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

Bůh chce jen dobré, 
i když je to někdy těžké.

+ + + + + + + + + + 

Křesťanství je náročné, 
ale nežádá nemožné.

+ + + + + + + + + + 

Vyznání hříchů je zahanbující, 
ale odpuštění hříchů je osvobozující.

+ + + + + + + + + + 

Kající modlitba není nějaké kňučení, 
ale pokorné přiznání.

+ + + + + + + + + + 

Bůh je vstřícný, ale není vlezlý.

+ + + + + + + + + + 

Pokušení odpírej, nebo si jej nevšímej!

+ + + + + + + + + + 

Kdo má odbornost, nemusí být osobnost.



tuhle onehdá večer, když 
jsem nemohl spát, jsem se za- 
četl do jedné internetové disku-
se. Byla to dost radikální a hod-
ně nenávistná debata. Docela 

mě nadzdvihla ta přemíra demagogie a  lží. Ale 
neměl jsem potřebu reagovat. Stejně je nepře-
svědčím, a  navíc reakcí bude jen další dávka lží 
a  zloby. Jak koneckonců bylo možno sledovat 
u  odvážnějších (či bláhovějších) oponentů. Pod 
nánosem následných urážek a nadávek je nebylo 
ani vidět. 

Jindy se mi zas na facebooku objevil názor, 
se kterým jsem bytostně souhlasil. Chtěl jsem 
ho přeposlat (nasdílet) přátelům, ale pak jsem 
usoudil, že mají stejný pohled na věc, tak proč je 
zahlcovat něčím, co moc dobře ví. Navíc i pod po-
zitivní pohled se velice rychle nalepí roj bojovníků 
za lepší Česko, Evropu a tak podobně.

Ostatně, že tomu tak vskutku je, mě přesvěd-
čilo hned několik známých, kteří se do podobných 
smyslu postrádajících diskuzí z principu a ze stej-
ného důvodu jako já zásadně nezapojují.

Tedy až na jednoho. Člověka velice vzdělané-
ho, duchovně ukotveného a  vcelku společensky 
významného. Matematika, který dokáže argu-
mentovat s rychlostí pendolina a fakta skládá jak 
puzzle. Tak jsem se ho zeptal, zda mu to stojí zato. 
Takhle zbytečně ztrácet čas. Odpověděl  vzápětí 
a poměrně lakonicky: „Pravda je něco, co si mu-
síme odpracovat.“

Asi má pravdu a známe to z historie. Hlučící 
dav, řvoucí masy. Pod nánosem bahna mizející 
ideály. A  hrstka dělníků pravdy, kteří se snaží, 
aby skrze ono bahno zloby propasovali alespoň 
několik životaschopných rostlin. Zoufalců, kteří 
se perou za to, aby roky, co právě prožíváme, za 
padesát let nepatřily v učebnicích dějepisu mezi 
kapitoly, jež raději přeskočíme. Ještě že apoštolo-
vé svého času nedbali na ústrky, nadávky a pohr-
dání. To bychom dnes byli asi úplně někde jinde.

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

Po  2. 5. Památka sv. atanáše, biskupa a učitele církve – L. b.: bílá
Út  3. 5. svátek sv. Filipa a jakuba, apoštolů – mše: Gloria, preface o apoštolech –  

L. b.: červená
čt  5. 5. sLavnost naneBevstouPení Páně – doporučený svátek – mše: 

Gloria, Krédo, preface o Nanebevstoupení Páně, v římském kánonu vlastní 
„V tomto společenství…“ – L. b.: bílá, lze přesunout na neděli

Pá  6. 5. nezávazná památka sv. jana sarkandra, kněze a mučedníka – L. b.: 
červená

ne  8. 5. 7. neděle velikonoční – den modliteb za sdělovací prostředky – mše: Gloria, 
Krédo, preface velikonoční, nebo o Nanebevstoupení Páně – L. b.: bílá, žaltář 
3. týdne, lze přesunout slavnost nanebevstoupení Páně

čt 12. 5. nezávazná památka sv. nerea a  achilea, mučedníků – L. b.: červená, 
nebo nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka – L. b.: červená

Pá 13. 5. nezávazná památka Panny marie Fatimské – L. b.: bílá
so 14. 5.  svátek sv. matěje, apoštola – mše: Gloria, preface o  apoštolech – L. b.: 

červená
ne 15. 5. sLavnost sesLání DuCHa svatÉHo – mše: Gloria, sekvence, Krédo, 

preface vlastní, římském kánonu vlastní „V tomto společenství…“, nakonec: 
„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“ 

Po 16. 5. svátek sv. jana nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona 
čech – mše: Gloria, preface vlastní – L. b.: červená, třetí díl breviáře, žaltář  
3. týdne

st 18. 5. nezávazná památka sv. jana i., papeže a mučedníka – L. b.: červená
čt 19. 5. svátek ježíše krista, nejvyššího a věčného kněze – mše: perikopy vlastní 

– L. b.: bílá
Pá 20. 5. nezávazná památka sv. klementa marie Hofbauera, kněze – L. b.: bílá
so 21. 5. nezávazná památka sv. kryštofa magallanese, kněze a druhů, mučed-

níků – L. b.: červená
ne 22. 5. sLavnost nejsvětějŠí trojiCe – mše: Gloria, Krédo, preface vlastní 

– L. b.: bílá, žaltář 4. týdne
st 25. 5.  nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve – L. b.: 

bílá, nebo nezávazná památka sv. Řehoře vii., papeže – L. b.: bílá, nebo 
nezávazná památka sv. marie magdalény de´ Pazzi, panny – L. b.: bílá

čt 26. 5. sLavnost těLa a krve Páně – doporučený svátek – mše: Gloria, sek-
vence není povinná, Krédo, preface o Eucharistii – L. b.: bílá, lze přesunout na 
neděli, v tom případě se slaví Památka sv. Filipa neriho, kněze – L. b.: bílá

Pá 27. 5. nezávazná památka sv. augustina z Canterbury, biskupa – L. b.: bílá
ne 29. 5. 9. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí –  

L. b.: zelená, žaltář 1. týdne, lze přesunout slavnost těla a krve Páně 

Liturgický kalendář
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Po 30. 5. Památka sv. Zdislavy – L. b.: bílá
Út 31. 5. svátek navštívení Panny marie – mše: Gloria, preface 2. o Panně Marii –  

L. b.: bílá
st  1. 6. Památka sv. justina, mučedníka – L. b.: červená
čt  2. 6. nezávazná Památka sv. marcelina a Petra, mučedníků – L. b.: červená
Pá  3. 6. sLavnost nejsvětějŠíHo srDCe jeŽíŠova – mše: Gloria, Krédo, 

preface vlastní – L. b.: bílá
so  4. 6. Památka neposkvrněného srdce Panny marie – L. b.: bílá
ne  5. 6. 10. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí 

– L. b.: zelená, žaltář 2. týdne

svátek ježíše krista, nejvyššího a věčného 
kněze

Do českého národního kalendáře římskokato-
lické církve byl loňského roku zapsán nový svátek 
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Jeho sla-
vení připadá na čtvrtek po Slavnosti Seslání Ducha 
svatého, letos 19. května.

Svátek má biblický základ. O Ježíši Kristu jako 
o pravém, vznešeném a nejvyšším knězi se vypo-
vídá v Listu Židům (Žid 4, 14-16): „Protože máme 
mocného velekněze, který vystoupil až před Boží tvář, 
Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen 
mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil 
se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost 
a pomoc v pravý čas.“

Zařazení nového svátku může být příležitostí pro věřící k rozjímání svatosti a krásy Kris-
tova kněžství. Může je posilnit v jejich úsilí o svatost a podněcovat k intenzivní modlitbě 
za posvěcení kněží. Pro duchovní může být výzvou k neochvějnému a věrnému usilování 
o osobní posvěcení, v úplném odevzdání se Bohu a Církvi.

Poprvé se začal slavit svátek ve Španělsku, kde jej povolil papež Pavel VI. v roce 1970. 
O jeho zavedení se velmi zasazoval arcibiskup Valencie José Maria García Lahiguera, zva-
ný „Apoštol kněží“, který pomáhal pronásledovaným kněžím v Madridu během občanské 
války ve Španělsku.

O zavedení nového svátku rozhodl papež Benedikt XVI. v červnu 2012 s tím, že pokud 
jednotlivé biskupské konference požádají, mohou se souhlasem Svatého stolce svátek do 
svých liturgických kalendářů zavést. Na požádání České biskupské konference schválila 
tedy Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zapsání do českého liturgického kalendáře dne 
28. ledna 2015. Od roku 2014 se svátek slaví také na Slovensku.

Texty pro slavení mše svaté a denní modlitby církve i zápis do martyrologia schválila 
tatáž Kongregace 16. března 2015. Jsou určeny k využití ve farnostech a řeholních spole-
čenstvích na území českých a moravských diecézí. Zdroj: liturgie.cz; tisk.cirkev.cz
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Příběh zázračného uzdravení Nicol Cecavové, která se narodila jako třetí 
dítě rodičům Miroslavovi a Jiřině z Tišnova s nefunkčností celého zažíva-
cího traktu. Prodělala čtyři závažné operace a  do 9 měsíců nepolkla ústy 
ani sousto, byla odkázána na aparát, který jí pumpoval výživu do tenkého 
střeva. Domů si ji rodiče odváželi s prognózou, že dle zkušeností medicíny se 
děti s touto vadou dožívají maximálně 6 let! Děkuji jim za dovolení podělit se 
o tento příběh, který právem patří do mých článků o uzdravení na přímluvu 
Matky Vojtěchy.

Nicolka se narodila 29. 6. 2009 v Brně ve 33. týdnu těhotenství (s porodní váhou 1560 g 
a mírou 40 cm), které probíhalo od prvního trimestru těhotenství s významnými komplika-
cemi – střevní chřipka matky, pak „normální“ chřipka, neočekávaný gynekologický zákrok 
pod narkózou, trombóza v noze a následně celé těhotenství injekční podávání léku na ředě-
ní krve. Při vyšetření ve 30. týdnu gravidity byla ultrazvukem zjištěna dilatace střevní klič-
ky. Po porodu bylo zjištěno značné rozšíření žaludku a dvanácterníku v důsledku uzávěrů 
trávicí trubice na přechodu mezi dvanácterníkem a tenkým střevem (po jejím předchozím 
rozpojení vývojovou vadou). Lékaři se rozhodli uzávěr střeva řešit operativně – přímým 
napojením slepých konců, což vedlo jen k částečnému zlepšení. Následně byly provedeny 
další dvě reoperace – uvolnění vzniklých srůstů a revize anastomózy, při druhé byla pro-
vedena výživová jejunostomie – vyvedení otvoru tenkého střeva na povrch těla, kudy bylo 
dítě krmeno. Ukázalo se totiž, že žaludek a dvanácterník jsou bez známek peristaltiky – 
spontánních stahů. V důsledku poruch výživy se objevily poruchy jaterních funkcí a v září 
přišly septické horečky v důsledku infekce střevními bakteriemi, poruchy dýchacích funkcí 
a zhoršení krevního obrazu. Po aplikaci antibiotik se stav částečně upravil, objevily se však 
další infekce a septické stavy, které po antibiotické léčbě vždy ustoupily. Dítě nadále prospí-
valo velmi pomalu, bylo vyživováno stále jen přes jejunostomii, případně infuzemi. Při další 
operaci bylo provedeno přímé propojení žaludku a střeva, ústy stále potravu nepřijímala. 
Po půlroce byla Nicol převedena z novorozeneckého oddělení na normální dětské oddělení, 
odkud byla bez známek zlepšení dne 26. 2. 2010 propuštěna do domácí a ambulantní péče 
a v propouštěcí zprávě je uvedeno 21 diagnóz. Dále následovaly jen další kontroly, případně 
úprava jejunostomie a nebylo shledáno žádné zlepšení stavu. Měla přísně zakázáno zkoušet 
přijímat potravu orálně, protože hromadění stravy v žaludku by způsobilo jen další zánět. 

Jak začal příběh jejího uzdravení? V té době se rodina setkala s Mons. Josefem Lašto-
vicou, tehdejším postulátorem kauzy Matky Vojtěchy. On nabídl rodině modlitbu k Matce 
Vojtěše za uzdravení Nicolky. Modlitba začala 23. září 2009, ale k náhlému zlepšení došlo 
po mnoha měsících každodenních modliteb až koncem března a začátkem dubna 2010, 
když bylo Nicolce 9 měsíců a vážila zhruba 4 kg. O tom podal svědectví její tatínek: 

„Z našeho pohledu vidíme jako první zázrak to, že po takovém množství pravidelných zánětů 
v těle, které vyvrcholily nejtěžším zánětem v celém těle v září 2009, kdy vlastně 2x klinicky ze-
mřela a následně byla přivedena k životu, že tyto nejhorší stavy přežila! 

Ovšem stejně po překonání této krize žaludek i nadále nefungoval, ale hlavně, že žila. Postup-
ně se velmi pomalu zotavovala a váhové příbytky byly minimální. Dostávala se pomalu do jejího 

Boromejky
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původního „normálu“, což bylo přijímání stravy pouze pumpou a hadičkou 
přes břišní stěnu 24 hod. denně. Byl to ale život značně komplikovaný 
a omezený. 

