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ak jsem tak připravoval
seriál o šumavských hřbitovech,
se kterým jste se na stránkách
našeho časopisu mohli setkávat
během právě ukončeného ročníku, měl jsem příležitost přemýšlet o spoustě věcí,
které by člověka třeba v kině nebo na plovárně
stěží napadly. Mnohokrát jsem litoval, že jsem se
s lidmi, co tu mnohdy drahnou dobu odpočívali
pod pomníky, seznámil až teď a neměl příležitost
si s nimi promluvit. A tak jsem si jednou zahrál
možná tak trochu morbidní hru. Představil jsem
si, že jsem kdosi jiný a stojím u hrobu se svým
jménem. A vzpomínám, přemýšlím a vůbec dělám
to, co se u hrobu lidí, které jsme znali, dělává.
Musím přiznat, že to bylo velice poučné. Však
to můžete zkusit sami. Jak si ho vybavuji, jak na
mě působil, co zajímavého, pěkného jsem s ním
zažil? Čím pro mě byl, zda a jak mě ovlivnil? Otázek přehršle a zdaleka to tím nekončilo. Co vlastně ten nebožtík dělal? Co dokončil, co nikoli? Jaké
měl sny a přání? Koho potěšil, koho zarmoutil, či
dokonce naštval? A s kým se nestačil usmířit, třebaže si to přál? Bylo to dlouhé vzpomínání. A ne
zrovna lehké. O to větší byla úleva, že jsem své
působení na tomto světě ještě neukončil a mnoho
záležitostí jak ve vztahu k sobě, tak i k druhým
mohu napravit, dokončit, změnit.
Popravdě řečeno, na většinu předsevzetí jsem
zapomněl hned poté, co jsem prošel hřbitovní
branou a vnořil se do ruchu městečka a byl zavalen každodenními starostmi. Ale zas tak zbytečné
to nebylo. Kdyby nic jiného, tak jsem si uvědomil,
že rubáš nemá kapsy a nic, ať hmotného či nehmotného, si z tohoto světa do hrobu nevezmeme. Vše, co jsme měli a činili, tu po nás zůstane.
Pěkné vzpomínky, nedotažené věci i vztahy. Tak
s tím něco dělejme, dokud máme čas. Život si dovolenou nebere.
JP

Liturgický kalendář
Ne
Po
Čt
So
Ne
Po
St
Ne
Út
St
Pá
Ne
Po
Út
St
Čt
Ne

5. 6.

10. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí
– L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
6. 6.	Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa – L. b.: bílá
9. 6.	Nezávazná památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve – L. b.: bílá
11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola – mše: perikopy vlastní, preface o apoštolech – L. b.: červená
12. 6. 11. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí
– L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve – L. b.: bílá
15. 6. 	Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka – L. b.: červená
19. 6. 12. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí
– L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – L. b.: bílá
22. 6.	Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa – L. b.: bílá, nebo
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků – L. b.: červená
24. 6.	SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – mše: Gloria, Krédo, preface vlastní – L. b.: červená
26. 6. 13. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí
– L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
27. 6.	Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele
církve – L. b.: bílá
28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – L. b.: červená
29. 6.	SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ – doporučený svátek –
mše: Gloria, Krédo, preface vlastní – L. b.: červená
30. 6.	Nezávazná památka sv. prvomučedníků římských – L. b.: červená
3. 7. 14. neděle v mezidobí – mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí
– L. b.: zelená, žaltář 2. týdne

SV. JAN KŘTITEL
Na rozdíl od ostatních světců je u Jana slaveno přednostně jeho narození na svět, zatímco u ostatních odchod do nebeské vlasti. Ten je u Jana připomínán jako jeho umučení
29. srpna pouhou památkou. Důvodem je význam jeho povolání, pro které byl předurčen
a posvěcen již před svým narozením a které církev slavnostně připomíná i vigilií.
Jeho rodiči byli židovský kněz Zachariáš a Alžběta, manželé, kteří žili ve vesnici Ain
Karim, asi 7 km západně od Jeruzaléma. Velmi dlouho se jim nedařilo mít dítě, které bylo
v Izraeli ceněno jako Boží požehnání, a pro pokročilý věk se již vzdali naděje. Tehdy se Zachariášovi při jeho službě v chrámě zjevil anděl a oznámil mu, že se mu narodí syn. Zachariáš, místo aby se zaradoval, zdráhal se uvěřit a byl za to potrestán přechodnou němotou,
která trvala až do obřízky Jana.
Při návštěvě Panny Marie se Janovi dostalo mimořádné milosti již v matčině lůně. Naro4

dil se pak půl roku před Ježíšem. Církev si denně v modlitbách breviáře
připomíná Zachariášův chvalozpěv
při Janově obřízce. O Janově dětství
a mládí je v evangeliu dál pouze uvedeno: „Chlapec rostl a sílil na duchu;
a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.“
Jan jako omilostněné dítě si velmi
brzy zvolil asketický život v Judské
poušti. Živil se stepními kobylkami
a medem divokých včel. Na sobě nosil jednoduchý kus oděvu z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Už
Janův vnější vzhled a způsob života
vzbuzoval pozornost, když asi kolem
r. 28, přesně v patnáctém roku vlády
císaře Tibéria, veřejně vystoupil.
Pobýval v blízkosti přechodů přes
řeku Jordán a tam lidi vyzýval k pokání. Hlásal blízký příchod Mesiáše
a potřebu obrácení. Stál v řece Jordánu a kajícníci, kteří se od něj dávali křtít na znamení
pokání, vyznávali své hříchy, kterých pod vlivem Janových slov litovali. Jan zdůrazňoval,
že on křtí jen vodou, ale po něm přijde někdo mocnější, kdo bude křtít Duchem svatým.
Vystupoval jako prorok, který je nesmlouvavý a říká každému, co má dělat, jako by mu viděl
do srdce, a rovněž jako pokorný služebník Boží, který se považoval za nehodného Mesiáši
rozvázat řemínek u obuvi.
Ponejvíce o něm čteme ve třetích kapitolách evangelií Matouše a Lukáše. Markovo stručnější evangelium začíná tím, co je o Janovi psáno u Izaiáše.
Zdroj: catholica.cz

Noc kostelů 10. 6. 2016 u sv. Jakuba v Prachaticích
„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“ (Srov. Zj 21,25)
17:00 Zahájení, „Zlaťáček“ – školní pěvecký sbor při ZŠ Zlatá stezka
17:00 – 23:00 Možnost individuální prohlídky věže s vyhlídkou z ochozu
17:30 Komentovaná prohlídka s překvapením pro rodiče s dětmi a první příchozí
18:30 Koncert CINKu – výlet za písničkami
19:45 Vernisáž výstavy v krovu kostela – fotografie
20:30 Komentovaná prohlídka
21:30 SaxWork Quartet – AVE MARIA:
známé klasické skladby v originálních saxofonových úpravách
23:00 Mše svatá
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Boromejky
V letošním únorovém čísle JP jsem psala o panu Blechovi, který se setkal
se sestrami boromejkami, a v jeho životě se začaly dít podivuhodné příběhy
na jeho cestě víry. Do tohoto čísla vkládám další z příběhů, který už napsal
mně. Děkuji panu Petrovi za to, že se s námi i tentokrát podělil.
SMS
„Dobrý den, netušil jsem, že z mého hledání bude seriál, a tak si
dovoluji napsat o sobě pár řádků. Rád bych se zamyslel nad několika drobnými změnami, které mě v posledních týdnech potkaly.
Téměř každé ráno jedu autobusem do práce, jezdívám velmi brzy. Jsem ranní ptáče. Dříve
jsem civěl z okna, nebo si četl noviny či knížku. Přestože jsem naprostý amatér, tak někdy
od prosince si čtu breviář. Hodně mi pomohlo pár přátel, zvlášť boromejka sestra Dolorosa,
která mě ujistila, že dvě čtení v Hodince četby mohu chápat jako katechezi, která se mi
nabízí během církevního roku. Mně to vyhovuje a skutečně málokdy vynechám. Cosi mě
k breviáři přitahuje...
Brzy zjara jsem navštívil klášter bratří františkánů v Hájku u Prahy. Klášter se svou
nejstarší mariánskou Loretou v Čechách a na Moravě prožil chvíle slavné, kdy byl cílem
tisíců poutníků ročně, ale prošel též těžkým obdobím, kdy místo řeholníků a poutníků se
stalo střeženým objektem s tajnou vojenskou výrobou. Kdysi slavná a krásná mariánská
svatyňka se stala zazděným skladištěm. Dnes se i tomuto místu pomalu začíná vracet život.
A to jak postupnými opravami, tak i prostřednictvím těch, kteří přicházejí, aby při společných poutích či v soukromé modlitbě svěřili sebe i celé své rodiny do ochrany Panny Marie
Hájecké. Já jsem tam šel asi hodinu v neuvěřitelné chumelenici. Byla to moje první letošní
soukromá pouť. Počasí opravdu nejhorší, co pamatuju. Bratři tam zrovna měli jakési řemeslníky, kteří si byli obhlédnout práci. Když je vyprovodili, bratři zavřeli dveře na závoru.
Jeden z nich se podíval na hodinky a řekl, že je pravé poledne a nic nebrání pomodlit se.
Jak jsme tam stáli – já a dva bratři uprostřed té chumelenice, předvedli mi to nejlíbeznější
Anděl Páně, jaké jsem zatím zažil... Stál jsem tam s nimi a pocítil na duši smutek, že tuto
přenádhernou modlitbu nedovedu. Od té doby se ji snažím každý den pro sebe přečíst a odříkat. Je to pro můj mozek velice přetěžké si to zapamatovat. O to více smekám nad těmi,
kdo podobných modliteb umí desítky nazpaměť! Já se umím naučit zpaměti čísla, piny,
hesla, postupy (jsem přeci jenom počítačový technik), ale největší problém mám s texty
básniček a písniček. Proto je pro mě neuvěřitelně těžké zapamatovat si nějakou modlitbu.
Když jsem si pak povídal asi dvě hodiny s bratry františkány, doporučili mi, abych nepolevoval na mojí cestě v hledání Boha. Nabádali mě, abych každý den, když budu sám,
zkusil něco říci Ježíši svými slovy. A hlavně nemám se soustředit na to, že mi prozatím
neodpovídá. Od té doby každé odpoledne, když jdu z práce domů na vlak a jdu asi kilometr
přes rozlehlou a velice zajímavou loukou, se pokouším něco říkat Ježíši pod širým nebem.
Zjistil jsem, že potřebuji vyjít o trošičku dřív, poněvadž se mi díky tomuto oslovování Ježíše zpomalila chůze a jednou mi ujel vlak. Ale teď jsem se naučil si tyto chvíle na louce
užívat a věřte, že je to velmi těžké povídat něco někomu, kdo vám neodpovídá, ale snažím
se. Bratři františkáni mi také nabízeli pomoc, a že bych se mohl zapojit do aktivit, které
6

oni pořádají pro poutníky. Bylo by to zajímavé.
Nedávno jsem chodil po Praze tři hodiny a potkal jsem se s novým kamarádem, kterého bych
nikdy nepoznal, pokud bych nepoznal sestry
boromejky a následně bratry františkány. Tento pán dělá lektora ve františkánském kostele
a je silně věřící. Pozorně si poslechl můj příběh a řekl mi, že jsem více věřící, než někteří
do kostela chodiči. Byl trochu šokován z toho, že
už hledám Boha tolik let, protože prý to nebývá zvykem, aby hledání víry trvalo tak dlouho.
Také jsem zjistil, že jsou kostely, kde jsou lidé
milí, hodní a laskaví a zvou mě na návštěvu.
Kupříkladu církev a společenství Československé církve husitské. Já jsem ale vnímal, že přes
to všechno mi u nich něco chybí. Zjistil jsem to
třeba při mé cestě do Drážďan, kde je obrovský
evangelický kostel, kde jsem si připadal spíše jako
v divadle, oproti katolickému kostelu Hofkirche, tam jsem si připadal jako doma... Lépe
to popsat nedovedu. Od té doby pečlivě zkoumám, do jakého kostela vstupuju, neboť byli
byste překvapeni, kolik funkčních křesťanských kostelů po Praze jsem již navštívil, ale
pochopitelně ne všechny jsou katolické.
Letošní Velikonoce jsem si skutečně užíval plnými doušky. Dokonce jsem se snažil držet
půst, i když nevím, jaká jsou pravidla. Já jsem si stanovil pravidla moravská. Pamatuji si,
že moje teta z Moravy v postní době zamkla špajz a klíč si dala na krk, abychom tam my
děti nechodily mlsat. Pochopitelně jsem zestárnul a vím, že půst je především záležitostí
mého nitra. Dokonce i moji kolegové z práce se mnou letos půst drželi a také moje rodina
mně vyšla vstříc. Dala mi volnost a dokonce moje devatenáctiletá dcera si pochvalovala
jídla, která jsem si vařil, takže se dá říct, že držela půst se mnou. Byl jsem zaskočen otázkou
pomlázky a barvení vajíček a různými velikonočními zvyky a vůbec jsem si v tom čerstvě
katolickém pohledu na velikonoce nevzpomněl, že k velikonocům patří také pohanské hodování. Mimochodem, které jsem dřív miloval a považoval za vrchol Velikonoc.
Po Velikonocích jsem odletěl služebně do Gruzie. Po nočním příletu do Tbilisi jsem celý
den pracoval a večer zjistil, že jsou zde desítky pravoslavných kostelů. Vybral jsem si ten
největší – katedrálu Nejsvětější Trojice a poprvé jsem zažil jejich bohoslužbu s krásnými
zpěvy a modlitbami. I když jsem nerozuměl ani slovo, vydržel jsem v úžasu až do konce.
Z pracovních důvodů jsem nestihl katolickou mši. Stál jsem u zavřeného kostela Svaté Panny Marie a dostal jsem nápad – pomodlit se aspoň Anděl Páně… Klekl jsem si a odříkával
modlitbu. Měl jsem pocit klidu a úlevy, nedovedu to popsat, mám v sobě ještě velký zmatek.
Navštěvuji kurz angličtiny a v mé skupince jsme dva Petrové. Paní profesorka s tím
měla problém a já jsem si vzpomněl, že v Písmu byl apoštol Petr přejmenován na Šimona,
a poprosil jsem všechny, zda by mi tak mohli říkat. Nikdo nic nenamítal a já to považuji za
drobný krůček kupředu na cestě svého poznání Pána Ježíše. S pozdravem Petr = Šimon“
7

