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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KNIHA MozAIKA ŽIVoTA
(pokračování)

Bloudění i blouznění je nebezpečné.
„Buďte střízliví a bděte…“

+ + + + + + + + + + 

To, co tě zraní, 
může prospět tvému zrání.

+ + + + + + + + + + 

„Chcete-li učinit někoho nešťastným, 
dejte mu všechno, co si přeje.“

+ + + + + + + + + + 

Duch Boží vane, kde chce.
Duch Zlý se plete do všeho.

+ + + + + + + + + + 

Trpíš, nebo se trápíš?
Trpí, kdo myslí na druhé.
Trápí se, kdo myslí jen na sebe.

+ + + + + + + + + + 

„Dej Bůh štěstí!“
Krásné přání; 
dnes bohužel zapomenuté.



milý Pepo,
měli jsme redakční radu a Tvoje 
židle byla prázdná. Chvíli mi tr-
valo, než jsem přijal skutečnost, 
že už prázdná napořád zůstane. 

Potřeboval jsem s Tebou probrat nějaké fotky. Od 
září jsme totiž zřídili novou rubriku, kde chceme 
představit jednotlivé vikariáty naší diecéze. Je 
jich deset a  čísel v  ročníku také deset, takže to 
vyjde akorát. Fotku jsem tam dal tu s tím koste-
lem, co jsi onehdy fotil, snad to bude dobré. Pak 
jsem potřeboval, abys zajel do Vimperka vyfotit 
ministranty. Akolyty jsme už představili všechny, 
tak nás napadlo vybrat z farností nějaké zajímavé 
ministrantské tipy a udělat s nimi rozhovor. Sám 
víš, jak se v kostele špatně fotí, ale zvládli jsme to. 
S tím putováním po šumavských a pošumavských 
hřbitovech budeme pokračovat i v tomto ročníku. 
Teď je Nicov, tak kdybys tam nahoře potkal něko-
ho z Nicova, zeptej se, co on na to. Nevím, jestli 
tam dostáváte náš časopis. Na internetu jsem 
adresu nenašel a na biskupství taky nevěděli. Ale 
myslím si, že to není špatné počtení, a tak byste si 
ho mohli nějak pořídit. Jinak tady skoro všechno 
při starém. Otec Pavel pokračuje v rubrice o mši 
svaté. Je to dost dobré a chtěl bych to pak vydat 
jako elektronickou knihu. A i v tomto ročníku se 
s ním vypravíme do Svaté země. Vlaďka nás dál 
provádí českými a  moravskými kláštery. Tento-
kráte z doby Karla IV. Když má ty sedmisté na-
rozeniny. V  rubrice Navštívili jsme je rozhovor 
s Lenkou. Moc Tě pozdravuje. Asi víš, že vyhrála 
anketu Duhové srdce. Přišlo pár nových kněží, až 
se usadí, vyzpovídáme je. Nezapomněli jsme ani 
na Krakov. Ale to si přečteš sám. Tak se tam měj 
a hlavně foť. Jo a Tvé jméno jsme v tiráži nechali. 
Však se s Tvými fotkami budeme setkávat měsíc 
co měsíc.

Za celou redakci
Tvůj šéfredaktor  
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ne  4. 9. 23. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí, 
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne

st  7. 9. středa 23. týdne v mezidobí, L. b.: zelená; nebo nezávazná památka sv. 
melichara grodeckého, kněze a mučedníka, L. b.: červená

čt  8. 9. svátek narození Panny marie, mše: Gloria, preface 1. („když slavíme její 
Narození“) nebo 2. o Panně Marii, L. b.: bílá

Pá  9. 9. Pátek 23. týdne v mezidobí, L. b.: zelená; nebo nezávazná památka sv. 
Petra klavera, kněze, L. b.: bílá

so 10. 9. sobota 23. týdne v mezidobí, L. b.: zelená; nebo nezávazná památka bl. 
karla spinoly, kněze a mučedníka, L. b.: červená

ne 11. 9. 24. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí, 
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne

Po 12. 9. Pondělí 24. týdne v mezidobí, L. b.: zelená; nebo nezávazná památka 
jména Panny marie, L. b.: bílá

Út 13. 9. Památka sv. Jana zlatoústého, biskupa a učitele církve, L. b.: bílá
st 14. 9. svátek Povýšení sv. kříže, mše: Gloria, preface vlastní, nebo 1. o utrpení 

Páně, L. b.: červená, 
čt 15. 9. Památka Panny marie Bolestné, mše: sekvence není povinná, perikopy 

vlastní, preface o Panně Marii, L. b.: bílá
Pá 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice, L. b.: červená
so 17. 9. sobota 24. týdne v mezidobí, L. b.: zelená; nebo nezávazná památka sv. 

kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků, L. b.: červená; nebo 
nezávazná památka sv. roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve, 
L. b.: bílá

ne 18. 9. 25. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí, 
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne

Po 19. 9. Pondělí 25. týdne v mezidobí, L. b.: zelená; nebo nezávazná památka sv. 
januária, biskupa a mučedníka, L. b.: červená

Út 20. 9. Památka sv. ondřeje kim tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga 
a druhů, mučedníků, L. b.: červená

st 21. 9. svátek sv. matouše, apoštola a evangelisty, mše: Gloria, preface o apošto-
lech, L. b.: červená

Pá 23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny , kněze, L. b.: bílá
ne 25. 9. 26. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí, 

L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
Po 26. 9. Pondělí 26. týdne v mezidobí, L. b.: zelená; nebo nezávazná památka sv. 

kosmy a Damiána, mučedníků, L. b.: červená
Út 27. 9. Památka sv. vincence z Paula, kněze, L. b.: bílá
st 28. 9. sLavnost sv. váCLava, mučeDníka, HLavníHo Patrona čes-

kÉHo nároDa – doporučený svátek, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní,  
L. b.: červená

Liturgický kalendář
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čt 29. 9. svátek sv. michaela, gabriela a rafaela, archandělů, mše: Gloria, preface 
o andělech, L. b.: bílá

Pá 30. 9. Památka sv. jeronýma, kněze a učitele církve, L. b.: bílá
so  1. 10. Památka sv. terezie od Dítěte ježíše, panny a učitelky církve, L. b.: bílá
ne  2. 10. 27. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí, 

L. b.: zelená, žaltář 3. Týdne

arCHanDěLÉ
Slavíme svátek tří archandělů, které 

nám představuje Bible jako ty, kteří stojí 
před Bohem (Dan 9,21; Tob 12,15; Lk 1,19; 
Lk 1,26; Jud 1,9 Zj 12,7).

Michael – „Kdo je jako Bůh?“ – vystu-
puje v knize Zjevení sv. apoštola Jana jako 
ten, který vede anděly v  boji s  Drakem. 
Dále je o něm zmínka v listě apoštola Judy.

Gabriel – „Bůh ukázal svou sílu“ (či 
„Muž Boží“) – vystupuje v evangeliu sv. Lu-
káše jako ten, který zvěstuje narození Jana 
křtitele a narození Mesiáše. Dále je o něm 
zmínka v knize proroka Daniela.

Rafael – „Bůh uzdravil“ – vystupuje 
v knize Tobiáš.

Nevystupují jako ti, kdo své činy při-
pisují pouze sobě, ale dávají za ně jméno 
Boha, neboť věrně stojí před Jeho tváří 
a plní svěřené úkoly Jeho jménem.

Katechismus katolické církve v  článku 
350 říká: „Andělé jsou duchoví tvorové, kteří neustále oslavují 
Boha a slouží jeho spásným plánům, které má vzhledem k jiným 
tvorům.“

Archandělé představují zástupce těchto čistých duchů 
a nebeská knížata.

Když se jeden z  archandělů představoval Tobiášovi, 
řekl: „Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připra-
veni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu.“ (Tob 12,15) Při-
tom číslo 7 se vyskytuje v  Bibli jako symbolické, značící 
plnost. 

Sv. Augustin říká: „Anděl je název úkolu, ne přirozenosti. 
Ptáš-li se, jak se nazývá tato přirozenost, je to duch; ptáš-li se, 
jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, 
co koná, je anděl.“

Podle www.catholica.cz
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Silný není ten, kdo dokáže pouhým pohledem 
složit někoho na lopatky,
ale ten,
kdo pouhým úsměvem někoho postaví na nohy.

 

čtyřlístek pro štěstí…
Moje první dny na novém působišti. Nový domov, 

nová sesterská rodina, pláč srdce po všem, co jsem 
opustila, navíc denní návštěvy u své těžce nemocné 
matky, za které jsem byla tehdy velmi vděčná, ale také 
rozbolavělá. Cítila jsem se zraněná, opuštěná, nepo-
třebná…

Vyšla jsem na zahradu, kde se odehrával benefiční 
koncert známé zpěvačky, která darovala své peníze na 
podporu mého nového domova. Stála jsem opodál, 
opřená o zeď a nebyla jsem schopná pro ten smutek 
ani jít mezi nadšené a tleskající diváky a užívat si zná-
mých písní…

Najednou ke mně přišel pán, kterého jsem neznala 
a už nikdy pak neviděla. Vzal moji ruku a vložil mi do 

ní čtyřlístek jetele. Obdařil mě úsměvem a odcházel. Dívala jsem se na ten zelený lístek jete-
le a  naplňovala mě zvláštní uzdravující radost. Byla jsem schopná zase se nadechnout a jít 
dál… Dlouho býval zaschlý lístek jetele na mém stole, pak se někam zatoulal, ale důležité 
bylo, že tento dar splnil svůj účel. Pochopila jsem příběh básníka Rilkeho, který dal žebračce 
jednou místo obvyklých peněz růži, a ona týden nepřišla, protože žila z toho daru srdce…

 
Špatný den…
Od rána není nic dobře, protože se na sebe do zrcadla podíváte přes pořádné brýle, mai-

lem jsou vám zaslány fotky, na kterých jste v pozici, ze které se zrovna nemusíte, a chce 
se napsat pár rozzlobených slov na adresu odesílatele, nic se nedaří, ani se vám nechce 
být na světě… A s touto náladou jdete svědčit o Boží lásce do hospice těm, kdo to chtějí 
přijmout. Samá jobovka, zemřel někdo, s kým jsem měla načatý hezký rozhovor a slíbili 
jsme  pokračovat v něm… 

Jsem poslána za paní, která dnes přišla, ale prý mě  asi nebude potřebovat… Vejdu do 
pokoje, paní je opravdu téměř na jiném světě, schoulená do křesla sedí u ní další paní – její 
sestra, která je v pozici doprovázející, protože manželovi nemocné došly síly… Ptám se, 
co bych mohla pro ně udělat… Nic, sestra je bývalá učitelka a je nevěřící, je sice pokřtěná, 
ale život šel jinak… Jak známé a časté informace. Pohladím umírající po pěstěných rukou 
s rudými dlouhými nehty a udělám jí křížek na čelo, jak to dělám všem, a odcházím s myš-

Boromejky
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lenkou, že jsem asi dnes ani neměla do hospice chodit. Najednou slyším paní v křesle, jak 
nesměle říká: „Sestřičko, prosím, otočte se. Mohla byste mě obejmout?“ Přitiskla se ke mně 
a velmi se rozplakala. Docela ráda jsem se k ní přidala. V tom objetí se ona uklidňovala 
a já ztrácela všechny moje „bolesti“ nepodařeného dne. Co byly v poměru velkého utrpení 
ze ztráty milovaného člověka? Následný rozhovor byl dlouhý a silný. Umírající paní se na 
nějakou dobu vylepšila a my jsme si spolu mohly ještě vážně promluvit, aby se připravila 
na smrt.

