměnili v „ateliér“. 
Tvoření si užily nejen děti, ale i dospělí. Bylo nám spolu hezky! Děkuji všem, kdo připravili 
jednotlivé činnosti a dětem se věnovali, i všem, kdo darovali hotové výrobky pro trh. Velký 
dík patřím i těm, kdo nás podpořili ve farnostech vikariátu na trhu. Finanční prostředky 
budou využity na zajištění dopravy v sobotu 28. května na pouti do Kašperských hor a na 
hrad Kašperk. Čeká nás královské putování s Karlem IV. Již nyní přijměte pozvání. 

katechetka Lenka


