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++++++++++
Kdo miluje, má v srdci moře
a překoná každé hoře.
++++++++++
Ve světě najdeme
lidi zvrácené i obrácené.
Nejen černé, ale i bílé.
Nejen čestné, ale i podlé.
++++++++++
Dobré jméno nepatří člověku,
který je slavný,
ale který je spravedlivý.
++++++++++
Bůh člověka oslovuje,
člověk Boha oslavuje.
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ná to každý, kdo se někdy díval na televizní soutěž.
4
Je položena otázka a tři možné odpovědi. Soutěžící dlouho
6
přemýšlí. Diváci u televize šílí,
8
neb je to přeci zcela jasné. Když konečně padne
10
odpověď, je samozřejmě špatná. Chytáte se za
hlavu. To přeci není možné. Vždyť to bylo tak
11
jasné. To kdybych tam byl já. Proč tam proboha
12
leze. Nebo podobná scéna při historickém filmu či
dokumentu. Třeba o únoru 1948, o vedení nějaké
14
bitvy, o osudovém rozhodnutí v rámci rodiny či
vysoké politiky. Naposledy jsem to zažil při fil15
mu o vlaku, který za druhé světové války odvážel
20
židovské děti do bezpečí. Ten příběh jistě znáte.
Chtělo se mi křičet, když se otec rozhodl, že přeci
22
nebude trhat rodinu. Co by si tam jejich syn sám
24
bez otce a matky počal. V cizí zemi s neznámou
řečí. Společně všechno zvládnou. Znělo to logicky.
27
Ale tady padla špatná odpověď a vy se jen můžete
28
chytat za hlavu, neboť víte, jak to dopadne. Jenže
30
život není hra. I když se tak někdy chová. Máte se
rozhodnout, vyslovit ono a, b nebo c. Všechny tři
32
odpovědi vypadají věrohodně. Některé až pode33
zřele moc. Vždyť je to tak jednoduché. Volím za
a. Zvýšené důchody, zrušené poplatky u lékaře,
34
ochrana vlastní země a národa, za dobrou práci
37
dobrou mzdu, bič na nepoctivé. Mačkáte pomy38
slné tlačítko a čekáte na reakci poroty. Správné
řešení se nedozvíte hned. Někdy to trvá několik
40
dlouhých a strastiplných let a život si tu vaši špatnou odpověď pořádně vychutná. Jsou tu volby.
Jedna otázka, mnoho odpovědí. A ještě více rádců. Nespoléhejte na přítele po telefonu. Rozhodnout se musíte sami. S vědomím, že i špatná odpověď vás nevyřadí ze hry, ale nechá vás si celou
tu prohru vybrat do poslední slzy. I když to tak
zpočátku nemusí vypadat. Tak šťastnou ruku.
Hrajeme všichni za jednoho, jeden za všechny.
JP

Z liturgického kalendáře
Ne 2. 10. 27. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Út 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi, L. b.: bílá
Čt 6. 10.	Nezávazná památka sv. Bruna, kněze, L. b.: bílá
Pá 7. 10. Památka Panny Marie Růžencové, L. b.: bílá
Ne 9. 10. 28. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Út 11. 10.	Nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže, L. b.: bílá
St 12. 10.	Nezávazná památka sv. Radima, biskupa, L. b.: bílá
Pá 14. 10.	Nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka, L. b.: červená
So 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, L. b.: bílá
Ne 16. 10. 29. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
Po 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, L. b.: červená
Út 18. 10.	Svátek sv. Lukáše, evangelisty, mše: Gloria, preface 2. O apoštolech, L. b.:
červená
St 19. 10.	Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, L. b.: červená, nebo nezávazná památka sv. Pavla od
Kříže, kněze, L. b.: bílá
Pá 21. 10.	Nezávazná památka bl. Karla Rakouského, L. b.: bílá
So 22. 10.	Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže, L. b.: bílá
Ne 23. 10. 30. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne, nebo Den modliteb za misie, lze použít mešní
formulář za misie, L. b.: zelená nebo bílá
Po 24. 10.	Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, L. b.: bílá
Pá 28. 10.	Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, mše: Gloria, preface o apoštolech,
L. b.: červená
Ne 30. 10. 31. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
		 V kostelích, které slaví posvícení: SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní, L. b.: bílá
Po 31. 10.	Nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa, L. b.: bílá
Út 1. 11.	SLAVNOST VŠECH SVATÝCH, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní
St 2. 11.	Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše: perikopy ze společných textů
pro mše za zemřelé, L. b.: fialová
Čt 3. 11.	Nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka, L. b.: bílá
Pá 4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa, L. b.: bílá
Ne 6. 11. 32. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: telená, žaltář 4. týdne
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SV. JAN XXIII.
Vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli se narodil 25. listopadu
1881 ve městě Sotto il Monte v italské provincii Bergamo. Už od útlého
věku tíhnul ke kněžství. Roku 1892 vstoupil do semináře v Bergamu
a roku 1901 přešel do semináře sv. Apolináře v Římě. Na kněze byl
vysvěcen roku 1904 v římském kostele Santa Maria di Monte Santo.
V roce 1905 si ho jako svého sekretáře vybral nový bergamský
biskup Mons. Giacomo Radini-Tedeschi. O rok později začal Roncalli
vyučovat v místním kněžském semináři církevní dějiny, patristiku a apologetiku. Působil
také jako šéfredaktor diecézního časopisu La Vita Diocesana a od roku 1910 jako spolupracovník Unie katolických žen.
Po vypuknutí první světové války mu byla roku 1915 svěřena duchovní péče o raněné
vojáky v bergamských nemocnicích a v této službě strávil následující tři roky. V červenci
1918 souhlasil s tím, že bude pečovat o vojáky nakažené tuberkulózou, ačkoliv věděl, že se
tak vystavuje nebezpečí nákazy a riskuje vlastní život.
V prosinci 1920 ho papež Benedikt XV. povolal do Říma, aby předsedal společnosti pro
šíření víry v Itálii. Roku 1925 byl Roncalli jmenován apoštolským vizitátorem v Bulharsku
a přijal biskupské svěcení, čímž začalo období jeho diplomatické služby pro Svatý stolec.
Koncem roku 1934 byl vyslán jako apoštolský delegát do Turecka a Řecka, zemí, kde katolíci
neměli snadný život. Během druhé světové války dokázal zachovávat přísnou neutralitu,
což mu umožnilo efektivně napomáhat jak tisícům Židů, které tak zachránil před smrtí, tak
hladovějícím obyvatelům Řecka. Dne 30. prosince 1944 byl poslán jako apoštolský nuncius
do Paříže. Jeho diplomatická služba měla i silný pastorační rozměr, který se projevoval
návštěvami mnoha diecézí ve Francii i Alžírsku.
Při poslední konsistoři svolané papežem Piem XII. byl Roncalli ustanoven kardinálem
a souhlasil se svým jmenováním do úřadu benátského patriarchy, kterého se ujal 5. března
1953. Jeho působení v čele diecéze charakterizovalo horlivé pastorační úsilí, mimo jiné
svolal diecézní synodu.
Když byl Roncalli 28. října 1958 zvolen papežem, vybral si jméno Jan XXIII. Navzdory
očekáváním mnohých, podle nichž mělo jít jen o přechodný pontifikát, od počátku uplatňoval zcela nový styl. Ten vyvěral z povahy jeho lidské a kněžské osobnosti, kterou utvářela
řada významných životních zkušeností. Konsolidoval řádné fungování jednotlivých úřadů
kurie a dával si záležet na tom, aby jeho služba nesla výrazný pastorační charakter – zintenzivnil kontakt s věřícími při návštěvách farností, nemocnic a vězení.
Dne 25. ledna 1959 ohlásil Jan XXIII. svolání Druhého vatikánského koncilu. Jeho cílem
nebylo vyhlašovat nové pravdy víry, ale vyjádřit tradiční učení církve způsobem odpovídajícím moderní době. Jan XXIII. povzbudil církev k tomu, aby před odsuzováním a opozicí
vůči okolnímu světu dala přednost milosrdenství a dialogu s obnoveným vědomím
Usiloval o podporu míru, což je patrné jak z encyklik Mater et Magistra („Matka a učitelka“, 1961) a Pacem in terris („Mír na zemi“, 1963), tak z jeho intervence během kubánské
krize na podzim roku 1962. Pověst Jana XXIII. a obdiv k němu dosvědčují i poslední týdny
jeho života, kdy se celý svět shromáždil kolem lůžka umírajícího papeže a s hlubokou bolestí
přijal zprávu o jeho smrti, k níž došlo večer 3. června 1963.
(Zdroj: 2papisanti.org)