kdyby si mě tato žena všimla…
Když jsem za panem K. přišla poprvé, velmi radostně mě přivítal a propovídali jsme 

dvě hodiny. Opět jeden příběh lidského života, který by stál za knihu… Dvacátý čtvrtý 
ročník, nasazení na nucené práce do Německa a pak celý život práce a starostí o rodinu… 
Byl vzdělaný i sečtělý, dával najevo, že hned tak s někým by se nebavil… Moc mu záleželo 
na tom, abych se ho dotkla, viděl v tom předání mé velmi kladné energie. Přijal vděčně 
i můj dotek… požehnání na čelo. Asi po třetím rozhovoru mi už slábnoucím hlasem řekl, 
že když mě poprvé uviděl, pomyslel si: „Kdyby si mě tato žena všimla, tak jsem to tady 
vyhrál…“ Která žena by nebyla polichocena? Ani řeholnice z toho není vyňata. V otázkách 
víry to měl „srovnané“, jak on to řekl. Instituci církev nepotřeboval, ale Bůh byl v jeho ži-
votě významný… Tušil, že slábne, mluvení už nám spolu nešlo, ale vždycky jsem mu podala 
ruku a on mi děkoval při každém našem setkání… Chtěla jsem být u něj v jeho odchodu, 
ale skolila mě chřipka, a když jsem se po pár dnech vrátila, na jeho pokoji už byla cedulka 
s jiným jménem… Tušila jsem to a je v mých modlitbách. Nevím, vyhrál to u nás… nebo 
před svým Bohem?

 
sestřičko, vy máte tak hebkou ruku…
Jednou při vzpomínkové mši za zemřelé jsme se společně drželi za ruce při modlitbě 

Otče náš. Mou pravou ruku uchopil mladší muž, kterého jsem viděla dříve docházet do 
hospice, ale už jsem si vůbec nevzpomněla, za kým to tehdy chodil… Svíral mě docela pevně 
a  palcem mě hladil po hřbetu ruky. Byla jsem z toho rozpačitá ve svém řeholním pokročilém 
věku, ale se ctí jsem tu chvíli ustála. Nevím, jestli si uvědomoval, co dělal, nevím, jestli hladil 
někoho také po své levici? Každopádně to ve mně zanechalo silnou vzpomínku na něco 
příjemného a docela hezkého. Probíhají u nás kurzy dotekové terapie – bazální stimulace. 
Neměla jsem možnost tuto techniku nastudovat, ale když si to mé srdce rozhodne, často ji 
používám a teď i díky tomuto prožitku.

Příjem nového pacienta, starší vyděšený pán… z té své nové situace, ve které se ocitl… 
Už moc mluvit nemohl. Vzala jsem jeho ruku do své, on si tu mou přiložil na hruď a tiše 
pronesl: „Sestřičko, vy máte tak jemnou ruku…“ Začala jsem svým palcem hladit hřbet jeho 
ruky a tuto vážnou chvíli odevzdávat do ruky Boží.  Nic jiného nešlo dělat. Cítila jsem, že  se 
upokojil jako dítě, které drží jeho matka za ruku a těší ho, aby se nebál… Usnul a pak už 
můj dotek nepotřeboval. Občas si toto hlazení dovolím u našich pacientů, záleží na situaci 
a zjišťuji, že je jim to příjemné, jako mě tehdy… Díky, Bože, že jsem to směla prožít…

Ze vzpomínek S. M. Sebastiany,
které napsala  postupem let svého doprovázení v prachatickém hospici
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Life update

Pane, jsi to ty?
Nezaujaté, místy ustrašené výrazy věřících lidí se snoubí se směsí opovržení při pohledu 

na člověka ve středních letech, klečícího u vchodu do kostela s těžkou krosnou na zádech. 
V tu chvíli je skořápka onoho člověka vedlejší; to, že z něj čpí alkohol, z ucha mu trčí po-
dlouhlá náušnice a v ruce svírá jakousi papírovou krabici, mě nezajímá, neboť neznámý se 
dává usedavě do pláče, skrápí dlažbu kostela svými slzami a jeho vzlykání mi napovídá, že 
v hloubi duše s něčím zápolí. Jediné, co vím, je to, že s ním musím promluvit.

Můj jmenovec je člověk malého vzrůstu, o hlavu menší než já, křehkého nitra i kon-
stituce, narozen císařským řezem, otec dvou dětí. Jako by se v jeho alkoholovém opojení 
cosi pohnulo. Takřka jako malý chlapec oplakává svého zemřelého otce, kterého v tomto 
okamžiku nesmírně postrádá. Bůh ví, co se mezi nimi dvěma stalo. Možná dotyčný neob-
držel, tak jako mnozí další muži, tolik důležité otcovské požehnání, nebyl patřičně vyslán 
do vřavy světa... Možná mezi nimi kdysi plápolal oheň, otec duševně či fyzicky chyběl, 
a v životě poutníkově tak zela trhlina... Na podrobnosti se ptát neodvažuju.

Oči podlité krví a slzami zdánlivě zbídačené existence se však náhle mění v úsměv ma-
lého dítěte; dítěte Otce, jež bylo kdysi před lety ponořeno do křtu; u vody se držíce, když 
půjčovalo vodákům kánoe, uvědomujíce si svou marnotratnost a současně velikost vezdej-
šího chrámu i milost Boží. Nestačím mu připomenout: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení 
Judova, potomek Davidův.“ (Zj 5,5) Ani mu říci o tom, že „kdo sejí v slzách, žnout budou 
s jásotem“ (Žl 126,5) a že „tomu, kdo žízní, dá (Bůh) napít zadarmo z pramene vody živé.“ 
(Zj 21,6). Namísto toho se zmůžu akorát na podání ruky a naslouchající ucho.

Kolikrát projde Kristus kolem našeho zraku a my si jej nevšimneme? Jak málo někdy 
stačí, abychom pozdvihli ze země toho, kdo je obtěžkán či klopýtá, pouhopouhým oslove-
ním, nasloucháním, zájmem, ne-lhostejností... jk
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Ze starých kronik

netolice
Den 12. září 1858 byl den samých 

radostí a  učiněných památek. Nejdů-
stojnější pan biskup Jan Valerian, chtě-
je ukázati, jak velice si vážiti umí dobře 
spořádané a  zpravované osady Neto-
lické pod zprávou místního p.  děkana 
Fr. Wojty, slavil toho dne jakožto v den 
Jména panny Marii velkou pontifikální 
mši sv. s velkou asistencí, při kteréžto 
mši sv. i  místodržitelský rada a  spolu 
c. k. krajský p.  H. Wildner přítomen 
byl, jakož i celý sbor c. k. úřadníků, městské představenstvo, c. k. četnistvo a nepřehledný 
zástup nábožných osadníků. Slavnosti této předešlo kázání, konané vd. P. Frant. Touška 
staršího kaplana, jsouc přiměřené této slavnosti.

Naodpoledne o 2. hodině ubíral se Nejdůstojnější pan biskup vprostřed duchovenstva 
a nábožných osadníků k nově postavenému kříži z kamene před chrámem Sv. Václava po-
staveným k posvěcení. Kříž tento byl od důstojného a horlivého místního pana děkana 
p. Frant. Wojty na místě tom se nacházejícího dřevěného kříže postaven, a od Nejdůstoj-
nějšího pana biskupa Jana Valeriana řádně posvěcen.

Řeč po vysvěcení Sv. kříže konal sám Nejd. p. biskup s takovou důstojností a s tak dob-
rým oučinkem, že nelze slov dosti k pochvale najíti, a zkrátka jenom musí se podotknouti, 
že tak může mluviti ten, jenž má moc a vládne srdci lidskými. „Kříž hlásá lásku a žádá 
opětnou lásku“ – byl předmětem Jeho řeči.

Po vykonaném svěcení Sv. kříže ubíral se celý zástup nábožného lidstva do chrámu Páně 
Sv. Václava, kdežto se odbývalo požehnání, po kterémžto Nejdůstojnější P. biskup Jan Va-
lerian řeč velmi pohnutlivou již na rozloučenou držel. Jakoliv loučení každé dosti pohnut-
livé bývá a pláč vyluzuje – tak řeč mnohem pohnutlivější jest loučení s otcem duchovním, 
jemužto tisíce srdcí naproti tluče s láskou a s vděčností nakloněných. A tento cit vděčné 
lásky a náklonnosti nejvíce se projevil, když Nejdůstojnější Otec duchovní k jednomu ka-
ždému stavu a pohlaví zvláštně promluvil a požehnání svého biskupského udělil. Tu se 
cítilo každé srdce býti pohnuto, a jenom pláč a ustavičné sténání učinilo si průchod bolesti 
brzkého loučení se Nejdůstojnějšího Vrchního pastýře. Jakou slastí a spokojeností každé 
srdce naplněno bylo, nelze peru dokonale vypsati, zkrátka jenom musím podotknouti, že 
přítomnost milovaného Nejdůstojnějšího pana biskupa Jana Valeriana v Netolické osadě 
zůstane povždy v požehnané památce.

P. Frant. Toušek
Dne 13. září 1858 byl důstojný pan děkan p. t. František Wojta od Nejdůstojnějšího pana 

biskupa p. t. Jana Valeriana Jirsíka jmenován biskupským notářem a ještě u přítomnosti 
Biskupské Milosti v ten úřad přísahou potvrzen.
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Kláštery

klášter na slovanech – emauzy
Na našem putování za českými a moravskými kláštery se dostáváme do doby slavného 

českého krále Karla, pozdějšího císaře Karla IV. Jeho život zachycený ve vlastním životopi-
su Vita Caroli byl plný významných událostí a činů. V letošním roce oslavujeme sedmisté 
výročí jeho narození. Na svět přišel o páté ranní hodině 14. května roku 1316 do královské 
kolébky. Matkou byla Eliška z rodu Přemyslovců a otcem český král Jan Lucemburský. Jmé-
no Václav mu bylo dáno při křtu, který mu udělil sám mohučský arcibiskup.

Otec Jan nežil v dobrém vztahu s Eliškou ani s českými pány. Svého synka vytrhl ná-
silím z mateřské náruče a odvezl jej do Paříže na královský dvůr své sestry Marie a jejího 
manžela francouzského krále Karla IV. zvaného Sličný. Václav by téhož roku, tedy 1323, 
biřmován a přijal jméno Karel po svém strýci. Zároveň byl zasnouben se svojí příští ženou 
Blankou z Valois. Smrt krále Karla jej přiměla ke studiu, ke kterému měl v Paříži dostatek 
příležitostí. Jeho učitelem a přítelem se stal Pierre de Rosiere. Přátelství dvou mladých 
mužů mělo mít za následek hluboké změny nejen v jejich životech, ale v historii celé Evropy. 

Mladý Karel přichází do Čech roku 1333 a shledává svoji rodnou zemi v neutěšeném 
stavu. Nese si však s sebou zkušenosti z pařížského dvora, jeho centralizovanou moc poli-
tickou i církevní. Vládne po boku svého otce Jana jako markrabě moravský (správně morav-
ské). Spory mezi otcem a synem ohledně způsobu vlády byly tak hluboké, že je musel řešit 
dokonce i avignonský papež Klement VI. nám již známý Karlův přítel Pierre de Rosiere. 

Karel si byl vědom toho, že Čechy a hlavně Praha jsou důležitým centrem království i celé 
Evropy. Že jsou spojovacím článkem mezi církví a kulturou západní a východní. Jeho zájem 
se soustředil na výstavbu Nového Města, jehož součástí se staly stavby kostelů a klášterů. 
Také jejich rozmístění bylo symbolické. Znamení latinského kříže vytvářelo pět plánova-
ných staveb – kostel sv. Kateřiny a kostel na Slupi, na linii navazovalo horizontální rameno 
kříže – kostel Na Karlově a kostel v Emauzích. Centrem pak byl kostel sv. Apolináře.

Klášter zprvu nazývaný Na Slovanech byl Karlem založen roku 1346. Český král však 
o jeho založení usiloval již před svojí korunovací. Jednal s papežem Klementem VI. a ten 
vyslovil nejprve souhlas a poté v roce 1346 udělil privilegium. Doporučil obsadit klášter be-
nediktinskými mnichy z oblasti Balkánu, kteří by přinesli do Čech slovanskou liturgii. Měli 
tak navázat na tradici staroslověnské kultury přerušené v klášteře sázavském. Bratrstvo 

glagolitů znovu oživilo cyrilometodějskou církevní slovanštinu psanou dvo-
jím písmem – hlaholicí, pro nás nečitelným písmem uměle vytvořeným 

Metodějem, a cyrilicí – písmem vzniklým z řecké abecedy.
Karel přispěl ke stavbě kláštera tím, že ji svěřil parléřovské huti. 