Jako hlavní zázrak však považujeme právě neočekávané a rychlé obno-
vení funkce žaludku a dvanácterníku, kdy manželka na radu své maminky 
i přes zákaz lékařů začala zkoušet dávat Nicolce po dvou týdnech od příjez-
du domů z nemocnice hovězí vývar po kapkách (jednorázově 3 ml/den) a po 
dalším týdnu dávat ochutnávat trošičku banánu. Postupně pak dávky zvyšovala. 

A co více! Člověk by i tak předpokládal, že přinejmenším v počátcích rozběhu trávení žaludku 
při standardní dětské stravě a průchodu žaludkem, tedy místy, která byla nefunkční, musí mi-
nimálně docházet ke komplikacím, občasnému zvracení, bolestem, pláči apod., protože žaludek 
přijímal a hlavně zpracovával tyto potraviny poprvé. Prostě řečeno žaludek a dvanácterník začaly 
fungovat neočekávaně rychle a bez jakýchkoliv komplikací, jako by tak fungovaly od narození. 
V tom spatřujeme hlavní zázrak!“

Ze souhrnu lékařských zpráv je pozoruhodné nejen samotné uzdravení z vývojové ne-
zralosti dítěte, ale také uzdravení po náročných chirurgických intervencích, které odstrani-
ly neprůchodnost tenkého střeva. Nicolka jich však podstoupila hned několik, ale vždy se 
stejným negativním výsledkem. Především však byla překvapivá již neočekávaná obnova 
činnosti žaludku po 9 měsících trvající gastroparéze (nehybnosti). Podle zkušenosti chi-
rurgů se hybnost žaludku obnoví buď nejpozději do jednoho měsíce od 1. zákroku, nebo se 
zpravidla neobnoví vůbec. Dokonce i pan primář a operatér uznale po čase konstatovali, že 
je úžasné, že je vůbec mentálně v pořádku a bez omezení ve stravě. 

Od tohoto příběhu uběhlo už několik let. Nicolka je normální zdravé dítě, začala hrát 
i na klavír a těší se do první třídy. Jak vše hodnotí Nicolčin tatínek s odstupem let?

„Odmítnutí jít na plodovou vodu, společné modlitby, prosba o modlitby u mnoha přátel od 
prvních nepovzbudivých zpráv od lékařů, modlitby Boromejek v Římě, Praze, modlitby Matek 
ve farnostech, modlitby bratří a sester, které ani neznáme, křest v nemocnici hned druhý den po 
narození a 1. operaci, uzdravení, kosmetická úprava jizev, která již proběhla, byť nás naprosto 
netrápila, stejně tak jako šedivé zoubky od desítek antibiotik místo článků malíčků…. 

A také neskonale vlídný, ochotný tým lékařů a sestřiček (prý cíleně a s dobrým úmyslem „vy-
chovávaný a pěstovaný“) na novorozeneckém oddělení dětské nemocnice v Brně… 

Jenom Pán nám dopřál s Nicolkou projít touto cestou v měsících místo v týdnech, za což jsme 
mu ovšem neskonale vděčni. 

Jeden známý se mě kdysi ptal, resp. konstatoval, že co bychom hypoteticky tenkrát dali za to, 
kdybychom se tak netrápili. Musel jsem ho opravit a popravdě říci, že já osobně bych na této situ-
aci nechtěl změnit absolutně vůbec nic a že jsem rád, že jsem tento čas takto prožil, protože jinak 
bych nejspíše umřel hloupý. Bez této zkušenosti bych nejspíše po zbytek života přistupoval k tako-
vým situacím jako k trestu, ale dnes moc dobře vím, že tento čas byl Dar nevyčíslitelně hodnotný! 

Jako by Pán čekal, až dokážeme v pravdě Jemu říct: „Jestli si chceš Nicolku vzít k sobě do nebe, 
tak ať se stane vůle Tvá,“ namísto prvních našich nevyzrálých modliteb za uzdravení, resp. za naši 
lidskou vůli místo Boží… Obraz Abraháma a obětování Izáka mi mnohokrát vyvstával na mysli…“

S. M. Sebastiana
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velikonoční triduum
Jako každým rokem i letos v době postní jsem se moc těšil na Velikonoce. Především 

tedy na velikonoční triduum – Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu. Vždy mě moc 
„baví“ a doslova si užívám všechny liturgické obřady během těchto svátků. Liturgie těchto 
tří dní je zcela výjimečná, slavnostní a bohatá. Užívám si to nejen jako ministrant, ale sna-
žím se i vnímat duchovně události, které si v těchto třech dnech připomínáme. 

Na Zelený čtvrtek se koná slavná mše svatá. Přesně v tento den si připomínáme ustano-
vení právě mše svaté. Každou neděli se snažíme navštěvovat kostely, abychom byli na mši 
svaté, a právě na Zelený čtvrtek si připomínáme tu první mši svatou. Při této bohoslužbě 
také uvažujeme nad tím, jak Ježíš, náš Pán a mistr, umývá učedníkům nohy a dává nám 
tak příklad, abychom i my tak jednali.

Na Velký pátek si připomínáme Kristovu smrt, jeho pohřeb, okamžik, kdy za nás sám 
zemřel, abychom my mohli žít. Při Velkopátečních obřadech uctíváme kříž, symbol smrti, 
symbol nás křesťanů, který se pro nás ale stal symbolem spásy a největší lásky.

V noci na Bílou sobotu pak slavíme slavnou velikonoční vigilii, noc, kdy náš Spasitel 
přemohl smrt a vstal z mrtvých. Tato vigilie je považována za „matku posvátných vigilií“. 
V misálu se můžeme o této noci dočíst: „Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu, aby 
podle napomenutí evangelia byli věřící, s hořícími lampami v rukou, podobni lidem, kteří 
očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí, a přivedl je ke svému stolu.“ V tuto 
slavnou noc většinou slavíme křest nově pokřtěných bratří a sester a připomínáme si svůj 
vlastní křest. Při bohoslužbě slova čteme v sedmi starozákonních čteních o tom, jak Bůh od 
začátku člověka miloval a byl mu věrný. Od okamžiku velikonoční vigilie pak církev prožívá 
padesát dní radosti z Kristova vzkříšení.

Moc se mi líbila slova našeho otce Josefa při této vigilii. Připomenul nám všem skuteč-
nost, že tato noc, tato chvíle je ta, pro kterou jako křesťané žijeme. Já jsem si tuto noc užíval. 
Zvláště to člověk vnímá právě po předchozích dvou dnech, kdy si připomínáme tak smutné 

události. Co mě ale velmi mrzelo, bylo to, že když 
jsem se podíval během těchto tří dní do našich 
kostelních lavic v Prachaticích, tak účast na těch-
to slavných obřadech byla v porovnání s účastí 
na nedělní mši svaté mizerná. Samozřejmě rozu-
mím a chápu rodiny s malými dětmi, kdy je pro 
ně velmi složité v těchto večerních hodinách být 
s dětmi v kostele. To jde těžko. I pro starší lidi, 
kteří se nemají jak dostat do kostela takto večer, 
je to náročné. Nerozumím už však lidem mlad-
ším či lidem středního věku, kteří na nedělní mši 
dorazí, ale v  tyto svátky se v  kostele neobjeví. 
Nevím, možná nekladou takový význam těmto 
třem dním, považují za vrchol především neděli 

Life update
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Zmrtvýchvstání Páně. Ale což si právě v těchto třech dnech nepřipomínáme všechno to, 
čemu jako křesťané věříme, co vyznáváme?

Někdo namítne, že kdyby nebyly bohoslužby tak večer, nebo v sobotu dokonce v noci, 
že by přišlo více lidí. Pro některé skupiny lidí se může jednat o překážku, pro někoho ale 
o příležitost k výmluvě. Pokud bychom si uvědomovali význam těchto svátků, tak by nám 
večerní hodiny asi nevadily. Vigilie na Bílou sobotu se má konat vždy v noci. Neměla by 
začínat před začátkem sobotní noci a měla by skončit nejpozději před nedělním svítáním. 
Jen pro upřesnění bych dodal, že letos na Bílou sobotu zapadalo Slunce zhruba v 18:25. 
Nejdřívější vigilie tedy mohla začít až tak v 19 hodin i spíše později, vzhledem k tomu, že 
by se měla konat až po setmění. A naši kněží musí stihnout i dvě vigilie v tuto noc.

Když si vybavím, že i na vánoční půlnoční mši svatou přijde více lidí než na vigilii na 
Bílou sobotu, tak mě to mrzí. Což není tato vigilie pro křesťana vrcholem? Když jsme jako 
ministranti při vigilii roznášeli Kristovo světlo do lavic mezi lidi, tak při pohledu do prázd-
ných lavic mě opravdu zamrzelo, že nesdílíme všichni ve farnosti v tu chvíli radost z Kris-
tova vzkříšení.  Petr Šrámek

koncerty duchovní hudby 
Zveme všechny zájemce na cyklus koncertů duchovní hudby v r. 2016
v kostele sv. Anny na Libínském Sedle

 8.  5. 2016 – Májový koncert – smíšený sbor Musica Viva z Horní Plané
11.  6. 2016 – housle pí Žílová, kytara p. Z. Mikuláš 
23.  7. 2016 – smíšený sbor Česká píseň Prachatice
27.  8. 2016 – housle M. Žitný, klavír P. Kučerová
28.  9. 2016 – sv. Václav – Den české státnosti – ženský pěvecký sbor MARAVEJA
28. 10. 2016 – Den vzniku samostatného českého státu – Klarinetový soubor
 Prachatice
27. 11. 2016 – Adventní koncert ZUŠ Prachatice

Konání koncertů je podpořeno Grantem města Prachatice, začátky budou upřesněny 
na aktuálních plakátcích.

Zveme na svatodušní svátky ve vlachově Březí
v kostele svatÉHo DuCHa:
Sobota 14. 5. –  Vigilie v 18 hod. 
Neděle   15. 5. – Poutní mše svatá v 11 hod.
Pondělí  16. 5. – Mše svatá v 18 hod.
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Kláštery

klášter Porta Coeli 
V květnovém a červnovém čísle našeho časopisu si budeme vyprávět příběhy dvou kláš-

terů a jejich zakladatelek, českých královen, které je umístily kupodivu nikoliv v Čechách, 
ale na Moravě poměrně blízko sebe. První z nich založila manželka krále Přemysla Otakara 
I. Konstancie Uherská, matka pozdějšího krále Václava I. Druhý – brněnský – královna 
Eliška Rejčka, manželka krále Václava II.

Příběh se počíná v maďarském městě Ostřihomi, kde se v královském sídle Bely III. 
z rodu Arpádovců narodila Konstancie. Spolu se svou sestrou Helenou bydlely v přepychové 
pevnosti Kakathváru, kde byly vychovávány pro svůj budoucí úděl královen. Již od dětství 
byly zasnubovány s královskými nápadníky (měla se stát snachou Fridricha I. Barbarossy), 
ale Konstancie se nakonec stala manželkou českého krále a sokyní své předchůdkyně Ad-
léty Míšeňské. Svůj boj o Otakarovu přízeň vyhrála po narození syna Vratislava, po němž 
následovali další synové a  dcery, z  nichž nejvýznamnější byl Václav, následník českého 
trůnu, Přemysl, markrabě moravský, a dcera Anežka, zakladatelka pražského kláštera Na 
Františku. 

Konstancie pomýšlela na založení kláštera ještě za života svého manžela a  její volba 
padla na Prahu. Její dramatické životní a rodinné osudy však způsobily, že pro svůj klášter 
vybrala odlehlé místo nedaleko Brna v údolí řek Svratky a Loučky při staré obchodní stezce 
nedaleko trhové vsi Tišnov. Místo bylo vhodné svou osamocenou polohou pro ženskou 
větev cisterciaček – jak známo, cisterciáci vyhledávali pro své kláštery neobydlené kraje na 
březích řek, kde mohli pracovat, kolonizovat obyvatelstvo a přitom žít v izolaci od ruchu 
světa.

Královna zajížděla na Moravu zejména za svým synem Přemyslem, který byl po koruno-
vaci svého bratra Václava I. českým králem jeho věčným odpůrcem. Konstancie se marně 
snažila oba bratry usmířit. Pomýšlela však také na svůj vlastní osud – poslední léta svého 
života strávila v bezpečí svého moravského kláštera v péči sester cisterciaček.

Klášter Porta Coeli – Brána nebes byl založen v roce 1230 brzy po smrti Přemysla Ota-
kara I. za značné podpory obou synů – krále Václava I. a Přemysla markraběte moravského. 
První skupina sester cisterciaček přišla do kláštera o tři roky později. V příštím roce pak 
byla dodatečně podepsána markrabětem Přemyslem zakládací listina. Klášterní bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie byla mezitím stavěna a vysvěcena v roce 1239, rok před smrtí 
královny Konstancie Uherské, jejíž tělo bylo pohřbeno ve zdech kostela. Její syn Přemysl 
zde byl pohřben již rok předtím.

