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

„Tradice je živá víra otců, 
tradicionalismus je mrtvá víra synů, 
kde větší roli hrají ty vnější věci 
než vlastní víra.“

+ + + + + + + + + + 

Milost pomáhající otevírá srdce.
Milost posvěcující otevírá nebe.

+ + + + + + + + + + 

Bůh je v nás a záleží na nás, jestli bude náš.

+ + + + + + + + + + 

Rozlišuj:
„Nevědomost hříchu nečiní.“
„Neznalost zákona neomlouvá.“

+ + + + + + + + + + 

Bůh je ve všem a nade vším.
Vědět to a žít podle toho 
vede člověka ke štěstí.



koupil jsem si knihu. Tedy 
ne dnes, ale před třiceti lety. 
Jmenovala se Platon – druhý 
život. Byla laciná a  tlustá. Ni-
kdy jsem ji nepřečetl, ale mám 

ji pořád v knihovně a  často si na ni vzpomenu. 
Tedy bohužel ne kvůli Platonovi. Pro ten druhý 
život. Věříme v život věčný v nebi, nebo v pekle, 
každý podle zásluh. Ale co tady na zemi? Zmizí-
me, když za námi zaklapne víko rakve? Nebo tady 
zůstáváme dál? Často si na to vzpomenu, když se 
procházím po hřbitově, což je vzhledem k našemu 
seriálu poměrně časté. Nedávno jsem byl v Praze 
na Vyšehradě. Svojsík, zakladatel skautingu, Wal-
demar Matuška, Svatopluk Čech, herci, hudební 
skladatelé. Ti rozhodně nezmizeli. Ale je řada dal-
ších, které znalo jen pár lidí. A také tu tak trochu 
jsou. Po Selbičkovi zůstala na Polce Boží muka. Po 
hajném Mácovi Mácova paseka. Ale to jsou dva 
extrémy. Tedy ten Svojsík a Máca. Každý tu zane-
cháme nějaký otisk. Nejenom v podobě hudební-
ho díla nebo románu, stavby či jména lesa. Ten 
nejdůležitější je otištěn v duších lidí, co tu zůstali. 
A  když je dostatečně hluboký, předávají ho dál. 
A tak mě vždy o dušičkách napadá, že máme dvojí 
úkol. Jednak se snažit nějaký ten otisk tu zane-
chat. Abychom se nerozplynuli jako ranní mlha 
nad řekou. Aby bylo proč si na nás vzpomenout. 
Druhým úkolem je o ten otisk, o ten druhý život, 
řádně pečovat, neboť je jak slabý plamének ve vě-
tru. Ale přesto mnohdy ukáže cestu, o které jsme 
si mysleli, že už je ztracená. Jak už jsem se zmínil, 
chodím na hřbitovy často a setkávám se se jmény, 
která si zaslouží, abychom na ně nezapomínali. 
Zkuste si vzít do kapsy pár svíček a některé z čí-
sel našeho časopisu a vydejte se na hřbitov, který 
jsme vám v něm představili. Uvidíte, že se vám 
otevřou vrátka do trochu jiného světa. Opravdu 
to stojí za to, sám jsem to vyzkoušel.

JP
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Z liturgického kalendáře

st  9. 11. svátek posvěcení lateránské baziliky, mše: Gloria, preface vlastní, L. b.: 
bílá

Čt 10. 11. památka sv. lva Velikého, papeže a učitele církve, L. b.: bílá
pá 11. 11. památka sv. Martina, biskupa, L. b.: bílá
so 12. 11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, L. b.: červená
Ne 13. 11. 33. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí, 

L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
Út 15. 11. Nezávazná památka sv. alberta Velikého, biskupa a  učitele církve,  