Life update
Strach z budoucnosti?
Píši článek do červnového čísla, které je poslední v tomto ročníku. Přitom přemýšlím
nad tím, jak to zase rychle utíká, a říkám si, jakou máme asi před sebou budoucnost. V posledních měsících člověk v práci slyší poměrně často pesimistické úvahy, jak to všechno
bude, co s námi bude a jak je to všechno čím dál horší. Uprchlíci, politika, korupce…
Snažím se občas přispět něčím optimistickým a přesvědčit ostatní, že to nebude tak zlé.
Občas mě ale diskuze strhne a taky začnu nadávat, jak je to všechno hrozný. Ono je to bohužel možná i snazší – skutečně v dnešní době, když si na něco nestěžujete, tak se můžete
zdát svému okolí nenormální. Stačí, když si pustíte večerní zprávy, a zjistíte, že se vlastně
skoro nic pozitivního neudálo, že se kolem nás děje jenom samé zlo. Pak se bavíte s ostatními lidmi a cítíte, jak se mezi lidmi šíří strach a napětí z toho, jaká nás čeká budoucnost.
Kdyby samozvaný Islámský stát nikomu neublížil a pouze šířil nenávistnou kampaň se
slovy, jak pobije všechny bezvěrce, tak by mu to možná už stačilo. Stačí, když se lidé bojí,
mají strach o své životy, o svoje blízké, strach o své bezpečí. Přesně tuto kampaň šíří a daří
se mu to velmi dobře. I samotná migrace uprchlíků z válečných oblastí vzbuzuje v lidech
strach z budoucnosti. Možná vzbuzuje větší strach než samotný Islámský stát.
Strach roste a Satan si mne ruce, vždyť tohle mu stačí. Naším strachem se obavy a zlo šíří
a plodí další zlo. Když se bojíme, děláme přesně to, co si Islámský stát či všichni teroristé
přejí. O to jim i jejich pánovi šlo.
Já se tak chovat nebudu. Nebudu se bát. Nebudu přispívat svým strachem. Neříkám, že
máme hodit starosti za hlavu, dělat že tu žádné problémy nejsou. Jsou a dost velké. Proč
bych se měl ale bát? Čeho tím docílím? Strach je špatný rádce. Měli bychom si zachovat
vlastní rozum, nepodléhat masáži médií a snažit se jednat podle našeho svědomí.
Velmi se mi líbila slova Salmana Hasana, bývalého muslima, současného křesťana, na
otázku, jak se máme chovat k muslimům či uprchlíkům. Není řešením je nenávidět, stačí,
když budeme pevně bránit naše zákony a i od politiků vyžadovat, aby byly naše zákony
dodržovány. Myslím si, že to je cesta, abychom sami zákony dodržovali a také dbali na to,
aby byly dodržovány. Nejen zákony dané státem, ale především zákony slušnosti, morálky
a pro nás křesťany především Desatera a lásky. Každý dobře ví, že láska křesťana není to, že
druhému všechno povolím, ať si dělá, co chce, ale součástí lásky je také napomenutí svého
bratra. A to je někdy skutečně nutné. Ne lhostejnost, strach, nenávist, ale zdravá kritika.
Petr Šrámek
V sobotu 25. 6. 2016 v katedrále sv. Mikuláše v 10:00 h. budou svěceni na kněze tito
jáhni: Dominik Ettler, František Žák, Jan Kulhánek, Jiří Voráček, Karel Falář,
Martin Brácha a Šimon Stančík.
Primiční mše sv. novokněží našeho vikariátu budou:
v neděli 26. 6. ve 14 h. v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí (P. Šimon)
v pátek 1. 7. v 15 h. v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech (P. Martin)
v neděli 3. 7. ve 14 h. v kostele sv. Kateřiny Alex. ve Volarech (P. Karel)
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Letní poutě
Poutní mše svaté v prachatickém vikariátu
PÁ 10. 6.
SO 11. 6.
SO 11. 6.
NE 12. 6.
SO 25. 6.
NE 26. 6.
SO 2. 7.
NE 3. 7.
ÚT 5. 7.
SO 9. 7.
SO 16. 7.
NE 17. 7.
NE 17. 7.
SO 23. 7.
SO 23. 7.
SO 23. 7.
NE 24. 7.
NE 24. 7.
NE 24. 7.
NE 24. 7.
NE 24. 7.
NE 24. 7.
SO 30. 7.
NE 31. 7.
NE 31. 7.
PO 8. 8.
PÁ 12. 8.
NE 14. 8.
NE 14. 8.
SO 20. 8.
SO 20. 8.
NE 21. 8.
NE 28. 8.
NE 28. 8.

Vimperk – hřbitov
Javorník
Cudrovice
Zbytiny
Knížecí Pláně – hřbitov
Zdíkovec
Dobrš
Nicov
Vicemily
Dub
Dobrá Voda u Záblatí
Křišťanov
Bušanovice
Pěkná
Putkov
Borová Lada
Branišov
Svatá Maří
Čkyně
Magdaléna u Zbytin
Kakovice
Želnava
Kvilda
Libínské Sedlo
Lhenice
Želnava
České Žleby
Stožecká kaple
Vacov
Rosenauer. kaple
(Jelení vrchy)
Strážný
Vojslavice
Ktiš
Záblatí

dolní kostel NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA
SV. ANTONÍNA Z PADOVY
P. MARIE KRÁLOVNY
SV. VÍTA
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE (něm.)
SV. PETRA A PAVLA
SV. JANA A PAVLA
SV. MARTINA – „letní – rodáků“ (něm.)
SV. CYRILA A METODĚJE
ROZESLÁNÍ APOŠTOLŮ
P. MARIE KARMELSKÉ
NEJSV. JMÉNA JEŽÍŠ
P. MARIE KARMELSKÉ
SV. ANNY
SV. JÁCHYMA A ANNY (Annafest)
SV. JÁCHYMA A ANNY
SV. MARIE MAGDALÉNY
SV. MARIE MAGDALÉNY
SV. MARIE MAGDALÉNY
SV. ANNY
SV. JAKUBA ST. (česká)
SV. ŠTĚPÁNA („letní pouť“)
SV. ANNA
SV. JAKUBA ST.
SV. JAKUBA ST. (německá)
SV. ANNY
NANEBEVZETÍ P. MARIE
SV. VAVŘINCE

18:00 h
10:00 h
14:00 h
11:00 h
10:00 h
10.00 h
10:30 h
11:30 h
10:00 h
18:00 h
11:00 h
10:00 h
11:00 h
13:00 h
10:00 h
15:00 h
10:00 h
10:00 h
10:30 h
11:00 h
11:00 h
9:30 h
14:30 h
9:30 h
11:15 h
10:00 h
14:00 h
15:00 h
10:30 h