Boromejky
Silný není ten, kdo dokáže pouhým pohledem
složit někoho na lopatky,
ale ten, kdo pouhým úsměvem někoho postaví na nohy.
Nečekaný vděk…
Přivezli stoletou paní. Byla orientovaná, žila ve svém bytě sama,
mohla se o sebe celá léta starat. Dceru měla v ústavním zařízení, bylo jí
už 78 let. Říkala mi, že dokud mohla, chodívala do kostela a ke svátostem. Přála si kněze. Vydržela přes víkend a při pondělní hospicové mši svaté přijala svátost
nemocných. Pro úporné zvracení jí mohl být podán jen malinký kousíček hostie. Byla velmi
vděčná. Druhý den jsem přišla za ní. Byla slabá, bezmocná. Nabídla jsem jí modlitbu růžence. Vděčně se na mě podívala a šeptala, že se často růženec modlívala. Do svých rukou
uchopila moji pravou ruku a po celou dobu růžence si mou ruku držela. Oknem začaly pronikat paprsky slunce a docela nepříjemně na mě svítily. Cítila jsem, že mi bude za chvíli
velmi horko, ale bála jsem se pohnout. Myslela jsem si, že paní to nevnímá. Najednou mi
řekla: „Poposedněte si do stínu, sestřičko, ať vám není horko…“ Posunula jsem se a dívala
se na ni. Ona zase zašeptala: „Prosím, modlete se ten růženec“. Domodlila jsem se, rozloučila se s ní, že zítra přijdu zas. Zamávala mi na cestu. Večer zemřela. Tiše a klidně. Možná
k nám přišla jen proto, aby přijala ještě naposledy svátosti církve a modlitbu růžence? Byl
předvečer svátku Zvěstování Páně. Šťastná to žena…
Tys za mnou přišla…?
Byl přijat nový pán. Doprovodili jej příbuzní. Sestry mi nahlásily, že pán je pokřtěný,
moc do kostela nechodíval, ale že za svou zemřelou ženu nechával sloužit každý rok mši
svatou. S opatrností jsem přicházela k posteli. Díval se na mě jen jedním okem, na druhé
neviděl, měl jen úzkou štěrbinu… Najednou se začal velmi hlasitě radovat: „Tys mě našla?
A přišla jsi za mnou? Skloň se, ať tě obejmu. A mluv mi do pravého ucha, přece víš, že jsem
hluchý. A kde teď bydlíš? A co to máš na sobě, proč jsi celá v bílém? To tam teď nosíš? A budeš teď už pořád se mnou? Ani netušíš, jakou jsi mi udělala radost!“ Pochopila jsem, že si
mě s někým plete, s někým, koho měl velmi rád. Myslela jsem si, že mu asi připomínám
jeho zemřelou ženu. Pak mi to jeho dcera potvrdila. Žil jen pro svou ženu a děti. Moc s ním
mluvit adekvátně už nešlo, ale ta chvíle přivítání byla pro mě velmi radostná a pro něj to
byla také jedna ze šťastných chvil na této zemi. Zemřel asi za dva týdny a už na nikoho
nepromluvil. S jeho dcerou jsem si pak vyměnila pár dopisů na mailu. Nemohla se smířit
se smrtí svého otce, který pro ni tolik v životě znamenal, když jim zemřela maminka…
a nemohla pochopit ani naši práci v hospici, kde stále někdo umírá…
Chtěl bych se dožít toho, abych se dověděl, jestli budu babičkou, nebo dědečkem.
Pán přišel do našeho hospice se svojí manželkou. Oba byli utrápeni a usouženi z těžké
situace. Pán nezvládal doma bolesti, paní byla unavená z péče o něj. Byli poměrně mladí,
před důchodem. Pán se rozhodl, že nepodstoupí už žádnou operaci střev, protože zažil
traumatickou situaci v nemocnici. Nikdo mu nic nevysvětloval, kolem něj umírali lidé na
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tu samou nemoc, nebo tam byli už poněkolikáté na další operaci. Když jsem s ním poprvé
mluvila, byl milý a vyrovnaný, věděl, že zemře. Nelitoval života, který byl velmi bohatý na
práci i přátele. Stále ho někdo kontaktoval. Co se týká duchovní stránky, byl připraven.
Své přátele měl i mezi kněžími. Vážila jsem si jeho statečnosti a houževnatosti, se kterou
si užíval dny v našem hospici. Manželka měla konečně klid a čas i pro sebe, protože se
o všechno postaraly sloužící sestry. Pán se dokonce v tak klidném prostředí vylepšil, zbavili
jsme jej bolestí vhodnými léky, začal jíst, chodit a mít zájem o všechno. Občas jsme spolu
pohovořili o zájmech jeho života. Rád se smál. Jednou mi s docela vážnou tváří řekl, že
manželka jeho jediného syna otěhotněla a on by se rád dožil aspoň toho, aby se dověděl,
zda bude babičkou, nebo dědečkem. Oba jsme se tomu srdečně zasmáli. Řekla jsem mu,
že se to určitě dozví. Také se mě zeptal, jestli bych byla ochotná být u něj, až bude umírat,
protože neví, jak to jeho žena zvládne. Velmi ráda jsem mu to slíbila, i když jsem netušila,
jestli budu moci slib splnit. Zdravotní stav pána se pak zlomil najednou. Byla sobota, měla
jsem volno. Netušila jsem to. Večer mi volaly sloužící sestry, že by mě paní chtěla mít u sebe,
že jí odchází manžel. Když jsem vešla do pokoje, viděla jsem utrápenou a bezradnou ženu
a naříkajícího pána. Poslala jsem paní ven a sedla jsem si k umírajícímu s růžencem v ruce.
Věděla jsem, že už to nebude dlouho trvat a že mi tuto chvíli dal Bůh k dispozici. Když se
paní vrátila, její muž byl klidný, tichý… pochopila, že se má rozloučit. S pláčem děkovala
svému manželovi za společný život a prosila za odpuštění… Byla to velmi dojemná chvíle.
Na kostelní věži zvonily zvony a jejich hlas pronikal do pokoje. Bylo to jako volání duše k něčemu krásnému, novému a laskavému… Přišly sloužící sestry a v tichu doprovázely odcházející duši. Jeho tvář vyzařovala klid a pokoj, který přešel i na jeho paní… Přijel se rozloučit
i syn s manželkou a začínajícím životem v jejím lůně. Smrt jako by byla nahrazena životem.
Když po nějaké době přijeli na vzpomínkové setkání, první, co mi paní s úsměvem řekla,
že manžel bude babičkou. Objaly jsme se a řekla jsem jí, že on to už také ví a raduje se….
Díky za úsměv, který nám darují chlapečci bosí… (M. Holková)
Tak krásný den… Slavnost seslání Ducha svatého… a taková tíha na duši se rozlévá od
samého rána, ani slavná mše svatá neproniká radostí do srdce, které prostě nebere. Snažíš
se dostat z toho trápení. Zavolám odpoledne z hospicové zahrady na několik mobilních
čísel… nikdo to nezvedá… Přemýšlím, co s tím, kde se vzal ten smutek, co jsem nezvládla,
neunesla… za sebe, za druhé…
Přišla maminka s malým chlapečkem, tak malým, že při své snaze běhat v trávě neustále padal na zadeček, aby zase houževnatě vstal a pokračoval ve své chůzi. Bylo to velmi
úsměvné a i mě to donutilo k úsměvu. Říkala jsem si, že by mě měl tento chlapec potěšit, že
bych to měla přijmout jako dar pro svůj smutek… Nebylo možné, aby mě chlapec nevnímal.
S úsměvem na mě zamával, já na něj také a on pokračoval ve své námaze chodit. Když spadl,
vstal, otočil se na mě a zamával, já také… Docela mi to přišlo namáhavé, stále zvedat ruku
a mávat… Najednou jsem pochopila, že taková je Boží láska ke mně – vytrvalá a neustálá
a že je na mně, kdy vstanu, zhluboka se nadechnu a půjdu dál a ten smutek nechám sedět
na lavičce. Také maminka vzala chlapce do náruče a odnesla do kočárku. Ještě jednou mi
zamával… Večerní modlitba se spolusestrou mi navrátila radost. Duch svatý konečně mohl
vejít…
Ze vzpomínek S. M. Sebastiany,
které napsala postupem let svého doprovázení v prachatickém hospici
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Kláštery
Klášter františkánů
u kostela Panny Marie Sněžné
V minulém čísle jsme vyprávěli příběh kláštera Na Slovanech a v době Karlově, kdy
vznikla řada především pražských církevních staveb, se ještě zdržíme. Český král Karel
slavil v roce 1347 korunovaci se svojí první manželkou Markétou z Valois, jejíž známější
jméno Blanche – Blanka označovalo její světlé vlasy. Slavnostní korunovační hostina se konala na území budoucího Nového Města pražského a pro její konání byl postaven rozsáhlý
dřevěný sál pro hosty a účastníky korunovace královských manželů. Sál byl následujícího
dne rozebrán a dřevo věnováno bratrům karmelitánům, kteří se na základě souhlasu papeže Klementa VI. usadili v Praze.
Karmelitáni přišli v obvyklém počtu dvanácti nejspíše ze Saska. Založení karmelu bylo
podporováno samotným králem, ale batří směli přijímat pouze milodary od měšťanů a panovníka. Jejich řád byl založen roku 1245 jako řád žebravý a nebyl tedy obvěněn z přízně
panovníka. Získaný stavební materiál sloužil především jako základ prvního obydlí, ale
brzy byl založen také kamenný chrám, jehož rozměry měly být monumentální. Se svojí
délkou 110 m a výškou hlavní lodi 40 m se měl vyrovnat světovým katedrálám. První částí
stavby byl chór – presbytář. Je také jedinou částí, která se dodnes zachovala. Na něj pak
navazovala severní boční loď a v následujícím století byla vystavěna na jejím západním
boku věž se zvony. Západní průčelí a obvodové zdi celého chrámu byly objeveny při zemních
pracích až v minulém století.		
Král i měšťané podporovali stavbu kláštera a hlavně chrámu, který se měl stát po vzoru
chrámu ve francouzské Remeši chrámem korunovačním. Také první pražský arcibiskup
Arnošt z Pardubic za podpory krále Karla vyzýval věřící k darům a sbírkám na podporu
karmelitánského kláštera.
Zasvěcení chrámu Panně Marii Sněžné také napovídalo na vazbu na italskou křesťanskou tradici. Vyprávějme si jednu z legend, jejíž děj se odehrává v Římě v roce 358 za pontifikátu papeže Liberia. Podle jedné verze příběhu jistí bohatí
římští manželé prosili Pannu Marii o narození vytouženého
syna. Poté, co jejich prosby došly vyslyšení, chtěli jako dík vystavět v Římě mariánskou baziliku. Papež měl v noci živý sen,
kdy mu Panna Maria sdělila, že nazítří bude místo pro stavbu
označeno. A vskutku v době srpnového vedra bylo místo na
jednom z pěti římských pahorků zvaném Esquilin pokryto
sněhem. Bazilika je dnes označována jako Santa Maria Maggiore – velká papežská bazilika.
Dramatické události patnáctého století ovlivnily život karmelitánů i jejich kláštera. Na jeho počátku v něm žilo na dvě
stě mnichů, ale jejich počet se časem zmenšoval. Svoji roli
v postupném úpadku sehrál kazatel Jan Želivský. Svými ká8

záními v chrámu Panny Marie Sněžné
burcoval lid a nabádal jej ke vzpouře.
Tak došlo dne 30. července 1419 k defenestraci, kdy rozlícený dav vyrazil po
Želivského kázání z chrámu, zamířil
k novoměstské radnici a vyhodil mnoho konšelů z jejích oken. Následujícího
měsíce byli karmelitáni stejným davem
vyhnáni ze svého kláštera. Ani sám
kazatel Jan nedopadl dobře, za svoji
pobuřující činnost byl po třech letech
popraven stětím hlavy. Opuštěný klášter se dostal do majetku města a jeho
pozemky byly postupně rozprodávány.
Budovy byly, až na zachovaný presbytář, rozebrány nebo zbořeny.
Císař Rudolf II. vrátil na žádost generála řádu Františka a Sosa de Toledo do téměř zaniklého kláštera život, když 8. listopadu roku 1603 daroval trosky původního karmelu řádu
bosých františkánů. Základní kámen obnovené stavby kostela položil roku 1604 jménem
císaře nejvyšší kancléř Českého království Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, druhý manžel
Polyxeny z Rožmberka. Osudnou událostí byl vpád Pasovských roku 1611, kdy byly části
Nového i Starého Města vypleněny a jejich běsnění nebyl ušetřen ani františkánský klášter.
Čtrnáct mnichů bylo nemilosrdně zavražděno a jejich zohavená těla pohozena na místě
staveniště. Viníci z řad pražské lůzy, která se přidala k drancujím Pasovským, byli dopadeni
a popraveni. V boční kapli svatého Michala je pohřbeno všech čtrnáct mučedníků, kteří byli
v roce 2012 blahořečeni.
V průběhu 17. století přes všechny tragické události pokračovala výstavba klášterních
budov. Byly dokončeny klenby několika bočních kaplí, klenba konventní budovy a přistavěny nové cely pro nově příchozí členy františkánského společenství. Přibyly také hospodářské budovy, byla obnovena zahrada a koncem století byl vystavěn také pivovar. Opravné
práce si vynutila také původní stavba chóru. Jeho vysoká klenba nedostatečně podepřená
vnějšími pilíři hrozila zřícením, a proto byla stavitelem Šimonem Pánkem stažena vnitřními kovovými táhly.
Interiér chrámu byl počátkem 18. století doplněn novým oltářem, který je dodnes pokládán za největší pražský oltář zdobený sochami svatého Františka. Stěny kostela dostaly malířskou výzdobu, kterou vytvořil český freskař Václav Vavřinec Reiner. Také obytné
a hospodářské prostory byly nově vybaveny a vyzdobeny, své nástropní malby získala
klášterní lékárna, kde v polovině 18. století pracoval na freskách Johann Spitzer, který
vyzdobil také sakristii.
Vstoupíte-li do prostoru kláštera, projdete menším nádvořím, které mělo původně být
hlavní chrámovou lodí, zaujme Vás novodobá mozaika Panny Marie nad vchodem do presbytáře. Ten se svojí klenbou vysokou 35,5 m zůstává jedním z nejvyšších kostelů Prahy.
Františkánská zahrada je již po léta otevřena veřejnosti, slouží jako park v centru města
a klášterní budovy jsou součástí Národní knihovny.
MFK
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Homilie
Prvního dne tohoto měsíce vyvrcholil
společnou poutí v naší diecézi Rok milosrdenství. Dovolte mi však, abych se i tentokrát ještě jednou dotknul tématu milosrdenství. Hodlám nabídnout k zamyšlení téma,
které je nesmírně složité, spletité a výbušné.
Je to téma, které se dnes dotýká nějakým
způsobem každého z nás a nad kterým každý
z nás nějak přemítá. Je to téma milosrdenství a emigrace do Evropy. Nejednoznačnost
postojů můžeme sledovat i uvnitř naší vlastní církve. Stačí jen porovnat výzvy našeho
papeže Františka k otevřenosti potřebným, varování před nebezpečím radikálního pojetí
islámu a jeho dopad na naši kulturu ze strany pana kardinála Duky a jeho mluvčího P. Badala, tvrdé odsouzení těchto názorů ze strany P. Halíka. Zdá se, že ústřední bod problému tkví
v tom, že drtivá většina příchozích do Evropy se hlásí k islámu. Fanaticky radikální zneužití
víry se pak děsivě projevilo v přístupech tzv. islámského státu. Ten se neštítí žádné formy
násilí, terorismus je mu vlastní, život jako by pro něj neměl žádnou cenu. Teroristické útoky a jejich nebezpečí se stalo nedílnou součástí našeho života. Právem se cítíme ohroženi
a uvědomujeme si stále více křehkost našeho bytí. V této souvislosti stojí zato vyslechnout
i rozhovor na DVTV s muslimem Hatem Berrezougou, který žije již šestnáct let u nás. Mimochodem, v souvislosti s teroristickými útoky jako by úplně zanikal hlas odborníků, kteří
poukazují na to, že dnes v Evropě daleko více hrozí nebezpečí terorismu ze strany duševně
nemocných lidí, čemuž přispívá i nevhodná forma referování o těchto tragédiích ze strany
médií, než terorismus vyrůstající z radikální formy islámu. Když se podíváte na tragické
útoky v uplynulých měsících, musíte dát těmto odborníkům za pravdu. Všichni jsme ve
velkém nebezpečí touhy mít věci jasné, jednoduché, přehledné. Ten je dobrý a ten zlý, toto
je pravda a toto lež, to je černé a to bílé. Ale skutečnost života je mnohem spletitější. Sami
to zakoušíme ve svém životě. Nechceme být zlí, a přesto se nám stane, že se zle zachováme.
Paušalizovat v těchto oblastech je nebezpečné a především to neodpovídá pravdě. Tak rádi
bychom, aby to bylo jasné. Křesťan je dobrý, muslim je zlý. Křesťan žije z lásky, muslim je
terorista. Evropané jsou andělé, emigranti jsou padouši. Ale tohle je lživé. Zdá se mi, že názory oscilují mezi dvěma póly. Na jedné straně výše zmíněné paušalizování – emigranti do
Evropy nepatří. Na druhé straně naivně otevřená náruč, která přehlíží a nechce vidět žádné
nebezpečí, které tu číhá. Evropě jako by scházeli osvícení vůdcové. Pozorujeme rozpačitost
a neschopnost tuto problematiku řešit, i když můžeme snad vnímat, že mnohé debaty na
toto téma nějak posouvají kupředu hledání vhodné cesty. Přitom je zasvěceným jasné, že
otázka není jenom náboženská, ale i, a možná především, kulturní, sociální, ekonomická.
Při hlubším historickém pohledu pak zjistíme, že současná situace má své hluboké kořeny,
na kterých se podílí i nevhodné a nedomyšlené vměšování Západu, a tedy i Evropy, do politických systémů rozvojových krajin. A není možné přehlédnout nevhodné, nebo dokonce
scházející integrační programy pro ty, kdo do Evropy přicházejí. Nechalo by se v tomto
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tématu dále poznamenávat další a další postřehy. Ale dovolte mi položit sobě i vám otázku.
A co náš postoj k těmto lidem? Jak se projeví prakticky naše milosrdenství? Což je možné
jen tak se dívat na milióny a milióny lidí žijících v nedůstojných podmínkách, v bídě, hladu, ve stanových centrech? Nejsme za ně jako ti bohatí odpovědni? Ať už je přijmeme do
Evropy (samozřejmě s moudrou obezřetností prověření toho, kdo přichází; s připravenými
integračními programy), nebo jim pomůžeme v oblastech jejich původu zajistit si důstojný život? Je možné, aby někdo, kdo se hlásí ke Kristu, nechal zaznít názor, že všechny
emigranty postřílíme? A nevypadl nám z toho všeho uvažování nějak Bůh a naše víra, že
i modlitba a oběť přinášená za ty, kteří mají povinnost hledat řešení, může mít svou sílu?
Jsme vůbec ochotni ve jménu lásky se více zajímat o ty, kteří přicházejí? Lépe je pochopit?
P. Sláčík, vikář