L. b.: bílá
st 16. 11. Nezávazná památka sv. Markéty skotské, L. b.: bílá, nebo Nezávazná 

památka sv. Gertrudy, panny, L. b.: bílá
Čt 17. 11. památka sv. alžběty Uherské, řeholnice, L. b.: bílá
pá 18. 11. Nezávazná památka posvěcení římských bazilik sv. apoštolů petra 

a pavla, L. b.: bílá
ne 20. 11. sLavnost jeŽíŠe krista kráLe, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní,  

L. b.: bílá
po 21. 11. památka Zasvěcení panny Marie v Jeruzalémě, L. b.: bílá, žaltář 2. týdne
Út 22. 11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice, L. b.: červená
st 23. 11. Nezávazná památka sv. Klementa i., papeže a mučedníka, L. b.: červená
Čt 24. 11. památka sv. ondřeje dung laca, kněze, a  druhů, mučedníků, L. b.: 

červená
pá 25. 11. Nezávazná památka sv. Kateřiny alexandrijské, panny a mučednice, 

L. b.: červená
Ne 27. 11. 1. neděle adventní, mše: Krédo, preface 1. adventní, začíná cyklus A neděl-

ního mešního lekcionáře, L. b.: fialová, první díl breviáře, žaltář 1. týdne, dnes 
je možno žehnat adventní věnec 

st 30. 11. svátek sv. ondřeje, apoštola, mše: Gloria, preface o apoštolech, L. b.: čer-
vená

so  3. 12. památka sv. Františka Xaverského, kněze, L. b.: bílá
Ne  4. 12. 2. neděle adventní, mše: Krédo, preface 1. adventní, L. b: fialová, žaltář  

2. týdne 

sV. KatEŘiNa alEXaNdRiJsKÁ 
se narodila kolem roku 289 n. l. v bohaté rodině v Alexandrii v dnešním Egyptě, který 

v té době patřil pod Římskou říši. 
Je slavná pro mučednickou smrt, kterou podstoupila v Alexandrii, podle legend pravdě-

podobně kolem r. 310. O konci jejího života se traduje mnoho verzí legendárního podání 
a je obtížné odlišit nejen původní vyprávění, ale i symboliku od skutečnosti. Ve snaze o vět-
ší sílu příkladu a slávu mučednice přibývalo od těch, kteří předávali její příběh dál, plno do-
plňujících detailů, včetně rozhovoru s císařem. To však neoslabilo význam jejího vzoru a je 



stále připomínána jako jedna z  postav 14 svatých 
pomocníků, oblíbená zejména v lidové zbožnosti.

Kateřina je symbolem čistého, nezkaženého mlá-
dí. Vynikala dary Ducha, znalostí pohanské filosofie, 
křesťanské nauky a zvláště odvahou a statečností.

Veřejně protestovala proti uctívání pohanských 
bohů a samotného císaře Maxentia vyzvala, aby se 
vzdal pohanství a  obrátil se na křesťanskou víru. 
Vytkla mu jeho zaujatost proti křesťanům, které 
se snaží likvidovat. Císaře od potrestání opovážlivé 
dívky zdržovala její krása. Byl unesen jejím půva-
bem, překvapen odvahou a výřečností.

Snad ho také napadlo, že oslabí víru křesťanů, 
když ji veřejně usvědčí z  omylů. Povolal proto 50 
filozofů, považovaných za mistry řečnictví a ti měli 
změnit její přesvědčení. Výsledek byl ten, že Kateři-
ninými slovy byli poraženi a někteří se stali křesťa-

ny. Císař je prý poslal na hranici, kde měli skončit v plamenech.
Poté se snažil Kateřinu požádat o ruku, ale Kateřina ho odmítla s odůvodněním, že se 

již zaslíbila Kristu. Toto prohlášení mělo za důsledek nekonečné mučení a věznění. Poté 
byla Kateřina mučena na speciálně vyrobeném kole, opatřeném bodci, které ji mělo zaži-
va roztrhat. Kolo se ale díky blesku rozpadlo a zranilo mnoho diváků. Když byla poté na 
císařův rozkaz sťata, z jejích žil prý netekla krev, ale mléko a podle legendy po její smrti 
odnesly andělé její ostatky na horu Sinaj v Palestině. Zmínka o mléce ukazuje na symbo-
lické vyjadřování. Bývalo viděno jako potrava duše i znamení nesmrtelnosti. V legendách 
vyjadřovala proměna krve v mléko důkaz neviny a svědectví čistoty popraveného. Podle 
některých i symbol velkého ženství a moudrosti. 