Kromě tradičních konventních budov nechal postavit významné 
skriptorium a knihovnu, kde vznikaly a byly ukládány vzácné ilu-
minované rukopisy psané slovanským i  latinským jazykem. Tak 

zde vznikla pozoruhodná kniha – Evangeliář remešský psaný napůl 
cyrilicí a napůl hlaholicí. Dlouho byl považován za originál evangelia 

sepsaného sv. Jeronýmem a až do 17. století na kodex přísahali fran-



11

couzští králové při své korunovaci v ka-
tedrále v Remeši.

Jméno Emauzy se rozšířilo na zákla-
dě události, které byl přítomen tehdy již 
korunovaný císař říše římské Karel IV. se 
svým synem Václavem a  druhý pražský 
arcibiskup Jan Očko z  Vlašimě, který 
převzal svůj úřad po Arnoštu z Pardubic. 
O Velikonocích roku 1372 byl při zasvě-
cení kostela Panně Marii, sv. Jeronýmovi, 
slovanským věrozvěstům a  českým pat-
ronům čten text z  Lukášova evangelia 
pojednávající o Ježíšově cestě do Emauz.

Klášter dostal i  svoji baziliku a  byl 
následně vybaven a vyzdoben vší nádhe-
rou středověku. Fresky, které byly z větší 
části dodnes zachovány, zdobily stěny 
i klenby křížové chodby a chrámu. Auto-
ry freskové výzdoby známe jen částečně: 
Mistr emauzského cyklu, Mistr Oswald 
a jediné zachované jméno Mikuláš Wurmser ze Štrasburku. Malíři vytvořili dílo s biblickou 
starozákonní i novozákonní tématikou formou takzvané párové malby. Kompozice fresek 
byla rozdělena na horní a dolní pás a témata byla jakýmsi srovnáním či odkazy na podobné 
příběhy ze Starého a Nového zákona.

Doba husitská byla na rozdíl od jiných církevních objektů ke klášteru milosrdná. Ob-
sadila jej husitská vojenská posádka a ta nedovolila rabování a zničení pokladů. V bazilice 
se dokonce konaly mše svaté s přijímáním pod obojí. Také významné osobnosti sledovaly 
historii kláštera. Mezi ně patřil Řehoř z Kunvaldu, zakladatel Jednoty bratrské nebo Petr 
Payne, profesor univerzity v Oxfordu a znalec díla Johna Wicklefa.

Doba pobělohorská znamenala konec slovanské i protestantské liturgie a klášter byl 
obsazen katolickými benediktiny z kláštera v katalánském Montserratu. Jejich příchod 
podporovala manželka Ferdinanda II. Marie Anna, která byla velkou vyznavačkou kultu 
Panny Marie z Montserratu. Středověké stavby byly barokně upravovány, byla přistavěna 
poschodí a chrámu přibyly dvě barokní věže. 

Za německé okupace prodělával klášter a  jeho mniši těžké doby. Došlo i na zatýkání 
a věznění v koncentračních táborech. Na konci války pak přišla rána z nejtěžších. Při ang-
loamerickém náletu na Prahu v roce 1945 zasáhlo několik bomb klášter a kromě několika 
budov byla zničena gotická klenba a dvě věže baziliky. Ani následná poválečná doba nebyla 
příznivá k této historické památce. Mniši byli vyhnáni a budovy obsazeny civilními úřady. 
Teprve v  šedesátých letech se stavby dočkaly oprav a  dostavby podle návrhů ing.  arch. 
Františka Černého, který vytvořil novou modernisticky pojatou dominantu Prahy. Po re-
voluci se Emauzy dostaly zpět do majetku benediktinů a nastala doba nákladného a časově 
náročného obnovení.  MFK
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Vikariáty českobudějovické diecéze

Prachatický vikariát 
kopíruje hranice okresu a  jeho historický vývoj 
je dán polohou, kdy část se nachází na hornaté, 
dříve německy hovořící Šumavě.

První církevní stavby vyrostly zřejmě záslu-
hou kolonizačního úsilí klášterů ať již benedikti-
nů v případě Nicova, nebo zlatokorunských cister-
ciáků (např. Chroboly). Činná zde byla i vyšehradská 
kapitula, která má na kontě zřejmě pravděpodobně nej-
starší dosud stojící kostel vikariátu ve Starých Prachaticích, 
pocházející z poloviny 12. století. Další kostely vznikaly péčí 
drobných feudálů, jak dokládala existence tribuny.

Dle legendy vysvětil svatý Vojtěch při svých odchodech a návratech z vlasti trojici kos-
telů, ve Starých Prachaticích, v Blanici u Bavorova a ve Lštění. Ostatně v desátém století 
se jednalo o území Slavníkovců. Bylo-li tomu opravdu tak, muselo se jednat o předchůdce 
staveb, jež se doposud ve zbytcích dochovaly ve stávajících stavbách.

Jedním z nejstarších kostelů je i zmíněný nicovský svatý Martin, nejvýše položená ro-
mánská stavba pocházející z  let 1220–1240. V polovině 13. století již stojí kostely také 
v Bohumilicích, v Chrobolech, v Lažišti, ve Zdíkovci, ve Vacově, ve Strunkovicích nad Bla-
nicí ve Lštění a  jinde. Původně gotické kostely stojí například i  ve Lhenicích, ve Svaté 

Maří, Němčicích, ve Vimperku (sv. Bartoloměj) 
či v Želnavě.

Řada kostelů je zmiňována ve století čtrnác-
tém (např. Prachatice, Vitějovice, Husinec, Zby-
tiny) a pak až na několik málo výjimek ve století 
osmnáctém, hlavně v  souvislosti s  josefinskou 
reformou, na sklonku 18. a počátku 19. století, 
a to zejména ve výše položených částech Šuma-
vy (Strážný, Nový Svět, Korkusova Huť, České 
Žleby a podobně). Většina starých kostelů Pra-
chaticka byla v první polovině osmnáctého sto-
letí, za schwarzenberského patronátu, výrazně 
přestavěna, mnohdy stržena a vystavěna znova.

Během druhé světové války spadala část 
tzv. Sudet pod správu pasovské diecéze. Pětice 
kostelů (České Žleby, Knížecí Pláně, Cudrovice, 
Nový Svět, Strážný) byla pak v druhé polovině 
dvacátého století, v době budování socialismu, 
zbourána.

Nejvýznamnějším poutním místem vrcholo-
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vé části Šumavy je v hloubi lesa ležící tzv. Stožecká kaple zasvěcená Panně Marii, k dalším 
pak bezesporu dodnes patří svatá Magdaléna u Zbytin, v Pošumaví sv. Vojtěch ve Lštění 
či sv. Duch ve Vlachově Březí. Poutě a setkání německých rodáků se každoročně konají 
i na místě zbořených kostelů. O všech zaniklých i dosud stojících chrámech jsme více psali 
v předchozích ročnících našeho časopisu v letech 2008–2015.

V  Prachaticích se 28. března 1811 narodil svatý Jan Nepomuk Neuman (svatořečen 
19. června 1977) a je mu zasvěcena kaple v prachatickém kostele sv. Jakuba, kaple pod 
vrcholem Hochstein na česko-bavorské hranici nebo kaple pro veřejnost v Hospici Jana 
Nepomuka Neumanna, který se nachází ve světcově rodném domě.

V prachatickém hospici se nachází nejstarší sakrální prostor zasvěcený Janu Pavlu II., 
který vysvětil českobudějovický biskup Jiří Paďour 1. května 2011, necelých šest hodin 
po blahořečení Jana Pavla II. (od roku 2014 svatořečeného). V kapli jsou ostatky světce 
v podobě kousku plátna s kapkou krve.

Dnes má vikariát 38 farností, z nichž některé jsou, jak bylo řečeno, bez kostelů, jiné bez 
farníků. O duchovní péči se stará devět kněží (z toho dva výpomocní) a dva trvalí jáhni 
v čele s vikářem, prachatickým farářem Josefem Sláčíkem. Obsazených je pět far (Vimperk, 
Čkyně, Volary, Prachatice, Netolice) Z prachatického vikariátu jsou jak po materiální tak 
po duchovní stránce spravovány ještě farnosti Dobrš a Předslavice (vikariát Strakonice) 
a po duchovní stránce Strýčice (vikariát České Budějovice). Okres Prachatice má přibližně 
51 tisíc obyvatel, při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k římskokatolické církvi hlásilo 
sedm a půl tisíce lidí.  Bohoslužby pravidelně navštěvuje kolem 1400 věřících. V loňském 
roce bylo v celém vikariátu pokřetěno 140 lidí, z toho 97 do jednoho roku věku. JP
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Homilie

Ještě stále prožíváme s  celosvětovou církví 
Rok milosrdenství, což nám připomíná při svých 
promluvách i Svatý otec František. Mnozí z nás 
si i v průběhu prázdnin našli čas, aby mohli pro-
jít některou z otevřených bran. Tyto brány nás 
odkazují na otevřené srdce našeho Pána Ježíše 
Krista, což jsme si mohli uvědomovat i při slavení 
vigilie Světových dnů mládeže v Krakově. Mnozí 
do této brány Kristovy lásky vkládají nejenom 

sebe a svou hříšnost, slabost a bolest, ale i své blízké, své rodiny, ty, na kterých jim záleží. 
Ano, projít touto otevřenou branou Kristova srdce znamená přijmout Boží milosrdenství, 
odpuštění, požehnání a pomoc. 

Přijmout Boží milosrdenství. To potřebuje každý člověk, ale ne každý je si toho vědom. 
Někteří se domnívají, že vlastně nehřeší, vždyť přece druhé neokrádají a nezabíjejí. Jsou 
i ti, kteří sázejí jen na sebe a své schopnosti, a přesto, že jsou si vědomi své hříšnosti, věří 
tomu, že se jim podaří žít tak dobře, aby svým konáním dobra vše odčinili. A jsou (a to asi 
většinou) i ti, kteří se nad tím nezamýšlejí, považují to za ztrátu času, žijí jenom v horizontu 
časnosti a věčnost neberou v potaz. Již zde máme důvod děkovat Bohu, že nám dal poznat 
své milosrdenství a dává možnost nám jej i přijímat. Můžeme děkovat za ten nezasloužený 
dar zraku víry, jímž rozpoznáváme velikost Jeho lásky. Myslím si, že většinou jako věřící 
jsme si vědomi potřeby Božího milosrdenství v našem životě, tedy řečeno jinak, že jsme si 
vědomi naší nedostatečnosti, slabosti a hříšnosti a potřeby přijmout odpuštění od Boha. 

Jednou z překážek, která nám může bránit přijmout projev Božího milosrdenství a do 
hloubky jej prožít, je jakýsi duchovní perfekcionismus. Jsme si sice vědomi svých hříchů, 
potřebnosti je odevzdat Bohu, přijmout jeho odpuštění, ale přece jen v hloubi srdce se tomu 
vzpíráme a rádi bychom si toto odpuštění zasloužili, než je přijali jako nezasloužený dar. 
Máme tendenci po rozhřešení si ukládat různá pokání, zbožné aktivity, práci pro druhé, 
kající tresty, odčinění – jisté sebemrskačství. Jakoby v hloubi srdce neustále našeptával ti-
chý, ale pevný hlas – já si přece nezasloužím Boží milosrdenství; jsem na to moc špatný, zlý 
a hříšný. Musím se nějak očistit, abych se mohl před Bohem příště ukázat jako hodný jeho 
milosrdenství. Ale právě tento postoj, tento temný tichý našeptávač, nám brání do hloub-
ky prožít plné přijetí Božího daru milosrdenství. Je nutné nepopřát tomuto našeptávači 
sluchu. My si skutečně nezasloužíme Boží milosrdenství. Jsme skutečně hříšní. Prodlévá 
v nás více zloby a špatnosti, než si jsme vědomi. Ale právě proto potřebujeme bezpodmí-
nečně přijmout a prožít Boží milosrdenství. Ono nám odpouští. Jeho milosrdenství nás 
uzdravuje. Je projevem Jeho lásky, že nás posvěcuje a přetváří to zlé a špatné v nás. My 
se svými vlastními silami nemůžeme stát svatými. Je to projev Jeho milosrdenství, že 
nás činí svatými. Řečeno jinak to znamená skutečně a pravdivě přijmout, že jsme hříšníci. 
Nevzpírat se této nepříjemné pravdě o nás a našem bytí. Projev Božího milosrdenství je 
právě v tom, že nás takové přijímá, neodsuzuje a přináší nám spásu. V tomto to měli velcí 
hříšníci, kteří se obrátili, svým způsobem snadnější. Oni si nemohli nalhávat, že nejsou 
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hříšní. Plně to poznali a uznali, a paradoxně tak plněji mohli přijmout a prožít bezpodmí-
nečné Boží milosrdenství.