Malý slovníček církevních pojmů
Milosrdenství
je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či
bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na
příznivé zacházení.
V Bibli je „milosrdná láska“ líčena jako typicky mateřský cit: znamená to být neustále připraven chápat,
odpouštět, stále znovu důvěřovat. Biblické milosrdenství v sobě skrývá dva city: věrnost a soucit.
Bible nám výslovně předkládá konkrétní formy
milosrdenství:
„Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste
se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
jste ke mně“ (Mt 25,36)
Milosrdenství se projevuje jako ochota přispěchat na pomoc potřebným, i za cenu velkých obětí. Je to znamení odlišující svět lidí od světa zvířat,
v němž neexistuje soucit. Srdce milosrdného člověka
má pochopení pro lidskou bídu, slabost a křehkost.
Uvědomuje si, co je všem lidem společné, totiž fyzické
i morální hranice pozemského života a jeho smrtelnost.
Čtyři prvky milosrdenství:
Ztotožnění se s trpícím, péče o dobro druhých, sdílení lidskosti, společný boj proti stejnému zlu.
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Vikariáty českobudějovické diecéze
Vikariát Pelhřimov
Vikář: P. Ing. Mgr. Vítězslav HOLÝ

Jestliže v případě prachatického vikariátu
byly jeho hranice víceméně totožné s okresními, v případě pelhřimovského tomu tak není.
Třemi farnostmi totiž zabíhá do okresu Jihlava
a značnou část mu ukrajuje diecéze hradecká,
pod kterou spadá mimo jiné i Želiv s klášterem.
V diecezním katalogu nasčítáme šestatřicet farností, o které se v současnosti stará rovný tucet kněží,
z čehož je pět řeholníků a jeden kněz působící jako výpomocný. V současné době je obsazeno deset far. Na území vikariátu žije okolo 73 tisíc obyvatel
a necelá polovina se jich hlásí ke katolické církvi, z nich přibližně desetina pravidelně navštěvuje bohoslužby. V loňském roce zde bylo pokřtěno 167 lidí. Z tohoto počtu bylo 142
dětí do jednoho roku věku.
V roce 1144 věnoval kníže Vladislav
Pelhřimov
II. (králem se stal až o čtrnáct let později) Červenou Řečici s celým rozsáhlým územím při horním toku Želivky
pražskému biskupství, jako náhradu za
moravský Podivín. Tehdejší biskup Ota
ještě téhož roku území rozdělil na dvě
části a severní přenechal želivskému
klášteru. Vzhledem k řídce osídlenému podhůří Vysočiny byli ke kolonizaci této nehostinné části země přizváni
cizinci, především Němci, a v listinách
se začínají objevovat první německá
jména obcí. Tak tomu bylo i u Rynárce (Rynarcz), představujícího vůbec
nejstarší doloženou ves Českomoravské vysočiny, a to díky listině, kterou
pražský biskup Daniel II. potvrdil 20.
května 1203 vysvěcení farního kostela
v Rynárci a vymezil jeho práva a farní
obvod. K nejstarším kostelům ve vikariátu patří kostel v Lidmani, který je
doložen již v roce 1125. Ze třináctého
století pak pochází nejméně třináct
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kostelů, mnohé další
Křemešník
byly postaveny ve století
následujícím.
Velký vliv na duchovní rozvoj regionu,
a to jak v minulosti,
tak i v době dnešní, měl
a má blízký želivský
klášter. Přestože každý
kout vikariátu má svá
významná poutní místa, tím nejznámějším je
zřejmě Křemešník, jeden z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny, nacházející se
přibližně sedm kilometrů jihovýchodně od Pelhřimova.
V roce 1555 byla na Křemešníku postavena dřevěná kaple, zasvěcená Nejsvětější Trojici,
která se stala oblíbeným poutním místem. V roce 1651 byla z prostředků města Pelhřimova postavena kaple zděná a ta o tři roky později vysvěcena opatem kláštera v Želivi Norbertem. V letech 1710 až 1720 byl vybudován poutní kostel Nejsvětější Trojice,
který byl roku 1734 doplněn ambity a roku 1750 dotvořen do dnešní barokní podoby. Od
roku 1763 byly vedeny kroniky o procesích; po staletí sem každoročně putovaly desítky
tisíc věřících. V novodobé historii zažil Křemešník největší rozmach v letech 1878–1919
za průvodcovské činnosti křemešnického učitele Josefa Zahálky. Vzpomínkou na něj je
kniha Na krásné samotě, jejímž autorem je kněz, spisovatel a kulturní organizátor František Bernard Vaněk, který s ním na Křemešníku jako expozita působil v letech 1902–1907.
Kromě kostela poutníky přitahovaly i tři křemešnické studánky: Stříbrná studánka,
studánka U buku a zejména Zázračná studánka (též Zlatá studánka), jejíž voda vyvěrá
zpravidla od Vánoc do léta, jsou jí přisuzovány léčivé účinky a je slabě radioaktivní, což
při skladování zabraňuje tvorbě bakterií. Nad Zázračnou studánkou byla vystavena kaple
a začíná zde křížová cesta, stoupající na vrchol Křemešníku. Je zakončena jeskyní, která
symbolizuje Boží hrob – v ní je uložena kamenná socha Kristova těla od sochaře Antonína
Bílka, bratra Františka Bílka.
Na závěr se ještě zastavme v samotném Pelhřimově. Mnozí badatelé a vlastivědci jeho
jméno spojovali s biskupem Pelhřimem (Peregrinem). Přestože je zcela nepochybné, že
v době kratičké faktické Pelhřimovy vlády pokračovalo dosidlování biskupského majetku,
neexistuje žádný doklad, že by tomu tak bylo, a jde zřejmě jen o lidovou slovesnost, stejně
jako v případě pověsti o poutníkovi, který odpočívajíc u studánky s lahodnou vodou poradil
kolonistům, aby právě zde založili osadu. V latině slovo peregrinus označuje cizince a slovo
pilgrim poutníka. Německé pojmenování města zní Pilgrim.
Jaroslav Pulkrábek
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Life update
Večer mladých, Lomec u Vodňan 9. 9. 2016
Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je
dobrý, jeho milosrdenství je věčné. (Žalm 106, 1)
Do uhasínajícího dne se pozvolna vkrádá
tma. Přelévá se přes okraje stromů a uchvacuje do své náruče i zdi barokního mariánského
kostela stojícího v blízkosti kláštera řádu Šedých sester. Obklopen je baldachýnem ztepilých dubů a smrků. A právě zde, v místě poutních
mší a místě, kde člověk stojí blíže k Bohu, se sešli
mladí lidé, aby mu mohli být blíž a setkávat se s ním.
Již potřetí se na Lomci u Vodňan pořádal Večer mladých. Je to propojení modliteb a hudby a hlavně chválení našeho
Boha.
Mše svatá s otcem Vojtěchem Vágaiem započala v přenádherném letním večeru v doprovodu prachatické kapely Elaion. Ve vzduchu ještě visela
vůně kadidla a voskových svící, když průvod opouštěl zdi kostela. Dozníval
poslední tón písně. Venku se již setmělo a za průvodem se linula záře světla.
V šeru večera byly pro účastníky připraveny dvě hry, během nichž jindy místo
pohroužené do ticha a rozjímání rozjiskřilo se smíchem a hlaholem. Na nebi se
rozsvítily první hvězdy a v našich srdcích touha chválit Pána.
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Pane, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám
nad činy tvých rukou. (Žalm 92, 2-5)
Chvály, jež následovaly, byly doprovázeny hudbou. S určitým úmyslem byla možnost
setrvat a modlit se u několika zastavení, která byla rozmístěna po kostele. Modlitby směřovaly k rodině, ke škole, přátelům a životním cestám. Písně umlkly a všude panovalo ticho.
Pak svým světlem zalila Kristova přítomnost v hostii, uložené v monstranci, okolí.
Ztišením se sluší tebe chválit, Bože na Sijónu, plnit tobě sliby. K tobě, jenž modlitby slyší,
přichází veškeré tvorstvo. (Žalm 65, 2;3)
Mezi prsty prokluzující korálky růžence, praskot plamenů svící a proud slov: „Zdrávas
Maria, milosti plná… U dveří se čeří voda v misce pod dopadajícími zelenými ratolestmi,
které jsou vhazovány do vody na znamení křtu - první tajemství růžence světla.
Slova pomalu utichají a lidé se vytrácí. Odjíždějí do svých domovů naplněni křehkými
obrazy a zážitky celého večera.
O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou
věrnost po všechna pokolení. (Žalm 89,2)
Tereza Langová
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Netolice
Netolický hřbitov je pro mě trochu záhadou, nebo možná lépe řečeno výzvou. Při pátrání
po jeho historii jsem měl pocit, že jde o tajný vojenský projekt. Knihy, archivy, kroniky či
muzeum se tváří, jako by nebyl. Ale něco se mi přeci jen podařilo zjistit. Do roku 1784 měli
v Netolicích hřbitovy dva. U každého kostela jeden. Narazil jsem na informaci, že novější,
mariánský, dnes farní kostel, byl postaven na bývalém hřbitově. V roce 1784 vydal krajský
úřad nařízení, že se musí pohřbívat mimo město. Netoličtí se snažili, aby byl uchován hřbitov u svatého Václava, ale neuspěli a o rok později byl založen hřbitov u kostela svatého
Jana Křtitele (z 16. století). Tedy založen, tak je sice psáno v knihách, ale při nedávném
archeologickém průzkumu, který lokalizoval místo, kde kostel stál, bylo odkryto i množství
hrobů, a to i z dob dávných. Navíc na katastrální mapě z první poloviny 19. století tu hřbitov není zakreslen a samotný kostel byl zrušen o čtyři roky později (1788), za další rok, tedy
roku 1789 zbořen. V rámci josefínské reformy sice padlo množství kostelů, ale proč bořit
kostel na hřbitově, navíc zrovna zprovozněném. Takže zas trochu záhada. U obou starších
kostelů se mělo přestalo pohřbívat onom roce 1784. Hřbitov u mariánského přišel o hřbitovní zeď v letech 1845 -1846, u sv. Václava zůstala až do roku 1895. Někdy v polovině 19.
století se začalo přemýšlet o zřízení hřbitova nového. V pořadí čtvrtého. Nejpozději roku
1849 se sešla komise, která vybírala místo a vytipovala lokalitu, kde se říkalo Na sadech.
Jenže přišel protinávrh. Hřbitov by měl být místo děkanské zahrady. Na sady nevede cesta
a bylo by drahé ji vybudovat. Děkanská zahrada je od obytných domů dostatečně vzdálena.
Podobný dopis, který vlastně obsahoval totéž, pochází z roku 1853. A pak až informace, že
roku 1895 byl zřízen nový městský hřbitov. Poslední zpráva pochází z roku 1958, kdy byla
hřbitovní brána uznána památkou.
Na místě činu, tedy na hřbitově, jsem nejprve zamířil k rodinnému hrobu Kudrnů. Slavných rodáků a osobností mají v Netolicích hodně, jenže umírali jinde. Gregora je pohřben
v Písku, Vojtěch Lešetický v Praze, Filip Neumann v Prachaticích a John ve Vimperku.
Například. Z Kudrnů je asi nejznámější Otakar (1853 1940). Jmenuje se po něm totiž
netolické muzeum, které pomáhal zakládat a ve své závěti mu dokonce daroval svůj dům.
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Dlouholetý starosta Netolic i poslanec českého zemského sněmu. Netolickým starostou byl
i jeho otec, MUDr. Josef Kudrna (1812 -1892). Trochu mě zarazilo, že zemřel tři roky před
zřízením hřbitova, na kterém je uložen, ale o tom jindy. Josef Kudrna v roce 1841 dosáhl ve
Vídni titulu doktora medicíny a již následujícího roku nastoupil na místo praktického lékaře v Netolicích. O osm let později byl zvolen starostou, ale po dvou letech je obviněn z urážky císaře. Pak byl rehabilitován, znova zvolen a starostoval do roku 1871. Josef Kudrna byl
jednou z nejvýraznějších netolických osobností 19. století. Přátelil se k Karlem Hynkem
Máchou či Josefem Kajetánem Tylem, kterého dokonce finančně podporoval. Sbíral starožitnosti a obrozeneckou literaturu. A je ještě jeden Kudrna, Jaromír (1851-1924). Bratr
Otakara a syn Josefa. Ten byl pro změnu netolickým stavitelem a podílel se na vypracování
a výstavbě některých městských domů v Netolicích. Například obecné a měšťanské školy
v Bavorovské ulici, která byla dokončena roku 1911. A dle všeho projektoval jak hřbitov,
tak hřbitovní bránu. Vzpomeňme ještě na Stanislava Kudrnu (1849 – 1907), který šel ve
šlépějích svého otce Josefa, vystudoval medicínu a stal se městským lékařem. A stejně jako
otec a bratři se veřejně angažoval a byl členem mnoha místních spolků.
Ale pojďme dál. Quolfinerové jsou v Netolicích uváděni již v sedmnáctém století a Jan
Quolfinger rytíř ze Steinsbergů (1867 – 1936) vlastnil nejenom erb, ale i slušný majetek jak
v hotovosti, tak v podobě pozemků a realit. Manželka Aloisie mu porodila jedinou dceru,
Marii, ta však v pouhých devatenácti letech podlehla španělské chřipce, tedy nemoci, jež
si podle odhadu vyžádala mezi 20 až 40 miliony obětí. Jen pro porovnání, v první světové
válce, jež pandemii chřipky předcházela, padlo osm milionů vojáků. Na památku dcery,
která byla posledním zástupcem rodu netolických Quolfingerů otec v roce 1928 zakoupil
tři metráky vážící zvon od firmy Buřil a Riss v Kuklenách u Hradce Králové, který byl zavěšen v kostelní věži u sv. Václava. Dnes jej však ve věži nenajdete, byl snesen 25. března
1942. Matka Aloisie ve své poslední vůli odkázala polovinu domu ( toho, ve kterém dnes
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sídlí technické služby) městu
Netolice, aby v něm zřídilo
opatrovnu a sirotčinec. Tím
však dobročinnost rodiny
nekončila a Aloisie například
zřídila i nadaci pro netolické
chudé a manžel obci odkázal řadu pozemků a polností.
V předtuše vymření rodu uložila Aloisie v bance pětitisícový vklad, z jehož úroků se měl
udržovat hrob Quolfingerů.
Blíží se sedmdesáté výročí
konce druhé světové války,
vhodná to příležitost navštívit pietní místa s touto událostí spojená. Jak na náměstí
připomíná deska umístěná na budově České spořitelny, právě v této budově byla v roce
1945 podepsána smlouva o demarkační čáře mezi americkou a Rudou armádou. Z těch
dob se zachovala historka, že dva sousedi se v květnu 1945 šli podívat na osvoboditele,
každý na svoji stranu. Ten, co narazil na sovětské vojáky, se vrátil bez hodinek, druhý se
z návštěvy Američanů vrátil s čokoládou a cigaretami. Mimo to zde v té době byla i armáda
maďarská, která se ubytovala ve městě a své zbraně předala Čechům. Oběti válek, jak té
první, tak oné druhé si můžete připomenout i na zrušeném hřbitově u kostela svatého
Václava, kde se nachází vedle pomníku z první i pomník obětem druhé světové války. Byl