Přenesení těla mučednice na Sinaj od andělů a skutečné uchovávání ostatků v klášteře 
sv. Kateřiny na úpatí hory Sinaj některé životopisy vysvětlují s poznámkou, že anděly byli 
také nazýváni basiliánští mniši. Opevněný klášter byl vybudován asi kolem r. 530 císařem 
Justiniánem I. k ochraně před nájezdy beduínů a do jeho mramorové kaple byly uloženy 
ostatky sv. Kateřiny.

Ve výkladu atributů a  významu ctěné sv. Kateřiny je na prvním místě připomínáno 
rozlomené kolo, v němž můžeme vidět i symbol pro zmaření životních plánů. V té sou-
vislosti byla světice také označena za léčitelku ztroskotaných životních plánů. A. Grün 
připomíná, že kolo může být i symbolem kola smrti a zlomené znamením osvobození z připoutání 
k němu. V tom se ukazuje souvislost s vzýváním sv. Kateřiny v hodině smrti.

Význam sv. Kateřiny jako patronky studentů a pedagogů je v pomoci řešení problémů 
spojených s učením. S její pomocí má jít o vymanění se ze všeho, co náš život vnitřně utis-
kuje a ztěžuje. Často jde o vliv vnitřních zranění nebo neosvobození se z ducha zla. Čistota 
a ryzost přispívají k poznání pravd potřebných pro život i k dosažení spásy. Pravá krása 
a bohatství jsou v tom, co si Kateřina odnesla na věčnost.

zdroj: www.ceske-tradice.cz; 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.

Aha…
Pan V. k nám přišel z nemocnice. Neměl domov, potuloval se po oko-

lí, byl velmi zanedbaný a obličej mu pomalu hlodal rakovinový nádor. 
Příbuzné žádné neměl. Velmi si vážil krásného pokoje, který dostal, 

televize, na kterou se mohl kdykoliv dívat, a také jsme mu poskytli novější oblečení, aby 
mohl vycházet do zahrady. Jako každý člověk bez domova, byl i on vášnivý kuřák. Před 
hospicem loudil po lidech cigarety a vyráběl si je také z nasbíraných špačků. Když mě poprvé 
uviděl, prohlásil: „Já jeptišky mám rád, chodíval jsem na Lomec a dostával od nich jídlo…“ 
Díky vám, sestry lomecké, jistě jste přidaly i přívětivé jednání… Pan V. si u nás pobyl delší 
dobu, stal se  téměř inventářem, ale nemoc se hlásila o svá práva. Půl obličeje měl ovázaný, 
sestry pečlivě hlídaly prohlubující se ránu. Přestal vycházet ven, hodně ležel v posteli a spal. 
Jednou jsem přišla do služby a sestra staniční mi hlásila, že pan V. umírá, abych za ním šla. 
Otázky na víru jej nikdy nezajímaly, vždy s úsměvem mávl rukou. Plna soucitu jsem vešla do 
pokoje. Spal a těžce dýchal. Říkala jsem si, že jediné, co bych pro něj mohla udělat – pokřtít 
jej a předat Pánu Ježíši, aby za ten strastiplný život mohl rychle získat nebe. Vzala jsem 
skleničku s vodou, pronesla křtící formuli a nalila mu na čelo malý proud vody. Najednou 
pan V. otevřel oči, usmál se na mě, posadil se na posteli, uviděl na stole tácek s jídlem a řekl: 
„Aha.“ Vstal a šel se posadit ke 
stolu a začal si pochutnávat na 
koblížku. Můj úžas mu byl fuk. 
Šla jsem to oznámit sestrám, že 
pan V. sedí a  jí koblihy. Nikdo 
mi nevěřil a  sestry se šly podí-
vat do pokoje. Pán se spokoje-
ně usmíval a ještě nějaký čas si 
užíval naší přízně i cigaret, než 
opravdu zemřel. Dlouho jsem se 
nepřiznala, jak jsem jej vzkřísila 
téměř z mrtvých, přiznala jsem 
to až po jeho opravdové smrti. 