Tím, co bylo výše řečeno, se nestavím proti kajícím skutkům, praktikám asketických 
cvičení, konání dobra, osobnímu nasazení ve službě druhým. Ale to může být jenom jako 
odpověď na projevy Jeho milosrdenství, jako praktická spolupráce s Jeho nabízenou mi-
lostí – nikoliv však zdroj naší spásy.

Kdo skutečně přijal Boží milosrdenství v celé hloubce (tzn. ví, že je hříšník, který žije 
z Božího daru), bude sám milosrdný k druhému člověku. Ten, kdo tuto pravdu plně nepřijal, 
ji stále řeší. A protože ji nemá vyřešenou v sobě, řeší ji v životech druhých. 

P. Sláčík, vikář

obyvatelé Dvorce vás srdečně zvou na 

Dvoreckou pouť aneb 
svatováclavské setkání sousedů 

Pouť se koná v sobotu 24. září 2016 ve Dvorci u Dubu u Prachatic  
s podporou městysu Dub a Strunkovice nad Blanicí. 

Program: 
od 17 h. mše svatá u návesní kaple
* poté na statku čp. 3 divadelní představení O neřestech a ctnostech  

aneb Andělská návštěva
* vernisáž výstavy Z Vodňan do Jeruzaléma a Z Kostnice do Taizé – 

 fotografie a obrázky z putování Pavla Janšty (do 23. 10.)
* stálá výstava sv. obrázků Juliany Jirousové
* vystoupeni Mladé dudácké muziky ze Strakonic a písecké skupiny  

Závodní ovce

srdečně zveme  

do vitějovic ke svaté trojici 
v neděli 25. září 2016

Program:
15.00h pobožnost u kaple v lese (cesta k obci Žitná)

15:30h posezení s hudbou u ohně – vuřty s sebou
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nicov
Pozdně románský kostel svatého Martina v Nicově pochází 

ze 13. století a je naší nejvýše položenou románskou památkou. 
Vzhledem ke stáří stavby, jež je prvně zmiňována v roce 1365, 
lze předpokládat, že i hřbitov, jenž kostel obklopuje, patří mezi 
nejstarší v regionu. Německou obec těžce postihl poválečný od-
sun, což se projevilo i na stavu hřbitova, který byl péčí němec-
kých rodáků obnoven až v devadesátých letech minulého století. 
V kašperskohorském muzeu se nachází deska, která podle le-
gendy měla být mnoho let pohřbena v posvěcené půdě nicov-
ského hřbitova. Ten příběh je trochu zmatený, není jasné, kdo 
nechal desku vyrobit a komu a kdy se ten příběh stal. Ale budiž, 
poslouchejte: 

Andreas Siml hospodařil na dnes zaniklém statku zvaném Morxtnhof. V  roce 1708 
(nebo snad již 1691) se při sečení trávy řízl do ruky (podle jiné verze to byl jeho otec Jakub), 
a to tak nešťastně, že nemohli krev dlouho zastavit. Odešel tedy domů, kde mu žena ránu 
vyčistila a ošetřila. Siml měl tuhý kořínek a na nějaké říznutí se tehdy nehledělo. Jenže 
ruka otékala a bolela čím dál víc. Přivedli tedy starého ovčáka ze Žlíbku, který mu ránu 
namazal nějakou páchnoucí mastí. Ovšem ani to nezabralo, rána začala hnisat a šířila se 

Průvodce šumavskými hřbitovy
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sněť. Místo Simla si kosu začala chystat zubatá. Zesláblý hospodář se vypravil na louku 
a modlil se ke svému patronovi svatému Jakubovi (to v té verzi, kde se hovoří o Jakubu 
Simlovi). A vskutku, objevil se jakýsi vysoký muž v bílém rouchu. Přistoupil k Simlovi, zvedl 
ruce nad klečícího sedláka a pronesl: „Ve jménu Ježíše Krista buď zdráv“. Ze Simlovy z ruky 

spadl obvaz a po ráně ani pa-
mátky. Dlouhá léta pak 
ještě hospodařil na statku 
a  rukou vládl, jako by žád-
ného zranění nikdy nebylo. 
Z  vděku nechal Siml vedle 
své usedlosti vystavět kapli 
a  namalovat obraz, na kte-
rém je vyobrazen se třemi 
manželkami (byl dvojnásob-
ný vdovec), s  osmnácti dět-
mi a textem, který popisuje 
onen zázrak.

Ale tím to nekončí. Ob-
raz visel léta v kapli, a když 
Siml umíral, poprosil, aby 
jej dali k  němu do hrobu. 
A  tak se stalo. Po mnoha 
a  mnoha letech pochováva-
li do tohoto hrobu jednoho 
ze Simlových pravnuků, 
a  přestože rakev i  nebož-
tík se proměnili v  prach, 
obraz zůstal nepoškozen. 
Pověsili jej tedy zpátky 
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do kaple a  po dalších desítkách let v  časech válečných nový majitel statku, ja-
kýsi Zettl, věnoval ještě poměrně zachovalý obraz kašperskohorskému muzeu. 
Tolik pověst. Skutečností je, že 5. listopadu 1725 byl ve věku sedmdesáti let na hřbito-
vě v Nicově pochován Andreas Siml, syn Jakoba Simla, jenž žil v  letech 1621 až 1701, 
a pak je tu i onen obraz, z něhož lze dodnes přečíst většinu onoho tajemného příběhu. 
Jméno Siml na hřbitově dnes nenajdete, avšak jen pár metrů pod ním, na pomníku 

obětem války, jsou mezi padlými hned dva zástup-
ci rodiny. Však měl starý hospodář osmnáct dětí. 
Tak říkajíc „živých“ hrobů na zdejším hřbitově moc 
nenajdete. K jejich sečtení by vám s přehledem stačily 
prsty jedné ruky. Většina z nich pochází z doby před 
odsunem a na mnohých náhrobcích chybí jména. Avšak 
příběhy či osudy lidí neumírají nikdy.

JP
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Stalo se

Letošní dětská vikariátní pouť 
se konala na konci května na hradu Kašperk 

a  chystala jsem se tam jako katechetka. Jednak 
jsem tam ještě nikdy sama nebyla a chtěla jsem se 
tam podívat a taky mi to přišlo jako dobře zvolené 
místo pro dětskou pouť. Vzhledem k letošnímu ju-
bileu, kterým jsme si jako národ připomínali 700. 
výročí narození římského císaře a  českého krále 
Karla IV. a který tento hrad nechal vystavět, to bylo 
šťastné spojení sakrálního a běžného života. Vždyť 
některé pasáže jeho vlastního životopisu, který 
sám diktoval, jsou vlastně teologické texty, právem 
o něm můžeme mluvit v rámci hodin náboženství. I myšlenka zpestřit cestu zastaveními, 
na kterých se bude možno „setkat“ se světci přemyslovského rodu a prostřednictvím jejich 
vyprávění se přiblížit tehdejší době... A to všechno uzpůsobené pro děti i jejich rodiny – 

paráda. Těšila jsem se.
A  skutečně. Bylo to jako vždy. Děti byly 

príma, celou trasu i ten závěrečný liják zvlád-
ly   a  já nakonec odjížděla se zřetelným po-
citem, že jsem zase nakonec nejvíc získala 
sama. Co? No přece nadhled. Starosti tehdejší 
doby nebyly o nic menší než ty naše, nejisto-
ty a obavy šly ruku v ruce s často nenaplně-
nou  touhou po dětech, mnoho náhlých úmrtí 
těch nejbližších a další a další... Vždyť jen sám 
Karel pochoval tři manželky!

A  tak (třeba nejen) pro mne má letošní 
pouť delší dosah. Čtu VITA CAROLI. A nesta-
čím se divit.

Radka Aitchisonová

noc kostelů
Díky Grantu města Prachati-

ce bylo možné obohatit letošní 
dětský program při Noci koste-
lů.



Stalo se

Big BLik 
2.–12. 8. 2016 probíhalo 

v  rekreačním areálu Eustach 
poblíž Kamenice nad Lipou 
Letní  setkání dětí a  mládeže 
BIG BLIK. 

Detektiv Sherlock Holmes se 
tu spolu se  svými pomocníky 
snažil  rozluštit záhadu rodu 
Baskervillů. Pátrání po zvlášt-
ních událostech, snaha přijít věci na kloub a osvětlit podivné okolnosti případu zaměst-
návaly všech téměř 120 účastníků. Linii herního příběhu nesla duchovní myšlenka Světla 
a Pravdy. Světla, které nám ukazuje cestu, ozřejmuje nejasnosti  a dává možnost rozlišení 
a poznávání Pravdy. Děkujeme všem, kteří naše prázdninové setkání jakkoli podporovali 
a umožnili tak jeho uskutečnění.

svěcení
V sobotu 25. června 2016 přijalo v čes-

kobudějovické katedrále sv. Mikuláše 
z  rukou biskupa  Mons. Vlastimila Kro-
čila  kněžské svěcení 7 novokněží, mezi 
nimi za náš vikariát Martin Brácha, Karel 
Falář a Šimon Stančík. Ať je Pán v jejich 
službě stále provází.

táborová mše
Pater Vavřinec Ský-

pala táborové mše umí.  
O tom se přesvědčili bě-
hem prázdnin vimperští 
skauti, kteří si ho pozvali 
na svůj letní tábor neda-
leko Borových Lad.



22

svatý jan v horách
Dnes se vydáme ve stopách Panny Marie do místa, kde se podle tradice narodil sv. Jan 

Křtitel. 
„V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla 

do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.“ (Lk 1, 39-40). Evangelista neuvádí žádné bližší 
místopisné údaje. Proč? Nevíme. I zkušení znalci palestinských poměrů v prvních stoletích 
křesťanství (Origenes, Eusebius, sv. Jeroným, aj.) o rodišti Předchůdce Páně mlčí. O čest 
chlubit se jeho kolébkou soupeřilo hned několik měst – Betlém, Sebasté, Machairús, Júta, 
Jeruzalém, a dokonce i Hebron, který je už daleko na jihu. Teprve v 6. století nás tradice 
přivádí do bezprostřední blízkosti Jeruzaléma. Theodosios ve své poutní zprávě z roku 530 
sice ještě neuvádí jméno, ale udává vzdálenost: „z Jeruzaléma až tam, kde žila svatá Alžběta, 
matka Jana Křtitele, je to asi pět mil (= 7 km).“ O sto let později (těsně před vpádem Arabů do 
Palestiny r. 638) se v kalendáři svátků gruzínské komunity v Jeruzalémě poprvé objevuje 
název Ajn Karim. 

Na mapách a v turistických průvodcích najdeme i jiné tvary toho jména: Ajn al-Karam, 
Ain Karem, ‘En Kerem či Ejn Kerem – všechna znamenají „Viničný pramen“ (= pramen 
uprostřed vinic). Od roku 1967 je součástí Jeruzaléma. Najdeme ho mezi zalesněnými 
kopci v západní části města. Pro svůj klid a malebnou polohu je dnes místem odpočinku 
a častým cílem rodinných výletů. 

Poutníka, který sem přichází poprvé, překvapí, že události, o kterých mluví 1. kapitola 
Lukášova evangelia se připomínají na dvou od sebe značně vzdálených místech: v chrámu 
Navštívení Panny Marie a v chrámu Narození svatého Jana Křtitele. Jak k tomu došlo? 