Josef Kudrna

Otakar Kudrna

Stanislav Kudrna
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odhalen 9. května 1946 a na jeho desce jsou uvedena jména popravených i umučených
v koncentračních táborech.
Na městském, tedy námi popisovaném hřbitově, je pak umístěn pomník sovětských
vojáků padlých za II. světové války. V květnových dnech roku 1945 zahynuli v Netolicích
nešťastnou náhodou dva vojáci (říká se, že na otravu alkoholem). Pětadvacetiletý Petr Georgijevič Andrev a osmačtyřicetiletý Alexandr Dimitrijevič Komorov. Po třech letech byly
jejich ostatky exhumovány a uloženy do společného hrobu. Později byl pomník opatřen
nápisem.
JP

18

Stalo se
Benefiční běh městem
Běh pořádala 13. září 2016 Oblastní charita Vimperk
jako již 3. ročník. Celkem se zúčastnilo 140 osob, a to od
kočárků až po seniory. Nejstarší účastnici bude v říjnu
dokonce 90 let. Připravili jsme tratě různé náročnosti,
pro nejmenší děti, vozíčkáře nebo pro ty, kteří nemohou
běhat, byla připravena trať dlouhá 100 m a bylo ji možno
i jen projít, středně náročná trať byla dlouhá 500 m, zdatní běžci pak absolvovali trať dlouhou 2 km. Nejzdatnější
mohli běžet toto kolo dvakrát, uběhli tedy 4 km. Každý
účastník pak obdržel pamětní list.
Všichni, kteří se aktivně zúčastnili nebo přišli podpořit
závodníky, nám udělali velkou radost. Celý podvečer tak
byl pro mnohé velmi příjemným setkáním. Přivítali jsme mezi námi i paní starostku města,
paní Jaroslavu Martanovou, a nového vimperského faráře, pana Jaromíra Stehlíka. Oba
nás příjemně překvapili tím, že se zúčastnili běhu aktivně a zvolili si dokonce trať dlouhou
2 km.
Všichni účastníci udělali něco pro své zdraví a zároveň tím pomáhají ostatním. Výtěžek
letošního běhu 9.090,- Kč bude totiž opět využit na dofinancování našich sociálních služeb
ve Vimperku. Budeme se snažit tuto tradici udržet a doufáme, že se za rok opět sejdeme.
Dana Marková, ředitelka OCH Vimperk, (redakčně zkráceno)
Jak se měli letos v létě naši mladí na celosvětovém setkání v Krakově
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Stalo se
Ohlédnutí za létem ve Farní charitě
Prachatice
Letní měsíce byly v Charitním domově sv.
Dominika Savia pro matky s dětmi věnovány aktivitám zaměřeným na trávení volného
času maminek a jejich dětí. Uskutečnila se
návštěva pohádkového představení v Muzeu
loutek a cirkusu a v DDM si děti zaskákaly

na trampolínách. Také se vypravily spolu
s maminkami na Indiánskou stezku. V rámci duchovního programu si vyprávěly příběh
o milosrdném Samaritánovi. Nechyběly oblíbené deskové a pohybové hry.
V Domě sv. Petra pro muže se uskutečnil koncert písničkáře Vladimíra Merty, který je
znám jako folkový zpěvák, skladatel filmové a scénické hudby a také filmový režisér. Koncertu se zúčastnili uživatelé azylového domu, poslechnout si známého písničkáře přišli také
lidé ze širokého okolí. Všem přítomným se vystoupení velmi líbilo.
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