Další osudy kláštera souvisely s českou i evropskou historií. Doba husitských válek byla 
stejně zničující pro většinu klášterů v Čechách. Záchranu sestrám poskytl klášter ve Starém 
Brně. Do svého kláštera se mohly vrátit teprve roku 1436 spolu se svou abatyší Alžbětou IV. 
nazývanou také „druhou zakladatelkou kláštera“. Ta přispěla k obnově klášterních budov 
i konventního kostela, takže mohl být znovuvysvěcen roku 1454. Nastala doba klidného 
rozvoje, která byla přerušena teprve stavovským povstáním v  roce 1619. Jeptišky byly 
nuceny uchýlit se na hrad Pernštejn.
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Po jejich návratu v  pobělo-
horské době dostávaly klášterní 
budovy svoji barokní podobu. 
Konec rozvoji kláštera učinily 
josefínské reformy. Byl zrušen 
dekretem dne 2. března 1782. 
Budovy byly prodány soukro-
mým majitelům, kteří v nich zří-
dili tkalcovnu, barvírnu, výrobnu 
mýdla a dokonce cukrovar. Přesto 
však klášterní život zcela nezani-
kl. V polovině 19. století projevily 
o cisterciácké opatství zájem ses-
try z Marienthalu, nacházejícího 
se v Horní Lužici. Moravský klášter byl roku 1861 zakoupen řádem cisterciáků, avšak první 
sestry mohly přijít z lužického mateřince až o čtyřicet let později, na počátku 20. století. 
Konventní kostel prodán nebyl, sloužil jako farní kostel, a proto byl v prostoru klášteřiště 
postaven nový ve stylu pseudogotiky. Klášter byl plně využit pro školu určenou výchově 
dívek – Soukromá odborná škola pro ženská povolání. 

Roku 1920 se ujal iniciativy probošt Bernhard Gícha a odešel s pěti cisterciáckými sest-
rami do Dánska, do Allerslevu, aby založili nové opatství Nejsvětějšího srdce Panny Marie 
v Sostrupu. Klášter Porta Coeli se tak stal jeho mateřincem. 

Léta padesátá minulého století byla dobou zániku nejen tohoto kláštera, ale i většiny 
ostatních. Klášterní život byl obnoven až po roce 1989, kdy se dne 12. listopadu konala 
slavnostní bohoslužba na památku svatořečení Anežky České, dcery zakladatelky kláštera. 
Tak byla založena tradice poutí ke sv. Anežce České.

V době svého založení, tedy v roce 1230 se klášter sestával pouze z provizorních, nej-
spíše dřevěných stavení. Teprve po vystavení zakládací listiny podepsané markrabětem 
Přemyslem byly položeny základy baziliky. Byla založena a stavěna v románsko-gotickém 
stylu připomínajícím svou prostotou burgundské cisterciácké chrámy. Její trojlodní půdo-
rys s příčnou lodí, emporou a západním portálem byl tradiční pro raně gotické baziliky. 
Pozoruhodným sochařským dílem je právě tento portál zdobený postavami strážních lvů 
a apoštolů doplněnými rostlinnými akantovými a vinnými listy. Vrcholem tohoto díla je 
tympanon s postavami Ježíše v mandorle a klečícími postavami zakladatelů kláštera.

K půdorysu přiléhala ze severní strany křížová chodba tvořená gotickým ambitem s lo-
menými oblouky, obklopující rajský dvůr. V jejím půdorysu byla umístěna také kapitulní 
síň, tvořená šesti poli raně gotické klenby. Dodnes můžeme obdivovat kamenný pulpit 
v jejím středu. Klášter měl ještě dvě další kvadratury, které však nebyly přístupné laikům. 
Jeden z nich, tzv. Deskový dvůr patřil k obydlí abatyše. Hospodářské budovy jako chlévy, 
sýpky a obydlí poddaných měnily v průběhu staletí svoji podobu a prodělávaly nejrůznější 
úpravy a přestavby. V současné době je klášteru vracena jeho někdejší krása spolu s připo-
mínkou královny Konstancie a její dcery svaté Anežky České. 

MFK
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Homilie

květen –  
měsíc Panny marie

V  květnu zvláštním způsobem, tzv. má-
jovými pobožnostmi, uctíváme Pannu Marii. 
Přestože v tomto měsíci není v  liturgickém 
kalendáři žádný větší mariánský svátek. 
Jsou v něm jen dvě nezávazné památky: Pan-
ny Marie Fatimské 13. května a Panny Marie 
– pomocnice křesťanů – 24. května. Odkud 

pochází a k čemu nás vede májová mariánská spiritualita?
Měsíc květen je v církvi odedávna měsícem Panny Marie. Iniciátorem mariánského mě-

síce v moderním chápání, s každodenními pobožnostmi, byl jezuita Dionisi se svým dílem 
Mese di Maria, vytištěným ve Veroně (Itálie) r. 1725. Papežové, například Pius VII., Řehoř 
XVI. a Pius IX., obdařili májové pobožnosti odpustky. Pobožnosti v měsíci květnu ve svých 
dokumentech doporučovali hlavně papežové Lev XIII. a Pius XII. Papež Pavel VI. 30. 4. 
1965 vydal encykliku Mense Maio, ve které povzbuzuje věřící lid k těmto pobožnostem, aby 
je obětovali za šťastné zakončení koncilu a zároveň za vyprošení pomoci na uskutečnění 
koncilových ustanovení a za pokoj ve světě, když v těch letech byl ohrožený mír (Královna 
máje, sestavil Vincent Malý).

V tomto roce celý měsíc květen spadá do velikonočního období. Je to část liturgického 
roku, ve které prožíváme skutečnost smrti a  zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Oslavujeme 
v  něm završení vykupitelského poslání Božího Syna, se kterým je díky vůli nebeského 
Otce neodlučitelně spojena úloha Panny Marie. I proto také úcta k ní má svoje právoplatné 
místo v tomto období. Panna Maria ve vztahu k Ježíšovi nikdy nestojí v popředí, ale vždy 
je s ním vnitřně velmi úzce spojena a nenahraditelně spolupracuje s jeho posláním. V Pís-
mu svatém nacházíme zmínku o ní tam, kde je to potřebné. Tak je tomu i v textu o životě 
prvotní církve. Ve skutcích apoštolů čteme, že po Ježíšově nanebevstoupení se apoštolové 
vrátili z Olivové hory do Jeruzaléma a vstoupili do horní síně, kde se zdržovali Petr a Jan, 
Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda 
Jakubův. Tito všichni jednomyslně setrvávali na modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou 
matkou Marií a s jeho bratry (Sk 1, 13-14). Panna Maria tedy nepovažovala po Ježíšově 
nanebevstoupení svoji úlohu tady na zemi za skončenou. Vždyť těsně před Ježíšovou smrtí 
jí Boží Syn svěřil nás všechny. Není tedy už jen Boží matkou, ale i Matkou církve, Potěšením 
zarmoucených, Pomocnicí křesťanů… Právě proto zůstává aktivně přítomná vždy tam, kde 
jde o toto poslání. Kromě konkrétní praktické každodenní pomoci prvnímu křesťanskému 
společenství věřících nikdy nechybí ani ve chvílích společné modlitby a slavení eucharistie. 
Proto je v církvi už od začátku velmi živá praxe modliteb a pobožností k Panně Marii. V její 
přítomnosti se můžeme nejen cítit mnohem bezpečněji ve všech křížích života – jako u las-
kavé a starostlivé matky, ale také se od ní učit umění modlitby, ať už osobní nebo společné. 
Modlitby soustředěné, pokojné, vroucí, vytrvalé a plné bezmezné důvěry v Boha. V horní 
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síni, ve Večeřadle, kde Ježíš slavil s apoštoly Poslední večeři a první mši svatou, bylo to 
místo modlitby věřících s Pannou Marií. Právě tam v den Letnic dostali Ježíšem přislíbe-
nou posilu Ducha svatého, díky které se stali neohroženými hlasateli Krista. Také tento 
dar sestoupil na zem díky mocné přímluvě Panny Marie uprostřed shromážděné církve.

Když dnes konstatujeme, že prožíváme velmi bouřlivé období nejrůznějších proměn 
v lidské společnosti, a proto nejednou i upadáme do pokušení beznaděje a rezignace, o to 
víc potřebujeme vytvářet mocné společenství živé víry a lásky. V něm budou všechny naše 
modlitby a oběti umocněné přímluvou naší nebeské Matky, která je i v současnosti aktivně 
přítomná uprostřed modlící se církve.

I když je měsíc květen zvláště zasvěcený Panně Marii, neznamená to, že bychom ji měli 
v jiných měsících roku zanedbávat. Naopak, májové pobožnosti nás mají povzbudit a obno-
vit v horlivosti v této úctě během celého roku. Využijme tedy co nejlépe tento měsíc Panny 
Marie a načerpejme do svých srdcí novou posilu pro hlubší duchovní život prostřednictvím 
té, kterou nám dobrý Bůh dal za Matku a zprostředkovatelku mnohých milostí.

Ó Maria, Matko milosrdenství,
opatruj nás všechny,
aby Kristův kříž nebyl zbytečný, 
aby člověk nesešel z cesty dobra 
a aby neztratil vědomí hříchu, 
ale aby vzrůstala jeho naděje v Boha, 
který je „bohatý na milosrdenství“ (Ef 2,4), 
aby z vlastní vůle konal dobré skutky, 
které Bůh napřed připravil (srov. Ef 2, 4), 
a aby takto konal po celý život 
„k chvále jeho spásy“ (Ef 1, 12).

Jan Pavel II. (1993)

Šimon Stančík

v sobotu 25. 6. 2016 v 10.00 v katedrále sv. mikuláše v českých Budějovicích 
bude vysvěceno několik nových kněží, z toho 3 z našeho vikariátu. 

Můžete si vyhradit čas také na jejich plánované primice:
martin Brácha:  pátek 1. 7. v 15.00 h. v kostele sv. Petra a Pavla na Nových Hradech
karel Falář:  neděle 3. 7. ve 14.00 h. v kostele sv. Kateřiny ve Volarech
Šimon stančík: neděle 26. 6. ve 14.00 h. v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově 

Březí a neděle 3. 7. v 11.00 h. v kostele sv. Šimona a Judy 
v Námestove na Slovensku

Více informací na www.primice.cz



14

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.

viktorie Předotová
pověřena podáváním sv. přijímání

Jak to všechno vlastně začalo?
V roce 2009 se začalo mluvit o tom, že by bylo dobré do budoucna si vychovat nějaké 

akolyty a lidi, kteří podávají svaté přijímání. Ještě otec Michal v té době oslovil několik 
farníků z Vimperka a okolí a za nějakou dobu začalo naše vyučování. 

Nejčastěji měl výuku vikář Josef Sláčík, kněží z okolí i z Teologické fakulty. Moc mě 
obohatilo to, co se týkalo praktické části, a těšila jsem se na návštěvy nemocných. 

Bylo to všechno podle tvých představ?
Pokud mohu napsat pravdivě, zpočátku mi vadily ty zápachy u babiček i jejich neupra-

venost a ty řeči… Ale chodila jsem dál, vždyť Bůh oceňuje věrnost. Všimla jsem si postup-
ně, že se začínám do nemocnice těšit, a nedělalo mi problém vzít někoho nemocného za 
ruce, když se bavíme, a obejmout jej. To byl jistě Boží dar, jsem od přírody spíš zdrženlivá 
a uzavřená. Taky jsem si na návštěvy ve čtvrtek brala sako, babičky si hned všimly. Prostě 
jsou ke mně milé.

Vlastně, když tam jdu, trochu si představuji, že je to má babička, a tím se vyhnu profi 
chování i rutině. Přece hlavní je Pán Ježíš. Když jim nosím Krista, snažím se koncentrovat 
na proměněnou hostii, ony taky naskočí po čase do té roviny. Nosím perfektně nažehlený 
korporál, aby byly ohromeny i tím, co Bohu náleží.

Moc mě baví je poslouchat, je úžas-
né, co všechno prožily. Taky jsem si 
uvědomila, že jich hodně znám, před 
dvaceti lety chodily do práce v Šuma-
vanu a jinde. Je jen otázka času, kdy se 
přesuneme na jejich místo. 

Je tam asi 7 ležících pacientů a pak 
jdu na dílnu, kde se pletou zvířátka, 
vyřezává, vystřihuje a  dělá všechno 
možné. Pan Krátký nám vyrobil repli-
ku kostela ze dřeva, takovou kasičku. 
Do ní jsme pak vybírali na opravu stře-
chy. Taky mi tam uháčkovali krásnou 
taštičku přes rameno, nosím ji s  vel-
kou radostí v létě všude, kam se hnu. 

Akolyté vikariátu



15

Na dílně jim pak podám všem, co přijímají. Ostatní, kteří chtějí, dostanou křížek – 
požehnání. Nejprve se zeptám, jestli by nikomu nevadilo, kdybychom se pomodlili. Pak 
proběhne obřad a ještě chvilku povídáme. 

Ve Vimperku na LDN máme jednou za čtyři týdny mši svatou a já otci Petrovi ministruji. 
Taky zpívám žalm, aby to bylo trochu pestřejší, ačkoliv nejsem žádná extra zpěvačka. Po 
mši jdu se svatým přijímáním navštívit ležící klienty, je jich asi sedm, a otec Petr si sedne 
s těmi, co byli na mši. Už se těší, mají připraveny vtipy, obvykle o farářích, a pak si povída-
jí. Je tam, myslím, hezky. Jakmile dorazím a vypiju čaj, protože v nemocnici je obrovské 
vedro, odcházíme.

Jezdíte ještě někam?
Ano, ještě jezdíme do sociálního ústavu Pohoda na Javorníku. Jsou tam převážně muži. 

Otec Petr tam má bohoslužbu slova. Někteří kluci jsou velmi vzdělaní v náboženských 
otázkách. Už k nim jezdil otec Jaroslav, když ještě bydleli v Hrabicích. Je hezké, když se 
Petr na něco ptá a někdo z jejich davu správně odpoví, jsou to pak jakoby jejich pravdy, co 
opakují, a lépe se s nimi ztotožní. Všichni otce mají rádi a mazlí se s ním, je to kněz a oni 
to lépe vyjádřit neumí.