Místo, na kterém dnes stojí chrám Navštívení, bylo původně spojováno pouze s Alžběti-
ným útěkem před Herodovým pronásledováním neviňátek, o kterém se dopodrobna rozepi-
suje apokryfní Jakubovo protoevangelium. Ze zprávy o pouti ruského opata Daniela v roce 
1106-7 se dovídáme, že navštívil nejprve „dům Zachariášův, ve kterém Svatá Panna pozdravila 

svou tetu. V tomto domě se narodil Jan Předchůdce. Nad 
tímto místem se teď vypíná kostel; vstoupíme-li dovnitř, 
spatříme po levé straně pod malým oltářem malou jeskyni, 
kde se narodil. Celé místo je obehnáno kamennou zdí. Asi 
půl versty odtud, za údolím plným stromů, je hora, k níž 
běžela Alžběta se svým synem a volala: ´Přijmi, ó horo, 
matku a dítě!´ A hora se otevřela a poskytla jim ochranu. 
Herodovi vojáci, kteří je pronásledovali, nenašli nikoho 
a zmatení se vrátili. Dodnes je vidět ve skále místo, kde se 
to stalo. Nad ním stojí kostelík, pod nímž se nachází malá 
jeskyně, ze které vytéká vodní pramen.“ Z toho vyplývá, 
že ještě na začátku 12. století se Navštívení slavilo na 

Pouť do Svaté země

Ain Karim - kostel sv. Jana Křtitele
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stejném místě jako Janovo narození. K oddělení došlo zřejmě proto, že po odchodu křižáků 
v roce 1187 byl kostel na místě Zachariášova domu novými vlastníky znesvěcen a pobořen. 
Památka narození Předchůdce se tam sice udržela, ale vzpomínka na příchod Panny Marie 
a na její chvalozpěv se přesunula na druhou stranu údolí, ke kostelu sv. Alžběty. Časem 
vznikla i nová legenda. Ta říká, že Zachariášova rodina – ač nepatřila k nejbohatším vrst-
vám společnosti – měla na protější straně údolí letní sídlo, zahradní domek, do kterého 
se Alžběta během těhotenství uchýlila, aby unikla zvědavým zrakům sousedů. Ne, že by 
se styděla – právě naopak: těhotenství dlouho neplodné ženy se považovalo za známku 
zvláštního Božího požehnání a potomek, který se jí narodil za Božího vyvoleného (např. 
Izák, Samson, Samuel, aj.). Však také Lukáš konstatuje, že „po celém judském pohoří se mlu-
vilo o všech těch událostech a všichni, kdo to slyšeli, se ptali: ,Co asi z toho dítěte bude? Vždyť 
ruka Páně byla s ním!‘ “ (srv. Lk 1, 65-66). Ve své skromnosti se tedy chtěla spíše vyhnout 
obdivným pohledům a pochvalným poznámkám. 

Z parkoviště jdeme nejprve kousek dolů. Na dně údolí stojí malá, opuštěná mešita. V ní 
vyvěrá ze zdi pramen, podle nějž vesnice dostala jméno. Říká se mu také Pramen Panny Ma-
rie. Tady se prý Maria s Alžbětou setkaly, odtud vystupovaly vzhůru do zahradního domku, 
cestou hovořily o  velikých věcech, které jim učinil Hospodin, a  nahoře Maria zazpívala 
chvalozpěv Magnificat – Velebí má duše Pána. Stoupáme po svahu toutéž cestou a krásnou 
tepanou branou vcházíme do malého nádvoří. Naši pozornost poutá na jedné straně vysoká 
zeď s pěti řadami majolikových desek, na kterých je zaznamenán Mariin chvalozpěv asi 
v sedmdesáti jazycích, a na druhé straně průčelí kostela Navštívení s vysokou štíhlou věží 
a mozaikou zobrazující Marii doprovázenou na cestě anděly. 

Z nádvoří vcházíme nejprve do krypty. Je to ona „malá jeskyně“, o které mluví opat 
Daniel. Pochází z křižáckých dob a sloužila bohoslužbám i v době, kdy kostel nad ní byl 
v rozvalinách. Za oltářem vpravo vede do skály asi šestimetrový tunel se starou studánkou 
na konci. Na jižní straně je výklenek s kusem skály, ve které se Alžběta s malým Janem 
skrývala. V lunetách pod klenbou je celý příběh namalován.

Vystupujeme pomerančovníkovým sadem po úzkých schodech k chrámu Navštívení. Byl 
postaven podle plánů italského architekta Antonia Barluzziho, se kterým jsme se během 
naší pouti setkali už mnohokrát, v roce 1955. Stojí na místě původního byzantského kos-
telíka, zasvěceného sv. Alžbětě, který po roce 638 potkal stejný osud, jako většinu kostelů 
ve Svaté zemi. Křižáci ho sice obnovili, ale po jejich porážce byl opuštěn a na konci 15. stol. 
se zřítil.

Vnitřní výzdoba je moderní, nástěnné malby zobrazují události ze života Panny Marie 
a významné ženské postavy Starého zákona.

Vracíme se do městečka. Míjíme pramen Panny Marie a vystupujeme ke kostelu Naro-
zení sv. Jana Křtitele. Měl podobný osud, jako kostel sv. Alžběty – s tím rozdílem, že byl 
obnoven už na konci 17. století a od té doby nebyl nijak vážněji poškozen. Na nádvoří jsou 
– stejně jako tam nahoře – tabule s textem Zachariášova chvalozpěvu. 

Scházíme po schodišti do krypty v přední části levé boční lodi. Poklekáme před mra-
morovou deskou, která hlásá: „Zde se narodil Předchůdce Páně“, a chválíme Vycházejícího 
z výsosti „za milosrdnou lásku, s kterou nás navštívil, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu 
smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (srv. Lk 1, 78-79). P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

mgr. Lenky Hanžlové
Narozena:  1. 9. 1970 
Rodina:  manžel Milan a dcera Kristýna
Vzdělání:  SOU – prodavačka hodin a klenotů + maturita provoz obchodu (1989) 
 Teologická fakulta – učitel náboženství a etiky 
Zaměstnání:  učitelka náboženství, vikariátní zástupce katechetů
Koníčky:  cestování, dobrý film, hudba, a když to jde tak „nicnedělání“ 

Lenko, má-li to být návštěva u tebe, mohla bys nám říci něco o svém mládí? 
Narodila jsem se v Prachaticích, 19 dní po narození jsem byla v kostele sv. Jakuba po-

křtěná, kousek od domu chodila do školy. Během svého dalšího studia a zaměstnání jsem 
se denně vracela domů. Ve čtvrti, kde žiji, už znám třetí generaci, zůstali tu i někteří moji 
spolužáci s rodinami. Oba rody – tatínka i maminky jsou z Prachaticka, žije tu širší rodina. 
Manžel se přiženil – prostě jsem tu doma, mám zde kořeny a je mi v Prachaticích dobře. 

My boromejky jsme vždycky byly propojeny s vaší rodinou. Dvě tety byly boromej-
kami a s rodinou Fatků ze Žernovic se sestry přátelily. Kdy tys začala vnímat sestry 
boromejky?

Ano, tatínkova teta (S. M. Venusta) a později jeho sestra (S. M. Bertila) se staly bo-
romejkami. V  Žernovicích, u  tatínkovy sestry Ludmily, visely veliké rodinné fotografie 
v dřevěných rámech. Ráda jsem se na ně už jako malá chodila dívat a ptala jsem se, kdo je 
kdo. Krásná žena v řeholním oděvu se nedala přehlédnout. Dalším velkým setkáním s ře-
holnicemi pro mě byla primice mého bratrance Jeníka Fatky. Přípravy v Žernovicích mám 
dodnes živě v paměti – tu atmosféru modlitby, práce a křesťanského společenství. Bylo mi 
12 let a myslím, že ten týden „nebe“ měl pro můj další život z víry veliký přínos. To jsem 
si samozřejmě tehdy ještě neuvědomovala. Také jsem se strýčkem Fatků a rodiči jezdila za 

vámi do Kůsova, kde jste působily v do-
mově důchodců. Ke strýčkovi na vesnický 
statek jste zase vy jezdily pomáhat. Tebe 
si pamatuji v  řeholním oděvu a  milou 
Stáňu, Slávku, Barborku v  „civilu“. Pro 
mě jste byly veselé, stále se smějící bytos-
ti, vedle kterých jsem se vždy cítila dobře. 
A to trvá dodnes.

Když nám boromejkám bylo vráceno 
Neumanneum a  nastěhovaly jsme se 
do rodného domu sv. Jana, začaly jsme 
poznávat prachatické rodiny. Nevím, 
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kdy jsme se potkaly poprvé, ale dlouho 
jsem měla od tebe schovaný malý dáre-
ček, který jsi mi přinesla. V krabičce od 
prstýnku byl takový malý vymodelova-
ný strašáček… 

Jé, to si pamatuji, jak jsme s Milanem 
pro potřeby „spolča“ vyráběli malé „du-
šičky“ z  moduritu, které měly oči z  ko-
rálků. Prostě jsme byli takové zbožné 
společenství mládeže a rozdávali zbožné 
dárečky. 

Pak začala naše spolupráce v  ka-
techezi. Přijel otec Tampír ze Lhenic 
a  moc prosil, ať mu pomůžeme s  vý-
ukou náboženství, že má hodně dětí 
a  nezvládá to. Tuto jeho výzvu jsme 
přijaly, a tak začala naše mise. Byly to 
krásné časy a já nechám vzpomínat tebe….

Dovolím si toto období, začátek 90. let, nazvat „zlatou dobou katecheze“ – to veliké 
nadšení, téměř polovina žáků lhenické ZŠ v hodinách náboženství, krásná týmová práce 
mezi knězem, katechetkami a dětmi. Hodně jsem se od vás všech naučila – prostě nádhe-
ra! Vnímám stále jako jeden z důležitých cílů katecheze vytvořit dětem ve farnosti takové 
podmínky, aby se cítily jako v rodině. Aby jim ve farnosti bylo dobře a s postupem věku 
cítily za společenství a své místo v něm odpovědnost. Nabídly se ke službě – Bohu i bližním. 
K tomu potřebují vřelé přijetí celé farnosti a její modlitby. To se právě ve Lhenicích tehdy 
povedlo. V rámci pátečních setkání si P. Tampír přál jako součást hodin náboženství i mši 
svatou. V zimě jsme ji měli v kapli na dvoře fary. Kdysi tam byla stáj. A v té opravené stáji 
se každý pátek „rodil“ Kristus v našich srdcích. 

Práce katechetky tě plně zaujala. Učila jsi na plný úvazek, studovala teologickou 
fakultu a také jsi toužila po rodině. Co bys řekla k tomuto období tvého života?

Kristýnka je vymodlené dítě a vím, že vy, sestry boromejky, jste modliteb vyslovily mno-
ho.

Kristýnka vyrůstala, ty ses dál věnovala výuce náboženství, studovala, zúčastňo-
vala se různých školení, stala se vikariátní zástupkyní katechetů. Ani se nechce věřit, 
že uběhlo tolik času! Z tvé dcery je krásná mladá slečna a tebe elán neopouští, stále 
učíš a pracuješ s dětmi. 

V říjnu to bude 25 let od svatby s Milanem a v listopadu 25 let, kdy mě v Prachaticích 
oslovil a pozval P. Jaroslav Havrda ke katechetické službě. Oboje je pro mě velikým darem 
– rodina i rodina farnosti. Oběma těmto rodinám jsem vděčná za důvěru a velikou oporu, 
za slova povzbuzení a zdravou kritiku. 
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Ráda bych se zmínila i o tvé letošní kandidatuře do ankety Duhové srdce. Trochu 
jsem se do toho také angažovala a sháněla první podpisy. Spolu se Zdenou Kůsovou 
jsme si řekly, že to zkusíme, že si to zasloužíš. Pak už ses to dověděla a musela jsi po-
máhat, protože to chtělo i spolupráci s dětmi. Jeli jste do Ostravy do TV NOE, stala 
ses vítězkou. Představila bys čtenářům vznik této ankety?