P. MARIE KRÁLOVNY

14:00 h

P. MARIE KRÁLOVNY
P. MARIE KRÁLOVNY
SV. BARTOLOMĚJE
STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE

16:00 h
11:30 h
10:00 h
11:00 h
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Kláštery
Klášter ve Starém Brně
Již v minulém čísle jsme se setkali se životem a dílem jedné z královen, manželek přemyslovských králů. Tam, kde první příběh končí, druhý se začíná. Král Václav II., syn Přemysla Otakara II., poté, co ovdověl, pojal za manželku dvanáctiletou Richenzu z polského
královského rodu Piastovců. V českém prostředí bylo její jméno změněno na Rejčku a navíc
získala jméno Alžběta – Eliška. Její výchovy se ujala její teta Griffina, se kterou Eliška
strávila několik šťastných let na hradě Budyni až do roku 1300, kdy odešla do Prahy ke
svému manželovi.
Václav, v té době již stárnoucí a nemocný panovník, otec několika dospělých dětí, byl
patrně jediným Přemyslovcem, který ji srdečně přivítal do královské rodiny. Jeho dcery,
zejména nejstarší Anna a mladší Eliška mladou macechu pronásledovaly svojí žárlivostí.
Mládí, krása a nemalé věno, které si s sebou přinesla dědička polského království, byly dostatečným důvodem k nenávisti. V roce 1305 se manželům narodila dcerka Anežka, téměř
pohrobek, neboť za několik dní po jejím narození zemřel její otec Václav II. Neopomněl však
svoji manželku a dceru zajistit bohatým věnem v podobě důchodů, které plynuly z jejích
věnných měst.
Rok nato byl zavražděn její nevlastní syn Václav III., jím vymírá po meči přemyslovský
rod. Rejčka byla téhož roku provdána za Rudolfa Habsburského a již podruhé korunována
českou královnou. Její štěstí však netrvalo dlouho a nový český král zemřel roku 1307 snad
na úplavici při obléhání města Horažďovic. Královna se i s dcerou uchýlily pod ochranu
svých měst, z nichž zejména Hradec Králové (vedle Vysokého Mýta, Poličky, Jaroměře
a Chrudimi) přijal svoji královnu s otevřenou náručí, takže napříště byla vždy označována
jako „hradecká královna“. Mezitím se Eliška Přemyslovna stala manželkou císařského syna
Jana Lucemburského.
V životě mladé vdovy se objevil pan Jindřich z Lipé, který se vyznamenal již ve službách
Václava II. a získal nemalý majetek a hodnosti. Stejně
jako Václav, také Jan Lucemburský využíval služeb Jindřichových a jmenoval jej podkomořím a později mu
svěřil do správy celou Moravu. Rejčka jej následovala
do Brna, když předtím králi Janovi nabídla ke koupi
svá věnná města. Ještě před svým odchodem na Moravu se zabývala myšlenkou na stavbu kláštera. Snad
jí byla vzorem její předchůdkyně královna Konstancie
svým klášterem Porta Coeli. O volbě místa založení
nového konventu se traduje pověst o praporcích, které
Eliška vypustila z okna svého bydliště na hradě Špilberku. Dva praporky odlétly daleko a třetí zaletěl nedaleko pod brněnský hrad. Tak bylo rozhodnuto o stavbě
kláštera ve Starém Brně.
Roku 1323 byl položen základní kámen klášterní
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baziliky Nanebevzetí Panny
Marie. Stavitelé se inspirovali
na chrámech a katedrálách v Porýní, kde se stavělo hlavně z cihel, nikoliv z kamene, jak tomu
bylo ve Francii. Půdorys stavby
byl na svoji dobu poměrně složitý, založený na křížení hlavní
lodi a dvojitého transeptu. Zároveň se stavbou chrámu byl
založen klášter, jehož budovy
včetně rajského dvora byly umístěny na severním boku baziliky. Téhož roku byly povolány
sestry cisterciačky, které obývaly provizorní budovy přiléhající k dostavovanému chrámu.
Elišce Rejčce i Jindřichovi z Lipé se splnil jejich sen, aby byli spolu pochováni pod oltářem
chrámu. Pan Jindřich zemřel roku 1329 a Eliška jej následovala za šest let poté, roku 1335.
Eliška Přemyslovna, jejíž nevraživost je trvale pronásledovala, zemřela již roku 1330.
Bazilika je vystavěna na poměrně složitém půdorysu. Tvoří jej základní kříž hlavní lodi
a lodi příčné. Závěr presbytáře je tvořen třemi kaplemi s pětibokým půdorysem. Po stranách hlavní lodi jsou připojeny další kaple a západní strana hlavní lodi je uzavřena velkou
emporou pro řádové sestry. Vnější stěny jsou obklopeny dvakrát odstoupenými opěrnými
pilíři.
Cisterciačky obývaly svůj klášter po dlouhá léta, zejména klášterní bazilika byla v následujících desetiletích dostavěna. V době barokní, v průběhu 17. a 18. století byla vybavena
novým mobiliářem. Úprava interiéru byla svěřena architektu Mořici Grimmovi, známému
stavbami na Moravě i v Rakousku. Ten navrhl hlavně oltáře a kazatelnu, jeho dílem je také
budova proboštství a úprava klášterní zahrady. Většinu sochařských prací provedl brněnský
sochař a řezbář Ondřej Schweigl. Jeho dílo bylo pak základem pro takzvaný stříbrný oltář,
který „štafíroval“ zlatník Johann Georg Herrkommer z Augsburgu.
Doba josefínských reforem se stala osudnou také pro cisterciácké sestry. Klášter byl
nakrátko zrušen, ale brzy dostal nové obyvatele. Z centra Brna od kostela sv. Tomáše se
do starobrněnského kláštera přestěhovali členové řádu augustiniánů. S sebou si přinesli
převzácnou památku, obraz „Černé Madony“, kterou věnoval jejich řádu sám císař Karel IV.
při založení jejich kláštera roku 1356. Madona byla odnepaměti uctívána jako ochránkyně
města Brna a pověst vypráví, že v době, kdy v roce 1645 Švédové obléhali město, se na
obloze zjevila Panna Marie a svým pláštěm chránila jeho obyvatele před nepřáteli.
Další v řadě významných osobností spojených s klášterem byl Georg Johann Mendel
(1822–1884), významný vědec, biolog, chemik, zakladatel nauky o dědičnosti – genetiky.
Po svých studiích ve Vídni, kde se věnoval přírodním vědám, vstoupil do řádu augustiniánů
a po několika letech se stal dokonce opatem kláštera. Zahrada se stala místem jeho známých pokusů s hrachem a jinými rostlinami, kterými dokládal svoji teorii o genetice. Dnes
můžeme navštívit Mendelovo muzeum umístěné v budově opatství.
Navštívíte-li Brno, zastavte se také na Mendelově náměstí, kterému vévodí bazilika
Nanebevzetí Panny Marie.
MFK
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Duchovní obnova
Milosrdenství v rodině
To bylo tématem velikonoční duchovní obnovy pořádané Diecézním centrem pro rodinu
českobudějovického biskupství. Byli jsme na podobné akci poprvé. Trochu mě přilákalo
jméno přednášejícího, trochu touha něco u nás doma změnit. V pátek odpoledne jsme
naložili děti a zavazadla a se směsí obav a těšení vyrazili do Nových Hradů. Při vstupu do
Kláštera Božího milosrdenství nás přivítali manželé Poláčkovi, organizátoři těchto setkání.
Stoupaje po kamenných schodech, ohlazených tisícerými kroky, jsme opustili všední starosti a zůstali více či méně vědomě v rukou Božího milosrdenství.
Jdeme dlouhou širokou chodbou. Představuji si, jak tu před sto lety bylo slyšet tiché kroky mnichů a šustění jejich hábitů, zatímco teď se tu rozléhá běhání a nadšený výskot dětí.
Nejen našich. Večer horko těžko uspíme rozdováděné děti a vyzbrojeni chůvičkou vyrážíme
s půlhodinovým zpožděním na první společný program. Manžel nespěchá, má obavy, že
bude muset něco říkat. Odvážně tvrdím, že ho určitě nikdo nebude nutit, a tvářím se, že já
se toho nebojím. S omluvou vcházíme do sálu Panny Marie. Chůvička přestává fungovat,
signál zřejmě nepřekonal další zeď. Někdo mi chytře poradí nechat ji za dveřmi, tak vytrvale pootevírám dveře po všech pozdě příchozích a hlídám. Sotva jsme dosedli, dostalo se nám
vysvětlení, že se právě všichni představují a máme říct, co je typické pro naše manželství.
Za chvíli jsme na řadě. Manžel to hází na mě a mě nic chytrého nenapadá. Že se vlastně
v hloubi neznáme? Že se spolu nemodlíme? Že nemáme možnost vést spolu filozofické
debaty a dozvědět se názory druhého, protože přes křik dětí bychom se moc neslyšeli? To
se mi říkat nechce. Navíc mám dojem, že manžel se sem moc netěšil a nechci ho rovnou
naštvat. Vykoktám něco neutrálního a na dotěrné dotazy říkám, že mě už nic nenapadá.
Další kolečko – co se vám vybaví při slově milosrdenství. To je pro mě docela hračka, manžel
nás zrovna zapisuje k ubytování, takže odpovídat nemusí. Uf, máme to za sebou.
Ráno nás čeká nejlepší bod programu, přednáška Vojtěcha Kodeta. Myslela jsem, že
jeden z nás bude hlídat děti, protože s nikým cizím nezůstanou, skoro jsem doufala, že
to bude manžel, ale překvapuje mě
dotazem, zda jdeme oba i s dětmi.
Tak rychle sbíráme nějaké hračky
a jako poslední se uvelebíme v druhé řadě. Děti si zázračně téměř hodinu docela klidně hrají, ale stejně
se soustředím jenom napůl. Druhá
polovina mozku neustále podstrkuje nové hračky a nápady na tichou zábavu. Kňourání a vztekání
už začíná být příliš hlasité a musíme pryč. Zbytek přednášky poslouchám za dveřmi, když zrovna
nehoním děti. I tak je to dobré…
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Máte se rádi? Svoje tělo, duši, svůj charakter? Ježíš se pro
nás stal tělem… Ježíš je naše tělo. Je ale taky tělem našeho
manžela, našich dětí i našich sousedů. Naší součástí je ale
taky hřích. Můžeme se ho snažit zbavit svépomocí, překonávat, potlačovat jeden za druhým, až budeme „pseudosvatí“,
co si vystačili bez Boha. Můžeme se svou hříšností ale prostě
žít. Jsem vzteklá. Tak prostě občas vypěním, všem vynadám,
a až se uklidním, půjdu dát zase všechno do pořádku. S lidmi i s Bohem. Myslí to tak? Je běžné, že druhým ubližujeme,
ale nemáme to tak nechat. Žádejme o odpuštění a velkoryse
odpouštějme. Jako Bůh. Bez podmínek typu „už se to nesmí
nikdy opakovat“ nebo chytrých řečí jako „já přesně vím, proč se to stalo“. Jasně že víte, když to
deset let pozorujete. Ale nechte si výčitku a raději odpusťte. Modlete se za manžela/manželku,
vyznávejte Bohu se svými hříchy i ty jeho a proste. Milujte svoje děti za všech okolností. Pastýř
šel hledat jednu ztracenou ovci a odnesl ji domů. Ostatních devadesát devět (pseudosvatých)
ponechal v pustině. A tam bloudí, dokud se neztratí a nenechají se nalézt a odnést domů.
Přednáška končí. Úkol na polední klid – promluvte si, jak se řeší konflikty ve vaší původní rodině, u vašich rodičů, možná vám to pomůže pochopit vzorce chování vašeho partnera. Odpoledne trávíme venku s dětmi, počasí je nádherné. Večer má následovat sdílení
ve skupinkách. Jdeme opět pozdě, chůvička nefunguje už ani za dveřmi. Uvnitř zjišťuji,
že skupinky znamená muži a ženy zvlášť. Manžel se dobrovolně vzdává účasti a jde hlídat
děti. Já se ráda připojuji k ženám, nálada je uvolněná a moc
příjemná. Na noční společné
povídání u vína bez manžela
nejdu. V neděli nás čeká už jen
mše svatá a zhodnocení, co se
nám líbilo. Po obědě odjíždíme.
V autě se snažím zjistit od manžela, jestli se mu tam trochu líbilo, nebo chtěl být někde jinde.
Trochu se rozmluví, ale stejně
mám dojem, že jel jenom kvůli
mně.
Večer mě čeká nemalé překvapení. „Moc se mi tam líbilo
a rád bych si s tebou povídal.“
Zapaluje svíčku a zahajuje společnou modlitbu. Přidávám se
a do očí se mi derou slzy. Přesně tohle jsem si pořád přála
a nějak to nešlo… Prostě Boží
milosrdenství. 
jv
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Charismatická obnova
Oblastní setkání charismatické obnovy
Letošní setkání, které se konalo 23. dubna
v Českých Budějovicích, bylo zaměřeno na slova
Pána Ježíše: „Kde je váš poklad, tam bude i vaše
srdce.“ Nás hned napadne: osvobodit se od závislosti na majetku a na čemkoli stvořeném; ukládat
si poklady v nebi, kde se nám nezkazí a kde je
nikdo nemůže ukrást. Jenže P. Petr Beneš zpracoval toto téma úplně jinak.
Každý z nás je poklad pro Pána. Říci si to nahlas někde venku – to by nás lidé považovali za blázny (aspoň bychom byli právoplatnými
členy Božího lidu). Jsme poklad pro Pána, i když si připadáme jako chudí a neschopní, nebo
spíš právě proto. Sv. Vavřinec řekl právě o chudých, o něž církev pečovala, že jsou pokladem
církve. Být správným způsobem neschopný znamená spolehnut se nikoli na sebe, ale na
Boha, poslechnout ho spíš než lidi. Poslušnost je víc než dary, které dostáváme. Neposlušnost vede ke zkáze.
Bůh je Otec. Vnímání Boha může být promícháno s tím, jací byli naši rodiče. Možná jsme
od nich slyšeli, abychom nekopali do zdi, což v nás mohlo vzbudit představu, že ta zeď je
důležitější než my. Mnohdy nás rodiče napomínali: „Nesahej na to, nebo to rozbiješ.“ Jak
jedná Bůh Otec? P. Beneš uvedl jednou svou zkušenost. V komunitě rozbil okno, a místo
výčitek, jichž se děsil, slyšel nejprve: „Nestalo se ti něco?“ To je obraz Božího jednání.
K Němu můžeme přijít, i když něco pokazíme. O tom je svátost smíření. My se bojíme
vyznat své hříchy, ale což je Bůh už nezná? On touží, abychom přijali odpuštění. Ježíš,
který nám ukázal, jaký je Otec, šel právě s těmito hříchy na kříž. Snad jsme zažili, že když
jsme přišli domů špinaví, rodiče nás nejprve poslali do koupelny. Bůh se nebojí naší špíny.
Obejme nás, i když jsme špinaví. Někteří z nás mají zkušenost, že jim někdo na pískovišti
sebral hračku, a když to řekli doma, táta řekl: „Jsi velký, vyřiď si to.“ Snad to myslel dobře,
chtěl děti naučit samostatnosti, jenže jim neřekl, jak se to dělá. Spíš měl říci: „Pojď, ukážu
ti, jak se to řeší.“ Bůh se za nás postaví. Vlastně se za Něj můžeme schovat. Někdy je to
On, kdo si s námi hraje na schovávanou: proto, aby nás naučil hledat. A dává se nám najít.
I když neřekne ano na všechny naše prosby, neznamená to, že nás nemá rád. Nikdy od Něj
neuslyšíme „to mě nezajímá“. Bůh s námi mluví. Je třeba dát Mu v modlitbě prostor, dovolit Mu, aby jeho pohled na nás spočinul; chtít ho slyšet. Jiní nám snad říkali a říkají, že
jsme zlí, neschopní – Bůh nechce, abychom takové řeči o sobě poslouchali. Vidí nás nejen
takové, jací jsme, ale i do budoucna. I my se dívejme na lidi tak, jak je vidí Otec, snažme se
vidět na nich něco pozitivního, i když jsou protivní.
Bůh nám dává dary. Některé jsou k prohloubení duchovního života, jiné ke službě. A pokud je to pro naše dobro, zařídí nám i úplnou banalitu. V těžkých chvílích si připomeňme,
co pro nás udělal. Jsme poklad a Bůh nás chce mít uschované v nebi. Těšit se na to by mělo
být normální.
Romana Bilderová
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Pouť
Pouť u sv. Vojtěcha ve Lštění
Radostné paprsky jarního sluníčka,
které mocně přeměňovaly sněhovou
nadílku uplynulé noci v životadárnou
vláhu pro vzmáhající se zeleň, provázely
v neděli 24. dubna 2016 chladu navzdory množství poutníků nejen z Pošumaví
k sv. Vojtěchu do Lštění. Po staletí oblíbené a dodnes živoucí poutní místo tentokrát návštěvou poctil teprve loni nastoupivší českobudějovický biskup Mons.
Vlastimil Kročil.
V promluvě nejprve připomněl životní
pouť sv. Vojtěcha. Poté, opíraje se o liturgické texty 5. neděle velikonoční, slovy Kristovými věřící nabádal ke vzájemné lásce ve
vztazích rodinných i přátelských, která je nemyslitelná bez obětavosti a skutečné oběti,
k nimž Pán dodává posilu ve svátostech. Jedině tak lze vytrvat ve zkouškách a těžkostech
života, na něž se nikdo nemůže předem připravit, a v naplňovaném životním poslání, pro
které si Bůh každého z nás vyvolil, dosíci nebeského království.
Duchovní otec farnosti P. Dr. Jan Janoušek ze Čkyně poděkoval všem za podporu, díky
níž se během dvou let (po několikaleté úřední přípravě) podařilo vzkřísit a stavebně obnovit kapličku sv. Vojtěcha u Dobré vody s pramenem léčivé pověsti pod areálem fary. Po mši
sv. požehnal pastýř naší diecéze opravenou kapli i zřídlo, které schraňuje, aby vyvěrající
vody tím účinněji mohly napomáhat k uzdravení těm, kteří sem s důvěrou v Boží pomoc
přicházejí.
Jímavé tóny dechových nástrojů, které tu tradičně na úvod bohoslužby umocňují důstojnost obřadu, věrné duše přivítají zase o letní pouti ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Text a foto Sp.
Pro srovnání se současností přidáváme fotku
kaple Vojtěšky ve Lštění před rekonstrukcí. Nechybělo mnoho a kaple by zmizela v propadlišti dějin
díky náročným požadavkům památkářů a nedostatku finančních zdrojů. Nakonec po mnoha peripetiích náš obětavý pan farář Jan Janoušek opět
zvítězil nad nepřízní osudu s pomocí Boží. Poděkování patří i několika přátelům svatovojtěšským,
kterým nebyl osud této malé perly lhostejný, např.
slečně doktorce Pavle Stuchlé.
Marie Kosemská
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Stopařův průvodce šumavskými hřbitovy
Strunkovice nad Blanicí
Původní, dnes již zrušený, hřbitov byl založen současně s kaplí či kostelíčkem. Pohřbívalo
se tam až do roku 1832 a posledním zde pochovaným byl jakýsi Šimon Špiroch z čísla popisného 55. Hřbitov se postupně zmenšoval, tak jak se rozšiřovaly cesty kolem. Naposled po požáru v sedmdesátých letech 19. století. V době, kdy nebožtíka Špirocha přikryla hlína, však
strunkovičtí měli již hřbitov nový, a to téměř půl století. Jenže se tam nepohřbívalo. 24. srpna
roku 1785 totiž přikázal krajský úřad obci, na základě nařízení císaře Josefa II. z téhož roku,
aby zřídila hřbitov nový, mimo zástavbu, a tam začali ihned pohřbívat. Jenže žádný z nebožtíků nechtěl být první. Zvyk je zvyk. Navíc nebyl nový hřbitov oplocen. A tak jej pronajímali.
Avšak v onom roce 1832 vypukla cholera. Mrtvých bylo mnoho, během několika měsíců
třiačtyřicet, a proto bylo nařízeno, že jim buď na starém hřbitově vyhradí zvláštní místo,
nebo se musí kopat na tom novém, neohraženém. A že u kostela bylo plno, kopalo se na
novém. První, koho tam uložili, byla Majdaléna Špirochová z čísla popisného 55. Ano tušíte
správně, vdova po onom Šimonovi, kterého pochovali pouhý týden předtím. Manželé tak
nejenom že nesdíleli společný hrob, ale ani společný hřbitov. V roce 1840 obec spočítala,
kolik že by ohrazení hřbitova stálo. Vyšlo jim 1947 zlatých a čtyřiadvacet krejcarů k tomu.
Stavět se však začalo až o sedm let později, kdy dílo zadali staviteli Josefu Moserovi.
V roce 1865 odkázal Hynek Turek, jinak Pintýř ze Žíchovce, tisíc zlatých na kapli. Jenže to
bylo málo, sotva dvě třetiny požadované sumy,
a stavba se odložila, než se podaří sehnat potřebný kapitál. Na počátku dvacátého století
získal městys směnou pozemky potřebné na
rozšíření hřbitova a ještě předtím daroval
Kašpar Janda svůj pozemek na stavbu kaple.
Při prohlídce hřbitova nemůžeme opomenout
hrob Havlasů. Jméno Bohumila Havlasy, kdysi
slavného spisovatele, však na náhrobku nenajdeme. Tento novinář, spisovatel, dobrodruh
či účastník a oběť rusko-turecké války zemřel
25. listopadu 1877 v Alexandrupoli. Spadl tam
z koně, zlomil si žebro a odvezli ho do nemocnice. Tam zemřel na tyfus. Dokonce se ani ve
Strunkovicích nenarodil, i když tu vyrůstal.
Jako jediný z dětí Filipa Havlasy se narodil
v Bavorově. Jeho otec tu však svůj věčný sen
sní. A i on byl postavou veskrze zajímavou. Narodil se ve Strunkovicích 27. května 1810, studoval na gymnáziu v Písku a poté absolvoval
ranhojičská studia na lékařské fakultě v Praze, a to s vynikajícím prospěchem. Působil
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jako lékař ve Strunkovicích
a v Dubu. V letech 1848 –
1850 byl představeným
městyse Strunkovice a pak
se na tři roky přestěhoval
do Bavorova, kde získal
místo městského lékaře.
A právě v té době se narodil
nejmladší Bohumil. Poté se
rodina navrátila do Strunkovic. V letech 1861–1864
byl strunkovickým radním.
10. srpna 1865, ve věku
pětapadesáti let, zemřel
na plicní tuberkulózu. Syn
Bohumil jej učinil hlavní
postavou svého nejslavnějšího románu Tiché vody.
Popsal ho jako humanistu,
demokrata, čestného a ctěného člověka.
Než jsem se vypravil do
Strunkovic, přečetl jsem si
obecní i farní kroniku a vypsal několik jmen. Železničáře, který zahynul za druhé světové války při náletu
na vlak, kněze, jenž uhořel,
či dva mladé piloty, s nimiž
spadlo letadlo. A tak trochu
jsem snil i o tom, že zde, někde v koutku, bude hrob Majdalény Špirochové. Jenže moc jsem tu toho nenašel. Ani tu
kapli, k jejíž stavbě se několikráte schylovalo.
Začal jsem v pravém horním rohu a hned na
mě padla tíseň. Je tu totiž hned několik dětských
hrobů pohromadě a není nic smutnějšího, než
smrt dítěte. Našel jsem ještě hrob kněze, jehož
jsem znal. Patera Jana Hanžla. Kdysi jsem byl
na návštěvě u jeho sestry a ona mi vyprávěla jak
o něm, tak o dalších, kteří zde dnes leží. A když
jsem se na ta do kamene vepsaná jména díval,
najednou se mi příběhy těch lidí, jež jsem znal
jen z vyprávění a zažloutlých fotografií, měnily
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v živý film. Film o životě sedláků v době kolektivizace,
o kněžích, jimž tehdejší režim pořádně přišlápl kleriku.
Kněží tu je vůbec poměrně dost. A nejenom těch ve Strunkovicích sloužících, ale přímo rodáků, a že jich ze Strunkovic
vzešlo. I několik z jedné rodiny. Jako třeba právě u Hanžlů.
Svůj věčný sen zde sní i celá řada kantorů, včetně Václava
Hese, který ve škole působil za dětských let Bohumila
Havlase a byl ctěn a vážen dětmi i dospělými. Koneckonců i na náhrobku
je vepsáno, že jej
věnují vděční žáci.
Starých hrobů tu
však mnoho není.
Nejstarší letopočet
nese ten Hesův, a to
1880, o kus dál pak
jiný s rokem 1892.
Cestou domů jsem se zastavil i na starém zrušeném
hřbitově u kostela. Je zde velice zajímavá křížová cesta vyrobená ze starých poničených křížů a celý prostor
se stal jakousi meditační zahradou. A přestože se v literatuře uvádí, že se zde nezachovaly žádné náhrobky,
dva kněžské z let 1819 a 1829 tu vsazené v kostelní
zdi naleznete.
JP