Vozím jim vždycky vymalovánky 
s  náboženskou tematikou. Pak za 
měsíc, když je sbírám, vyptávám se. 
A někteří ví, o čem jsou, někdo jen 
opakuje.

Pak taky jezdíme do DS Kůsov, je 
tam mše jednou za dva týdny a asi 
dvacet dva ležících zájemců o svaté 
přijímání. V  současné době chtějí 
i  pomazání nemocných, a  tak jde 
se mnou otec Petr a  já jej vždycky 
představím a řeknu, že on udělí tuto 
svátost. Musím opatrně, i když je to 
domluveno, jsou někteří starší lidé 
nedůvěřiví.

V naší správě máme ještě Domov 
klidného stáří Pravětín. Tam jezdím 
s jáhnem  Jaroslavem a někdy s ot-
cem Petrem. Je to spíš zařízení ro-
dinného typu. Mají tam dvě kočky 
a hezké prostředí.

Mám doma dobré zázemí pro 
tuto práci, manžel mě dost podpo-
ruje. A tak mu chci poděkovat.

 

 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích  

ve spolupráci  
s Diecézním katechetickým střediskem  

 
pořádají 
 

Kurz pro aktivní laiky    
 

 

Doba trvání kurzu: 2 roky, vždy v rozpětí září - červen 

Počet konzultací: 10, z toho 2 formačního charakteru 

8 vzdělávacího charakteru 

Časové hledisko: kurzy budou organizovány 1 x měsíčně, vždy v sobotu, od 9.30 
do 15.00  

Cena kurzu: 800 Kč (200 Kč/ semestr) cena je dotovaná z projektu DKS  

Podmínky pro přijetí: doporučení duchovního správce 

Přihlášení: do konce května 2016 

Více informací na:  dks@bcb.cz nebo na tel. čísle 380 420 313 

Návrh obsahu výukových témat: 
Křesťanské tradice a dědictví, lidová zbožnost (svátky, poutě, pobožnosti), 
Modlitba ve společenství, Symboly a hudba v liturgii, Setkávání nad Biblí ve 
společenství + metody práce, Osobní spiritualita křesťana v současném světě, 
Vyznání víry církve, Filosofické a teologické dialogy, Význam lidské zkušenosti 
v životě křesťanského společenství, Didaktické základy práce s dětmi a mladými 
lidmi, Křesťanský pohled na morální problémy dneška, Rozvíjení křesťanské 
identity v životě dnešního křesťana, Misie v současné české společnosti. 

 

 

      www.tf.jcu.cz 
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němčice
První písemná zmínka o Něm-

čicích pochází již z  roku 1220 
a  farnost zde měli ještě před ro-
kem 1360. I když z oněch časů se 
dochovalo pouze zdivo lodi a por-
tál vchodu na jižní straně kostela. 
Avšak nás již tradičně zajímá hřbi-
tov a tentokrát to bude záležitost 
hlavně vojenská. Ve hřbitovní zdi, 
na jižní zdi kostela a  především 
na východní je umístěno jedenáct 
náhrobních desek různého stá-
ří, dvě z nich patří obětem první 
světové války. První oznamuje, 
že je zde pochován vojín 1. československého pěšího pluku (dříve jednadevadesátého) 
Josef Borovka, jenž zemřel v Žilině „v osvobozeném Slovensku“. Přestože text odpovídá 
tomu, že oběť byla dříve uložena v hrobě, jde o kenotaf a hrob byl pravděpodobně poz-
ději zrušen. U bratrů Františka a Tomáše Prenerových na druhé desce není uvedeno ani 
místo ani rok úmrtí, pouze že odpočívají na bojišti. Na pomníku obětem války před hřbi-
tovem lze však u  Františka najít datum 29. srpna 1914, padl na samém počátku války 
ve věku třiadvaceti let. Pětadvacetiletého Tomáše válka pohltila na konci až v roce 1918. 
Avšak vojáci umírali i v době míru. Dne 21. srpna 1933 se v katastru obce Nové Bránice 
zřítil vojenský letoun Aero A-11.139 od 5. letky 2. leteckého pluku v Olomouci. Letadlo řídil 
pilot svobodník Karel Košťál a pozorovatelem byl desátník aspirant Jan Polák. Při dopadu 

se letadlo vzňalo a oba letci uho-
řeli. 28. října 1935 byl těmto let-
cům na místě katastrofy odhalen 
pomník a Karel Košťál je pohřben 
u severní zdi němčického kostela. 
Druhou světovou válku v  této 
smutné galerii zastupuje voják 
Rudé armády Alexej Dimitrijevič 
(příjmení není uvedeno). I  když 
vlastně již dobu těsně pováleč-
nou, neboť zahynul až 21. srpna 
1945, tedy téměř čtrnáct dní po 
kapitulaci. Posledním vojákem, 
o kterém se dnes zmíníme a kte-
rý je pohřben na tomto „hřbitově 

Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy
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obutých“, je Jan Rož-
boud. Ten sice vlast-
ně nebyl voják, ale 
svobodník SNB, avšak 
v  té době to bylo té-
měř jedno. Jak je uve-
deno na hrobě, zemřel 
ve službách republiky 
2. ledna roku 1946. 
Abychom však nezů-
stali pouze u  hrobů 
vojenských, můžeme 
připomenout i  dva 
hroby služebníků Bo-
žích. Josef Hovorka, 
jenž se narodil v Pohorovicích na Vodňansku v roce 1868, se stal poprvé administrátorem 
němčické farnosti v roce 1907 (byl kaplanem v Netolicích). Téhož roku jej vystřídal farář 
Jan Cábal z Neplachova. Byl však nemocen, a tak mu na výpomoc přidělili kaplana. I tak 
jej nemoc skolila již následujícího roku a je pochován u vchodu do presbytáře. Podruhé se 
páter Hovorka vrátil do Němčic roku 1923. Před svým druhým příchodem na němčickou 
faru, kdy se stal též sekretářem vodňanského vikariátu, působil jako farář v Hamru a jako 
sekretář soběslavského vikariátu. V  pamětní knize J. Hovorka zaznamenal významnou 
změnu v interiéru farního kostela. V roce 1924 byla v jižní stěně lodi vytvořena imitace 
jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. K 1. lednu 1941 formálně odešel do penze, ale ve 
skutečnosti vedl duchovní správu v Němčicích až do roku 1952 a o tři roky později zemřel. 
Je pochován vpravo od vchodu.

Přestože jsme se vy-
pravili na hřbitov, něm-
čický kostel při pátrání 
po hrobech zajímavých 
osobností opomenout 
nelze. Jak se můžeme 
dočíst v  literatuře, na-
chází se v něm patnáct 
náhrobků, které byly 
dříve umístěny v  pod-
laze a v září roku 1887 
byla většina z nich pře-
nesena ke stěnám. Te-
prve nedávno se však 
objevily v podlaze ještě 
dva další a torza třetího 
ve schodišti na kůr.



18

Pohřbíváni zde byli především příslušníci rodu Kořenských 
z Teršova, jenž drželi část patronátních práv k faře do roku 1548, 
a Sedlečtí od Dubu, usazení na tvrzi v Sedleci do roku 1520. Zjistit, 
z které doby náhrobky pocházejí, lze u necelé poloviny. Nejstarší 
datovatelný nese jméno Beneše, syna Jiříka ze Sedlce, a letopočet 
1483. Lilie zde zobrazená byla erbovním znamením Sedleckých od 
Dubu, vladyckého rodu původem z Táborska.

I ten, kdo nezastihne kostel otevřený, má možnost jeden z ná-
hrobků spatřit. Nachází se v přízemí věže, která je volně přístup-
ná, a patří Jiříkovi Sedlckému od Dubu. Ten byl prvním známým 
držitelem Sedlce. Zemřel v roce 1502 a náhrobek sem byl přemís-
těn v roce 1924, kdy jeho předchozí místo zaujala imitace jeskyně 
v Lurdech se sochou Panny Marie.

U schodiště na kůr se nachází rozměrný, avšak zpovědnicí zčásti zakrytý náhrobek Petra 
Kořenského z Teršova, který pozemský svět opustil 31. března roku 1493. Ten se stal maji-
telem Němčic 24. června 1482. Kořenští byli stará česká vladycká rodina, později povýšená 
do hraběcího stavu. Pocházeli z Teršova na Plzeňsku a v erbu měli ve zlatém štítě černého 
kohouta s červeným hřebínkem se zdviženou levou nohou. V 18. století rod vymřel.

Tři z  identifikovatelných náhrobků patří ženám. Anežka z  Heraltic zemřela 30. září 
1485 a na náhrobku najdeme její erb s cimbuřím, který je zřejmě jedinou zachovalou po-
dobou znaku Heralticů. Markéta, teta Petra Kořenského, zemřela roce 1492. Kohout na 
jejím náhrobku připomíná Kořenské, část kola je zřejmě rodový znak Markéty. Třetí známá 
žena, panna Voršula z Klinštejna a Roztok, zesnula léta Páně 1526. Soudě dle užívaného 
erbu, který je vytesán i do náhrobku, samozřejmě bez barev (černé ostrve ve zlatém poli), 
pocházela tato rodina ze starobylého rodu Ronovců. První a třetí ze zmíněných desek nalez-
neme u severní stěny, prostřední u dveří z předsíně. 
Další ženský náhrobek, u něhož však nelze určit pří-
slušnost, je z dvojice desek z černé žuly. Nacházejí se 
v presbytáři a na prvním z nich je postava mužská, na 
druhém ženská a vždy stejné znaky: kohout (Kořen-
ští z Teršova) a vrána s prstenem v zobáku (Hradišť-
ská z Hořovic). Ze známých rodů jsou zde zastoupeni 
i Malovci s půlí koně, a to na náhrobku pod kruchtou 
na severní straně lodi.

Ne všechny náhrobky však patřily šlechtě. Pod 
pravým rohem hlavního oltáře je v podlaze zapuště-
na deska bez nápisu, ozdobená pouze kalichem. Podle 
některých pramenů je zde uložen farář Václav Bayer, 
který na němčickou faru nastoupil v roce 1727, avšak 
již 16. července roku následujícího zemřel.

Skryty pod lavicemi se nacházejí zmíněné dva dal-
ší náhrobky s téměř neznatelnou výzdobou, doposa-
vad blíže nepopsané a neurčené. JP
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Stalo se

Farní charita – březnové akce
V prachatické Farní charitě, konkrétně ve společenské místnosti Domu sv. Petra pro 

muže se dne
19. 3. 2016 uskutečnil pro uživatele a širokou veřejnost koncert kytaristy Ivana Boreše. 

Zpěvem doprovázela Martina Pivoňková. Koncert se uskutečnil ve společenské místnosti 
DSP v Záblatí. Ivan nám zahrál jak vlastní skladby, tak i písně známých světových hudeb-
níků. 

V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi proběhly akce spojené s osla- 
vou Velikonoc. Kromě klasického pečení a tvoření se uskutečnilo také již tradiční Veliko-
noční posezení s Mgr. Lenkou Hanžlovou, která si připravila pro děti i maminky poutavé 
vyprávění o významu Velikonoc.

JS



Stalo se

Zvony ve věžích jsou ohlašovatelé vzkříšení! A také nás 
zvou na bohoslužbu. Na letošní neděli Božího milosrden-
ství zval v Prachaticích renesanční zvon Jakub z roku 1521 
spolu s naším zvoníkem panem Janem Šrámkem a  dět-
mi s jejich tatínky. 

Kaple Božího milosrdenství v  Domově Matky Vojtěchy se stala místem naší hodiny 
náboženství.
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getsemanská zahrada
Při své první návštěvě Svaté země jsem si z ní odnesl hluboký dojem – větší než ze 

zbytku pouti. Ne proto, jak vypadá – to budí spíš úsměv: pečlivě udržované záhonky květin 
ve stínu několika starých olivovníků, oplocené bytelnou železnou mříží, aby je poutníci 
po lístcích neroznesli – ale proto, kde je! Celý život jsem si představoval, že je na Olivové 
hoře, daleko od města, v místech, kam žádný ruch nedolehne, že se tam Pán Ježíš mod-
lil uprostřed přírody, ve tmě ozářené jen měsíčním svitem a v hlubokém tichu. Takovou 
představu navozují četné obrazy, díla vrcholných umělců (Mistra vyšebrodského cyklu, 
Mistra třeboňského oltáře, aj.), i vybledlé barvotisky, které jsou k vidění na každé faře. Ve 
skutečnosti je to úplně jinak. Zahrada je sice na Olivové hoře, ale na samém úpatí, a co víc 
– v bezprostřední blízkosti chrámu! Přímo nad ní se na druhé straně údolí tyčila velesvaty-
ně, pro zbožného Žida (a Ježíš byl zbožný Žid!) nejposvátnější místo na světě, místo, které 
si Hospodin vyvolil za svůj příbytek, ke kterému směřovaly naděje, touhy a modlitby celých 
generací, kam se putovalo zblízka i z dáli, místo Boží přítomnosti na zemi.