Cílem ankety, kterou poprvé vyhlásil časopis Duha ve spolupráci s TV Noe, bylo objevit 
a nominovat konkrétní katechety z diecézí Čech a Moravy a tím ukázat potřebu kateche-
tické práce. Děkuji vám i farnosti za nominaci a za podporu nejen těmi podpisy. S dětmi 
jsme si přípravu, natáčení i radostný návrat domů s největším duhovým srdcem opravdu 
užili. Chodily mi blahopřejné SMS, přáli mi farníci, děti, rodiče, kolegové. V létě mě do-
konce na parkovišti u COOPu oslovila paní, která mě zná jako malou (to je jedna z výhod, 
když je vám dáno zůstat ve svém rodišti) a řekla mi, jakou má ze mě radost! A já mám také 
radost z radosti druhých! Všichni katecheté, které znám, mají duhové srdce! Vnímám toto 
ocenění zástupně i za své kolegy ve vikariátu a diecézi. V každé profesi potřebujeme čas od 
času povzbudit. Pro mě to je dárek ke „čtvrtstoletí“ v katechezi. Především Bohu patří díky. 

připravila S. M. Sebastiana

informace k výuce náboženství ve školním roce 2016/17
V našem vikariátu se vyučuje náboženství na farách a ve školách (nepovinný před-

mět). Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole.
Pro Prachatice a Husinec: rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství na webu 

farnosti (www.farnostprachatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky k vyzvednutí 
v sakristii v kostele a ve školách. Mše za nový školní rok za všechny pedagogy, studenty 
a žáky prachatických škol v neděli 11. září od 9.30h.

Milí rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo 
svátost křtu či další svátosti v Prachaticích nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky 
Lenky Hanžlové nebo u P. Josefa Sláčíka (388 312 158) do 25. 9. 2016. Příprava ke 
svátostem bude v Prachaticích zahájena koncem září.

Celoroční předplatné časopisů:
DUHA – 20ks + dárek na prázdniny 240 Kč • IN – dívčí svět – 11ks + dárek 370 Kč
Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190

Diecézní pouť do nových Hradů v sobotu 1. října 2016
Zveme děti a mládež, rodiče i prarodiče. V rámci pouti bude program pro děti (k na-

hlédnutí na www.kc.bcb.cz). Zajišťujeme z vikariátu dopravu autobusy. Přihlásit se mů-
žete již nyní v sakristii a u katechetů. Aktuální informace na www.farnostprachatice.cz
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Stojí za přečtení

Vladimír Červenka – Roman Lavička
Blatná 
Děkanský kostel nanebevzetí Panny marie

Úpravná publikace vznikla u příležitosti 500. výročí 
slavnostního vysvěcení (konsekrace) ve slohu pozdní 
gotiky přestavěného chrámu, které dne 8. září 1515 
vykonal Martin Göschl, biskupský pomocník (sufra-
gán) olomouckého biskupa Stanislava Thurza. Z pod-
nětu K. Petrána, někdejšího dlouholetého ředitele bla-
tenského muzea a znalce Blatenska, který sám přispěl 
kapitolou o blatenském kostele ve výtvarném umění, 
ji sepsali historik regionálních dějin V. Červenka (Stát-
ní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Nepomuk) a his-
torik umění R. Lavička (Národní památkový ústav, 
pracoviště České Budějovice). Současné uspořádání 
bohoslužebného prostoru zhodnotil duchovní správce 
M. Piasecki. Knihu vydalo město Blatná v osvědčeném českobudějovickém nakladatelství 
Veduta. Veřejnost se s ní mohla poprvé seznámit v srpnu 2015 při blatenské pouti, kte-
rá tvořila významný milník, ba vyvrcholení tematicky zaměřené duchovní obnovy, jež ve 
farnosti téměř po celý předcházející rok provázela připomínku výročí posvěcení kostela.

Po úvodním slově vedení města, farnosti a autorů publikace se rozvíjí devatero kapi-
tol, věnovaných jednotlivým dějinným i budovatelským etapám v souvztažnosti kostela, 
hradu resp. následně zámku a města od nejstarších dob, završených průvodním slovem po 
kostele a dalších souvisejících stavbách kostelního okrsku (zvonice, ambit, děkanství aj.) 
v jejich současném stavu. Ukazují v celku i na jednotlivostech, jak významně se do utváření 
kostela především coby prostoru náboženského i reprezentativního promítala skutečnost, 
že Blatná byla odedávna až do poloviny 20. století sídlem majitelů význačného panství 
a poté velkostatku, působnost některých z nich daleko přesáhla hranice regionu (pánové 
ze Strakonic, z Rožmitálu), městem (1601), střediskem hospodářské činnosti a v novější 
době průmyslu, správy, vzdělanosti i kultury. Přílohy tento počin rozšiřují o chronologický 
přehled dějin farnosti a o posloupnost všech doložených farářů a děkanů v Blatné.

Úctyhodný soupis použitých písemných podkladů i seznam vyobrazení jen dosvědčují 
důslednou přípravu, čerpající z pramenů archivních, tištěných, obrazových i hmotných, mj. 
z důkladného studia stavby samotné a jejího vybavení. To vše v porovnání s místy blízkými 
i vzdálenými. Jedině tak se podařilo rozpoznat určité tradované omyly a dospět k novým 
poznatkům, ani zde nemluvě o umění vytvořit z nich přehledně a čtivě podaný souhrn pro 
odbornou i širokou veřejnost a nakonec ze všech součástí užitečnou i oku lahodící publika-
ci, jakých se v takovém rozsahu, kvalitě a cenové dostupnosti zatím urodilo jen poskrovnu.

Sp.
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Mše svatá

Povzbuzení k svatému přijímání 
V našem rozjímání o mši svaté jsme vynechali to nejdůležitější, to, co je jejím smyslem 

a vrcholem – svaté přijímání. Slíbil jsem, že mu budu věnovat všech deset článků nastávají-
cího ročníku. Teď, když to mám začít plnit, mi dochází, že jsem si na svá bedra vložil téměř 
nadlidský úkol. Kolik už toho bylo o eucharistii řečeno a napsáno: apoštolské listy, spisy 
církevních otců prvních křesťanských staletí, traktáty věhlasných teologů od středověku 
po současnost, doplněné mnohdy nádhernými básněmi (sv. Tomáš Akvinský, aj.), pole-
mické spisy doby Husovy a doby reformace, zprávy o mystických zážitcích světců a světic, 
konstituce a dekrety několika koncilů, papežské encykliky, liturgické a právní sbírky, líčení 
eucharistických zázraků, kázání a přednášky z eucharistických kongresů, adorační písně 
a jiná hudební díla, promluvy různých biskupů, kněží a jáhnů, modlitby při eucharistických 
adoracích, romány, povídky, …

Je téměř nemožné k  tomu něco přidat. A bylo by troufalé se o  to pokoušet. Zvolím 
jinou cestu: nechám se inspirovat Ježíšovými slovy „dobrý hospodář vynáší ze své bohaté 
zásoby věci nové i staré“ (srv. Mt 13,52) a dovolím si z toho obrovského pokladu víry a lásky, 
shromažďovaného celá staletí – sám z něj mám k dispozici jen zlomek – vybrat to, co je 
mi blízké, a nabídnout to i vám. Bude to jen pomůcka: dokud nevstoupíme s Ježíšem do 
osobního vztahu, dokud „nepřeskočí jiskra“, zůstane vše jen teorií. Mladí lidé mohou pře-
číst celé hory milostných románů a básní, ale dokud se sami nezamilují, neví, co to láska 
doopravdy je. A tady je to podobné.

Začnu několika úryvky z knihy, která už víc než půl tisíciletí pomáhá věřícím prohlu-
bovat duchovní život – do té míry, že o ní mluví jako o „zlaté knížce“. Je to následování 
krista (přesněji: Čtvero knih o následování Krista). Je plodem obrodného hnutí, které se 
zrodilo tady v Čechách v době panování Karla IV. a vešlo do dějin pod názvem devotio mo-
derna (moderní zbožnost). Události na začátku 15. století (slabá vláda Václava IV., polemiky 
na pražské univerzitě, husitské války) způsobily, že se jeho vývoj u nás zastavil a těžiště se 
přesunulo do Nizozemí. A tam vznikla i naše kniha. Autorem je (pravděpodobně) Tomáš 
Hemerken, zvaný Kempenský. Reaguje na dobovou tendenci k hromadění poznatků a in-
formací, která je na újmu hloubky a pochopení hlavních pravd (v tom se velmi podobá naší 
době!), a snaží se vést čtenáře k jednoduchosti a opravdovosti. Poukazuje na to, že je nebez-
pečné vzdělávat pouze rozum bez současného vzdělávání srdce, pěstovat vědu o milosti, ale 
nežít v milosti. Učí člověka naslouchat Bohu v komůrce srdce a tam sdílet jeho život. Není 
to útěk ze světa ze strachu před překážkami, ani odpor k lidskému společenství. Naopak, je 
to shromáždění sil. Je to prastará cesta křesťanství, které právě ze samoty a sebeovládání 
vycházelo dobývat svět pro pravdu, krásu a dobro. 

Čtvrtá kniha je věnovaná Nejsvětější svátosti oltářní a začíná právě povzbuzením ke 
svatému přijímání: 

„Pojďte ke mně všichni, kdo jste unaveni prací a obtíženi břemeny, a já vás občerstvím.“ (srv. 
Mt 11,28).
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„Chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa.“ (Jan 
6,51).

„Vezměte a jezte! Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To 
čiňte na mou památku!“ (Mt 26,26; 1Kor 11,24)

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (Jan 
6,56).

„Slova, která jsem k  vám mluvil, jsou duch a  jsou život.“ (Jan 
6,63).

„To všechno jsou tvá slova, Kriste, věčná Pravdo. Jsou tvá, to 
tys je pronesl, a jsou zároveň i má, protože jsi je vyřkl pro mou 
spásu. Rád je přijímám z tvých úst. Povzbuzují mě, neboť jsou 
plná dobroty a lásky. Ale děsí mě mé hříchy a nečisté svědomí 
mi brání pochopit tak veliké tajemství. Kdo jsem já, abych se 
opovážil k tobě přistoupit? Jak tě mohu uvést do svého domu, 
když jsem tak často urážel tvou dobrotu? 

Spoléhám na tvé velké milosrdenství a přistupuji k tobě jako 
nemocný k  lékaři, lačný a žíznivý k prameni života, nuzný ke 
králi nebes, sluha k pánu, tvor ke stvořiteli, zarmoucený ke své-
mu dobrotivému těšiteli. Vyznávám svou nehodnost, uznávám 
tvou dobrotu, chválím tvou laskavost a vzdávám ti díky za tvou 
nesmírnou lásku. Vždyť to nečiníš pro mé zásluhy, ale sám od sebe, abych lépe poznal tvou 
dobrotu, byl více proniknut láskou a dokonaleji si oblíbil pokoru. Když se ti to líbí a dals 
takové přikázání, ať je i mně drahá tato tvá laskavost. Ať jí má hříšnost není na překážku! 

Hle, přicházím k tobě, Pane, aby mi bylo blaze z tvého daru a abych se potěšil při tvé 
svaté hostině, kterou jsi ty, Bože, ve své dobrotě přichystal chudobnému. V tobě je všechno, 
po čem mohu a mám toužit. Tys má spása i vykoupení, naděje i síla, krása i sláva. Přeji si 
tě nyní zbožně a uctivě přijmout. Toužím tě uvést do svého domu. Má duše lační po tvém 
těle, mé srdce se touží spojit s tebou. Dej mi sebe a to mi postačí. Bez tebe nemohu být a bez 
tvého navštívení nedovedu žít. Proto potřebuji často přistupovat k tobě a přijímat lék pro 
svou spásu, abych snad nezemdlel na cestě, kdybych byl zbaven nebeského pokrmu. Mně, 
který tak často klesám a hřeším, tak rychle slábnu a umdlévám, je zajisté zapotřebí, abych 
se modlitbou a zpovědí často obnovoval, očišťoval a rozněcoval k přijetí tvého svatého těla, 
abych snad delším lačněním neupustil od posvátných předsevzetí. 