Pouť do Svaté země
Skleněná krása v Hadasse
Náš pobyt v Jeruzalémě se nezadržitelně chýlí ke konci. Než
se vydáme na další cestu, navštívíme ještě několik míst spjatých
s moderní historií a současností židovského národa.
Na okraji Ajn Karim, rodiště sv. Jana Křtitele, je obrovská nemocnice – Hadassah Medical Center, lékařské centrum Hebrejské
univerzity. Nejsou to jen kliniky. Je to celé středisko výuky a výzkumu v oblasti medicíny. Kromě lékařské fakulty zde najdeme
i fakultu zubní medicíny, farmacie, onkologický institut, pavilón
pro matky s dětmi, školu pro zdravotní sestry a mnoho jiných. Byla
postavena v roce 1961 podle návrhů architekta Josepha Neufelda
péčí americké ženské sionistické organizace Hadassa. Ta vznikla v roce 1912 a organizuje
rozsáhlý program výuky judaismu, podporuje nejrůznější aktivity mládeže a především
rozvoj zdravotnictví a vzdělávacích programů v Izraeli. V současnosti má téměř půl milionu
členů.
V roce 1962, při příležitosti oslav 50. výročí jejího založení, byla v Jeruzalémě slavnostně otevřena a předána veřejnosti nemocniční synagoga. Na tom by nebylo nic zvláštního
– je malá, uprostřed obrovských budov nemocnice se téměř ztrácí a z ptačí perspektivy
působí jako zrnko písku mezi kameny – kdyby se na její výzdobě nepodílel světoznámý
avantgardní umělec židovského původu Marc Chagall (1887–1985).
Narodil se nedaleko Vitebsku v dnešním Bělorusku. Mládí prožil v předrevolučním carském impériu a vytvořil si vlastní styl, založený na barevném vidění a snových fantaziích.
Prvky ruského lidového umění kombinoval s prvky tehdy moderního kubismu. Přitom si
zachoval srdce starozákonního člověka, věrného víře, ve které byl vychován. Jeho Šumař
(z let 1912–1913) je mystickou postavou, která se účastní židovských oslav narození, svateb a úmrtí, ale zároveň jako by sama na sobě nesla tíhu celého národa. Kdo znáte slavný
americký muzikál Šumař na střeše (s Chaime Topolem v hlavní roli), víte, o čem mluvím.
V roce 1914 odešel do Paříže (ne z politických důvodů, ale z uměleckého zájmu) a tam
prožil zbytek svého dlouhého života. Jeho díla najdeme v katedrále v Remeši i v mnoha jiných církevních objektech po
celém světě. Když pracoval na výzdobě synagogy v Hadase,
bylo mu už 75 let. Vytvořil pro ni cyklus 12 okenních vitráží,
znázorňujících 12 izraelských kmenů. Jsou umístěny v horní
části, v jakési čtvercové obdobě kopule, nad místem zvaným
bima (almemor). To je vyvýšené místo, ze kterého se při bohoslužebném shromáždění předčítá Tóra (Zákon). Je uprostřed
synagogy; symbolicky představuje horu Sinaj, na které Mojžíš
Tóru od Hospodina přijal. A jako tehdy byli Izraelité shromážKmen Levi a kmen Juda (nahoře)
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děni kolem hory, tak jsou i dnes židé shromážděni kolem bimy, ze které je Tóra předčítána.
V projevu při slavnostním otevření představil Chagall synagogu jako korunu věnovanou
izraelské královně (Jeruzalému – v hebrejštině je ženského rodu), do které je těchto 12
vitráží zasazeno jako 12 drahokamů. A světlo, které jimi prochází, je světlo nebeské, které
proniká do srdcí lidí.
Postavíme-li se vedle bimy (přímo na ni si stoupnout nemůžeme – Izraelité se nesměli
hory Sinaj ani dotknout, aby nezemřeli – srv. Ex 19,12) a pohlédneme-li vzhůru zažijeme
úžasný pocit. Octneme se v situaci autora 130. žalmu: „Z hlubin volám k Tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!“ Žalmista vyzpívává všechnu svou úzkost a Hospodin na ni odpovídá
poukazem na svůj spásný čin v dějinách: před námi defiluje 12 pokolení vyvoleného lidu
s celou svou tragikou – svatostí i hříšností, vítězstvími i prohrami, slávou i ponížením,
a skrze ně dopadá Boží světlo přímo na nás; jako bychom odněkud z dálky slyšeli ozvěnu
Božího hlasu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví
…“ (Ex 20,2) a v našem srdci začínal hořet plamínek jistoty: „U Hospodina je slitování, hojné
je u něho vykoupení. On vysvobodí svůj lid ze všech jeho provinění.“ (srv. Žl 130,7-8).
Chagall čerpal inspiraci z Jákobova požehnání (Gn 49,1-27). Jeden po druhém přistupují synové k lůžku umírajícího otce a on jim žehná. Některé přirovnává jejich vlastnostmi
ke zvířatům, jiné k plodným stromům nebo k dravé vodě. Střídají se barvy i podobenství.
Cyklus zahajuje Rúben: „Rúbene, tys můj prvorozený, má síla, počátek mé plodnosti … jsi
dravý jako voda, z břehů však nepřekypíš.“ Na skle dominuje safírově modrá barva, dole plavou
ryby jako symbol plodnosti, v pravém dolním rohu je snítka mandragory, kterou Rúben
daroval své matce. Nad ní jsou zelené pastviny s ovcemi, nebe plné ptáků a orlí drápy, znázorňující Rúbenovu sílu. Celou zemi, oplývající mlékem a medem, ozařuje sálající slunce.
Zvláštní postavení má kmen Levi, ze kterého byli vybíráni kněží a levité (chrámoví služebníci). Oni měli učit lid znát Zákon. Jejich barvou je topasově žlutá. Ustředním motivem
zlatého okna jsou desky Zákona. Protože nesměly být zobrazeny lidské postavy, žehnající
kněze nahrazují kultovní zvířata. Hořící svíce po stranách Desatera vypovídají o nepřetržitosti chrámové služby a koš s ovocem představuje prvotiny úrody, obětované Hospodinu.
Judova vitráž na východní straně je rubínově červená. To připomíná Jákobova slova:
„Oděv si vypere ve víně, své roucho v krvi hroznů.“ Juda je lev, ležící v dolní části okna. Jemu
bylo slíbeno královské žezlo a vláda nad Izraelem. Hebrejský nápis vpravo od zvířete hlásá:
„Tvoji bratři se před tebou skloní, tvá ruka spočine na šíji nepřátel.“ V dálce jsou vidět hradby
svatého města Jeruzaléma. Ruce krále, žehnajícího svému lidu, a královská koruna připomínají Hospodinův slib daný Davidovi, že z jeho potomstva vyjde Mesiáš.
Tak se obrazy střídají jeden za druhým. Člověk se uprostřed těch spásných dějů cítí
maličký, ale zároveň bezpečný a plný pokoje. „Neboj se, červíčku Jákobe, maličký hloučku, váš
Otec rozhodl, že vám dá království!“ (srv. Lk 12,32).
Když jsem přijel do Jeruzaléma poprvé, moc jsem se na tuto synagogu těšil. Znal jsem
Chagallovo dílo z literatury a chtěl jsem ho vidět na vlastní oči. Bydleli jsme v hotelu na
hoře Skopus (v severní části Olivové hory), kousek od nemocnice Hadassa, tak jsem místo
podvečerní relaxace vyrazil za poznáním. Jen mi nikdo neřekl, že Hadassa má několik detašovaných pracovišť a to, které hledám, je na úplně opačné straně města. Zbytečně jsem
přišel o večeři, ale jsem zase o něco chytřejší. Prý se to stalo i mnoha jiným. P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Jaromíra Stehlíka -

nového vimperského faráře
Narozen:
Sourozenci:
Vzdělání:
Původní profese:
Předchozí působiště:
Koníčky, zájmy:

9. září 1964 v Příbrami, vyrůstal jsem v Rožmitále pod Třemšínem
jeden starší bratr
gymnázium v Příbrami a KTF UK v Praze
výpravčí na dráze
Bechyně, Vodňany, Pacov a Pelhřimov
sport, turistika, hudba

Jaká byla Vaše životní cesta až do Vimperka?
Dětství a mládí jsem prožil v Rožmitále. Tam jsem vychodil osm let základní školy, pak
jsem dojížděl na gymnázium do Příbrami. Někdy si s bratrem říkáme, že jsme měli docela
štěstí, že jsme to dětství přežili. Nebyl jsem žádný výtržník, ale klukovin jsme natropili
dost a dost. Měli jsme také krásnou ministrantskou partu a hodně jsme si užili. Až do
vojny jsem hrával závodně hokej a také jiné sporty mě vždy bavily. Po maturitě mě nevzali
na vysokou školu, hlásil jsem se na zemědělku do Budějovic. Dneska to vidím jako Boží
řízení. Nastoupil jsem tady na dráhu jako signalista a udělal si kurz na výpravčího. To jsem
proložil dvěma roky vojny v Litoměřicích a v Seredi na Slovensku. Obojí byla velká životní
zkušenost, i když někdy docela tvrdá.
A co bylo pak?
Do semináře jsem nastoupil hned po revoluci. Tehdy nás nastoupilo strašně moc. Já
šel do Litoměřic do Teologického konviktu. Jenom tam nás bylo kolem sedmdesáti a další
nastoupili do Prahy a Olomouce. Byl pak i velký odpad, ale i tak nás bylo na dnešní poměry
hodně. Vysvěcen jsem byl na kněze před dvaceti lety mimo jiné i s P. Vavřincem Skýpalou,
se kterým jsme se teď opět sešli. Po svěcení jsem nastoupil jako kaplan do Bechyně, ale
již po půl roce mě pan biskup Liška poslal do Vodňan, protože P. Slávek Švehla šel jako
první vojenský kaplan do Bosny. Tam jsem byl 15 měsíců a stěhoval se do Pacova. To bylo
náročné, protože jsem si krátce před tím zlomil při fotbale kost v nártu a stěhoval jsem
se se sádrou na noze. Všichni dodnes vzpomínají, jak jsem na mši svatou přišel o berlích.
V Pacově jsem vydržel víc jak deset let, než mě pan biskup Jiří poslal do Pelhřimova. I když
jsem to tam znal, tak to byl opravdu velký skok. Pelhřimov je velká a náročná farnost. Měl
jsem ale štěstí, že ve vedlejší farnosti byl můj předchůdce P. Josef Hanžl a za kaplana jsem
měl P. Jendu Hambergera. Ti mi hodně pomohli a pak i celá řada výborných laiků. No a po
osmi letech v Pelhřimově jsem ve Vimperku.
Byl jste někdy dříve na Šumavě?
Než jsem šel do semináře, tak jsem znal spíš tuhle část diecéze, Strakonicko, Šumavu.
Sem jsme jezdili. Za Vltavou to už byl pro mne jiný svět. Samozřejmě jsem věděl, kde je
Pacov, Pelhřimov, kde jsem pak sloužil osmnáct let, ale nic víc. A jako boholovec a kněz
jsem sem pravidelně jezdil na dovolenou. Prochodil jsem a na kole projezdil značnou část
Šumavy.
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A ve Vimperku?
Jednou, před jednadvaceti lety ještě jako
bohoslovec, když jsme tady odtud s P. Václavem Hesem a s mládeží putovali na Lomeček.
Taková matná vzpomínka, že jsem byl na faře
a pak se šlo. V kostele jsem ale tenkrát ani nebyl. Jinak jsem vždy jen projížděl.
A jaký byl první pocit?
Že je náměstí z velkého kopce. Všude, kde
jsem byl, byla fara na náměstí, které bylo přirozeným centrem dění. A tady je to jak někde
za městem.
Co Vás napadlo, když jste se dozvěděl,
že půjdete do Vimperka?
Moc jsem to neřešil. Všude jsou lidi. Když
si mě biskup v úterý po křemešnické pouti zavolal na pohovor a řekl mi, že bych měl jít do
Vimperka, tak jsem věděl, že se s tím musím
nějak popasovat.
V jednom rozhovoru jste si posteskl,
že v Pelhřimově chybí zázemí, kde by se lidé mohli scházet, podnikat různé akce.
Jak z tohoto pohledu vidíte možnosti zde?
Nejdůležitejší je, aby byli lidi. Když nejsou, nedá se dělat nic. Tady možnosti jsou. Přiznávám, že mě šokovalo, když jsem viděl farní dvůr.
Hodně?
No, řekl jsem, že je to tragédie, na což mi odpověděli, že můžu být spokojený, neboť
před šesti lety to vypadalo mnohem hůř. Bude to asi oříšek. Ale bude také záležet, jak se
k tomu postaví farníci.
Když jsem přišel do Pacova, tak tam byla fara z půlky opravená a z půlky ruina. Dvůr
zaneřáděný ještě po vojácích. A dneska to tam vypadá uplně jinak. Příjemné posezení, parková úprava. Dá se udělat lecos. A není to jenom o penězích, ale hlavně o snaze něco změnit.
Když přijde kněz do nové farnosti, co přijde na řadu jako první?
Kostel a poznat lidi.
A poznal jste?
Trochu. Ono těch možností moc není, je to tady hodně roztahané, ale snad časem. Byl
jsem zvyklý, že byla jedna centrální farnost, kde to žilo, a ostatní farnosti to tak braly a byly
na ni napojené. Tady to tak není. Třeba takové Stachy toho s Vimperkem moc společného
nemají. Což je dáno nejen dneškem, ale již historickým vývojem daleko zpátky.
Když jsme u té historie, hned na počátku zdejšího působení jste se mohl setkat
s německými rodáky.
Byl jsem s nimi na mši a pak na obědě. Je zajímavé a důležité poznávat, jak oni vnímají
minulost. Ještě jako bohoslovec jsem byl v Řezně u jednoho staršího kněze, který pocházel
z Prachatic. Vyprávěl mi ten svůj příběh, jak oni to prožívali. Ono to nebylo všechno čer25

nobílé. Nebyli jen ti zlí Němci, kterých jsme se naštěstí zbavili. Ale taková byla doba a dnes
je třeba hledat cestu k sobě. Poznávat, jak to vnímali tenkrát jako děti a jak to vidí dnes.
Oni to povětšinou dnes nenesou ve zlém. Z jejich strany to odpuštění bylo. To my někdy
míváme pocit nějaké té odplaty.
Vraťme se k Vám. Vzpomene si na ten okamžik, kdy jste se rozhodl být knězem?
To je těžká otázka. Asi to bylo postupné zrání v prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, ale
některé okamžiky byly hodně zásadní. Hodně jsem se rozhodoval na vojně. Byl jsem v Litoměřicích, kde jsem se jednak setkával s vojáky, s režimem a pak s kamarády bohoslovci.
Jeden z těch důležitých okamžiků byl, když zemřel kněz, kterého jsem sice znal krátce, ale
hodně mě oslovil. Vyslýchali ho, měl slabé srdce, dostal infarkt a zemřel. A mě nepustili
na pohřeb. Tak jsem přemýšlel, jak se jim pomstím,
a tak jsem si řekl, že půjdu
do semináře a nahradím
ho. A také na mě měl dobrý vliv náš pan farář Stulík.
Ten typ starého, poctivého
kněze.
Ale do semináře Vás
nevzali?
Ne. Pak samozřejmě přišlo mnoho chvil, kdy jsem
si říkal, jak dál. Zda toho
nenechám, neožením se,
ale nějak z toho vyplynulo,
90. VÝROČÍ SVĚTOVÉHO DNE MISIÍ
že bych měl vydržet a zůstat u toho. Přišla revoluce
a pak už to bylo jednoduNEUZAVÍREJME SI SRDCE SVÝMI
ČÁSTEČNÝMI STAROSTMI, ALE
chý.
ROZŠIŘME HO NA HORIZONTY
Jednoduchý?
CELÉHO LIDSTVA.
PAPEŽ FRANTIŠEK
Samozřejmě, že za dvacet let kněžství si to člověk
musí hodněkrát potvrdit.
Misijní neděle
23. října 2016
Vždy je to nějaký boj. PoSetkání „Misijní růže“
zemky, účty, farní dvůr
od 9:30 hod.
(smích).
Po mši svaté
misijní jarmark
A poslední otázka, co
před kostelem
byste v první řadě potřesv. Jakuba
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
boval od farníků?
v Prachaticích
www.missio.cz
Abyste se za mě modlili,
aby to moje působení tady
bylo požehnané.
ZA PODPORU PAPEŽSKÝCH MISIÍ ZE SRDCE DĚKUJEME!
Jaroslav Pulkrábek