Když se tam Ježíš potil krví, byly právě velikonoce, hlavní svátek roku. Město bylo plné 
poutníků. Byla noc, chrám byl ozářen tisíci světel, možná, že byla ve vzduchu ještě cítit vůně 
večerní oběti a k jeho uším doléhaly zvuky z chrámového nádvoří a přilehlých ulic. Moderní 
kostel, který stojí nad skálou, na které klečel, je orientován (obrácen směrem k východu, ke 
svahu Olivové hory), ale je nemyslitelné, že by tam Ježíš klečel tak, jako dnešní věřící, když 
se dívají na oltář – otočen zády k chrámu. To by Žid nikdy neudělal. Když vyslovil „Otče!“, 
jeho pohled jistě směřoval ke svatyni. 

Vcítil jsem se tehdy (na pár vteřin – bylo to vnuknutí) intenzívně do jeho situace: on, 
pravý a jediný Syn, který měl právo „být uvnitř“, byl odstrčen, vyhnán ven do tmy, mohl se 
dívat jen „přes zeď“, zatímco „doma“ (uprostřed Božího lidu) se roztahovali cizí, kteří Otce 
jen využívali pro svou slávu a svůj prospěch. Jak to na něj v tu chvíli dolehlo! „Abba, Otče, 
odejmi ode mě tento kalich!“ (srv. Mk 14,36).

Byl jsem pak ještě mnoho let farářem ve Strakonicích. Každý rok na Zelený čtvrtek jsem 
si to vybavoval. Po večerní mši svaté jsme 
se skupinkou mládeže chodívali nejdřív na 
faru, u slavnostně prostřeného stolu jsme 
pojedli (piškotového) beránka a  připili si 
vínem, potom jsme zazpívali chvalozpěv 
(obvykle hymnus sv. Tomáše ´K  svátku 
tajemnému´ z Kancionálu č. 710) a šli na 
procházku přes most do parku na Podska-
lí. Posadili jsme se ve tmě na břehu, před 
námi na druhé straně řeky zářil maltézský 

Pouť do Svaté země

Getsemanská zahrada – pohled od Zlaté 
brány.
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(= Řádu sv. Jana Jeruzalémského!) hrad s kostelem sv. Prokopa, četli jsme si úryvky z evan-
gelií a rozjímali. Podskalí se v tu chvíli stalo Getsemanskou zahradou, Otava se změnila na 
Cedron a hrad s kostelem byly jako chrám a velesvatyně. V jedenáct hodin jsme se vrátili 
do kostela, kam se mezitím scházeli i další farníci, a modlili jsme se před svatostánkem až 
do půlnoci. Rád na to vzpomínám.

Ale vraťme se do Jeruzaléma. Zmínil jsem se, že nad místem, kde Ježíš vedl svůj modli-
tební zápas, stojí kostel. Dali ho postavit františkáni v letech 1920-24 podle plánů architek-
ta Antonia Barluzziho. Finančně se na něm podíleli věřící 12 zemí. Je symbolicky završen 
12 kopulemi (viditelnými jen z ptačí perspektivy) – představují apoštoly i národy, které 
přispěly na výstavbu. Kromě původního titulu Bazilika agónie (Smrtelné úzkosti) nese pro-
to i název Bazilika národů. Uprostřed, před oltářem, je plochý kámen, skropený Ježíšovým 
krvavým potem, oplocený železnou trnovou korunou. Mozaika v apsidě zachycuje Ježíšův 
modlitební boj, další, po stranách, pak Jidášův polibek a Ježíšovo zatčení. Modrošedé vý-
plně oken vpouštějí dovnitř jen sporé světlo a navozují tak atmosféru oné tragické noci. 

Určitě nás nepřekvapí, že to není první kostel na tomto místě. Ten nejstarší vznikl už 
za císaře Theodosia I. (379-395). Zmiňuje se o něm poutnice Aetheria (383), když popisuje 
večerní a noční hodiny Zeleného čtvrtku: „Za prvního kuropění se sestupuje dolů za zpěvu 
hymnů a jde se k místu, kde se Pán modlil, jak je to v evangeliu. Na tom místě totiž stojí nádherný 
kostel (ecclesia elegans).“ Potkal ho stejný osud, jako ostatní jeruzalémské svatyně: při vpádu 
Peršanů (614) byl zničen a zůstaly z něj jen trosky. Teprve po několika stoletích ho obnovili 
křižáci. Mírně se přitom odchýlili od osy byzantské stavby, ale podařilo se jim pojmout do 
chrámového prostoru i místo, kde spali učedníci, vzdálené podle evangelií „co by kamenem 
dohodil“. I tento kostel se později rozpadl a zmizel z povědomí poutníků. Památka na Je-
žíšovu smrtelnou úzkost se přesunula do blízké jeskyně a byla tam uctívána až do druhé 
poloviny 19. století, kdy se při kopání odpadové jímky náhodou narazilo nejen na zbytky 
zdí křižácké svatyně, ale i na mozaikovou podlahu původní byzantské ecclesiae elegans. 
Senzační nález však bylo nutno ještě téměř dvě desetiletí tajit před tureckými úřady. Teprve 
na začátku 20. století nastaly příznivé podmínky pro realizaci současné stavby. 

Náš P. Václav Macek tu byl v době, kdy Bazilika národů ještě nestála a o pozůstatcích 
starých kostelů se nevědělo. Popisuje tedy jen onu „úsměvnou“ zahrádku, o které jsem se 
zmiňoval výše: „Zahrada Jetsemanská jest poměrně malá, ale Františkáni, jimž náleží, drží ji ve 
vzorném pořádku. Uprostřed záhonků s pestrými květinami stojí osm prastarých, rozpukaných 
a dutých oliv, které nejspíše vyrostly, jak u olivy bývá, z kořenů oněch stromů olivových, jež svědky 
byly smrtelné úzkosti a krvavého potu Spasitelova. 

Sám nikdo zde ničeho trhati a bráti nesmí. Aby nikdo nepřišel v pokušení zákazu toho nedba-
ti, jsou všecky záhonky ohraženy hustou železnou mříží. Kolem ní se vine umučenka, která zde 
má místo jistě nejvhodnější na světě. Bratr zahradník poskytuje ale ochotně každému poutníkovi 
na památku ze záhonků kytičku, neb i  listy a větvičky ze ctihodných veteranů olivových. Míti 
květiny vyrostlé na půdě smáčené slzami a krvavým potem Božského Spasitele, toť zajisté vědomí 
velmi blažené. U vchodu do zahrady ukazuje se místo, kde tři svatí apoštolové spali, jakož i místo, 
kde Jidáš políbením zradil Pána Ježíše. 

V zahradě Jetsemanské jest velmi milo pobýti; všecko kolem dýše vůní příjemnou a vlídně se 
na nás usmívá.“  P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

Šimona stančíka

„Čím se odvděčím Hospodinu za všechno, co mi dal? 
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.“
Žalm 116, 12-13

Na konci ledna 2016 vlachobřezská farnost jako by osiřela náhlým odchodem P. Jana Mikeše 
na nové působiště do Velešína. Lidé byli smutní, modlili se, aby farnost nezůstala bez kněze, a Pán 
našel řešení. Otec biskup Vlastimil Kročil od 1. března 2016 poslal do Vlachova Březí na faru 
jáhna Šimona Stančíka. „Kdo je ten nový pan jáhen, odkud přijel?“ ptají se lidé. Zde jsou odpovědi.

Odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Námestově rodičům Šimonovi a Darině 29. 9. 1969 ve 3 hodiny ráno 

v místní nemocnici jako druhý v pořadí z pěti dětí. Mám dvě sestry a dva bratry. Pokřtě-
ný jsem byl v Námestově. Další svátosti jsem přijal až v dospělosti: první svaté přijímání 
v Rabčicích a svátost biřmování v Partizánské Lupči. Totalitní režim byl nevyzpytatelný.

Jak si vzpomínáte na dětství?
Otec byl strojař a maminka účetní. Základní školu jsem vychodil v Námestově. Pokra-

čoval jsem na SOU strojním. Vzpomínám si na dvě babičky a dědu. Babičce z otcovy strany 
byly velmi blízké modlitby svatého růžence, novény, denně chodila na bohoslužby… Právě 
od ní jsem ledacos pochytil o Pánu Bohu, a tak jsem se začal po večerech modlit k nebes-
kému Otci i já. Bylo mi asi 17 roků a cítil jsem jakousi tíhu života. Když jsem se modlil, 
zakoušel jsem nesmírný vnitřní pokoj. Už vím, že ten pokoj byl Bůh. Chtěl jsem ho poznat 
blíž. Chtěl jsem se změnit, obrátit se, hledat důvěru. Ptal jsem se: za kým mám jít?

Byla to cesta obrácení?
Ano, do dvou dnů mi Pán ukázal kněze, o kterého jsem ho prosil. Byla to skutečně nová 

etapa mého života. Kněz v Rabčicích se mě ujal a začal se mnou velkou duchovní přípravu. 
Přivedl mě k prvnímu svatému přijímání, doplnil mi poznání svátosti biřmování a stal se 
mým biřmovacím kmotrem. Byl to P. Ján Kajan, kterému za to vděčím.

Co bylo dál?
Po maturitě na SOU strojním jsem absolvoval dvouletou základní vojenskou službu 

v Mikulově na Moravě a v Komorním Hrádku nedaleko Benešova u Prahy. 

Kdy zasáhlo Vaše srdce volání Pána Ježíše na jeho vinici?
Povolání ke kněžství jsem pocítil při svátosti biřmování. Zasáhla mě slova otce ordináře 

Štefana Garaja, když řekl: „Chlapci, je velký nedostatek kněží. Popřemýšlejte, zda i vás Pán 
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nevolá na svoji vinici!“ Spočinul jsem zrakem 
na oltáři a  na obraze Pána Ježíše – Dobrého 
Pastýře. Tehdy jsem poprvé zaslechl Boží hlas: 
„Šimone, nemohl bys i ty jít pracovat na moji 
vinici?“ Tehdy jsem poznal, kde je moje místo!

Kde jste studoval na kněze?
Dva roky studií v semináři na Spišské ka-

pitule byly přerušené kvůli úrazu… Potom mě 
celých třináct let Pán zkoušel a nechal pozná-
vat úskalí života v  zaměstnáních, která též 
mohou být důležitým mezníkem na cestě ke 
kněžství. Protože však volání na Pánovu vinici 
bylo silné, v roce 2005 po rozhovoru s otcem 
biskupem Mons. Rudolfem Balážem a  rekto-
rem semináře Mons. Vojtěchem Nepšinským 
jsem nastoupil ke studiu teologie za Bansko-
bystrickou diecézi. 

Jak pokračoval váš život seminaristy, 
když jste se stal jáhnem?

Tato teologická studia jsem s Boží pomocí ukončil v květnu 2011. Na jáhna mě vysvětili 
12. 6. 2010 na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Svěcení jsem přijal v katedrále 
sv. Františka Xaverského v Banské Bystrici z rukou otce biskupa Mons. Rudolfa Baláže. Já-
henskou praxi jsem vykonával ve farnosti Zvolen – město. Od 1. července jsem byl v aktivní 
službě jako jáhen ve Zvoleně, později v Prievidzi a potom zase ve Zvoleně.

Odkdy působíte ve Vlachově Březí?
Od 1. března 2016 jsem jáhnem ve farnosti  Vlachovo Březí a  okolí a  jsem tu vůbec 

poprvé.

Čím vás překvapilo Vlachovo Březí?
Lidé na mě udělali velmi dobrý dojem. Srdečně mě přijali jako svého bratra. Jsem Bohu 

za to vděčný. Když jsem telefonoval s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem a on mi ozná-
mil, že mám nastoupit do Vlachova Březí, bez zaváhání jsem souhlasil. Držím se slov pana 
vikáře Nepšinského, že celá diecéze je naším domovem. Poznávám to ve společenství věří-
cích i mezi spolubratry kněžími. 

Máte čas na záliby?
Někdy jsem si našel čas na skauting, mám rád divadlo, turistiku, čtení knih… 

Jaké máte oblíbené světce?
Jana Křtitele, Jana Mária Vianeye, otce Pia. Je jich mnoho…
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Obohacuje vás modlitba sv. růžence?
Ano, denně se modlívám korunku  Božího milosrdenství a též růženec otce Pia (patřím 

do růžencového bratrstva otce Pia v Námestově). Velmi rád se modlím rozjímavý fatimský 
růženec. 

Jakou největší radost Vám dokáže udělat maminka?
Jsem rád, že se maminka po otcově smrti obrátila, vstoupila do růžencového bratrstva 

a denně se modlí. Posilu nachází v Eucharistii. Otec mi zemřel brzy, jako 49-letý.

Co pro vás znamená Panna Maria?
Panna Maria je pro mne nejdražší Matkou, která mi během života vždy pomáhala 

přímluvou u svého Syna. Nikdy mě neopustila.

Váš vzkaz pro čtenáře?
Denně čtěte Písmo svaté, oživujte ho Eucharistií a vytrvejte v modlitbách. Chci k tomu 

povzbudit nejen ženy, ale zvlášť muže. Taktéž matky a otce. Nebojte se, Bůh nás miluje!

Jaká slova adresujete mládeži?
Nebojte se úplně přijmout Ježíše Krista do vašich srdcí,  vstoupit s ním do vztahu a ode-

vzdat mu své mladé životy. Nechte se jím vést. Hledejte Pána v Písmu svatém, v Eucharistii 
a modlitbě. To je nejbezpečnější cesta, jak se setkat se Stvořitelem.