Pane, pln důvěry a uctivosti přistupuji k  tobě s prostým srdcem, s dobrou a pevnou 
vírou a na tvůj příkaz; a opravdu věřím, že jsi zde ve svátosti přítomen ty, Bůh a člověk. 
Ty chceš, abych tě přijal a v lásce se s tebou spojil. Vzývám tvou dobrotu a snažně prosím 
o zvláštní milost k tomu, abych se celý v tobě rozplynul, oplýval láskou a nedbal už o žádné 
jiné potěšení.“

Autor pak pokračuje v modlitbě mnoha dalšími projevy lítosti, lásky a touhy. Nemohou 
se stát dobrou inspirací i pro nás, kteří býváme tak často skleslí a neschopní Pánu něco 
pěkného říci?

P. Pavel Liška
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Ministranti vikariátu

Po představení akolytů v předchozích ročnících JP se letos zaměříme na ministranty 
pomáhající u oltářů v našem vikariátu. Můžete nám ty „svoje“ doporučit?

jan kuřík a Helenka strnadová (kuříková)

Pocházíte z věřících rodin?
J: Rodiče jsou věřící, mám sestru a od malička jsme byli vedeni k víře. Jsem z Písku.
H: Já jsem také z věřící rodiny, mám sestru o dva roky starší a mladšího bratra. Pocházím 

z Předních Zborovic u Strakonic. 

Jaké byly vaše začátky ministrování? Kdy nastaly? 
Jan: Já jsem začal poměrně pozdě v roce 2011 v Plzni. Přemluvil mě můj spolubydlící 

z bytu na vysoké škole v Plzni a začal jsem ministrovat ve středu na studentských mších. 
Začalo mě to hodně bavit, protože jsem byl blíž k Pánu u oltáře a víc jsem mši svatou proží-
val. Pak jsem byl pracovně v Německu, takže jsem se zase k ministrování vrátil v roce 2015 
ve Vimperku. V Písku se preferují mladší ministranti a je jich tam přetlak. Rád bych třeba 
ještě nějakou dobu pokračoval, uvidíme, jak to bude po svatbě. 

Helenka: Já jsem začala v roce 2009. Oslovil mě Dan, který vedl ministranty, že potře-
bují posilu. Také si vzpomínám, že už dříve mne moje sestřenka ministrantka přemlouvala, 
ať mezi ně přijdu. Zároveň v době mého začátku ministrování jsem se zúčastnila animá-
torského kurzu na Ktiši, který mne také inspiroval k této formě služby v církvi. Je dobré 
si o průběhu mše svaté něco přečíst, ale nejlépe se člověk učí za pochodu. Ministrování mě 
začalo vtahovat do dění u oltáře. Zjistila jsem, jak liturgie graduje a že je bohatá na symboly, 
které mají hluboký smysl. 

Vůbec mě nerozptyluje, co u obětního stolu děláme, že máme určité úkoly. Všechno 
v liturgii vychází z Písma svatého. Jsem vděčna za každou mši svatou, když jsem tak blízko, 
mám znovu šanci zachytit specifický dar lásky – oběti Ježíše Krista.

Kdo vás nejvíce formoval?
J: Tomáš Kadlec – můj spolubydlící z Plzně, jak jsem již říkal, je to můj biřmovací kmotr. 

V současné době studuje na kněze. Uváděl mě do čtení Písma a diskutovali jsme spolu, měli 
jsme modlitby na bytě, modlili jsme se breviář, ten mě formoval asi nejvíc.

H: Po škole v roce 2011 jsem nastoupila jako dobrovolník do týmu mladých lidí stara-
jících se o Diecézní centrum života mládeže na Ktiši, kde jsem dostala mimo jiné za úkol 
starat se o všechno, co souviselo s kostelem a kaplí. V té době mě tedy hodně ovlivnil můj 
šéf o. Roman Dvořák.

Kde se vám ministrovalo nejlépe, nebo prostředí příliš nerozlišujete? 
J: Mně se spolupracovalo nejlépe s otcem Petrem, kde jsme si přesně řekli, co bude, měli 

jsme i občas nějaké nácviky, což mi vyhovovalo.



31

V Plzni to bylo těžší, tam jsme se sešli minutu před 
mší a všechno se dělalo spíš jako improvizace. Nic se 
nedomluvilo a  pak jsme na sebe mrkali, anebo po-
křikovali během mše svaté. Takže lepší to bylo tady 
ve Vimperku, kde už to mám zajetý s otcem Petrem.

H: Já také tady v naší farnosti. Vím, kde co najdu, 
a vím, co se ode mne očekává. Jsem trochu nesvá, 
když ministruji jinde, kde to neznám. A jako holka 
ministrantka se nikam nehrnu, v některých farnos-
tech na dívku u oltáře nejsou zvyklí. 

Jaké oblečení nejradši nosíte?
J: Je to dáno tím, co je k dispozici. Svou albu ne-

mám, a tak nosím to, co mi tu Dan našel – rochetu. 
V Plzni jsem měl albu.

Četli jste nějaké knihy o ministrování?
J: Já jsem se naučil spíš praxí, a tak mám dodneš-

ka problémy například s kadidlem, to nezvládám.
H: Já ano, vedoucí ministrant mi půjčil jednu knížku. Možná doufal, že budu mít více 

času něco připravovat pro ostatní ministranty, ale sešlo z toho. Zúčastnila jsem se i pár 
přednášek o slavení liturgie, to mi také pomohlo.

Máte trému?
J: Tady ve Vimperku už ne, jen když jsou nějaké svátky a něco neobvyklého a těch úkolů 

je víc, ale kdybych šel někam jinam, byla by lehká nervozita.
H: Trochu nervózní jsem, když se málo nacvičuje na velké svátky, jako je velikonoční 

triduum.

Jak jste se seznámili? Při ministrování? 
J: Seznámili jsme se u Kohoutů na spolču. Já jsem býval v neděli doma v Písku a He-

lenka tady, až později jsem tu začal zůstávat i přes víkendy, a  tak začalo naše společné 
ministrování. 

H: Ano, společné ministrování proběhlo, až když už jsme byli pár. Já jsem oslovila Honzu 
o loňských Velikonocích, aby nám pomohl v ministrování. A od té doby začal pravidelně 
sloužit u oltáře jako ministrant v naší farnosti.

Jste z ministrantské rodiny? 
J: Já ne.
H: U nás brácha, když byl menší, tak ministroval, ale na druhém stupni základní školy 

ho to opustilo. Dále v rodině mám dvě sestřenky, které ministrovaly.
Děkuji za rozhovor. 

Viktorie Předotová, psáno 1. srpna 2016
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Pouť

Pouť do krakova
V květnu se díky CK Palomino vypravili farníci ze Šumavských Hoštic a Vlachova Březí 

na Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství – Krakow Lagiewniki. Duchovní doprovod 
zabezpečoval skvěle opat želivského kláštera P. Šimek – během cesty autobusem prove-
dl biblický rozbor Božího milosrdenství (dále jen BM), modlitby, osobní svědectví o BM, 
citace a zamyšlení z knihy apoštolky BM sestry Faustyny. Každý účastník obdržel od CK 
Palomino balíček, který obsahoval brožurku k BM, růženec a pamětní list na Národní pouť. 
Po příjezdu jsme měli možnost přijít ke svátosti smíření, abychom druhý den za známých 
podmínek získali plnomocné odpustky. Velkými zážitky a povzbuzením byl průchod skrze 
bránu BM v bazilice BM, účast na mši sv. za účasti 5 tisíc věřících, modlitby před ostatky 
sv. Faustyny, sv. Jana Pavla II a sv. Hedviky. Prohlédli jsme si i nově zbudované duchovní 
centrum sv. Jana Pavla II (krásné mozaiky od Rupnika, zajímavá architektura). Zbyl i čas 
na prohlídku historického centra Krakova. Z poutě jsme přijeli posíleni ve víře a s takovým 
zvláštním pokojem v duši. Přestože cesta byla namáhavá, myslím, že nikdo nelitoval, že se 
vydal z pohodlí domova do neznáma.

Papež František letos mimo jiné řekl: 
„Milosrdenství je to nejlepší, co můžeme pocítit. Proměňuje to svět. I trocha milosrdenství činí 

svět méně chladným a spravedlivějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto milosrdenství Boha, 
milosrdného Otce, který má takovou trpělivost. Je důležité, aby laičtí věřící prožívali a vnášeli 
milosrdenství do různých oblastí společnosti. Odvahu! Jak jen si přeji, aby místa, kde se projevuje 
církev, zvláště naše farnosti a komunity, se stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed lhostejnosti!“

Apoštolkou Božího milosrdenství je polská sestra Faustyna Kowalská z Kongregace sester 
Matky Božího milosrdenství. Byla svatořečena v r. 2000. Je to jedna z největších mystiček 

20. století. Během posledních let svého 
života zapisovala na žádost Pána Ježíše 
„setkání“ vlastní duše s Bohem (v knize 
Deníček – vydalo Karmelitánské nakla-
datelství). Pán řekl také sestře Faustyně 
modlitbu Korunky Božího milosrden-
ství. 13. září 1935 měla Faustyna ve své 
cele vidění anděla, který přišel potrestat 
zemi za hříchy. Když uviděla toto zname-
ní Božího hněvu, začala prosit anděla, 
aby chvilku počkal, a svět bude konat po-
kání. Když se však ocitla před velebností 
Svaté Trojice, neměla odvahu zopakovat 
tuto prosbu. Teprve když v duši pocítila 
moc Ježíšovy milosti, začala se modlit 
slovy, která vnitřně uslyšela. „Když jsem 
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se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla, který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký 
si ty hříchy zasluhovaly.“ Druhý den, když přišla do kaple, Pán Ježíš ji ještě jednou poučil, 
jak se má modlit tuto modlitbu. 
… „Nejprve se pomodlíš jednou 
Otčenáš, Zdrávas Maria a  Věřím 
v Boha. Potom budeš na zrnkách 
Otčenáše říkat tato slova: Věčný 
Otče, obětuji ti tělo a  krev, duši 
i  božství tvého nejmilejšího Syna 
a  našeho Pána Ježíše Krista na 
smír za hříchy naše i  celého svě-
ta. Na zrnkách Zdrávasu budeš 
říkat tato slova: Pro jeho bolest-
né utrpení buď milosrdný k  nám 
i k celému světu. Na závěr se po-
modlíš třikrát: Svatý Bože, Svatý, 
Silný, Svatý, Nesmrtelný, smiluj 
se nad námi a nad celým světem.“ 
Pán Ježíš řekl svaté Faustyně: 
„Jak veliké milosti udělím duším, 
které se budou tu korunku modlit! 
Zapiš tato slova, má dcero, říkej 
světu o mém milosrdenství, ať celé 
lidstvo pozná mé milosrdenství.“

Iva Bendová
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Čtení na pokračování

Jiří Barhoň
vŠiCHni svatí s HaŠLerkou
Postřehy, povídky a pohádky

jiří Barhoň
(* 1955 v Praze) je katolický kněz a autor několika sbírek humo-

ristických povídek: Zlý farář přejel hodného psa, Pane faráři, já vás 
budu muset zabít (2007), Všichni svatí s  hašlerkou (2009), Malý 
muž ve velkém vápně (2012), Princezna z pivovaru (2014).

Kněžská studia začal poměrně pozdě, po třinácti letech stráve-
ných v různých zaměstnáních. Kněžské svěcení obdržel v roce 1991 
a hned byl ustanoven kaplanem při arciděkanství v Plzni. Nyní pů-
sobí v plzeňské diecézi jako kaplan pro nemocné a zároveň jako du-
chovní charitních domů. 

První literární a vypravěčské snahy projevoval již v kněžském semináři v Litoměřicích, psaní 
zábavných povídek, pohádek a fejetonů se věnuje dodnes. Spolupracuje též s Českým rozhlasem, 
pro který píše příběhy a fejetony. 