23. 10. 2016

NA KROPÁČCE 30/1
OVÉ
500 03 HRADEC KRÁL

telefon: 604 838 882
0, IČO: 73634051
číslo účtu: 72540444/270
issio.cz
pmd@missio.cz, www.m
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Doporučujeme
Nad sborníkem Zlatá stezka sv. 23/2016
V čase tradičních slavností solné Zlaté stezky na sklonku měsíce června vydalo Prachatické muzeum další pokračování sborníku, pojmenovaného po historické obchodní cestě.
Tentokrát dvojdílné pro dvacítku příspěvků od 17 autorů všech badatelských generací,
jejichž mezní data narození od sebe dělí bez jednoho rovných 60 let.
Z doposud nevyužívaných pramenů vyplynuly nové poznatky k dějinám města Prachatic. Existenci sídla městského typu nepřímo dokládá osobnost Oty z Prachatic, kupce
a rychtáře, tj. zástupce místní vrchnosti – knížete biskupa, v německém Pasově již koncem
13. století (P. Praxl). Otištěná diplomová práce, jež získala ocenění v celostátní studentské
soutěži v oboru archivnictví, osvětluje způsob dosazování městské rady a vztahy mezi představiteli města pod Libínem v 17. století (E. Řepová). Nelehkou situaci úřednictva státní
správy na národnostně smíšeném území v převratném období počátků Československa
ukazuje článek z materiálů Národního archivu v Praze (J. Krlín). Naopak přelomu středověku a novověku se dotýkají příspěvky o solním obchodu nebo o známé rodině Rumpálů
a jejich domě na ústředním náměstí (V. Starý).
Před očima čtenáře se v rozsáhlejších statích prvního dílu odvíjejí osudy zámku Čestice
a jeho obyvatel (F. Kubů), soudní spory, řešené během 18. století ve Lhenicích (T. Hunčovský), i tragika Pochodu smrti a pohřbu jeho obětí ve Volarech (P. Praxl). Snahu redakce
o rozšiřování územního dosahu sborníku dosvědčuje i jediný příspěvek z církevních dějin
od původce těchto řádek. V určité návaznosti na loni vydané pojednání mj. o založení farnosti Horní Vltavice (1724) přibližuje náročný průběh vleklého procesu právního ustavování nové jednotky farní správy se střediskem v Omleničce na Kaplicku a v hranicích
stejnojmenného šlechtického statku opět v první polovině 18. století též jako připomínku
300. výročí zřízení farnosti (1715; srdečné poděkování náleží otci duchovnímu P. Mgr. Pavlu Šimákovi!).
Z pestré směsice témat druhého dílu aktuálního čísla lze ve stručnosti zmínit články
o historii předmětů památných, domů i lidských rodů (osídlení obce Lštění, příbuzenstvo
buditele J. V. Plánka), zápisy rodinných kronik (Sušice) či věnované osobnostem (císař Ferdinand zvaný Dobrotivý) i vysvětlení původu míst osudových (křížkem označený kámen
pod Uhřicemi). Sborník je k dostání u vydavatele.
Sp.

Římskokatolická farnost Prachatice a město Prachatice vyhlašují
výtvarný a literární projekt
„Světec Jan Nepomuk Neumann a jeho životní pouť“.
Potřebné informace naleznete na www.farnostprachatice.cz
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Mše svatá
Transsubstanciace - přepodstatnění
V roce 2015 jsme si připomínali 600. výročí události, která významným způsobem ovlivnila české dějiny a na celá staletí zatížila vztah našeho národa ke katolické církvi: upálení
Mistra Jana Husa. Dnes už málokdo ví, o co vlastně šlo – propaganda uplynulých desetiletí posunula jádro sporu do oblasti boje proti vykořisťovatelům, za sociální spravedlnost
a národní sebeurčení – ale všichni si pamatují, že katolická církev nerespektovala svobodu
svědomí, kterou sama deklaruje, a mimořádně krutým způsobem se zbavila toho, kdo se
odvážil vystoupit z řady.
Předmětem tohoto článku není reflexe dávných dějin, jakkoli mají dopad na naši současnost, ani prezentace nových poznatků v oboru historie, tím méně obhajoba či odsuzování
postojů a činů jedněch nebo druhých. To udělali jiní, kteří jsou na danou problematiku
odborníky. Já vám chci přiblížit tajemství eucharistie a protože v Husových polemikách
s představiteli církve hrála otázka způsobu Kristovy přítomnosti v této svátosti důležitou
roli, mohou se pro nás stát vhodnou pomůckou k objasnění některých základních skutečností.
Z široké škály publikací, které při příležitosti Husova výročí vyšly, mě zaujala práce profesora katolické dogmatické teologie Ctirada Václava Pospíšila Th.D. s názvem Husovská
dilemata. Přiznávám, že Pospíšilova díla čtu rád, píše způsobem, který je mi blízký. Našemu
tématu se věnuje v obsáhlé 7. kapitole, tvořící závěrečnou třetinu knihy. Dovolím si vám
některé jeho myšlenky zprostředkovat.
Autor především upozorňuje na skutečnost, na kterou často zapomínáme, že totiž víra
se primárně váže k tajemství samotnému, a teprve následně a druhotně ke způsobu, jakým
se tajemství popisuje a vyjadřuje (k určité pomocné teologické terminologii). Ten se může
v průběhu dějin měnit. Úkolem teologie je nacházet takové způsoby vyjadřování, kterým
by lidé rozuměli, ozřejmovat a v určitém kontextu zpřístupňovat to, co nacházíme v Písmu
sv. a v apoštolské tradici. Tajemství samo přitom musí zůstat nezmenšené, ani nesmí být
zatíženo něčím, co by víru činilo nepravdivou a vedlo k nesprávné životní praxi. Příslušná
církevní autorita (učitelský úřad církve) má povinnost nad tím bdít a podnikat přiměřené
kroky k nápravě. „Pomocné terminologie, jichž užívala církev v průběhu staletí, se v oblasti víry
netěší téže autoritě, jakou má referenční terminologie inspirovaných autorů, tedy novozákonní
terminologie, opírající se o Starý zákon.“
To platí nejen o tajemství eucharistie, ale všeobecně. Vzpomeňme, kolik staletí trvalo
a kolik emocemi nabitých diskusí se vedlo, než byla přijatelně formulována základní nauka
o Kristu (že je pravý Bůh a pravý člověk v jedné osobě, nesmíšeně a nedělitelně) nebo o Nejsvětější Trojici. A dnes už formulacím z 5. století málokdo rozumí, je třeba je znovu a znovu
vysvětlovat. Přitom pravda sama je stále stejná, neměnná. Ještě mnohem složitější je situace pokud jde o eucharistii – jedná se o ústřední tajemství naší víry a vrchol křesťanského
života. Jakým způsobem je Kristus přítomen? Je jeho přítomnost skutečná nebo je to jen
pouhý symbol, čiré znamení? A na čem závisí? Co působí? V Husově době byly tyto otázky
velmi naléhavé také proto, že mnoho jeho předchůdců (lidí, kteří měli vliv na způsob jeho
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myšlení a duchovního života) bylo silně ovlivněno
naukou o blížícím se vystoupení Antikrista, s nímž
měly být spjaty nevýslovné hrůzy, a chtěli proti němu
bojovat právě prohloubením eucharistické úcty a úsilím o častější svaté přijímání ze strany laiků.
Po mnoha diskusích a polemikách (vedených
zpravidla na dálku, ve formě traktátů), ve kterých
názory oscilovaly od jednoho extrému ke druhému,
se v katolické církvi prosadila jako nejpřijatelnější,
nejméně nepřesná, tzv. transsubstanciační terminologie (transsubstantiatio – česky: přepodstatnění):
neviditelná podstata těla Kristova a jeho krve filosofickou mluvou označuje realitu osobní přítomnosti
Spasitele, která je zakotvena nikoli jen v naší subjektivní víře, ale přímo ve skutečnosti
proměněných způsob chleba a vína; ty si však z jevového hlediska uchovávají svou povahu
pokrmu a nápoje, a mají proto zároveň symbolickou – znakovou povahu. Výraz „podstata“
navíc odpovídal praxi, která od počátku říkala, že celé Kristovo tělo a jeho krev jsou přítomny v jakékoli částečce konsekrovaného chleba nebo vína, podobně jako je například
podstata vody přítomna v každé její kapičce.
Ačkoliv magisterium nikdy jednoznačně nevyjádřilo, jak máme výraz substantia v daném kontextu pojímat a ponechalo tak prostor otevřený tajemství, zdá se, že z nauky
Tridentského koncilu můžeme prostou úvahou vyvodit, že na empirické rovině se s konsekrovaným chlebem neděje nic pozorovatelného, změřitelného, chemicky a fyzikálně verifikovatelného. Bylo by tedy nesprávné, kdybychom výraz „podstata-substantia“ vnímali
materiálně. Jedná se výlučně o podtržení duchovní skutečnosti, že znamení reálně obsahuje význam. K onomu skutečnému významu se člověk dostává pouze vírou, nikoli smysly, podobně jako pouze vírou dospíváme k tomu, že Ježíš z Nazareta je vtělenou druhou
osobou Trojice. Nebo lze toto tajemství víry přirovnat k Božímu slovu nad slovem lidským
v Písmu. Lidské slovo Bible je přístupné každému člověku jako historická skutečnost, Boží
slovo obsažené a vyjádřené tímto lidským slovem se otevírá jen věřící mysli.
V teologii velmi často platí, že víra nás učí „co“, ale nikoli „jak“. Zjevením je dáno, že
Kristus je v eucharistii reálně přítomen („co“). Otázka po Boží „technologii“, tedy „jak“,
není zjevena. Je tedy velmi moudré se jí vyhnout. Jakmile je otevřena, nevyhnutelně vede
k řadě nedorozumění a sporů, které nemohou mít na základě toho, co máme ze zjevení
k dispozici, jednoznačné řešení. Bylo by hrubým nepochopením, kdyby někdo transsubstanciační terminologii chápal jako výlučný popis toho, „jak“ se realizuje tajemná Kristova
přítomnost pod způsobami chleba a vína. Jedná se o tajemství, které jen nesměle, s velkým
ostychem ostychem a jaksi z donucení popisujeme, bez nároku na to, že by naše vyjádření
mohlo aspirovat na jiné než vzdáleně analogické předložení mystéria.
Pro nás je důležité si zapamatovat, co říká sv. Pavel v 1Kor 11,26-27: „Kdykoli totiž jíte
tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl
tento chléb nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.“
Zpracoval: P. Pavel Liška
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Ministranti vikariátu
Petr Babíček st., Pavel Ludačka ml.
V nové rubrice ministrantů bychom rádi představili dva zástupce z prachatické farnosti.
Oba jsou u nás již dlouholetými pomocníky.
Jak ses k ministrování dostal? Jak dlouho už ministruješ?
Petr: K ministrování jsem se dostal v Záhoří u Písku v době, kdy jsem vykonával v Písku
vojenskou službu. V té době tam působil kněz Jan Fatka, rodák ze Žernovic. Takže ministruji od roku 1989 …
Pavel: Již matně si vzpomínám, jak mě téměř před jedenácti lety k ministrování mile
přemlouval náš pan vikář otec Josef. Moc se mi ale nechtělo, protože jsem se bál vystoupit
z lavice a jít do presbytáře, kde „na mě“ koukal celý kostel. Pak si vzpomínám, že jsem
ministroval na večerních bohoslužbách jako malý se svým taťkou, později i otci Josefovi.
Jak ses naučil ministrovat? Chodil jsi na nějaké ministrantské schůzky nebo
jsi četl nějakou knihu o ministrování?
Petr: Ministrantské schůzky tenkrát nebyly, učili jsme se ministrovat jeden od druhého.
Takže jsem ministrant – samouk.
Pavel: Právě můj taťka mě naučil ministrovat. Doma jsem se ho častokrát ptal, co se dělá
při jaké části mše svaté. Měl se mnou trpělivost a všechno mi vysvětlil klidně třikrát, když
jsem potřeboval. A chodil jsem na ministrantské schůzky k otci Hovorkovi a otci Josefovi,
kteří si na nás ministranty vytrvale dělali čas.
Ministroval jsi někdy i jinde mimo svou farnost?
Petr: Ano, ministroval jsem například na Lomci,
v Havířově a v německém Obernburgu, když jsme tam
byli v roce 1998 s panem děkanem Havrdou.
Pavel: S taťkou jezdíme ministrovat otci Petru Antošovi. Takto společně jezdíme do Nebahov, do Frantol
a do Chrobol. A pak jsem také ministroval na Entercampu na Ktiši, i když tam bylo mnoho ministrantů
a museli jsme se střídat o asistenci u oltáře.
Máš nějaký zvláštní nebo mimořádný zážitek
z ministrování?
Petr: Zážitky z ministrování jsou většinou příjemné, nejvíce však utkví v paměti takové, při kterých
něco nevyjde podle plánu. Například když jsem jedPetr Babíček st.
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nou podával kadidlo panu vikáři a žhavé
uhlíky se mi vysypaly na koberec …
Pavel: Myslím, že nejzvláštnější a zároveň nejkrásnější chvíli jsem prožil při
jedné páteční mši. Bylo léto, pátek večer, mše svatá v kapli, já klečím u oltáře,
v ruce držím zvonky a otec Jenda Mikeš
právě pronáší slova proměňování. Snažil jsem se co nejvíce se soustředit na
Pána Ježíše, když v tom uvidím, jak se
otci Jendovi skoulí po tváři slza. A pak
ještě z druhého oka. V té chvíli mi zahořelo srdce. Něco se ve mně pohnulo. Ucítil jsem touhu po pravé, silné, vytrvalé
a pevné víře. A zvonil jsem na zvonky,
abych přivítal Pána Ježíše na našem ol- Pavel Ludačka ml.
táři. Bylo to zvláštně krásné a hluboké
a budu na to dlouho vzpomínat.
Jakou činnost nejraději při mši svaté děláš?
Petr: Všechno, co je třeba, dělám rád. Jsem rád, když se nám všem u oltáře služba daří.
Pavel: Ve své podstatě všechny. Ale když ministruji v neděli na ranní mši svaté, mám
většinou na starost svíce. Podle ministrantské příručky jsem tedy ceroferář.
Máš nějaký svůj ministrantský sen?
Petr: Nemám.
Pavel: Dříve jsem měl sen, že se stanu knězem. Chtěl jsem, aby si mě Bůh povolal jako
Samuela. A dělal jsem si starosti, když žádné povolání nepřicházelo. Ale s dospíváním poznávám, že Boží cesty jsou mnohem krásnější a složitější, než je možné odhadnout, a že
Boží povolání nepřijde jako blesk z čistého nebe. Určitě děkuji otci Josefovi, že mě k ministrování přivedl. Chtěl bych ministrovat dále.
Otec Jenda Mikeš mi kdysi řekl: „S liturgií je to jako se ženou; má být krásná.“ Abych
tomu mohl pomáhat, to je můj nynější sen.
Moc vám oběma děkuji za rozhovor.