Děkujeme za upřímný rozhovor.
Vyprošujme jáhnovi Šimonovi i my v modlitbách, aby mohl brzy sloužit jako Kris-

tův kněz u oltáře Páně. Kéž se touhy jeho srdce naplní podle Boží vůle.

srdečně zveme do kostela 
sv. magdaleny u Zbytin:
sobota 14. 5. – májová pobožnost od 15 h.
neděle 29. 5. – mše svatá od 15 h. s P. janem  
mikešem – zveme hlavně rodiny s dětmi, 
po bohoslužbě je zajištěno pro všechny 
občerstvení
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královské putování s karlem iv.

Srdečně vás zveme na Vikariátní dětskou pouť a pouť rodin
v sobotu 28.5.2016 na hrad kašperk a do kašperských Hor

Program: 
 9:00 putování na hrad Kašperk
10:00 prohlídka hradu Kašperk
 Staň se rytířem nebo princeznou   
 Staň se stavitelem hradu 
 + doprovodný program
13:30 mše sv. v kostele sv. Mikuláše
15:00 komentovaná prohlídka Kašperských Hor 
 (prohlídka barokní radnice s největším skříňovým betlémem v Čechách, 
 radniční podzemí, kostel sv. Markéty, náměstí, úpravny zlaté rudy)
17:00 závěr poutě

Cena: 150 Kč (zahrnuje jízdné, vstupné – hrad Kašperk, doprovodný program, prohlídku 
Kašperských Hor)

Přihlášky a bližší informace získáte u katechetů nebo na tel: 603 859 190, 732 718 616
Informace o odjezdech autobusů: www.farnostprachatice.cz 

Pořádá římskokatolická farnost Prachatice ve spolupráci s ostatními farnostmi vikariátu 
Prachatice. Obrázek: http://www.vendyatelier.cz

Pozvánka

Autobus č. 2 
trasa: (Lhenice – hrad kašperk – Kaš-
perské Hory)
7:15 Lhenice (autobusové nádraží)
7:25 Netolice (u muzea)
7:35 Hracholusky (náves)
7:40 Vitějovice (u stopařky)
7:50 Strunkovice nad Blanicí (U Lva)
7:55 Chocholatá Lhota (zastávka)
8:00  Vlachovo Březí (náměstí)
8:20 Čkyně (zastávka)
8:30 Vimperk (nádraží)

odjezdy autobusů:
Autobus č. 1
trasa: (volary – hrad kašperk – Kašper-
ské Hory)
7:30 volary (autobusové nádraží)
7:50 Prachatice (Malé náměstí)
8:00 Husinec (nádraží)
8:15 Šumavské Hoštice (zastávka v obci)
8:30 Vimperk (nádraží)
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Mše svatá

Beránek Boží
Po pozdravení pokoje koná kněz prostý symbolický úkon: lámání chleba. Je nenápadný, 

většinou mu ani nevěnujeme pozornost. Křesťané v apoštolské době ho však považovali 
za tak významný, že podle něj nazývali celou mši svatou: „Setrvávali v apoštolském učení, 
v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“ (Sk 2,42). Ozvěna toho se dosud 
objevuje v lidovém rčení: když někde dojde na „lámání chleba“, jde o okamžik rozhodnutí. 
Dnes používáme k podávání svatého přijímání malé hostie, jeho praktický význam tedy 
pominul. Zůstal však zachován jako znamení jednoty věřících s Kristem a mezi sebou na-
vzájem. Všeobecné pokyny k Římskému misálu ho vysvětlují takto: „Gesto lámání chleba, 
které Kristus udělal při poslední večeři a které dalo v apoštolské době jméno celé eucharistii, sym-
bolizuje skutečnost, že množství věřících vytváří jedno tělo (1Kor 10,17), když společně přijímá 
z jednoho chleba života, kterým je Kristus, zemřelý a zmrtvýchvstalý pro spásu světa.“ Podobnou 
myšlenku obsahuje i komentář sv. Jana Zlatoústého (Homilie na 1. list Korintským 24,2), 
citovaný sv. Janem Pavlem II. v encyklice o eucharistii a jejím vztahu k církvi (Ecclesia de 
eucharistia): „Čím je totiž chléb? Je to Kristovo tělo. Čím se stávají ti, kteří je přijímají? Kris-
tovým tělem; ne však mnoha těly, nýbrž jedním tělem. Vždyť jako je chléb jeden celek, i když je 
složen z mnoha zrn, a ta, i když nejsou vidět, se v něm přesto nacházejí, takže jejich rozdíl mizí 
v dokonalém splynutí; tímtéž způsobem jsme i my navzájem spojeni mezi sebou a všichni společně 
s Kristem.“ Jan Pavel II. k tomu dodává: „Proti zárodkům rozdělení mezi lidmi, které, jak ukazu-
je každodenní zkušenost, jsou tak hluboce zakořeněny v lidstvu kvůli hříchu, se staví plodná síla 
jednoty Kristova těla. Právě tím, že eucharistie buduje církev, vytváří mezi lidmi společenství.“ 

Všeobecné pokyny k Římskému misálu uvádějí ještě další symbolický význam: „Kněz 
láme chléb a vpouští část hostie do kalicha, aby naznačil jednotu těla a krve Páně v díle spásy, 
totiž těla Ježíše Krista živého a oslaveného.“ Foltynovského liturgika (z r. 1932) ho vysvětluje 
podobně: „Lámání chleba má svůj původ hned v první eucharistické oběti ve večeřadle, kde Pán 
Ježíš lámal chléb a dával svým učedníkům (Mt 26,26). Mysticky připomíná smrt Páně na kříži. 
Smíšením v kalichu má být symbolicky naznačeno, že oddělení Těla a Krve Páně při konsekraci je 
pouze mystické a že Tělo a Krev Páně tvoří jedinou svátost.“ 

Při lámání chleba se zpívá nebo alespoň nahlas říká prosebné volání: Beránku Boží, který 
snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Může se opakovat kolikrát je třeba, než se lámání 
dokončí, nejméně třikrát. Nakonec se uzavře slovy: daruj nám pokoj. Za starých časů se při 
mších sv. za zemřelé místo „smiluj se nad námi“ říkalo „dona eis requiem … sempiternam“ 
(dej jim odpočinutí … věčné).

Odkud se vzal zvyk nazývat Krista Beránkem? Beránci nepatří mezi zvířaty k těm nej-
obdivovanějším – nejsou ani příliš silní, ani rychlí, ani obratní, ani chytří, nebudí strach. 
Spíš bývají mírní, ostýchaví, v dospělosti tvrdohlaví … Pro staré Izraelity však byli takřka 
posvátní. Praotcové národa (Abrahám, Izák, Jákob a další) byli pastýři a přinášeli Hos-
podinu jako oběť chvály a díků „prvotiny svého stáda“. Zaznívá to už v příběhu o Kainu 
a Ábelovi: nevíme proč, ale Kainovu oběť (plodin země) Hospodin nepřijal, zatímco Ábe-
lovu ano. Jde o první z řady dvojic, ve kterých dal Bůh přednost mladšímu, slabšímu, mír-
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nějšímu, před starším, silnějším, rozhodnějším 
… Abrahám vystupoval na horu, aby obětoval 
Hospodinu svého jediného syna a  na otázku, 
kde je beránek k  oběti, mu odpověděl: „Bůh 
sám se, synu, postará o  beránka k  oběti.“ (Gn 
22,7-8). To byla prorocká slova o Ježíšovi … Při 
východu z Egypta byl beránek (s nekvašenými 
chleby) pokrmem na cestu a jeho krev zachrá-
nila Izraelity před smrtí prvorozenců. Později 
napíše sv. Pavel Korinťanům: „Náš velikonoční 
beránek – Kristus – je už obětován. Proto slavme 
svátky ne se starým kvasem, který znamená špat-
nost a nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to 
je s poctivostí a životem podle pravdy.“ (1Kor 5,7b-
8) … U proroka Izaiáše je Hospodinův Služeb-
ník představen „jako beránek vedený na porážku“ 
(Iz 53,7).

V Ježíšově době lidé zvažovali několik mode-
lů mesiášské služby. Co musí Mesiáš dělat, aby 
splnil očekávání? Jakou cestou má jít, aby dosáhl vítězství? Nejrozšířenější byl davidovsko-
-královský model: bude obdařen silou, mocí, rozhodností. V čele vojsk porazí nepřátele, 
vyžene je ze země, obnoví suverenitu. Ježíš si však jednoznačně zvolil cestu lásky, služby 
druhým, obětování sebe sama – model, který představují Izaiášovy písně o trpícím Služeb-
níku Hospodinově (čteme je pravidelně v liturgii Svatého týdne). Byl jako beránek, kterého 
vedou na porážku. Nesplnil očekávání většiny lidí a byl odmítnut. 

V Novém zákoně se titul Beránek objevuje téměř výhradně v janovských spisech, ze-
jména v knize Zjevení svatého apoštola Jana. V 5. kapitole se prorok v nebeské trůnní síni 
rozhlíží, zda uvidí „lva z Judova kmene“, který zvítězil a je hoden vzít svitek (Boží plán 
naplnění spásy) a rozlomit jeho pečeti. A místo lva vidí Beránka, který vypadá jako zabitý 
– obětovaný. Ten svou krví vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa. Jemu 
nebešťané provolávají slávu: „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, 
moudrost a sílu, čest, slávu i chválu!“ (Zj 5,12). „Blaze těm, kdo jsou pozvání k Beránkově svatební 
hostině!“ (Zj 19,9).

I dnes je to pro nás neustálý vnitřní boj. Máme jít při prosazování křesťanských hodnot 
cestou síly, moci, donucování? Mučedníci byli silní, stateční, odvážní, vytrvalí, ale násilí 
nikomu nepůsobili, jen sami sobě, když se učili ovládat sklony své hříšné přirozenosti. 
Nikoho nezabili, ale sami se zabít nechali. Naopak křižácké války, jakkoli byly mohutným 
vzepětím vědomí odpovědnosti Evropanů za obranu a šíření křesťanských hodnot, trvalý 
užitek nepřinesly. Skončily fiaskem, jehož důsledky dopadají na církev dodnes. 

Tím, že nazýváme Krista Beránkem Božím, se hlásíme k jeho cestě. Vyznáváme svou 
víru, že je to dobrá cesta, a pokorně prosíme, aby nám na ní dal vytrvat. „Pane, nezasloužím 
si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“

P. Pavel Liška
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Biskupové českobudějovičtí

josef Hlouch
(1947–1972)

Po smrti biskupa Bárty r. 1940 spravoval diecézi zkušenou rukou ka-
pitulní vikář msgre Jan Cais, jen od podzimu 1944 do května 1945, kdy 
byl ve vězení gestapa, jej vystřídal kapitulní probošt msgre Karel Boček.

Protože po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava přestal platit modus vivendi z  r. 
1927, upravující vliv československé vlády na jmenování biskupů, ale protože Protektorát 
nebyl součástí Říše, aby na jeho území bylo možno aplikovat konkordát říšský, Svatý stolec 
jednal při znovuobsazení českobudějovického biskupství tak, jak se jedná při jmenování 
biskupů, kde není mezinárodní úmluva nebo konkordát se státem. Po skončení přísně dů-
věrného kanonického procesu v Římě padla v červnu nebo v červenci 1940 volba nového 
českobudějovického biskupa na pražského světícího biskupa dr. Antonína Eltschknera, kte-
rý byl tehdy 60 let stár a českobudějovickou diecézi znal, protože tam několik let dojížděl 
biřmovat a světit kněze.

Dne 24. července 1940 navštívil zástupce státního sekretáře msgre Dominika Tardiniho 
německý velvyslanec u Svatého stolce Diego von Bergen, aby mu sdělil jménem německé 
vlády, že vláda si nepřeje v českobudějovické diecézi českého biskupa, nýbrž německého, 
tj. z Říše, nebo aspoň německého původu. Po námitkách Tardiniho, že v českobudějovické 
diecézi Němci tvoří malou menšinu, velvyslanec uznal, že vláda nemá právo někoho navr-
hovat, prezentovat nebo se vměšovat do jednání, ale podotkl, že vláda věří, že nejlepším 
kandidátem by byl pražský světící biskup dr. Johann Remiger. Remiger byl o rok starší 
než Eltschkner, také studoval v České koleji v Římě, biskupem byl od r. 1929 a k Čechům 
se choval loajálně; nebyl nacista a na počátku války uložil do bezpečí náhrobek sv. Jana 
Nepomuckého a  svatovítský poklad. Hned po návštěvě velvyslance Diega von Bergen 
ve Vatikánu dostal berlínský nuncius Orsenigo příkaz, aby vládě sdělil, že ke jmenování 
českobudějovického biskupa už došlo a  že je stálým pravidlem Svatého stolce, dokonce 
i v misijních územích, jmenovat biskupy podle národnosti věřících. Velvyslanec von Bergen 
Orsenigovi řekl, že vláda trvá na tom, aby v Protektorátě byli na vedoucích místech Němci, 
a že Eltschknera neuzná. Brzy potom, 21. srpna 1940, přišel do Státního sekretariátu rada 
německého velvyslanectví Menshausen a připomněl, že německá vláda varovala nuncia 
Orseniga již 29. května, aby se nepřistupovalo ke jmenování českobudějovického biskupa 
bez předcházejícího rozhovoru s ní, a když Svatý stolec bez ohledu na to jmenoval Čecha, 
německá vláda se octla před hotovou věcí. Dodal však, že otázka může být řešena i tak, že 
by snad vláda volbu českobudějovického biskupa mohla přijmout, bude-li jí sděleno jeho 
jméno, ale pod podmínkou, že po uprázdnění pražského metropolitního stolce bude novým 
arcibiskupem jmenován Němec. Záležitost byla pak svěřena zvláštní komisi Posvátné kon-
gregace pro mimořádné církevní záležitosti a ta 31. října 1940 rozhodla takto: 

1) Pevně trvat na Eltschknerově jmenování a německé vládě zdůraznit, že jmenování 
českého biskupa pro české obyvatelstvo je v souladu s požadavkem dobra duší. 
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2) Neustupovat před žádným 
nátlakem německé vlády, ale klid-
ně a jasně poukázat na právo Sva-
tého stolce. 