Bohumil Hlavsa zemřel v Alexandropoli, ve Strunkovicích jej připomíná busta před rodinným
domem.
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Stalo se
Seslání Ducha Svatého
V celé diecézi jsou jen dva kostely zasvěcené Duchu Svatému. Jeden z nich je na kopci na
konci Vlachova Březí. Přinášíme pár snímků ze
slavnosti Seslání Ducha Svatého. Kromě krásného

hudebního doprovodu p. varhaníka
Jana Kubašty a kytaristky a zpěvačky
Mgr. Martiny Pivoňkové byla pro bezmála 300 poutníků povzbuzením krásná mše svatá
za účasti hlavního celebranta P. Jana Mikeše a také první svaté přijímání, ke kterému přistoupilo 5 děvčat. Po mši svaté byl i čas na popovídání s otcem Jendou.
V neděli 22. 5. požehnal Martin Brácha opravený kříž v Nebahovech.

Oslava sv. Floriána ve Lhenicích.
Foto Jan Machart
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Stalo se
Hüblerova kaple
Barokizovaná poutní kaple Panny Marie Loretánské, zvaná též Hüblerova, se nachází na jižním okraji
Prachatic na konci ulice Zlatá stezka. Jejím vlastníkem je město Prachatice, na jehož žádost byla v lednu
2009 prohlášena za kulturní památku. Každoročně
v květnu, v rámci hodin nepovinného předmětu Náboženství, přicházím s dětmi ze ZŠ Zlatá stezka do
kaple a prožíváme zde krátkou modlitbu. Letos jsme
s prvňáčky návštěvu spojili s úklidem před májovou
pobožností, která se pak konala v sobotu 21. 5.
Simonko, Klárko, Matýsku, Tádo – díky za pomoc
a vaši radost z této bohumilé činnosti!
katechetka Lenka
Požehnání křížku v Chalupách
V malé šumavské vísce CHALUPY se konala 30. dubna 2016 velká sláva. Tato vesnička
je obohacena o nový skvost, obnovený křížek svatý. Stál u cesty jako mnohý jiný od roku
1872 a čekal na ruku, která jej oblékne do nových šatů. Byl poškozen, zub času se na něm
podepsal. Rodina rodáků z Chalup, Caisů, se inspirovala již jinými obnovenými křížky a rozhodla se ten jejich také obnovit. Dalo to hodně úsilí a práce. Na práci se podílela celá rodina.
Dnes stojí hrdě vztyčený u cesty na zahrádce. Dobrý pocit rodiny, že splnili svůj cíl a obnovu
dokázali dovést do konce, je hřeje u srdce.
Nad hlavou svítilo jarní slunce a modralo se nebe. 30. dubna 2016 ve 14 hod. byl nový
křížek požehnán P. Petrem Misařem, farářem z vimperské farnosti. Požehnání bylo pojato
svátečně za účasti mnoha lidí. Přítomni byli i vzácní hosté, pan
poslanec Zahradník s manželkou, pan exředitel ŠUNAP Mánek
a další. Myslím si, že na tento den budou lidé ve vesničce dlouho
vzpomínat. Budou děkovat tomu, vážit si jej a ctít, kdo našel své
pracovité ruce a krásný křížek s jeho historií opravil.
Je dobré hledat a nezapomínat na tyto skvosty starých časů,
které nám po předcích zbyly. Nejen já, ale i ostatní lidé mají krásný
pocit z takto vykonané práce a dokáží ji náležitě ocenit. Věřím, že
křížek u Caisů bude pro další lidi inspirací a že budou tyto křížky
rozeseté po Šumavě chránit a obnovovat.
Po slavnostním požehnání křížku byli přítomní pozváni panem Caisem na občerstvení. Bylo skvělé, bylo co jíst i pít.
Dnes se tedy do kroniky šumavské vesničky Chalupy zapsala
další historie.
Pane, žehnej tomuto místu, vesničce a všemu dobrému dílu!
Milli Hojdekrová