Připravil P. Šrámek

Časopis Jan Prachatický rovněž na: http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku Jan Prachatický
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Stojí za přečtení
Eben Alexander
Jaký je život po životě
Kniha napsaná strhujícím způsobem. Přečtení této knížky
vám změní život. Tisíce lidí mají osobní zkušenost s prožitkem
blízké smrti (PBS). Doktor (dosud žijící americký neurochirurg)
je jedním z nich. Právě díky svému lékařskému vzdělání této zkušenosti porozuměl a předkládá nám v knize důkaz o tom, co se
děje po smrti. Píše, že vykonal velmi skutečnou cestu k samotnému Bohu.
„Nebylo to důležité kvůli mně, ale kvůli fantasticky, neoddiskutovatelně přesvědčivým
detailům mého prožitku. PBS uzdravil mou rozpolcenou duši.
Umožnil mi přesvědčit se o tom, že jsem byl vždy milován, a také mi ukázal,
že i vše ostatní ve vesmíru je milováno. A stalo se to tak, že mé tělo bylo uvedeno do
stavu, v kterém – alespoň podle současných názorů lékařské vědy – nemělo být možné,
abych prožil cokoliv. Vím, že se najdou lidé, kteří se stejně budou pokoušet můj prožitek
zpochybnit. Já však vím, jaká je pravda. Pro všechny zde na Zemi, stejně jako pro ty, s nimiž
jsem se setkal mimo náš svět, vidím jako povinnost – povinnost vědce, který hledá pravdu,
i lékaře, jenž je oddaný pomoci lidem – předat co nejvíce lidem poselství, že to, čím jsem
prošel, je pravdivé a skutečné a nedozírně důležité. Nejen pro mě, ale pro nás všechny. Mé
putování bylo v první řadě o lásce, bylo však i o tom, kdo jsme a jak jsme vzájemně propojeni – o samotném významu existence.
Jsi milován. Tato slova jsem jako sirotek, jako dítě, kterého se vzdali, potřeboval slyšet. V tomto materialistickém světě to však potřebuje slyšet každý z nás,
protože v souvislosti s tím, kdo skutečně jsme, odkud jsme skutečně přišli, kam skutečně
směřujeme, se všichni (nesprávně) cítíme jako sirotci. Dokud si nevybavíme vzpomínku na
bezpodmínečnou lásku našeho Stvořitele, budeme se tady na Zemi navždy cítit ztraceni.
A tak jsem tady. Stále jsem vědcem, stále lékařem, a jako takový mám dva základní závazky:
ctít pravdu a pomáhat uzdravovat. To znamená vyprávět svůj příběh (Dr. Eben evangelizuje
také na různých setkáních po celých Spojených státech). Cítím stále větší jistotu, že tento
příběh se mi udál z nějakého důvodu.
Materiální vesmír není to jediné, co existuje. Jsem toho živoucím důkazem.“
Když Bůh na mne pohlédl a usmál se, cítil jsem se nádherně.
Řekl: „Toto je věčnost, kterou jsem ti přislíbil. Skončila zde tvá pozemská pouť. Zde ale vše
znovu začíná. Není tady žádná minulost, jen věčná přítomnost, a protože to trvá stále, minulosti
není třeba. Byl jsi tak plný víry, důvěry a touhy, i když jsi občas zhřešil. Ale je ti odpuštěno a teď
jsi vykoupen. Tak nech se vézt po jedné z Božích cest. Takže, když zítřek začne beze mě, nemysli
si, že jsi sama, že jsem sám.“
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Workship
WORKSHIP 2016 Manětín
Dobrovolnická brigáda Workship je akce určená mladým lidem od 18 do 35 let, která
každoročně probíhá na území severního Plzeňska, zejména v přilehlém okolí obcí Manětín,
Nečtiny a Plasy. Asi šedesát dobrovolníků zejména z Česka a Německa společně tráví týden
plný manuální práce, sdílení ve společenství a také kulturních akcí, které jsou pořádány pro
účastníky Workshipu i širokou veřejnost.
Jaký byl můj důvod jet z Prachatic na Workship? Moje sestra hledala na internetu nějakou křesťanskou akci, na kterou bychom mohli spolu jet. A zaujal ji právě Workship. Zdálo
se mi, že by to měla být fajn akce se skvěle naladěnými věřícími lidmi, a tak jsem nás oba
přihlásil. Když se blížil konec srpna a tím i začátek letošního Workshipu, byli jsme plni
očekávání, když jsme tam letos jeli poprvé.
A tak to v neděli 21. 8. večer začalo. Přijeli jsme na místo a nestačili se divit, jak jsou lidi
z týmu od misionářů oblátů, kteří celou akci pořádali, přátelští a komunikativní a stejně
tak i zahraniční i ostatní účastníci velmi rychle překonávají komunikační bariéry.
Když jsme každý den po probuzení šli ještě před snídaní na rozcvičku, kde jsme se krásně
na čerstvém vzduchu protáhli a hned po ránu se nebrali vážně, tak to bylo super uvolnění
a nastartování do nového dne. Při snídani bylo moc příjemné slyšet vždy něčí impuls, který
nás měl povzbudit během dne.
Poté jsme byli rozděleni do pracovních skupinek, kde jsme většinou nikoho neznali,
a bylo velice zajímavé, jak jsme spolupracovali a poznávali se, a tak překonávali bariéry v různých oblastech. Bylo taky úžasné sledovat lidi, u kterých jsme pracovali, a jejich
přístup k nám. Byli většinou moc milí a hodní a po naší pomoci bylo vidět v jejich tváři
vděčnost a radost, nejen z odvedené práce, ale i z toho, že vidí mladé lidi pracovat s chutí
a mohou si s nimi popovídat a má je taky kdo vyslechnout. Pro mě osobně byla velká radost
tyto pocity zažívat a vnímat v tom nádherný duchovní rozměr.
Když se občas nám účastníkům zdálo, že práce je hodně fyzicky náročná a nemáme na
to dostatek sil, tak jsme si mohli říci: Pane Ježíši, přijď do této situace a dělej to s námi.
A pevně věřím, že nám to hodně pomohlo a mohli jsme si uvědomit, že Pán Ježíš je skutečně pořád s každým z nás. Bylo moc fajn, že všichni účastníci, kteří se ve svobodě rozhodli
přijet na tuto akci, udělali velký krok k následování Ježíše Krista na cestě za ním skrze
práci, kterou odvedli.
I když byla občas náročná ať už fyzicky nebo psychicky, věřím, že jsme práce odváděli
skutečně s Boží láskou v srdci. Lidem, u kterých jsme byli, to mohlo ukázat, že mladí lidé,
kteří mají chuť s láskou, radostí a odhodláním jim pomoci bez odměny, ještě nevymřeli
a jsou to věřící. Byla mezi námi cítit nepopsatelná jednota, věřím, že to byl určitě Boží
Duch svatý mezi námi. Bylo hodně příjemné, že jsme se všichni mohli chovat přirozeně
a skutečně takoví, jací jsme, a navzájem se tak přijímali. Byl to pro mě nezapomenutelný
týden mého života.
Petr Babíček
33

Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři,
já vás budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
Jiří Barhoň
(* 1955 v Praze) je katolický kněz a autor několika sbírek
humoristických 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
strávených v různých zaměstnáních. Kněžské svěcení obdržel
v roce 1991 a hned byl ustanoven kaplanem při arciděkanství v Plzni. Nyní působí v plzeňské
diecézi jako kaplan pro nemocné a zároveň jako duchovní 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.
Ze života kněžského
Když je někdo patnáct let člověkem, stane se občanem a dostane na to úřední doklad,
který s sebou nosí po celý život. Když je někdo patnáct let knězem (což je můj případ),
nedostane nic, ale jeho život je tím poznamenán také.
Jak a čím, to je napsáno v této knížce, která je v jistém smyslu mojí kněžskou občankou.
Budete-li mě stránku po stránce legitimovat, buďte při tom spíše milosrdní než komisní
a občas přimhuřte oči. Ostatně, plnoletosti se dosahuje až v osmnácti.
„Pane faráři, já vás budu muset zabít!“
Ve svém povolání zakouší kněz tolik dramatických situací a hororů, že by nad tím sám
Shakespeare žasl a Hitchcock možná i hlavou kroutil. Ještě štěstí, že je v rukou Božích
a může je s klidem přehazovat o patro výš.
Při jedné návštěvě ve své farnosti jsem se přesvědčil, že musím být připraven opravdu na
všechno. Začalo to celkem dobře, dá se říci mile. Začalo to pozváním na oběd. Bude to prý
překvapení. Jak se později ukázalo, skutečně bylo. Dotyčná paní, která mě pozvala, mi je
uvařila a naservírovala, já je snědl, poděkoval a dodal, že to byl ten nejlepší oběd na světě,
který jsem toho dne jedl. Až do té doby bylo vše v nejlepším pořádku. Pak paní uvařila kafe
a kromě zákusku k němu přidala náhle nečekané oznámení:
„Pane faráři, já vás budu muset zabít!“
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Jelikož jsem zrovna seděl na židli, nespadl jsem naštěstí na zem. Pouze zalapal po dechu
a začal nesměle vyjednávat:
„To jste mě teda překvapila. To mi fakt ještě nikdo neudělal. Když už to ale musí bejt,
udělejte to rychle a bezbolestně. Jinak asi budu křičet.“
Nato jsem očekával, že paní domácí vytáhne z kredence váleček na nudle a praští mě
s ním do hlavy, nebo dojde do koupelny pro šňůru na prádlo a začne mě škrtit. Darovala
mi však milosrdně ještě kus života. Místo vraždy začala totiž vyprávět:
„Měla jsem těžkej život, jen co je pravda, a budu mít ještě těžší, až mě zavřou. Možná
mě ale pustí na amnestii, pokud je na světě nějaká spravedlnost, protože jsem ještě nikoho
nezabila. Akorát sousedovic starou slepici, což nikdo neví, kromě vás. Ale vy už to nikomu
nepovíte. Ta slepice si to ale zasloužila, jelikož mi lezla dírou v plotě do zahrady, kde nikdy
nic nesnesla, zato hrabala ve všech záhonech.“
Když už takhle líčila svůj pohnutý život asi dvacet minut a dostala se teprve od slepic ke
králíkům, měl jsem nutkání jí říct, jestli náhodou na něco nezapomněla. Raději jsem však
byl zticha. U takového člověka, který vás chce poslat na onen svět, se musíte chovat velmi
obezřetně a dobře si rozmyslit, co říkáte, protože nikdy nevíte, co udělá.
„Víte, proč vás musím zabít?“ zeptala se pojednou věcně.
„Nevím,“ odpověděl jsem popravdě a styděl se za svoji osudovou ignoranci.
„Já vás musím zabít, protože jste se neoženil. Vy jste se měl oženit, a ne stát se knězem!
Mít ženu, která by se o vás starala, a děti, se kterejma byste chodil do cirkusu, to by bylo
něco! Rodina, to je budoucnost. To byste měl jako kněz vědět.“
„Se mnou by to jedna rodina dlouho nevydržela,“ hájil jsem se. „Já mám radši větší
počty. Moje rodina – to jste vy, farníci. Jeden milejší než druhej. Včera mě chtěl nějakej zarámovat, dneska vy zamordovat. Tomu říkám dynamika života. Takový varieté, jaký mám
já s váma, neměla ani Bohdalová s Dvořákem!“
„A jak to s váma vydrží Bůh, když by to s váma nevydržela rodina? To mi teda vysvětlete!“
„To vám nevysvětlím, protože to sám nevím. To je pro mě větší záhada než Nejsvětější
Trojice.“
„No, tak vidíte, že jsem vás dostala. Tolik let jste studoval, a stejně nic nevíte. A ještě
k tomu, místo abyste měl rodinu jako každej pořádnej člověk, furt někde lítáte po kostelích,
který máte stejně prázdný. Proč to vlastně děláte?“
„Právě proto, že jsou prázdný. Až budou plný, tak toho nechám a začnu chodit do cirkusu.“
„Až budou plný kostely? To jsem zvědavá, jestli se toho dočkám, v kriminále to prej utíká
pomalu. Ale mohli by mi u soudu uznat jako polehčující okolnost, že jsem zabila kněze, co
myslíte?“
„Myslím, že u nás jo.“
Tak v tom to je. Provinil jsem se smrtelně tím, že jsem se neoženil, ale stal knězem. Inu,
co se dá dělat. Naše těžce zkoušená církev bude mít zase o jednoho kněze méně, avšak více
o dalšího mučedníka. Co se má stát, ať se stane.
„Nemusí se to však stát hned,“ uvažoval jsem v čase, který mi byl ještě vyměřen. Umírat
se mi totiž nechtělo ani za mák. A tak jsem smlouval:
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„Co bych měl udělat, abyste mi darovala milost?“
„Oženit se!“
„A nešlo by něco jinýho?“
„Nešlo!“
„Nešlo by třeba to, že bych o vás všude vyprávěl, jaká jste milá a hodná paní, která nikdy
ani kuřeti neublížila, natož staré slepici?“
„To byste pro mě opravdu udělal?“
„Za ten dobrej oběd a zachráněnej život určitě.“
„No, to jsem ráda, vy jste takovej slušnej člověk, pane farář, to já hned poznám. Já bych
za vás ruku do ohně dala a nikomu nedovolila, aby vám ublížil, to mi věřte.
A to jako bude vědět celá vesnice, že jsem hodná a milá?“
„Můžete se spolehnout, úplně celá. Myslím, že i v Plzni se o tom bude do dvou týdnů
vyprávět.“
„Ani nevím, jak vám za to mám poděkovat. Co bych tak pro vás mohla udělat? Už to
mám! Nechtěl byste zase někdy přijít na oběd? Třeba za týden. Přijďte určitě, bude to
překvapení!“
© Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vydří, 2007

Knižní novinky
Světlo do temných dní • Jean-Romain Frisch
brož., 144 s., 199 Kč
Knížka přináší přepis duchovních promluv nad Božím slovem, které zaznívaly v jednom pařížském kostele při pravidelných večerech modliteb za trpící a nemocné. Tehdy Boží slovo vneslo
světlo a útěchu do srdcí mnohých přítomných, někteří prožili i fyzické uzdravení nebo uzdravení
vzpomínek.
Křesťan v záběhu • Thierry Bizot
brož., 188 s., 249 Kč
První kniha televizního producenta Thierry Bizota Anonymní katolík se u nás setkala s velmi vřelým čtenářským přijetím. Představujeme proto volné pokračování, tentokrát výběr nejzdařilejších
příspěvků autorova blogu.

www.ikarmel.cz
zasilky@kna.cz, tel: 384 420 295
www.kna.cz/prodejny
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Z farní kroniky
Netolice
Následující událost zasluhuje do této pamětní knihy zaznamenaná býti:
Den 28ý měsíce srpna leta páně 1870 byl pro zdejší město a celou osadu Netolickou
pamětní a radostný, jakéhož snad co Netolice stojí nebylo a snad co státi budou, nebude.
Na tento den slavil náš veledůstojný pan děkan Matyáš Roswald slavné své druhotiny
ve zdejším děkanském chrámu Páně. Tento pamětní den zavěšen byl veledůstojnému panu
jubilantovi c. k. komisarem Panem Josefem Fantou zlatý záslužný kříž s korunou pro zásluhy které sobě o školu a církev po mnohá leta získal, též Jeho Excelencí nejdůstojnější pan
biskup Budějovský vyznamenal pana jubilanta titulem „consistorního rady“ za přítomnosti
a zastoupením zástupcem Jeho Excelence i veledůstojného pana vikaře vodňanského pana
Karla Císaře, dále za přítomnosti čtrnacti knězů, a zástupce Jeho osvícenosti slavného patrona – ředitele panství Netolického pana Jana Švehly. O tom všem svědčí acta v děkanském
archivu – ohledně bratrů duchovních slušno připomenouti, že se nacházel vstředu jejich
též bratr pana jubilanta v. p. Tomáš Roswald, farář ve Střelohošticích, pak synovec jeho vel.
P. Matyáš Kubíček, bisk. vikař volinský, kterého p. jubilant na faře Lažické vychoval a který tu radostnou úlohu převzal, že již při instalaci pana jubilanta na děkanství Netolické,
též i při jeho druhotinách jadrně a srdečně kázal, kterážto kázání u osadníků Netolických
a u všech posluchačů až posud v chvalné paměti se zachovávají. Přítomni také byli bývalí
žáci p. jubilanta: veledůst. pan Jan Mácha, děkan Bavorovský a p. Karel Kubašta, farní
administrátor v Předslavicích a ostatní vyvolení pp. bratři.
Veledůstojný p. jubilant, p. Matyáš Roswald narodil se dne 18tého ledna leta Páně 1795
v Bavorově z rodičů velectěných a vůbec vážených; – studia svá dokonal na Budějovském
tehdejším Liceum; na knězstvo byl vysvěcen od Jeho Exc. pana biskupa Ernesta Ružičky
24ho srpna 1820, po šest let pak – od roku 1820 až do roku 1826 v Bavorově kaplanoval; od
roku 1826 až do roku 1838 byl administratorem in spirit. et tempor na Lažické osadě, po
tomto roce farářem též osady, byl pak povyšen na důstojnost vikařského tajemníka vikariatu, později ještě na hodnost personálního děkana a účinkoval po celých 38 let (až do roku
64) na této, jemu milé a svaté osadě Lažické co dobrý pastýř. Osada Lažická uznala zásluhy
drahého svého duchovního pastýře nejlíp tím, že byl vyznamenán diplomem co čestný úd
veškerých obcí osady Lažické.
Konečně 1ho června 1864 za děkana
na děkanství Netolické povolán, přestěhoval se do Netolic, kdež posud co
věrný a dobrý pastýř – co kmet 76tiletý
– při úplném zdraví, dobrém humoru
a neobyčejné hbytosti od svých oveček
vůbec vážený a milovaný žije. – K rozmnožení cti a chvály Boží, k ozdobě sv.
církve a k spáse jemu svěřených oveček
ať žije ještě dlouhá let!
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Vypravili jsme se
Smrt bratra Krále Šumavy
Šestašedesát let uplynulo
ode dne, kdy byl nedaleko Českých Žlebů při přechodu státní
hranice smrtelně postřelen bratr Krále Šumavy. Pohřben byl
tajně na českožlebském hřbitově, a přestože má dnes na hřbitovní zdi pomníček v podobě
náhrobku, místo jeho posledního odpočinku zatím s jistotou
není známo. Tři dny před tímto
šestkovým výročím byl na místě osudné přestřelky za přítomnosti příbuzných odhalen a volarským duchovním správcem P. Karlem Falářem požehnán
pomníček připomínající onen tragický okamžik.
Vypravíte-li se do oněch míst, nezapomeňte se zastavit na zmiňovaném hřbitově, a to
nejen kvůli pomníčku, ale i samolepce s QR kódem na informační tabuli před hřbitovní
bránou. Ten vás navede na úryvek z knihy Davida Žáka Návrat Krále Šumavy, ve kterém si
můžete ony okamžiky připomenout.
JP, Foto Miroslav Fuchs – Prachatický deník

Poutní mše svatá

k svatému Hubertovi
Kaple na Boubínì
8. 10. 2016 v 14:30
P. Jaromír Stehlík
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Stalo se
Svátek Povýšení svatého kříže
Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána
Ježíše Krista: v něm je naše naděje, život
a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni. (srov. Gal 6,14) Nad krajinou panuje tma. Na okraji lesa však z temnoty
vystupují siluety jedenácti postav, ozářené poskakujícími plamínky svíček. Jsou
to poutníci, kteří se vydávají uctít památku Povýšení svatého kříže. Je 14. září
5:30 ráno. Všude je ticho a pusto i ptáci
ještě spí, když se procesí vydává k prvnímu zastavení vstříc hlubinám lesa. Když
kruh světla dopadne na první zastavení křížové cesty „Pán Ježíš je odsouzen k smrti“,
uváže každý z přítomných na dřevěný kříž, který si nesou s sebou, provázek, který představuje jejich kříž, jenž této cestě obětují. Cesta stoupá příkře do kopce. Tma se pomalu
proměňuje. Z ranního šera vystupují obrysy stromů. S každým zastavením se blíží východ slunce. A s jeho prvními paprsky se vynořuje zpoza stromů cíl - kaple sv. Filipa Neri
“Patriarcha“. Na tvářích všech je vidět námaha z cesty, ale hlavně radost a štěstí. V tom
krásném jiskřivém ránu poutníci utvoří kruh kolem kříže a otec Vojtěch se modlí. Pouť po
zastaveních je zakončena modlitbou Otče náš, modlitbou, již nás naučil Pán Ježíš Kristus.
„Každý neseme svůj kříž, ale nejsme na to sami.“
Tereza Langová
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