Dva roky prázdnin
Malí kluci mívají velké životní plány. Jeden se chce stát kosmonautem, druhý lovcem 

mamutů, třetí touží být řidičem popelářského vozu. I já jsem měl jedno skromné přání. Být 
předsedou vlády. Bohužel se mi nevyplnilo – asi jsem se špatně učil. Kdyby se uskutečnilo, 
bylo by dnes všechno jinak. Ministrem školství bych jmenoval Julese Verna in memoriam, 
jehož kniha „Dva roky prázdnin“ by se stala článkem ústavy č. 1. Její četba by byla přísně 
povinná, její obsah mým vládním programem a nejvyšším státním zákonem. Každý, kdo by 
ho porušil, by byl potrestán nepřetržitou školní docházkou. To by bylo něco! Trestná čin-
nost v naší zemi by tím pádem poklesla na minimum a ze zahraničí by k nám jezdila jedna 
delegace za druhou okukovat, jak to děláme.

Nestal jsem se předsedou vlády, ale jen knězem. Tak už to v životě chodí. Doplatily na 
to jako vždy ti nejbezbrannější. Děti. Místo dvou roků prázdnin mají jen dva měsíce. Proto 
jsem s nimi solidární, na prázdniny se spolu s nimi těším a alespoň nějaký den z nich spolu 
s nimi trávím. Mohou nám je zkrátit, ale nemohou nám je zkazit. Prázdniny jsou tady a je 
třeba využít každou jejich minutu, zvláště když jsou tak krátké. 

O minulých prázdninách jsem vzal děti do lesa, kde jsme si hráli na schovávanou. Byla 
to hezká a zajímavá hra, kterou jsme si vydrželi hrát až do jedenácti hodin večer. Zahrál si ji 
s námi i místní policejní sbor, který jsem musel přivolat, když jsem děti nemohl najít. Dětem 
se to líbilo a chtěly, abychom hned druhý den hru na schovávanou zopakovali. Rodiče jim to 
ale, bůhví proč, zakázali. Proto jsme šli letos jenom na hřiště, kam povolení dostali. Zahráli 
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jsme si fotbal, pak jsem koupil každému v kiosku za deset korun limonádu a za patnáct 
bublifuk, to bylo radosti a veselí!

Po loňské zkušenosti jsem musel dbát na to, aby byly děti včas doma. Proto jsem k večeru 
navrhl závod v běhu domů, kam se jim moc nechtělo. Když jsem jim ale nenápadně přilil do 
limonády trochu bublifuku, utíkaly, že jsem jim nestačil.

Ať už je o prázdninách člověk s dětmi nebo s někým jiným, může dělat spoustu věcí. 
Nemusí však dělat také nic, vždyť jsou prázdniny. Však on se Pán Bůh o nějaký program 
postará. Hned ráno vám třeba zazvoní telefon:

„Pane faráři, jak se máte a co dneska děláte?“ ptala se paní Benešová.
„Mám se dobře, nedělám nic.“
„To byste mohl přijít na oběd nebo na večeři.“
„To bych mohl.“
„Tak na oběd nebo na večeři?“
„Tak na oběd i na večeři.“
„Cože?! Na obojí? Nebude to pro vás příliš dlouhé?“
„Nebude. Když mezitím připravíte nějakou dobrou svačinu, ono nám to uteče.“ 

skvrňanské kafe
„Vejdete-li někde do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu. V tom domě zůstaňte, 

jezte a pijte, co vám dají,’“ učil Pán Ježíš zásadám společenského chování své učedníky, když 
je rozesílal hlásat evangelium. 

Velmi moudrá a praktická rada, platící pro všechny generace jeho učedníků. Jenže, co 
mají dělat, když jim všude dávají kávu, to neřekl. Ať přijdu kamkoli, téměř všude ji dostávám. 
Nestěžuji si na to, protože je to lepší, než kdyby mi nedali nic, ale co je moc, to je moc. Ně-
kterým lidem, které navštěvuji a kávu mi stále nabízejí, jsem proto daroval minihrneček, do 
kterého mi ji nyní nalévají. Jiní to neakceptují a stále mi předkládají tzv. kafáky s obsahem 
čtvrt až půl litru. Mezi nimi vede prozatím paní Čemanová z Vránova na Domažlicku, která 
mi jednou nalila kávu do vázy.

Jednu z  nejlepších káv vaří paní Grünvaldová. Není moc velká ani horká, je zkrátka 
akorát. Uvaří ji vždy ve své malé kuchyni, pak mi ji i s trochou pečiva přenese do obývacího 
pokoje a popřeje dobrou chuť. Tam se usadíme, pěkně si povídáme, co chtít ještě více? Tomu 
říkám kafíčko. Takové, není-li už sedmé během jednoho dne, mám rád.

Rád vzpomínám zvláště na to, které mi uvařila minulý rok při vánoční návštěvě. Všechno 
proběhlo tak jako vždycky, až na jednu maličkost. Spočívala v tom, že zapomněla do hrnečku 
před zalitím vodou nasypat kávu. Nezlobil jsem se na ni, neboť vzhledem ke své devadesátce 
má na takové malé opomenutí nárok. Když jsem její „kávu“ ochutnal, zeptala se starostlivě:

„Není to moc hořké, pane faráři? Kdyby jo, přidejte si cukr.“
„Není, paní Grünvaldová,“ odpověděl jsem po pravdě, „dneska se vám to kafe zvlášť po-

vedlo, vůbec není hořké. Takové jsem ještě nepil.“ 
Paní Grünvaldová se usmála a já také. Asi deset minut jsme ještě rozmlouvali, přičemž 

jsem popíjel její dobře uvařenou vodu a byl celkem spokojený, protože daleko horší by bylo, 
kdyby mi do hrnku kávu dala, ale zapomněla nalít vodu. 

Jelikož mě takto pohostila v Plzni-Skvrňanech, kde bydlí, nazývám od loňských Vánoc 
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takovouto kávu Skvrňanskou. Přiřadil jsem ji k mnoha jiným druhům káv, jako např. Vídeň-
ské, Turecké či Alžírské, neboť si to zcela jistě zaslouží.

Jak lze vyčíst i z těchto řádků, mohl bych o kávě pomalu skládat básně či psát romány, 
ale to naštěstí není mým povoláním. A tak chodím dál po návštěvách, při kterých, ať chci 
nebo ne, znovu a znovu dostávám takovou či onakou kávu. Na tom už asi nic nezměním.

Proto, přijde-li na faru někdo ke mně, neváhám a rovněž stavím vodu na kafe. Mohu 
z nich nabídnout také několik druhů. Například Skvrňanské.

Knižní novinky

maria, matka ježíšova • Elias Vella 
brož., 184 s., 249 Kč
Elias Vella vidí Pannu Marii jako jeden z největších darů, jaké kdy lidstvo od Boha dostalo. Ve 
své knize chce ukázat čtenářům jak se nechat vést Marií v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu, 
k němuž nás ona doprovází a směruje.,

obrácení srdce • Irma Zaleski
brož., 84 s., 99 Kč
Kristovu naléhavou výzvu k obrácení autorka chápe jako základní povolání křesťanů: jako výzvu 
k zápasu se zlem v našich vlastních srdcích a životech, jako výzvu učit se milovat sami sebe i druhé. 
Kniha se prakticky zaobírá obrácením a také pokáním, které bývá podle autorky často a chybně 
vnímáno jako cesta viny a sebeobviňování.

Modlitba s Biblí v ruce • Angelo Scarano
brož., 96 s., 119 Kč
Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat 
ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, praktické 
části zazní konkrétní podněty pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá desatero nej-
častějších problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem.

www.ikarmel.cz

zasilky@kna.cz, tel: 384 420 295
www.kna.cz/prodejny
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Malý slovníček církevních pojmů

Lektor
Termín pochází z latinského lector – čtenář, předčítající. V křesťanské liturgii je to laik, 

který ve shromáždění věřících předčítá čtení z Písma svatého, kromě evangelia, které je 
vyhrazeno minimálně jáhnovi.

Lektorát se vyvinul v době rané církve, kdy většina lidí neuměla číst, a tak zde byla potře-
ba čtenáře, či předčítajícího. Do roku 1973 byl lektorát jedním z nižších svěcení, které před-
cházelo kněžskému svěcení. V současnosti je lektorát spolu s akolytátem službou, kterou 
jsou pověřováni muži, i ženatí. Ženy mohou číst čtení, ale nemohou být pověřeny službou. 

Podobně jako před přijetím akolytátu by i budoucí lektoři měli projít kurzem. Předčítat 
Písmo sv. totiž není stejné jako číst cokoli jiného.

Laik
Termín pochází z řeckého laos – lid. Obecné je to člověk odborně nevzdělaný. V církvi 

je to věřící bez svěcení. V prvotní církvi byly hranice mezi laiky a duchovními neostré. Ve 
středověku se rozdíly mezi nimi ostře vymezily. V současnosti nelze mluvit o laikovi jako 
o nevzdělaném. Mnozí laici mají teologické vzdělání. Také jejich zapojení do života církve 
je potřebné. 

Liturgie
Slovo pochází z řečtiny a znamenalo veřejnou službu, 

dílo, práci. Dnes se tímto slovem rozumí bohoslužba, 
shromáždění podle tradice a pravidel daného nábožen-
ství.

Pravidelná shromáždění s typickým průběhem a ob-
sahem se vyskytují u  všech náboženství, ale pouze 
u křesťanských se nazývají liturgie

Některé křesťanské církve mají liturgii bohatší a složitější, jiné, zejména reformované, 
mají jednoduchou.

Deset let uplynulo od chvíle, kdy někdejší vim-
perský farář Jaroslav zawadzki předal klíče své-
mu nástupci a odjel do Afriky. Na své farníky však 
nikdy nezapomněl a jak z černého kontinentu, tak 
nyní z Polska, je pravidelně navštěvuje.

10 let



38

Vypravili jsme se

Putim
Putim, ležící ve vikariátu Písek a zá-

roveň jedna z  nejstarších jihočeských 
obcí, se již popáté stala místem letního 
setkání čtenářů a přátel dětského časo-
pisu Duha. Redakce tohoto oblíbeného 
„čtrnáctideníku“ přizvala tentokrát 
k účasti i Papežská misijní díla. Ta obo-
hatila odpolední program v prostorách 
fary o přednášku Leoše Halbrštáta, ná-
rodního ředitele PMD. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavého o životě na Filipí-
nách, o misijních projektech, které jsou 
podporovány z Čech.

A  co se ještě dělo v  Putimi a  co je 
možné zde vidět?

Celé setkání bylo zahájeno v kostele Sv. Vavřince mší svatou. Tento ranně gotický kos-
telík, postavený v druhé polovině 13. století, byl útulným místem ke slavení liturgie. Tu 
překrásně hudebně doprovázela rodina Krejčích. P. Cyril Havel, správce zdejší farnosti a šéf-
redaktor Duhy, děti velmi poutavě provedl příběhem, který obohatil úryvek čteného evange-
lia. Po mši svaté pokračoval program na farní zahradě – tvořivá dílna, hry a na závěr koncert 
Pavla Helana, vlídného písničkáře z Brna. Během odpoledne byla možnost navštívit i míst-
ní rodinnou ZOO. Zajímavostí v Putimi je i kostnice nacházející se na hřbitově u kostela. 
Gotická fara bývala pravděpodobně tvrzí. Projít se můžete i přes řeku Blanici po kamenném 

tříobloukovém mostě zbu-
dovaném v 17. století. Obec 
proslavil román Jaroslava 
Haška o  dobrém vojáku 
Švejkovi či román Jindřicha 
Š. Baara Jan Cimbura. Ten, 
inspirován svým strýcem, 
putimským farářem P.  Jo-
sefem Baarem, umístil děj 
svého románu právě sem. 
Putim, o  které se první pí-
semná zmínka dochovala 
z  roku 1205, jistě stojí za 
návštěvu. 

Více na www.putim.cz.
Děkuji rodině Hejhalových, 



39

 která se za náš vikariát setkání účastni-
la, Lucce za milý vlastnoručně vyrobený 
dárek pro zpěváka Pavla Helana. Děkuji 
i všem rodinám, které předplatným časo-
pisu Duha podporují jeho vydávání. 

Nejpozději za rok na viděnou v Puti-
mi!

katechetka Lenka Hanžlová 
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Stalo se

májové oslavy Božího těla v Prachaticích