Pouť do Svaté země
Pán zaplakal
„… na nás usmívá.“ Tato tři slova P. Macka nám nějakým nedopatřením vypadla na konci
minulého článku. Měla dokumentovat, že nejsem sám, v kom současná podoba Getsemanské zahrady vyvolává úsměv. Nevím, jak mému dávnému kolegovi, ale mně to k sobě moc
neladí: tragika událostí, které se tu odehrály (smrtelná úzkost, krvavý pot, zrada, zatčení),
a roztomilá zahrádka s pečlivě upravenými záhonky a cestičkami vysypanými bílým štěrkem. Víc by mi tu seděla pochmurná divočina.
Václav Macek však byl realista. Věděl, že rozdělení posvátných míst mezi příslušníky
různých křesťanských vyznání je výsledkem dlouhého a složitého vývoje, ve kterém se
střídaly krvavé války s dobami pokojného soužití a pečlivého rozvíjení tradic, snažících se
doložit, že právě toto místo je to pravé a nejdůležitější. Teď si každý pečlivě hlídá to svoje.
Došlo i k rozdělení Getsemanské zahrady: „Zahrada Jetsemanská, kde Pán Ježíš po poslední
večeři se modlil a krví potil, byla za jeho časů mnohem větší, než nynější zahrada téhož jména,
neboť jeskyně úzkosti Páně jest od ní skoro asi 100 kroků vzdálena. Bezpochyby, že i hrob Panny
Marie zřízen byl na témže pozemku a snad že Matka Boží sama volila si k němu místo, kde utrpení
Syna jejího počalo.“
Už jsme si říkali, že v době, kdy P. Macek konal svou pouť, Bazilika národů ještě nestála,
ani se nic nevědělo o kostelech, které tu byly před ní. Tradice, s kterou se setkal, spojovala
místo Ježíšovy úzkosti a krvavého potu s jeskyní, ležící pár kroků na sever: „Jeskyně úzkosti
Páně, do níž sestupuje se asi po 10 stupních, jest dosti prostranná a otvorem ve stropě denním
světlem spoře osvětlována. Jetsemane znamená lis na olej. Snad že jeskyně ta původně k lisování
oleje sloužila. Přirozený strop podepřen jest rovněž přirozeným pilířem … Jsou tu tři mramorové
oltáře. Na hlavním vyobrazen jest výjev smrtelné úzkosti Pána Ježíše. Pod ním stojí lampami
ustavičně ozářený nápis: ,I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zemi.‘ “
Když byly při kopání základů současné baziliky v roce
1920 objeveny pozůstatky byzantského kostela, který starověká poutnice Aetheria nazývá ecclesia elegans, a v jejich
středu skála, na které pravděpodobně Ježíš klečel, byla tato
tradice přehodnocena a jeskyně
se vrátila ke svému původnímu
názvu ,Jeskyně zrady‘. Tady
někde byl původní vchod do
zahrady, tudy Jidáš přivedl vojenskou četu a celý houf s meči
Hrobka Panny Marie
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a kyji (srv. Jan 18,3; Mk 14,43), tady někde došlo ke zrádnému polibku. Jeskyně asi sloužila
Ježíšovi a jeho učedníkům jako bezpečné, i když ne právě pohodlné, přístřeší pro nocleh
častěji – jistě o velikonoční noci, během které podle židovského Zákona poutníci nesměli
opustit Jeruzalém. Aby město bylo schopno pojmout všechny, byly nejbližší okrsky prohlášeny za ,Velký Jeruzalém‘. Na východě sahal až k Betfage. Betánie byla naproti tomu už
mimo, proto se Ježíš s učedníky nemohl vrátit do Lazarova domu a zůstal na noc právě zde.
Odcházíme odtud s myšlenkou, která se zrodila v srdci jiného poutníka z naší země,
P. Emila Procházky, když tu sloužil mši sv. v srpnu 1910: „Marně hledáš na světě místečka,
kam bolest nemůže. Takových zámků ještě žádný zámečník nevybrousil, které by zamykaly před
bolestí, ani nikdo ještě takých peněz nerazil, jež by z bolesti vykupovaly. Na severu nezamrzne, na
jihu neztráví ji žár. Chodí po hroudách i po perských kobercích, u vrátného se neohlašuje a vstupu
jejímu nezabrání ani voják v plné zbroji. Snad jedno aspoň místo na světě zůstalo ušetřeno bolesti – město svaté? Mýlil bys se. Vždyť právě proto je svaté, že v jeho zdech sešly se bolesti celého
světa. A kde už krev teče, tam jistě bolest největší. Kéž svaté přijímání všech těch, kdož s Kristem
Pánem stolovali v této němé a přec výmluvné skále, jest nepatrnou aspoň krůpějí z oné posily,
kterou anděl sem přinesl.“
Hned vedle jeskyně zrady je hrobka Panny Marie. Apoštolové ji sem přenesli po jejím
„usnutí“ na Sionu. Odtud byla „vyzdvižena s tělem i duší do svrchované nebeské slávy“ (Pius
XII. v apoštolské konstituci Munificentissimus Deus). Ve 4. století tu císař Theodosius I.
nechal postavit kapli, ale ta byla v době perské nadvlády zničena. Křižáci ji nakrátko obnovili a rozšířili. Po porážce od Saladina v roce 1187 z ní zbyl jen gotický oblouk a podzemní
krypta. Sestupuje se do ní po 47 schodech. V polovině schodiště jsou výklenky s hroby,
uctívanými od 14. století jako hroby rodičů Panny Marie. P. Macek k tomu poznamenává:
„Po několika stupních sestoupíme na dlážděné prostranství, z něhož starobylou ozdobnou gotickou branou, která pochází z doby křižácké, vchází se do hluboké podzemní jeskyně, upravené na
kapli, která má jméno hrob Panny Marie. Zbožná pověsť hledá zde také hroby sv. Josefa i rodičů
Panny Marie, sv. Jáchyma a Anny. Kaple ta náleží rozkolnickým Řekům.“ Váží si jí i muslimové.
Podle jedné jejich tradice Mohamed během své tzv. Noční cesty do Jeruzaléma uzřel „nad
hrobem sestry Marie“ světlo. Ocitneme-li se dole v kryptě, v příšeří lamp, uvidíme malou
hrobku, ozdobenou ikonami, jakousi zmenšeninu Božího hrobu. Vstupuje se do ní úzkým
otvorem. Uvnitř je prázdný sarkofág, upravený jako oltář.
Z Getsemanské zahrady vystupujeme vzhůru na Olivovou horu. Cestou míjíme ruský
pravoslavný kostel sv. Maří Magdalény. Vypadá jako z pohádky: celý ze světlého kamene, se
spoustou dekorativních prvků a sedmi pozlacenými cibulovitými báněmi. Dal jej postavit
car Alexandr III. na památku své matky Marie Alexandrovny ve stylu ruského baroka 16.
a 17. století. Byl slavnostně vysvěcen v roce 1888, v době pouti P. Macka.
Čím jsme výš, tím krásnější pohled na Jeruzalém se před námi otvírá. Přicházíme na
místo, na kterém rád sedával i Ježíš se svými učedníky. Lukášovo evangelium (Lk 19,4144) vypráví o tom, že věděl, jaká budoucnost město čeká, že z něj „nezůstane kámen na
kameni“, a plakal. Proto se tomu místu říká Dominus flevit – Pán zaplakal. Stojí tu kostel
v podobě slzy, dílo – jak jinak – františkánského architekta Antonia Barluzziho z roku 1955.
Tady budeme mít mši svatou. Ne uvnitř, ale venku na rampě, s nádherným výhledem na
Sion, Chrámovou horu, Golgotu, … Co víc si přát?
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Ing. Magdaleny Melkové
Narozena:
Rodina:
Vzdělání:
Zaměstnání:
Koníčky:

17. 2. 1968
manžel, tři synové a dcera
gymnázium, VŠ zemědělská
ošetřovatelka – prachatický hospic
četba, hra na varhánky, zpěv v chrámovém sboru, zahrádka

Můžeš nám něco prozradit ze svého mládí?
Narodila jsem se v masopustě, a asi proto jsem možná dostala do vínku veselou povahu.
Své dětství a mládí jsem prožila v Hrádku a v blízké Sušici. Naše rodina byla katolická a to
se tehdy některým lidem nelíbilo. Maminka hrála na varhany, což jsem každou neděli obdivovala. Chtěla jsem také hrát, učila jsem se na housle. Doma se hodně zpívalo, taťka hrál
na tahací harmoniku, já a sestra na housle. Už na základní škole jsem chodila do zdravotnického kroužku a rozhodla se, že budu pracovat ve zdravotnictví. Život plynul tak nějak po
svém a zaručeně jinak, než jsem si představovala. Po gymnáziu jsem nedostala doporučení
pro studium na lékařské fakultě. Trvalo mně dlouho, než jsem to dokázala přijmout. Na
přání rodičů jsem vystudovala zemědělskou VŠ.
Ještě než jsi dokončila studium VŠ, poznala ses se svým manželem a život Ti to
nasměrovalo už samo…
Svého manžela Vaška jsem poznala na první taneční zábavě, kde jsem byla bez dozoru
rodičů a bez sestry. Bylo to na Silvestra 1984. Tehdy mne ani ve snu nenapadlo, že bychom
se vzali, ale dnes říkám, že to mám na doživotí. Přicházely na svět děti: Vašík, Madlenka,
František a Jeník. Několik let jsme bydleli ve vsi Budětice pod hradem Rábí. Pak jsme se přestěhovali do Prachatic, kde manžel našel práci. Ve městě nám chyběla zahrádka. Přelom tisíciletí znamenal i pro nás velkou změnu. Koupili jsme domek ve vsi Hájek. Mohu pěstovat
květiny, nějakou zeleninu, chováme drobná zvířata. Je to neuvěřitelné, ale už jsme oslavili
stříbrnou svatbu. Myslím, že máme hezký vztah, a doufám, že to bude vzor pro naše děti.
Proč jsi se svým vysokoškolským vzděláním začala pracovat v hospici jako ošetřovatelka?
Když jsem po mateřské
dovolené hledala práci,
tak v hospici potřebovali
ošetřovatelku. A právě v tu
dobu jsem se vyskytovala na tom správném místě, abych se to dozvěděla.
Takových „náhod“ bylo
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v mém životě více a vím, komu za ně poděkovat. Prací ošetřovatelky si tak plním svůj dětský sen. V hospici jsem se měla něco naučit, na
něco se připravit, přemýšlet… Setkala jsem se
s lidmi, které bych jinak neměla šanci vidět.
Mohu pracovat s řádovými sestrami a ptát se
jich na věci víry, které mě zajímají a které neznám. Můj život se změnil…
A jistě se změnil také tím, že ses dozvěděla o své nemoci. Jak ses s tím vyrovnávala?
Jak to v životě bývá, občas přijdou i těžké
chvíle. To si tak jdete k lékaři na preventivní
prohlídku a dozvíte se, že máte rakovinu. Což
po několika dnech potvrdily laboratorní výsledky. Je to jako „blesk z čistého nebe“. Následuje operace, chemoterapie…
Celý kolektiv hospice to tehdy prožíval s Tebou a někoho napadlo, že bychom se za
Tebe mohli modlit, a celé to zorganizoval. Sešli jsme se v kapli kostela při mši svaté,
kterou sloužil otec vikář Josef Sláčík. Bylo nás tam zaměstnanců hospice tehdy opravdu hodně – v čele s panem ředitelem. Všichni jsme modlitbu za Tvé uzdravení brali
velmi vážně i ty sestry, které k víře nemají tak blízko. Jak jsi to tehdy prožívala Ty?
Někoho v práci napadlo, že se budou modlit za mé uzdravení při mši svaté. Byla jsem
tam a se mnou plná kaple kolegů. Nikdy nezapomenu na ten pocit, kdy tolika lidem nejsem
lhostejná, a prosí za mne. Věděla jsem, že nesmím zklamat. Dodalo mi to sílu a odhodlání
se více modlit za své uzdravení.
Kdo Ti byl největší oporou a motivací chtít žít?
V této době mi byly oporou děti a manžel. Náš vztah to hodně obohatilo. Byla jsem velmi
vděčná, že máme ještě Jeníka, kterému bylo 8 let. Už kvůli němu jsem se snažila jít dál.
Nevěděla jsem, jak to dopadne, ale nechtěla jsem promarnit žádný den. V té době jsem od
sestřiček dostala dvě knihy – Chatrč a Mám všechno. Hlavní postavou druhé knihy byla
Chiara Luce Badano, která si i v nemoci dokázala uchovat dobrou náladu a víru. Po přečtení
jsem mnohé pochopila a dala si předsevzetí, že budu prosit o sílu, abych vše zvládla a neobtěžovala okolí mrzoutstvím. Myslím, že se mi to docela dařilo. Oporou mi byli i rodiče.
Bylo velmi smutné jim sdělit diagnózu, protože maminka touto léčbou před lety prošla.
V době mého léčení se jí nemoc vrátila. Zatímco já se uzdravila a vrátila do zaměstnání,
tak maminka zemřela.
To pro Tebe muselo být hodně těžké, Ty ses uzdravila ze zhoubné nemoci a maminka
na ni zemřela. Já sama to vnímám tak, že někdy jakoby ty naše matky vezmou na sebe
to těžké za nás a nabídnou svůj život…
V době společného stonání jsme byly hodně spolu. Mamka mě i sestru učila vařit chlupa25

té knedlíky, pekly jsme bílkový dort… Hodně jsme se u toho nasmály, povídaly jsme. Ráda
a často si vzpomenu na maminčiny rady. Pak se její stav zhoršil a byla přijata do hospice,
kde zemřela smířená s Bohem.
Jak vnímáš svůj život a svou práci v hospici dnes, zvlášť když jsi sama prožila
zhoubnou nemoc a denně tyto pacienty ošetřuješ?
Nyní si uvědomuji, jak ten čas letí. Už je to pět let. Už nemusím brát léky, cítím se
dobře. Jsem ráda na zahrádce, těším se na vnoučátko – Majdalénku. Jsem šťastná a děkuji
za každý den. Děti už odrostly, tak mám čas na koníčky. Ráda čtu, hraji si pro radost na
varhánky, zpívám ve chrámovém sboru v Hrádku a v Bavorově. Jsem v zaměstnání, které
mě baví. Práce pro mě znamená službu. Chápu ji jako poslání. Když jsem v hospici začala
pracovat, tak jsem si neuměla představit, do čeho jdu. Byla jsem okouzlena prostředím
i kolektivem. Poprvé v životě jsem byla mezi lidmi, kde víra byla spíše předností než důvodem k posměchu. Známí mě potkávali a vyptávali se, co je nového, protože viděli, že se
stále usmívám. Dokonce i manžel, který měl obavu z práce ošetřovatelky, svůj názor brzy
změnil. V hospici pracuji již devátý rok. Je neuvěřitelné, jak rychle to uteklo. Jsem ráda, že
mohu dělat něco, co má smysl. Naplňuje mne to. Tak jako všude i zde se střídají dny plné
smíchu s těmi, kdy je člověk unavený. Takovou třešničkou na dortu jsou chvíle, kdy nás
pacient nebo jeho rodina pochválí, nebo když mám pocit, že jsme udělali někoho šťastným
ve chvíli, kdy už s tím nepočítal.
Než jsme ukončily a vydaly náš rozhovor, stala se Magda babičkou. Chtěla bych jí
poděkovat za hezké sdílení ze svého života a i za naše čtenáře jí i její rodině popřát
Boží požehnání do další let. 
S. M. Sebastiana