3) V případě, že vláda zabrání 
novému biskupovi vstoupit do 
jeho diecéze, ale v  mezích mož-
nosti bude dočasně postaráno 
o její správu, vyčkat, až lepší doba 
dovolí pastýři ujmout se svěřené-
ho stádce. 

Papež Pius XII. toto rozhodnutí 
schválil. 

Českobudějovická diecéze zů-
stala neobsazena sedm let. Jme-
nování dr.  Eltschknera nebylo 
potom zveřejněno, též proto, aby 
nedošlo k  odvetným opatřením 
proti církvi nejen v Protektorátě, 
ale i v Říši, eventuálně k přerušení 
diplomatických styků. Jmenování 
nebylo zveřejněno ani po válce, 
asi vzhledem k pokročilému věku 
dr.  Eltschknera, a  nového bisku-
pa dala diecézi tentokrát Morava 
v  osobě profesora ThDr.  Josefa 

Hloucha, jejž předcházela pověst, že je dobrý, učený a horlivý. Dokončení příště

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

facebooku jan Prachatický

V sobotu 2. dubna 2016 se konal ve Vimperku 
koncert zpěvačky Veroniky Spiegelové s názvem 
„Prozpívat se tóny jara“. Koncert navštívilo asi 
160 diváků, na dobrovolném vstupném se vybralo 
11 723 Kč. Výtěžek ze vstupného bude věnován 
Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna. 
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Stojí za přečtení

Philip Yancey
nekončící milost 

Myslím si, že právě rok milosrdenství je vítanou příležitostí k tomu představit vám kni-
hu, kterou jsem nedávno dočetl a jež mne svou hloubkou velice zasáhla a výrazně otřásla 
mým křesťanským nazíráním na svět. Svým způsobem možná i strhla „brýle nemilosti“. 
Její samotný název zní více než výstižně. 

Yanceyova kniha se stala nedlouho po svém vydání bestsellerem, a jistě právem. Má-
lokdo dokáže podat biblickou tematiku s takovou lehkostí a poutavostí jako tento autor. 
Bezprostřední a přitom jednoduché vyprávění ilustruje na skutečných, mnohdy velmi pů-
sobivých, ale i šokujících příkladech ze života, filmu i literatury. Celou dobu zkoumá, zda je 
milost a odpuštění cestou k řešení ožehavých témat jakými jsou manželské krize, problémy 
zneužívání dětí, homosexualita, narušené mezilidské vztahy, drogové závislosti či mezi-
národní, mezikulturní a mezináboženské konflikty. Dokáže milost obstát v konfrontaci 
s hrůzami holocaustu, praktikami ku-klux-klanu nebo činy sériových vrahů?

Yancey ve své knize poukazuje na to, že milost je dar, který nám je nabízen zcela za-
darmo, nikoliv pro naše zásluhy. Když se však dopouštíme hříchu, často se nám stává, že 
si posléze chceme své přijetí zpátky zasloužit. Ne že bychom snad neměli činit pokání. 

Jen laciná milost je milostí bez lítosti, na-
opak drahá milost je spojena s pokáním. Ten, 
kdo však prožije skutečnou, drahou milost, 
jí již nezneužívá, neboť si jí váží. Chci říci, 
že žít pouze ze svých vlastních sil je takřka 
nemožné, tak to nefunguje. Boží matema-
tika spočívá v  tom, že nezáleží na našem 
snažení udělat něco pro Boha, ale na tom, 
co Bůh udělal již pro nás. „Milost znamená, 
že nemůžeme učinit nic pro to, aby nás Bůh mi-
loval víc. A milost také znamená, že neexistuje 
nic, co by mohlo Boha přimět k tomu, aby nás 
miloval méně.“

Ano, možná mnozí křesťané pobouřeně 
namítnou, že milost je na pozadí výše uve-
dených zel nespravedlivá, a  tedy naprosto 
skandální. A  mají pravdu – nefalšovaná 
milost je vskutku šokující, boří zažité kon-
vence, poněvadž se přibližuje k těm, kdo se 
provinili. Dotýká se jich však s láskou a na-
dějí. V tom spočívá její plné pochopení, které 
nám dá asi nejvíce zabrat, neboť se tolik pří-
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čí našim lidským instinktům. „Osminásobná cesta buddhistů, učení hinduistů o karmě, židov-
ský zákon a muslimský kodex – ty všechny popisují, jak si můžeme získat uznání a přijetí. Pouze 
křesťanství se odvážilo učinit Boží lásku bezpodmínečnou.“ Naproti tomu „nemilost“ působí 
v skrytu, tiše a smrtelně, jako jedovatý plyn, který nikdo necítí.

Pro příklady, jaké autor vykresluje ve své knize, však nemusíme chodit příliš daleko, sta-
čí se podívat do Písma. Ježíš zde není vyobrazen jako ten, kdo by přišel svět odsoudit, nýbrž 
spasit. Jeho setkávání se s celníky, prostitutkami a těmi největšími hříšníky svědčí o tom, 
jak moc miloval člověka i navzdory jeho špíně. Přišel s revolucí lásky a odpuštění, neboť 
dokázal prohlédnout i skrze hřích, a spatřit tak obraz Boží v každém člověku. Dokázal jej 
vidět tak, jak jej zamýšlel sám Stvořitel. Vždyť i když hřešíme, zůstáváme Božími dětmi. 
Před Bohem není žádný spravedlivý, všichni jsme zhřešili, jsme na jedné lodi a potřebujeme 
uzdravit. Ježíš k nám však stále vztahuje své ruce, jeho milostiplná náruč je vždy otevřená, 
aby nás objala. 

Toliko známý příběh obrácení Marie Magdalény, Zachea či marnotratného syna, ba 
dokonce lotra po pravici nám dává výmluvný doklad neskonalého Božího milosrdenství. 
Z celé Bible je přitom zřejmé, že Ježíš dává přednost „opravdovým“ lidem, kteří touží po 
nápravě a osvobození, před „dobrými“ lidmi, jež se opájejí vlastními skutky, pokryteckou 
zbožností a farizejskou nabubřelostí. Koneckonců nebyli to právě moralisté, kdo pro Ježíše 
žádal smrt? Ne nadarmo se autor vymezuje právě proti nešvaru zákonictví či přehnanému 
puritánství biblické školy, do níž sám jako malý chodil. Náboženství bez milosti je nábo-
ženstvím bez Krista. I Ježíšovi samotnému je bližší kající se hříšník než náboženský učitel 
přesvědčený o své neomylnosti.

Právě tak i my, křesťané, bychom neměli bránit lidem obtěžkaným břemeny nejen vně, 
nýbrž mnohdy i v církvi, kteří se vzdali své poslední naděje na milost, aby ji nalezli právě 
u nás. Vždyť odpuštění je výsadou nás, kterým bylo odpuštěno samotným Bohem, jak přece 
vyznáváme v modlitbě, kterou nám Kristus odkázal. Neboť Bůh nás zaplavil svou láskou 
jako první, třebaže jsme si zasloužili pravý opak. Neopomíjíme mnohdy právě lidi na okraji, 
lidi utiskované, chudé, vyvrhele společnosti? Vždyť lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

Závěrem uvádím výmluvný úryvek z knihy, který ukazuje, že Bůh je – slovy žalmisty – 
vskutku Bohem slitovným a milostivým, shovívavým, nejvýš milosrdným, věrným: „Štědrý 
zázrak Božího odpuštění byl umožněn právě spojením, k němuž došlo příchodem Boha na zem 
v Kristově těle. Bůh se musel vyrovnat s těmito tvory, které chtěl tak zoufale milovat – ale jak. 
Z vlastní zkušenosti nevěděl, jaké to je, být pokoušen k hříchu nebo prožít plný den pokušení. 
Během svého života v lidském těle to poznal. Postavil se na naši stranu.“ 

 Jan Kaňka

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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Čtení na pokračování

František Hobizal 
Humor v církvi dovolen

„Mistře! Vy jste se vrátil?“
To jdu takhle po Václaváku a najednou pán středních 

let:
„Jéje. To je ohromné, Mistře! Tak vy jste se vrátil?“ 
„Proč myslíte?“ 
„Nu vždyť jste teprve včera odejel. Říkal jste, že se 

vrátíte až za týden.“
„Já neodjel včera, já jsem dnes přijel a večer odjíždím 

domů.“ 
„No to jsem z toho jelen, Mistře. Totiž… jste přece 

Mistr Hrušínský?!“ 
„Ne, to je omyl.“
A za chvíli na témže Václaváku. Dva mladí muži:
„Jé to je krásný. Tak vy jste tady.“ 
„Jsem a co má být?“ 
„No že jste sem přijel.“ 
„Přijel jsem a zase odjedu. A hlavně: já nejsem ten, za koho mě máte!!“ 
Zarazili se: „Ach tak, promiňte. My jsme mysleli, že jste pan děkan z Bavorova!“

„Už budete nahoře.“
Po vybudování metra trasy A mi tvrdil synovec, který studoval v Praze, že ty pojízdné 

schody na náměstí Míru pro mne nebudou, že prý jsou 57 metrů vysoké. Umínil jsem si, 
že při nejbližší návštěvě v Praze se tam podívám a vyzkouším to. 

Synovec na mě čekal, a tak jsme jeli na náměstí Míru a já oznamuji: „Teď budeme jezdit 
nahoru i dolů tak dlouho, až mi to nic nebude dělat.“ „Budeme jako blázni,“ vece on. „To 
nevadí, ale naučím se to.“ Tak jsme párkrát jeli nahoru i dolů. 

Při jedné jízdě dolů jsem si všiml, že po schodech vzhůru jede mladá paní a velice pláče. 
Bylo mi jí moc líto, a tak jsem na ni zavolal: „Nebojte se! Už budete brzy nahoře!“ Vzhlédla 
udiveně, ale už to bylo pryč a synovec povídá: „Třeba se vůbec nebála schodů, třeba jí ně-
kdo zemřel… a ty na ni voláš, že už bude brzy nahoře. To znělo až děsivě a taky podle toho 
vypadala.“ „Ale plakat přestala,“ odpověděl jsem já.

„Žen šen kapitó!“
Vzal jsem si do hlavy, že musím vidět vnitřek památného kostela sv. Michaela na Starém 

Městě, kde kázával Mistr Jan. Z toho kostela je dnes udělán nějaký zábavní podnik. Tehdy 
to bylo skladiště a chodilo se tam dvorem. Bylo mi jasné, že mne dovnitř nepustí, a tak 
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povídám synovci: „Já budu dělat, že jsem cizinec a neumím česky, a je to.“ „No a já raději 
zůstanu venku na ulici,“ povídá on. Tak jsem šel. 

Měl jsem klobouček, deštník a zamířil si to rovnou k otevřeným vratům kostela – skla-
diště. Muži, kteří na dvoře pracovali, začali na mne volat: „Haló. Kdo jste? Co tam chcete? 
Zastavte se!“ A tak podobně. Jenomže já byl přece cizinec, který nerozumí česky, i šel jsem 
dál. „Jé. To je nějaký cizinec,“ říkali. A zkoušeli volat německy a snad i anglicky a rusky, 
ale já nic (ačkoliv jsem si uvědomil, že to Haló je mezinárodní). Už jsem byl u vrat, když 
tu se mi jeden postavil do cesty. Co teď? Napadla mne úplná blbost. Vzpomněl jsem si na 
kořen žen-šen a přidal k tomu italské slovo, takže ze mne vypadlo toto: „Žen-šen kapitó!“ 
Ohromil jsem ho, nevěděl honem, která bije. A to už jsem stál na prahu kostela a vidím, 
jsou tam dřevěné pryčny nad sebou a nějaké zboží. Nic víc ke spatření nebylo. Tak jsem se 
sladce usmál, řekl: „Pardon“ a odkráčel jsem ven.

Anděl svatého Prokopa
Po mši sv. stříbrného jubilea, kterou jsme měli s panem kardinálem Tomáškem, nás pan 

kardinál pozval na společný oběd na Vikárku za katedrálou. (Tu jsme znali z bohoslovec-
kých let.) Když po druhé hodině pan kardinál odešel, uvažovali jsme, že naše konveniat 
zakončíme nějak duchovně, a rozhodli jsme se pro pobožnost v kapitulním kostele Všech 
svatých na Hradě. To je ten kostel vedle Vladislavského sálu, je tam náhrobek s ostatky 
sv. Prokopa. Právě u něho, u sv. Prokopa, byla naše pobožnost. Pan profesor Merell měl 
promluvu a pan profesor Kubalík pobožnost k sv. patronům českým. Oba byli dignitáři 
kapituly Všech svatých. 