Setkání církve přes hranici

S vděčností za to, že už několik let můžeme
volně přejíždět kdysi nepřekonatelnou „železnou
oponu“ a hranice mezi naším prachatickým vikariátem a děkanátem Freyung-Grafenau je téměř jen
pomyslná, jsme přijali po několika letech pozvání
sousedního vikáře P. Kajetána Steinbeissera a faráře nám nejbližších bavorských obcí Haidmühle,
Bishofsreut a Philippsreut P. Aloise Kaisera ke společnému setkání zástupců církve z řad duchovních
i laiků.
Začalo v německé kopii naší Stožecké kaple společnou modlitbou německo – česko – latinských nešpor a pokračovalo ve farním sále sv. Karla Boromejského pod philippsreutským
kostelem. Bohatě pohoštěni jsme bavorské hostitele obdarovali svědectvím o životě z víry
v českobudějovické diecézi, které je zajímalo.
Více na: http://www.bistum-passau.de/bistum/dekanate-und-pfarreien/pfarrverbaende/dekanat-freyung-grafenau/7695
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Duhové srdce
Duhové srdce
V neděli 22. května odvysílala
televize NOE finále ankety Duhové
srdce. Tato anketa se konala ve školním roce 2015/16 poprvé. Vyhlásila
ji redakce dětského katolického časopisu DUHA právě ve spolupráci
TV NOE pod záštitou Mons. Karla
Herbsta, SDB. Cílem ankety bylo
především vyhledat a ocenit práci
konkrétních vyučujících náboženství, inspirovat a povzbudit ostatní
vyučující v jejich práci a poukázat
na hodnotu výuky náboženství a katecheze a jejich přínos pro vzdělávání a společnost obecně. Přihlásit své učitele náboženství mohli jednotlivé farnosti, školní třídy, žáci a studenti.
Zeptali jsme se finalistů z vikariátu, kteří se účastnili natáčení v TV NOE:
Jak se ti líbilo finále soutěže a natáčení v TV NOE, co ti anketa přinesla?
 Na natáčení se mi moc líbilo. Celou akci v Ostravě jsem si užila a potkala tam nové
lidi. Zaujaly mě všechny aktivity. Nejvíc mě ale bavilo hádání biblických postav. Velký zážitek bylo i setkání s Pavlem Helanem. Velice zajímavé bylo vidět, jak probíhá natáčení.
Hodně věcí jsem se tak dozvěděla a udělala si přesnější obrázek o tom, jak to chodí v televizi.
Evička Ludačková (4. třída), Prachatice
 Líbilo se mi, protože tam byl můj nejoblíbenější zpěvák Pavel Helan. Natáčení
bylo velmi příjemné. Nebylo tam: „Musí se to povést napoprvé!“ nebo „Jestli to zkazíš
– vyhodím tě!“ Muselo se začínat od potlesku, a když se něco zkazilo, tak to pan režisér
zastavil a pak se jelo dál. Nejlepší bylo, když moderátorovi, panu Juchelkovi, došly baterky
v mikrofonu a muselo se natáčení zastavit, čekali jsme, než mu baterky vymění. Anketa mi
přinesla to, že každý vyučující učí jinak, někdo hrou, někdo pracuje více s Biblí, ale všichni
mají své děti rádi. 
Lucka Hejhalová (5. třída), Budkov
 Finále bylo velmi překvapivé. Ani jsem nedoufal, že vyhrajeme, protože v soutěžích
jsme nebyli úplně první. Je to ale příjemný pocit – my čtyři jako výherci z celé republiky.
Moc mě to potěšilo a budu na ten den vzpomínat.
Cyril Fürst (6. třída), Lštění
 Potěšila mě už nominace od farnosti Prachatice. Setkání v TV Noe v Ostravě bylo
moc příjemné. Zástupci mých žáků – Lucka, Evička a Cyril – byli báječní, hodně znali! To,
že jsme přivezli rozhodnutím poroty do diecéze největší „duhové srdce“, bylo překvapivé
a radostné zároveň. 
Lenka Hanžlová, Prachatice
Podpořte pořad Duhové srdce na www.tvnoe.cz na CHATU
BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME! Red. JP
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Mše svatá
Poslání
Tři roky jsme krok za krokem procházeli mši svatou. Zdaleka jsme nevyčerpali všechno.
Přesto bych dnes chtěl tento cyklus uzavřít. Po prázdninách – budete-li chtít – na něj můžeme navázat v širším kontextu otázkami eucharistické úcty a svatého přijímání.
Modlitba po svatém přijímání patří do řady předsednických modliteb: vstupní – nad
dary – po svatém přijímání. Přednáší ji jménem celého společenství ten, kdo mu předsedá
– kněz nebo biskup. Znovu jako by posbíral všechny osobní modlitby, které věřící ve chvíli
ticha, určené k díkůvzdání, v duchu vyslovili, vyhmátl z nich to společné a předložil to
Bohu jako modlitbu celku Kristova tajemného těla. Je tím vyjádřena a zvěstována hluboká
pravda: „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme
účast na jednom chlebě.“ (1Kor 10,17). Svaté přijímání obnovuje a prohlubuje naši jednotu.
Nejsme to my jednotlivci, kdo přináší Otci oběť chvály a díků, je to Kristus, náš kněz, náš
Beránek, náš obhájce u Božího trůnu, ve svém mystickém těle. Jsme s ním sjednoceni, on se
za nás přimlouvá, jeho oběť je Bohu příjemná. On „je přítomen v osobě sloužícího kněze, neboť
´tentýž nyní přináší oběť skrze službu kněží, který se tenkrát obětoval na kříži´“ (Sacrosanctum
concilium, čl. 7). Kněz se znovu stává ústy jeho tajemného těla. Na znamení souhlasu stojíme – nejsme diváky, ale aktéry, spoluúčastníky.
Je to modlitba velice stará. Až na výjimky se obrací vždy k Otci. Shrnuje a spojuje četné
úkony a slova, které utvářely eucharistickou slavnost. Má dvě části, typické pro všechny
prosebné modlitby: připomínáme si dar, který jsme přijali ve „svatých tajemstvích“, abychom za něj poděkovali, a formulujeme novou prosbu: aby nás tento dar proměnil, nebyl
k našemu odsouzení, ale ke spáse. Abychom ho byli hodni. Uvědomujeme si, že to, co jsme
od Pána přijali ve svátosti jeho Slova i ve svátosti jeho Těla a Krve, máme nyní nést do
celého světa – všude kam přijdeme, každému, s kým se potkáme.
Nemusíme se stydět o něco prosit, ovšem s vědomím, že Boží dar nemusí být „ušit
přesně na míru“ našich přání a že nevyslyšení je často milost očišťující. Pěkně to vyjádřil
při svém vášnivém hledání, jak porozumět Bohu Trojjedinému, svatý Augustin: „Pane, hledal jsem tě, a ty ses mi dal nalézt; ale když jsem tě nalezl, dej mi milost, abych tě hledal i dále.“
Bůh našich potřeb umírá na zadostiučinění (tím, že mu děkujeme). Bůh naší touhy v nás
probouzí hnutí neukojitelné.
A už se blíží závěr mše svaté. Ne pouhý rozchod, prostý odchod domů, ale propuštění
s posláním. Předtím kněz může přednést shromážděným několik sdělení, která se týkají
celého společenství, především nutné informace o nejbližším dění ve farnosti, plánovaných
setkáních, bohoslužbách, apod. Mohou obsahovat i dík, blahopřání, doporučení a rozloučení. Vhodné je stručné shrnutí základního motivu oslavy – umožňuje snazší přechod od
liturgie k činu, od toho, co jsme slavili, k tomu, co tvoří náš život, poukazuje na souvislosti.
Nemá to však být druhé kázání, ani zbytečné vtipkování, aby si věřící odnášeli v srdci skutečně Slovo Boží, a ne společenskou invenci pana faráře.
Před propuštěním dává kněz lidu požehnání. Je to prosba, aby Bůh zvláštním způsobem
vylil svou milost na všechny přítomné. Od běžné prosebné modlitby se liší tím, že předpo28

kládá zvláštní autoritu toho, kdo ji pronáší.
Kněz tu opět jedná „in persona Christi capitis“. Většinou používá jednoduchou formuli:
„Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn
i Duch svatý“ – a dělá nad shromážděním
velký kříž. V některých dnech a při některých příležitostech před ní může vložit trojitou formuli nebo žehnací modlitbu. Takové
rozšíření odpovídá staré tradici.
Podobných formulí se užívalo třeba při
propouštění katechumenů (těch, kdo se teprve připravovali na křest a nezúčastnili se
proto eucharistické bohoslužby a svatého
přijímání).
Český misál obsahuje řadu trojitých požehnání především pro svátky, ale i pro různá období roku. Lze jich použít nejen na konci mše, ale i při bohoslužbě slova nebo při udílení svátostí. Kněz při nich vztáhne ruce nad obec a pronáší nebo zpívá slova slavnostního
požehnání. Patří sem i tzv. Áronské požehnání (Num 6,24-26): „Hospodin ať vám žehná
a ať je vaší stráží. Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi. Ať k vám svou tvář
obrátí a naplní vás svým pokojem.“
Jindy – podle situace – může použít žehnací modlitbu „nad lidem“ (supra populum).
O nedělích v postní době je povinná. I při ní vztahuje ruce nad věřící.
Mše svatá končí propuštěním. Latinskou formuli „Ite, missa est“ (doslova ji lze jen těžko
přeložit) vyjadřují moderní jazyky různě. České „Jděte ve jménu Páně“ je zvlášť výstižné.
Není to totiž pokyn k odchodu domů, je to poslání! V něm až k nám doléhají Ježíšova slova,
kterými se zde na zemi loučil se svými učedníky: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
všem lidem. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.“ (srv. Mk 16,1516). Znamená to: Svým životem – a kde je to třeba i slovy – vydávejte svědectví o Ježíšovi,
protože i na vás záleží spása jiných lidí! Neschovávejte si milost a pravdu pro sebe. Jděte!
Máte úkol v tomto světě. Ujměte se Ježíšova díla! On je s vámi po všechny dny, až do konce
světa.
„Oběť tvá je dokonána, Kriste, Králi nejvyšší; kde tvá smrt je zvěstována, tam ať svět ji uslyší.
My, kdo její cenu známe, buďme hlasem v mlčení. Až své dílo vykonáme, kéž jsme s tebou spojeni.“ Závěrečná sloka jedné z našich mešních písní (č. 515) nádherně vystihuje náš úkol
i odměnu. Mše svatá má své prodloužení na našich ulicích, pracovištích, školách i doma
v rodinách. Druhý vatikánský koncil říká jasně: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší
doby, zvláště chudých a jakkoli postižených, je radostí a nadějí, smutkem a úzkostí učedníků
Kristových, a není nic opravdu lidského, co by nenalezlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství
se totiž skládá z lidí, kteří, sjednoceni v Kristu, jsou Duchem svatým vedeni na svém putování
do království Otcova a přijali zvěst o spáse, kterou mají podat všem.“ (Gaudium et spes, čl. 1).
„Bohu díky!“ – za to, že si nás Pán vybral, že se s námi sjednotil, že smíme být nástroji
jeho díla spásy.
P. Pavel Liška
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Biskupové českobudějovičtí
Josef Hlouch
(1947 – 1972)
Dokončení z minulého čísla:
Narodil se 26. března 1902 v Lipníku u Třebíče a byl 5. července 1926
v Olomouci posvěcen na kněze. Láska k Nejsvětější svátosti a k Panně
Marii, která jej provázela od studentských let na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, zůstala mu trvale. Své působení začal jako kooperátor ve Spálově, odtud byl zanedlouho přemístěn do Kladek u Prostějova a pak jako administrátor do Jesence. Z Jesence putoval do
Brantic u Krnova a 1. září 1928 se stal expozitou v olomouckém předměstí Hodolanech. To
bylo pro něj místo zkušební. Spletité poměry zvlažnělé farnosti daly mu zkušenosti, praxi
a umění pastorační. Tam čerpal látku k pastoračním úvahám o odpadu od církve a o návratu
do ní (knihy Problém odpadu od církve z r. 1937 a Konverze a konvertité z roku 1940), tam
upozornil na sebe nevšedním nadáním ve vedení duší profesorský sbor Cyrilometodějské
bohoslovecké fakulty olomoucké, který jej povolal, aby se habilitoval (1934), a přijal jej pak
do svého středu jako profesora pastorálky (1945). Tam vykrystalizoval dr. Hlouch v typ
kněze, který je znalcem lidské duše,
jejím vůdcem a rádcem. Ovocem jeho
kázání, pastoračních rozhovorů a exercicií byla duchovní obnova Hodolan.
Svým slovem z kazatelny poutal mladé
dělníky i inteligenci a z Velehradu, Sv.
Hostýna a jiných poutních míst jej znal
všechen moravský katolický lid. Byla to
proto šťastná volba, která jej 28. června 1947 určila pro biskupský stolec
českobudějovický. Svým kázáním při
intronizaci 7. září získal si rázem srdce
věřícího lidu. Rozvážní Jihočeši, chladnější než Moravané, vycítili, že dostali pastýře mimořádných kvalit, který
opustil výhodnější životní podmínky
a přichází k nim s láskou. Proto šli za
ním, kdekoliv se objevil na svých apoštolských cestách na poutních místech
nebo při udělování svátosti biřmování.
On sám se rychle seznámil s rozsáhlou
diecézí a vžil se do nových poměrů. Po
třech letech jeho činnosti bylo zřejmé,
že se v diecézi probouzí nový život.
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Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 a zánik některých pohraničních farností
si vyžádal novou organizaci diecéze. Byla rozdělena na vikariát generální (města České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Jindřichův Hradec, Klatovy, Písek a Tábor) a dvanáct
vikariátů venkovských, jež odpovídaly hranicím politických okresů.
Požehnaná činnost biskupa Hloucha netrvala dlouho. Po slavnosti Božího Těla r. 1950
byl internován ve své rezidenci a potom držen v zajetí na různých místech v Čechách a na
Moravě. Nedal se však zlomit. Když se po osmnácti letech 9. června 1968 znovu ujal úřadu,
pracoval se stejnou horlivostí. V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Českých Budějovicích
zavedl stálou výstavu Nejsvětější svátosti oltářní. S pomocí věřících důkladně opravil katedrální kostel sv. Mikuláše a chrámový prostor upravil podle nových liturgických předpisů.
Diecézánům zanechal svou Minutěnku, sbírku krátkých rozjímání na každý den, kterou
napsal r. 1964 za pobytu v Koclířově. Zemřel po krátké nemoci 10. června 1972 s ujištěním:
„Všechny vás v srdci na věčnost nesu.“ Pohřben je na hřbitově u svaté Otýlie.
Podle knihy prof. Jaroslava Kadlece Českobudějovická diecéze, vydané r. 1995 Sdružením sv.
Jana Neumanna v edici Knihovna Setkání, použito se svolením Biskupství českobudějovického.

Pozvánka do sboru
Dětský chrámový sbor v Prachaticích již několik let spolupracuje se skupinou Elaion
a doprovází ji na dětských mších. Někdy si ale zazpíváme i sami na různých akcích. Zpíváme
například pravidelně při oslavě svátku sv. Cecílie v Prachaticích, zpívali jsme ale také třeba
při křtu dětí v Chrobolech. Na zkoušky se scházíme jednou za dva týdny, kde trénujeme
vždy na příští dětskou mši. Cvičíme různé křesťanské písničky, které se snažíme vybrat
tak, aby se nám líbily a zároveň hezky doprovodily dětskou mši svatou. Děti nemusí být
vyloženě hudebně nadané, hlavní je chuť si s námi zazpívat.
Od září 2016 bychom se opět chtěli pravidelně scházet a budeme moc rádi, když naše
řady rozšíří další děti, proto se nebojte a přijďte mezi nás.
Petr Šrámek
Jedná se o dětský pěvecký sbor, který doprovází skupinu Elaion a který vystupuje každou první neděli v měsíci v kostele sv. Jakuba staršího a při dalších příležitostech a akcích.
Vede ho sbormistr Petr Šrámek, který v Elaionu hraje na housle. Letos nás zpívá 9, někdy
10.
Nejprve se rozezpíváme na různé slabiky. Potom nám Petr rozdá noty, zeptá se, jestli to
známe. Pokud ne, tak nám píseň předzpívá. Většinou máme dvě písně. Na konci zkoušky
se ptáme, kdo byl nejhodnější a ten potom (pokud někdo přinesl bonbony, čokoládové
bonbony a tak dále) dostane odměnu.
Přihlaste své děti na příští školní rok. Naučí se zpívat, a pokud mají nějaký vztah k hudbě, tak mohou i doprovázet při dětských mších. Tak na co čekáte? Petr se těší na další děti,
které se chtějí dostat do jeho sboru. Petr je úžasný sbormistr, a i když se něco pokazí, tak
se nezlobí, ale snaží se, aby se to už nestalo.
Lucka Hejhalová, členka sboru
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Stojí za přečtení
Vůle Boží – zbožná fráze?
Ladislav Kubíček
Pro mnoho z nás by tato slova mohla být bez otazníku:
buďto nám skutečně připadají jako fráze, nebo je jako frázi
používáme, zcela bezmyšlenkovitě. Vyskytnou se nějaké
překážky na naší cestě? Tehdy máme sklon říci, že Boží
vůle je tuto cestu opustit – to je snadnější než se zamyslet
nebo se snažit vytrvat. Jindy si zase chceme za každou cenu
obhájit něco, co se nám líbí, čeho se nechceme vzdát, a opět
mluvíme o Boží vůli. Jenže ne všechno, co je nám příjemné a vychází nám bez problémů, je vůle Boží. Jednou jsem
neplánovaně vyslechla rozhovor dvou žen na téma numerologie. Jedna z nich vyprávěla, jak přemýšlela, zda se má
přihlásit na numerologickou školu, a řekla si, že když zavolá na příslušné číslo a do hodiny
dostane zprávu o přijetí, bude to znamení, že to tak má být. Jistě není třeba zvlášť zdůrazňovat, že takhle se Boží vůle nehledá, že takhle nevypadá (tím spíš, že numerologie spadá
do okultismu, který je modloslužbou). Často právě naše představa nám brání vidět Boží vůli
v našem životě. Navíc nestačí jen ji znát, ale chtít ji také plnit, byť nám to šlo proti srsti.
Někdy nazveme některé události náhodou. Ovšem právě autor knihy v takových údajných
náhodách poznává Boží oslovení. Náhoda je synonymem Prozřetelnosti.
Bůh se svým lidem uzavírá smlouvu. V Novém zákoně Ježíš Kristus uzavírá novou
smlouvu, kterou potvrzuje svou krví. Jenomže některým z nás zůstala ze smlouvy jen
památka, jakási vzpomínková slavnost. Stačí snad na Kristovu smrt na kříži a jeho prolitou
krev jen vzpomínat? Je třeba se snažit důsledně tuto smlouvu dodržovat. Kéž Duch svatý
vede naše myšlenky, slova a skutky, aby náš život byl naplněním Boží vůle.
Romana Bilderová

TF JČU v Č. 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 června 2016
Více informací na: dks@bcb.cz nebo na tel. čísle 380 420 313
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Svatý křest
Sedmá neděle velikonoční…
8. května 2016 – den jako
vymalovaný. Už od rána zní
ptačí zpěv a ve vzduchu voní
opravdové jaro. Obloha je jak
vymetená a sluníčko se usmívá ostošest. Na „brusinkovém“
vršku v Chrobolech září kostelík jak z obrázků pana Lady
a v jeho nitru se chystá velká
slavnost. Kromě toho, že právě
tento den se letos spolu sešlo
několik svátků najednou (Svátek matek, Panna Maria – Prostřednice všech milostí a státní
svátek Den osvobození), se zde skrze svatý KŘEST narodí pro Krista dvě chrobolská dítka.
Emmička a Tomášek Dejmkových, které na křest připravily naše milé paní katechetky Lenka Hanžlová a Maruška Turková.
Přesně v 11 hodin dopoledne začala hrát muzika v podání dětského pěveckého sborečku
pod vedením Petra Šrámka. Ovšem nechyběly varhánky paní Hanky Muškové a nezahálel
ani hlas paní Hedviky Říhové. Mše svatá byla opravdu krásná. Opět tolik radosti, světla
a lásky. Slavnostní náladu umocnila i přítomnost našeho otce vikáře Josefa, který přijel
mezi nás, aby nejen pokřtil Emmu s Tomášem, ale aby také pozdravil naši nebeskou Matku
v měsíci, který je jí zvláštním způsobem určen. Přijela i spousta poutníků a cyklistů a samozřejmě že přišli i místní. Tentokrát ve větším počtu než obvykle.
Na závěr slavnosti jsme se ještě vyfotili a následovalo malé pohoštění od našich „NOVOKŘTĚNCŮ“. Výborné koláčky, perníčky
i linecké cukroví napekly hodné sestry
v Kristu Maruška Turků, p. Fürbachová a p. Dejmková, kterým tímto také
moc děkujeme. Rozdali jsme kytičky
maminkám a s vděčností Bohu jsme se
rozešli do svých domovů, kde se v oslavě ve většině případů (jak jsem se dozvěděl) pokračovalo. Zkrátka nádherný,
požehnaný den.
No a co říct na závěr? Sláva Bohu,
že se tak krásně oslavil a že nás „hříšné
nádoby“ opět povzbudil a naplnit radostí ráčil.
JuPet
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Čtení na pokračování
František Hobizal
Humor v církvi dovolen
(Loučíme se s touto úsměvnou knihou vzpomínkami z úplně jiného ročního období:)
Jak jsem dělal čerta na Lomci
U sester na drahém Lomečku jsem se od roku 1983
zúčastňoval pravidelně jejich mikulášských nadílek a dalších domácích podniků. A brzy jsem převzal i úlohu sv.
Mikuláše. Toho jsem dělal nejčastěji. Když tam ale potom
začal jezdit i P. Slávek, P. Pavel, P. Mirek a jiní, prošel jsem
různými rolemi: dělal jsem sv. Lucii, sv. Barboru, dokonce i Smrt, ba jednou i samotného archanděla. Ale co jsem
toužil, sehrát si jednou také roli čerta. Věděl jsem, že se ctihodná Matka bojí, a schystal jsem
parádní kousek. Jenomže P. Slávek namítal: „Nejsi na to, vždyť sotva chodíš.“
A přece se to uskutečnilo. Scénář: on, jako mladý čert, vpadne nejdříve dovnitř, zaujme
pozornost sester, pak vejde sv. Mikuláš, andělé a další suita a já potom, jako starý čert se
nenápadně připlazím pod stoly k Matkám, popadnu je za nohy a ze vší síly vykřiknu: „Pojď
do pekla!“
Vplazil jsem se pod stůl – a konec. V refektáři už byl hluk, mluvení a já supěl pod stolem
a nemohl ani dopředu ani dozadu. Zapomněl jsem, že stoly mají trnože, zapomněl jsem
na svou korpulenci, a tak se zpod stolu ozývalo mumlání a brblání, stůl se jen nadzdvihl
a v té chvíli se zdvihl nadšený jásot, když zpozorovaly uvěznění starého čerta. A už se nikdo
nebál. Tak neslavně skončil můj čert na Lomci.
Jak jsem dělal sv. Lucii
Vždy 13. prosince – už tradičně – přicházela do farské kuchyně svatá Lucie. To jsem si
vzal paruku, trochu se umoučil, albu, do košíčku kafe, čokoládu pro tetu, měchačku a rožnutou svíčku. V kuchyni jsem se dal do zpěvu: „Já jsem svatá Lucinka, panenka, pro jméno
Páně sťatá.“ Tetu jsem trochu otloukl měchačkou a dal dárky a bylo to. Těšívala se na to.
Jenomže jednou povídá: „Pane děkane! Což kdybyste šel udělat Lucii také paní Kohoutové? Ta by měla radost!!“ Paní Kohoutová byla stará paní, bydlela přes ulici a často k nám
chodila. Tehdy už jí bylo asi 92 let. Odmítl jsem: „Co tě vede, teto. To bych musel přes ulici
a jsem takhle vymustrovaný.“ „Ale vždyť padá sníh a je tmavo a nikdo nejde, to byste to
snadno přeběhl.“ Ještě jsem se bránil, ale nakonec jsem šel. Teta prohlédla ulici a já honem
přeběhl.
Paní Kohoutová bydlela v prvním patře a šlo se k ní předsíňkou, která měla prosklené
dveře, a také do kuchyně byly dveře prosklené. Boženka (tak jsme jí říkali) se právě skláněla
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u kamen a rozdělávala. Zaklepal jsem, vstoupil a spustil: „Já svatá Lucie přicházím k vám!“
Paní vypadlo dřevo z ruky a zbledla. Začal jsem zpívat: „Já jsem svatá Lucinka…“ atd. Najednou vykřikla: „Ježíši Kriste!“ To mi trochu narušilo produkci. Za koho mne má? Tak jsem
opakoval, že jsem svatá Lucie, a znovu zpívám. Jenomže do toho se ozývají její výkřiky:
„Proboha co se to stalo?!“ „Co budeme dělat?“ „Ubohá Růženka!“ (To myslela tetu.) „Ubohá
farnost!“ To všechno mne rozčililo tak, že povídám mohutným hlasem: „Copak nevidíte?
Já jsem přece svatá Lucie!“ Chlácholivě vztáhla ke mně ruce: „Jistě, pane děkane, vy jste
svatá Lucie. Já to dávno vím, že vy jste byl vždycky svatá Lucie!“ Hodil jsem jí na stůl dárky
a utekl domů, kde jsem mé tetě řekl: „Ještě jednou mě někam pošli dělat svatou Lucii!“
Jak jsem představoval betlémskou hvězdu
Zosnoval jsem takovou docela jednoduchou hru o tom, jak betlémská hvězda vede tři
mudrce do Betléma. První uvedení bylo na milém Bryndlu, což jest Dobrá Voda u Nových
Hradů, u sester IBMV. Obsazení: Tři králové: kněží Mirek, Pavel a Vendelín (ten byl černý),
krále Heroda hrál P. Slávek, velekněze P. Metoděj OCarm. Měl tam být i P. Johánek a zamlouval si úlohu obláčku, který zakrývá hvězdu, ten že prý nemusí nic mluvit. Nevím už,
jestli tam potom byl.
Já si připravil báječný vstup. Chtěl jsem rozrazit skleněné dveře refektáře, kde čekaly
sestřičky, a s mohutným zpěvem „Glóóória in excelsis Deo – Alelujááá“ vlétnout dovnitř
a uvést hru. Betlémskou hvězdu (velikou) jsem měl na prsou, protože na hlavu nešla.
Tak tedy: zařval jsem, vletěl dovnitř a – achich, sestřičky měly napastovanou podlahu
– já sebou říznul na zem, podjely mi nohy a já po zadečku obrovskou rychlostí profrčel refektář, rozrazil na druhé straně další skleněné dveře a zmizel v hlubinách vesmíru. Sestry
byly otřeseny, některé úlekem a některé – naopak – musely chvátat kamsi.
Jak jsem se učil řídit auto
Dodnes lituji, že jsem se nenaučil řídit auto, ačkoli – teoreticky bych to zvládal. Sice
lomecké sestry Teofila a Magdalena mne prosily, abych se určitě neučil auto řídit, že prý
tam, kde pojedu já, nebude moci jet nikdo jiný (asi by to pravda byla, protože bych nenechal
nikoho předjet). A přece jsem se dvakrát učil auto řídit.
Nejprve jsem jel s knězem – kolegou z Libína a zjistil, že u nich na té cestě by to šlo. Tak
jsem se tam vypravil s jiným kamarádem. Řekl mi: „Hlavně se neboj. Po stranách je břeh, nemůžeš nikam vyjet.“ No dobře. Vzal jsem volant a jel, kamarád dával pozor, ale najednou se
cesta rozdvojila, rozdělila, já se lekl, stočil auto vpravo, prorazil malý plůtek a rázem jsme byli
na nějakém dvorku, kde se rozkdákaly a rozutíkaly slepice. Vyběhla paní a volá: „Co tu děláš,
ty hlupáku, ty blbe jeden. Kam to sem jedeš?!“ Vylézal jsem z auta. Jakmile mne uviděla,
spráskla ruce a volá: „Jéminkote, jaká to vzácná návštěva! Pan děkan bavorovský… vítejte!“
Podruhé jsem študoval jízdu na nové silničce mezi Zálužím a Radějovicemi. Byl podvečer, slunce už zapadalo, sena voněla. Jel jsem klidně, silnička byla rovná. Najednou kde se
vzal, tu se vzal, proti mně traktor s vlečňákem. Zastavil jsem a volám: „Ihned se obrať!“
Poznal mě: „Velebný pane, propána, to přeci nemůžu. Tady se neobrátím.“ Ale trval jsem
na svém. Couval chudák až k Radějovicům a můj spolujezdec povídá: „Ne. Raději nejezdi.
Nejsi k tomu.“
35