Všechno dobře, až na to, že když začala litanie k sv. českým ochráncům, klekl jsem si na 
schod. A po mně všichni ostatní. Klekat jsem nemusel – Nejsv. svátost vystavena nebyla 
a nevím tedy, co mě to napadlo, protože v okamžiku pokleku vyhřezly mé výrůstky v kole-
nou a já věděl, že bolestí nevydržím. Co dělat? Tak jsem v duchu popoháněl litanii a říkal 
si: mám vás rád, naši svatí ochráncové, ale už pryč, už ať je konec. No konečně. Umínil 
jsem si, že jakmile bude u konce „Beránku Boží….“, vstanu. Zapomněl jsem, ovšem, že jak si 
kolegové klekali vedle mne, posunuli mne až na samý kraj náhrobku, a když jsem tedy vstal 
– anděl, držící rakev sv. Prokopa mě tak kopl do hlavy, že tam mám jizvu dodnes. Říkám to 
jednoduše, ale ona to byla rána hrozná, až jsem zkrvavěl. Přitom se z rakve vyvalil prach, 
všechno ustrnulo, no hrůza. A pobožnosti už moc pak nebylo. Někteří kolegové si nacpali 
kapesníky do úst. Památku na kopnutí andělské od sv. Prokopa si ponesu nadosmrti.

Naďa Urbánková
To jsem s kolegy slavil stříbrné jubileum kněžství a měl jsem tedy některé z nich uvidět 

po těch 25 letech. Šel jsem po Starých zámeckých schodech od stanice Malostranská a byl 
jsem zpocený, takže když jsem vklouzl jižním zlatým portálem do katedrály, oddechl jsem 
si. Tam ale bylo po nějakém koncertě, židle naházené, mezitím hlučící turisté, no hrůza. 
Přešel jsem na druhou stranu, co je Bílkův oltář Kříže, a zčistajasna se od jednoho sloupu 
na mne vrhla zpěvačka Naďa Urbánková tak, jak jsem ji znal: dlouhé vlasy, velké brýle, 
popadla mě, vřele objala a líbala na obě tváře. Nemohl jsem ani vydechnout a bránil jsem 
se: „Co to… co to… děláte?“
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Malý slovníček církevních pojmů

Jezuité
 neboli členové řádu Tovaryšstva Ježíšova (Societas Iesu, zkrá-

ceně SI nebo SJ). Je to jeden z největších a nejvýznamnějších 
řeholních řádů římskokatolické církve. Je to mužský řád, 
bez paralelní ženské větve. Založen byl Španělem Ignácem 
z Loyoly r. 1534 a od začátku se jeho činnost soustřeďovala 
na pastorační a misijní činnost a na oblast vědy a vzdělává-
ní. Právě díky vzdělávání se jezuité brzy stali nejvlivnějšími 
obránci a šiřiteli katolické víry v době protestanské refor-
mace a posléze i protireformace. Do českých zemí přišli roku 
1556. V Praze zřídili svou kolej, kterou nazvali Klementinum 
a ještě téhož roku zde otevřeli gymnázium. I jinde v Čechách zaklá-
dali školy (základní, střední i vysoké), které měli vynikající úroveň. Po bitvě na Bílé hoře 
se intenzivně podíleli na rekatolizaci. Jejich činnost byla často v našich dějinách účelově 
zkreslována a zjednodušována, viz až odpudivý obraz pátera Koniáše, vytvořený našimi 
mnohdy protikatolicky zaměřenými obrozenci. Roku 1773 papež Klement IV. na nátlak 
evropských panovníků řád zrušil, ale ten fakticky nikdy nezanikl. Činnost řádu pokračo-
vala hlavně na území Polska a Litvy. V roce 1814 ho papež Pius VII celosvětově obnovil 
a v současné době má přes 20 000 členů. Mezi známé jezuity patřil i František Xaverský, 
v nedávné době Tomáš Špidlík. K jezuitům patří i současný papež František.

Klerik
Z lat. clericus, odvozeno z clerus, původně z řeckého kléros – povolání, úděl. Je to tedy 

ten, kdo obdržel jeden ze tří stupňů svěcení: diakonát (jáhenství), presbyterát (kněžství) 
nebo episkopát (biskupské svěcení). V praxi se termín klerik používá nejen pro jáhny, kato-
lické kněze a biskupy, ale i pro bohoslovce, tedy ty, kteří studují na teologických fakultách 
a připravují se na kněžské povolání. 

Odtáhla si mě na délku paží a povídá: „No, pane Františku, což vy nepoznáváte svého 
kolegu Václava?“ Jako když hrom do mě uhodí. To byl páter Václav!

Povídám: „Václave, Bůh mi to odpusť, ale ty vypadáš jak nějaká pražská děva!“ Ušklíbl 
se: „A co voni?! Voni vypadaj jako předseda venkovskýho JZD!“

Po létech jsem to vyprávěl skutečné Nadě Urbánkové a srdečně ji rozesmál.
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uprchlická krize a islamizace evropy
Přednáška pana B.Sc. Salmana Hasana Ph.D. každému, 

kdo se zúčastnil, poskytla mnoho zajímavých i dějinných 
faktů.

Měl pro nás připravenu velmi dobře a odborně zpra-
covanou prezentaci historie islámu a dobývání Evropy od 
roku 632 – 1920 a další zajímavé statistiky.

Jeho osobní svědectví o zázračném uzdravení, poznání 
pravého Boha a to, jak se stal křesťanem, bylo pro každého 
silným zážitkem.

I když jeho osobní zkušenosti s islámem jsou velmi tvr-
dé, islamisté mu zabili bratra a několik členů rodiny, necítí 
nenávist, ale vybízí, abychom si hájili duchovní i politic-

kou svobodu, naše zákony, pravidla, zvyklosti a křesťanské kořeny.
A jako kapky vyhloubí kámen, tak každý člověk by měl a má povinnost přispět podle 

svých možností i schopností, aby tyto hodnoty byly uchovány pro další generace. 
Na závěr slova prof. Tomáše Halíka podle časopisu Universum: „ČKA musí být místem 

střízlivého a kritického uvažování, povzbuzovat své členy a sympatizanty k rozvážnosti a k od-
vaze nazývat dobro dobrem a zlo zlem, má přispívat k věcnosti a kulturnosti veřejného života.

Pamatujme proto na slova Písma: Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.“
J.Š.

o čem svědčil salman Hasan
Rodák z Iráku, který první půlku svého života a v ní celou svou výchovu prožil v mus-

limském prostředí a  od své konverze asi ve 30 letech žije jako křesťan, s  univerzitním 
vzděláním z nyní zničeného města Mosulu (biblického Ninive) a později z Německa, běžně 
hovořící několika pro nás i exotickými jazyky, má dostatek zkušeností z prostředí obou 
kultur a světadílů, odkud a kam se v současnosti uprchlíci stěhují.

Z množství jím doložených faktů ohledně šíření islámu v naší tzv. křesťanské Evropě 
mohl někoho přepadat strach či hněv, ale to by 
byl jen důkaz naší nedostatečné víry a lásky. Byli 
jsme tu varováni před nebezpečím, které plyne 
z  uplatňování různých výzev Koránu, ale také 
vyzýváni k uplatňování křesťanských zásad z Bi-
ble. Pochopit a pravdivě žít učení Krista, který 
přemohl Smrt a zachránil všechny, kdo o to stojí, 
je nabídkou silnější než násilné prostředky islá-
mu. Učme se milovat své nepřátele a nenechat 
se zastrašit jejich zlými skutky. Ježíš je Cesta, 
Pravda a Život. MaM

Přednáška ČKA
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Vypravili jsme se

do prachatického hospicu  
a Domova matky vojtěchy
na poutní slavnost svátku Božího milosrdenství 

Boží  milosrdenství  je účinný soucit s  člověkem v  nouzi. V  katechismu jsme se učili 
o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. Nevím, kdo z nás by to dal ještě dohro-
mady, ale pro zapamatování to můžeme zopakovat:

Skutky tělesného milosrdenství: sytit hladové, napojit žíznící, obléci nahé, dát nocleh 
pocestným, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé.

Skutky duchovního milosrdenství: poučovat neznalé, poradit nerozhodným, utěšovat 
zarmoucené, napomínat hříšníky, odpouštět ubližujícím, trpělivě snášet křivdy, modlit se 
k Bohu za živé i zemřelé.

Dnes je již kult Božího milosrdenství nejen symbolicky, ale nerozlučně spojen s obrazem 
Spasitele, který namaloval roku 1934 Evžen Kazimirowski ve Vilně podle pokynů sestry 
Faustyny. Představuje celou postavu Spasitele, který pozvedá svou pravici k  požehnání 
a jeho levá ruka se dotýká hrudi, odkud vycházejí dva paprsky. Jejich význam vysvětlil sám 
Ježíš: „Světlý paprsek znamená vodu, která ospravedlňuje duše, červený paprsek zname-
ná krev, která je životem duší. Šťasten, kdo v nich bude žít, protože toho nezasáhne ruka 
spravedlivého Boha.“  U Ježíšových nohou je nápis: Ježíši, důvěřuji Ti! Když malíř dokončil 
svou práci a sestra Faustyna obraz spatřila, byla zklamaná a dala se do pláče. Ježíš nebyl 
tak krásný, jak ho vídala. Ale krásná jsou zaslíbení, která obdržela sestra Faustyna pro ty, 
kdo budou správně uctívat tento obraz: „Slibuji, že duše, která uctívá tento obraz, nezahy-
ne.“ A kdo se bude modlit už dnes známou Korunku k Božímu Milosrdenství, pozná Boží 
milosrdenství nejen v životě, ale i v hodině smrti.

Existují dva prvky kultu Božího milosrdenství. Prvním je svátek Božího milosrdenství, 
o kterém Ježíš řekl sestře Faustyně: „V ten den jsou otevřeny poklady mého milosrdenství, 
vylévám moře milostí na duše, které se přiblíží k prameni mého milosrdenství.“   Svátek 
Božího Milosrdenství  zavedl Jan Pavel II. v roce 2000 pro celou církev. Při svatořečení se-
stry Faustyny Svatý otec řekl: „Navěky chci zpívat o Hospodinově milosrdenství (Ž 89,2). 
Také my, putující církev, připojujeme své hlasy k hlasu nejsvětější Panny Marie, Matky 
Milosrdenství, a k hlasu této nové světice, která opěvuje v nebeském Jeruzalémě spolu se 
všemi Božími přáteli Boha a jeho milosrdenství. A ty, Faustyno, která jsi Božím darem pro 
naše časy, darem poslaným zemi a celé Církvi, vypros nám, abychom pochopili hloubku 
Božího milosrdenství. Pomáhej nám, abychom je živě zakoušeli a podávali o něm svědectví 
uprostřed lidí.“

Druhým prvkem je hodina Božího milosrdenství. Rok před svou smrtí obdržela sestra 
Faustyna Kowalská od Spasitele zvláštní úkol: šířit úctu k hodině jeho smrti, modlitba se 
má konat o třetí hodině odpoledne. „V tu hodinu si vyprosíš všechno pro sebe a pro své 
drahé. Ta hodina se stala milostí pro celý svět – milosrdenství zvítězilo nad spravedlností.“

Druhá pouť k Božímu milosrdenství v hospici a Domově Matky Vojtěchy, umocněná 
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tím, že byl letos papežem Františkem vyhlášen Rok milosrdenství, se konala letos v neděli 
3. dubna.

Setkala jsem se při přípravách této pouti s Pavlem Ludačkou, který zařizoval technické 
zázemí pouti, a povídali jsme si o tom, že stojíme u zrodu velké tradice, která se v církvi za-
čala šířit na přelomu roku 2000 a druhým rokem probíhá v našich objektech hospice a DMV. 
V jednom je kaple zasvěcená sv. Janu Pavlu II. a v druhém je kaple Božího milosrdenství. 
Jako by tyto dva domy skrze kaple byly mysticky propojeny. Proto také nedělní pouť začala 
modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství v kapli hospice a pak šel průvod do kaple DMV 
za zpěvu písně „Ježíši Králi…“ V čele průvodu se nesl obraz Božího milosrdenství. Pouť vedl 
pan vikář Josef Sláčík. V kapli DMV se všichni přítomní usadili a začala mše svatá. Ve své 
promluvě otec vikář mluvil o významu Božího milosrdenství  pro náš život. Voda a krev – 
bílá a červená barva na paprscích tryskajících ze  Srdce Krista jsou výmluvné prvky Boží 
milosrdné lásky k nám lidem, tajemství odpuštění, které nelze vidět jen očima, sama Faus-
tyna obraz neustále přemalovávala, protože tryskající světlo bylo tak velké a silné.  Boží 
láska se nedá vyjádřit, ta se musí zachytit, zakusit, nezaslouženě přijmout a předávat dál. 
Poselství dnešního dne je dar milosrdenství. Bůh je Bohem lásky a Boží všemohoucnost 
se projevuje především tím, že On se nad námi smilovává, vytrhuje nás z hříchu, očišťuje, 
a proto ze života každého z nás může tento pramen bezbřehé lásky vyzařovat a můžeme ji 
předávat těm, kdo to nejvíc potřebují v našich dvou zařízeních.

Po mši svaté poděkoval pan ředitel R. Huneš všem přítomným a pozval je k malému ob-
čerstvení před DMV. Bylo hezké počasí, a tak čas strávený na lavičkách u kávy a koláčů byl 
všemi přijat a využit. Všem, kdo s námi přišli oslavit svátek Božího milosrdenství, upřímně 
děkujeme. Zrodila se tradice a my jsme u ní mohli všichni být.

 S. M. Sebastiana
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Stalo se

Při pravidelném jarním víkendovém pobytu na Ktiši přijaly děti první svátost smíření. 
Setkání bylo zároveň velikou oslavou! Vždyť Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí  
a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého 
svatého Ducha. 