Malý slovníček církevních pojmů

K

niha Job
Kniha Job je knihou Starého zákona. Je psaná hebrejsky a doba vzniku spadá asi do 5.
století před Kristem. Dílo je psáno v podobě poetického dialogu v próze, zarámovaného
úvodem a epilogem. Dějově je příběh zasazen do země Uz do blíže nespecifikované doby.
Jádrem je vyprávění o Jobovi, spravedlivém člověku, který je pronásledován utrpením.
Ústřední část vyprávění tvoří rozhovor Joba se svými třemi přáteli, kteří ho přišli navštívit, když slyšeli o jeho neštěstí. Nejprve si Job stěžuje na svůj nespravedlivý osud, pak si
přátelé postupně berou slovo. Podle jejich názoru se Jobovi daří zle, protože zřejmě nějak
zhřešil. To odpovídalo tehdejší oficiální moudrosti, podle které Bůh odměňuje a trestá lidi
podle jejich zásluh a jejich vin. Jestliže se Jobovi daří zle, znamená to podle nich, že někde
zhřešil. Job jim postupně odpovídá a ve svých odpovědích popírá platnost této moudrosti.
Opírá se přitom o své svědomí a o jiné případy, které zná ze svého okolí. Proto od Boha
Římskokatolická farnost Prachatice ve spolupráci s městem
žádá vysvětlení své bolesti, které vnímá jako
nespravedlivou.
vás srdečně zvou na
Autor knihy na Jobův nářek odpověď nedává. Job je sice spravedlivý, ale to neznamená, že by měl právo za to od Boha vyžadovat nějakou odměnu. Bůh je svobodný a moudrý
a žádná lidská moudrost se mu nevyrovná. Pro člověka tak utrpení zůstává tajemstvím
a nezbývá mu než věřit, že Bůh ví, proč ho dopouští.

Oslavy
sv. Jana N. Neumanna

Římskokatolická farnost Prachatice
ve spolupráci s městem Prachatice
vás srdečně zvou na

Oslavy
sv. Jana N. Neumanna
pátek 17. 6. – sobota 18. 6. 2016 v Prachaticích

pátek 17. června - sobota 18. června 2016 v Prac
pátek 17. 6. – areál na Parkáně
Pátek 17. června – areál na Parkáně
17:00 Baletní pohádka v podání baletního studia ZUŠ Prachatice
17:00 Baletnískupiny
pohádka v podání baletního studia ZUŠ Prachatice
17:45 Elaion – hudební vystoupení prachatické
17:45 Elaion - hudební vystoupení této prachatické skupiny
19:00 Pavel Helan – vlídný písničkář (www.pavelhelan.cz)
19:00 Pavel Helan - “vlídný písničkář” www.pavelhelan.cz
V případě deště bude program v kostele sv. Jakuba
sobota 18. 6.
V případě deště bude program v kostele sv. Jakuba
10:00 Slavnostní poutní mše v kostele sv. Jakuba
Sobota 18. června

10:00 Slavnostní poutní mše v kostele sv. Jakuba
Aktuální informace na www.farnostprachatice.cz

Prachatické muzeum - stálá expozice "Životní pouť sv. Jana N. Neumanna"- v době
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Pouť do Lurd
Pouť Řádu maltézských rytířů
s Pány nemocnými do Lurd 2016
Známe mnoho fyzických uzdravení, která se zde stala. Událo se zde i mnohem více
uzdravení lidských duší ve svátosti smíření a také vztahy člověka k Bohu a lidem. I my jsme
se vydali na pouť s mnohými očekáváními a touhou setkat se s Bohem a Pannou Marií.
Lurdy jsou důkazem, že Bůh je opravdu přítomen mezi námi. Bůh nás po stvoření světa
neopustil a provází nás naším životem a je připraven nám pomoci i zázrakem, pokud to
prospěje k naší spáse nebo spáse bližních.
Velmistr řádu rozhodl, že maltézský řád bude slavit tento Svatý rok milosrdenství během mezinárodní poutě do Lurd, kam každoročně putují maltézští pomocníci s Pány nemocnými. Projití Svatou branou milosrdenství se uskutečnilo v sobotu 30. dubna 2016.
Svatá brána je zřízena u Bretaňské Kalvárie.
Slavení mělo čtyři části:
1. Průvod – příprava projití bránou (modlitba růžence).
2. Vstup do Svaté brány milosrdenství – pokropení svěcenou vodou – připomenutí křtu
a obnovení křestních slibů.
3. Eucharistická adorace – chvály a díky před Nejsvětější Svátostí.
4. Naše poslání zvěstovat milosrdenství.
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš Otec.“ (Lk 6,36) Milosrdenství je mostem, spojujícím Boha a člověka, otvírá naše srdce naději, že jsme milováni navždy bez ohledu na
naši hříšnost. Je třeba si uvědomit a s naléhavostí celým svým životem sdílet, svědčit
a zvěstovat o milosrdné lásce Boží, neboť svět opravdu toto svědectví potřebuje. K této
obnově života nás zve papež František během tohoto Svatého roku.
Velkým zážitkem na této pouti bylo sledovat členy řádu. Jak stovky mladých lidí z celého
světa obětavě a ochotně slouží těžce nemocným lidem. S obrovskou láskou a radostí táhnou
rikši a vozíky s nemocnými do basiliky Pia X. Během necelé půlhodiny ji velmi spořádaně
zaplní 30ti tisíci nemocnými i poutníky. Je krásné vidět, v jaké úctě mají své Pány nemocné
a pokládají si za čest jim sloužit a tak skrze ně získávat ony poklady v nebi, které mol ani
rez nezkazí.
Kdo nemůžete jet do Lurd osobně, je možné přes internet sledovat živé vysílání na www.
lourdes-france.org. Příští pouť s Pány nemocnými bude 4. – 8. května 2017, je možné se
zúčastnit jako poutník nebo i nemocný na vozíku, maltézský řád vám poskytne zdarma
asistenta. Více na www.lurdy.eu. 
Jana Šebellová

Vypravili jsme se
Slavnostní mše svatá ve Vimperku
V pátek 22. dubna 2016 v 18.00 hod.
se konala výjimečná slavnostní mše
v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Svobody při příležitosti svátku sv.
Inocence, patrona města Vimperk. Mši
sv. celebroval P. Petr Misař za asistence
jáhna Jaroslava Filipa.
Po skončení mše bylo možno shlédnout ostatky sv. Inocence. Jsou zahaleny
do roucha posetého ozdobami, barevnými kamínky z dílny šumavských sklářů.
Podle římského historika Eusebia byl sv. Inocenc v roce 303 po Kristu umučen. Vypráví
se o něm, že mu neuškodily plameny ani voda. Tehdejším pronásledovatelům křesťanů se
jej nakonec podařilo usmrtit oběšením. Byl pochován v římských katakombách.
Ostatky tohoto světce nebylo lehké do Vimperka dostat. Podařilo se to rodákovi z Vimperka panu Janu Squorovi. Získal darovací listinu v Římě dne 7. června 1764. Do Vimperka
se dostaly až 1. prosince 1768.
Ostatky sv. Inocence byly v roce
2015 renovovány a uloženy na původní místo pod barokní oltář. Tyto
oltáře měly většinou podobu hrobu,
kam se ostatky ukládaly. My křesťané nezapomínáme na oběti mučedníků, kteří položili život za víru
v Ježíše Krista.
Po slavnostní mši pozval P. Petr
Misař přítomné do šumavského pivovaru na přátelské posezení, kde
se kromě dobrých jídel podávalo
pro dnešní den uvařené 19° tmavé
pivo Inocenc. Pivo bylo skvělé chuti
a nálada přítomných také. Hezkou
atmosféru v pivovaru podpořilo duo
harmonikářů.
Myslím si, že tak to má být. Lidé
se mají také pobavit, zapomenout na
starosti a problémy, kterých je v současném světě opravdu dost a dost.
Milli Hojdekrová
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Stalo se
Cyklus koncertů duchovní hudby v kostele sv. Anny na Libínském Sedle
V kostele sv. Anny na Libínském Sedle se v neděli 8. května 2016 konal 2. koncert z tohoto cyklu. Návštěvnost byla mimořádně vysoká. Řada lidí využila tentokrát nabídku dopravy
z Malého náměstí v Prachaticích. Smíšený pěvecký sbor Musica Viva z Horní Plané pod
vedením nového sbormistra, pana Václava Krause, sklidil velký potlesk. Srdečná atmosféra,
která panuje na všech těchto koncertech, byla tentokrát ještě zvýrazněna tím, že při jedné
skladbě se na výzvu pana Krause z publika připojili zpěvem i přítomní členové sboru Česká
píseň Prachatice. Všichni odcházeli s úsměvem na rtech a s ohledem na sluníčko, které
během koncertu prorazilo skrze mraky, se do Prachatic mnozí vydali pěšky.
Na měsíc červen je připravena opravdová novinka. A to nejen v osobách interpretů,
kteří zde vystoupí poprvé. Novinkou je i skutečnost, že se jedná o muzikoterapeutický
koncert. Všichni víme, že hudba nás dovede potěšit, povzbudit, zahnat smutek z duše.
Proto ji ke svému životu tak velmi potřebujeme. Pojem „muzikoterapie“ jistě každý z nás
minimálně slyšel. Málokdo měl však asi příležitost získat vlastní zkušenost. Nyní se vám
tato možnost nabízí v podání interpretů, kteří se muzikoterapií dlouhodobě a úspěšně
zabývají. Jsou jimi paní Pavla Žílová a pan Mgr. Zbyněk Mikuláš. Uslyšíte nejen skladby
známých autorů, kterými jsou Friedrich Händel, W. A. Mozart a další, ale budete mít i možnost zjistit, jak na vás působí zahrání téže skladby v různých frekvencích. Kostel sv. Anny
na Libínském Sedle je tedy místem, kde 11. 6. 2016 v 17:00 hod. můžete nejen uslyšet
krásnou hudbu, ale můžete se i něco nového a zajímavého dozvědět.
Další prázdninové koncerty:
23. 7. 2016 – smíšený sbor Česká píseň Prachatice
27. 8. 2016 – housle M. Žitný, klavír P. Kučerová
Eliška Weysserová
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