 
Mami, mami…
Pan L. přišel do hospice ve velmi vážném stavu. Bylo mu 44 let. Doprovázela jej jeho 

matka, manželka musela chodit do práce a starat se o dvě děti školního věku.  Matka byla 
zdrcená nemocí svého syna. Všechno přišlo tak nečekaně a zasáhlo to mladého pána i celou 
rodinu. Neustále se budil a volal: „Mami, mami…“. Cítila jsem, že je to ona, která potřebuje 
v bolesti doprovázet. Neustále mi opakovala, že nemůže plakat a tolik by se jí chtělo… Vy-

Boromejky
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právěla mi, že ji syn moc v životě nepotřeboval, měl firmu, rodinu a k ní občas jen přiběhl 
na čtvrt hodinky se zavoláním: „Mami, nemám čas…“. A najednou ho bylo tolik…

Říkala jsem jí, že je to tak asi správné. Ona jej porodila, vychovala, poslala jej do života 
a teď ho doprovází na cestě na věčnost. I když je to pro ni velmi bolestné, je to jeho cesta… 
Nebylo moc času,    přišel kněz a  on přijal svátost nemocných. Tolik bojoval…, chtěl žít 
a uklidňovala jsem ho ujištěním, že se za něj opravdu modlíme… Noc měl velmi neklidnou, 
k ránu zemřel…

Volala mi sloužící sestra, že by se mnou paní chtěla mluvit, než odjede. Ten den jsme se 
spolusestrou odjížděly na plánovanou cestu. Měla jsem čas jen půl hodiny, ale tolik se toho 
stalo… Spěchala jsem do hospice a u dveří marně zvonila pohřební služba, že jim nikdo 
neotvírá. Pustila jsem je dál s rakví a sháněla sestry z poschodí. Právě oblékaly zemřelou 
paní a nemohly honem vydat zemřelého pána. Jeho výdej jsem zajistila na dalším poschodí 
a běžela do pokoje pana L. Byl krásně upraven, pokojný, klidný… Objaly jsme se s jeho ma-
minkou a ani jsem nemusela mnoho říkat… Někdy pro tichou bolest není slov… Omluvila 
jsem se, že nemám mnoho času, ale že jí ještě napíši… Jí to stačilo pro tak bolestné ráno…

Paní jsem dlouho doprovázela přes mail. Psávala mi o svém velkém smutku, ze kterého 
se nemůže dostat. Vždy jsem jí napsala pár potěšujících slov, byla vždy velmi vděčná. Synovi 
slíbila, že jeho dvě děti nechá pokřtít. To jí dělalo velkou starost, protože jeho manželka 
byla nevěřící a nijak jí v tom nepomáhala. Jednou mi napsala, že se z velkého smutku poma-
lu uzdravuje a vnučka že začala chodit na biskupské gymnázium a navštěvovat bohoslužby. 
Tak snad bolest přinese i radost do života paní O.

 
Boží beruška…
Paní B. přišla do hospice poměrně velmi mladá. Byla hubená, černé vlasy jí lemovaly bílý 

obličej, ze kterého se dívaly dvě černé vyděšené oči. Nemoc ji pomalu stravovala. Vůbec 
se nesmála, ležela a trpěla. Přišli příbuzní a v mé přítomnosti jí začali vytýkat viny jejího 
života, a že by si to měla dát před Bohem do pořádku (oni byli praví křesťané a žili tak), 
že moc dobře ví, že žila špatně. Protože se to odehrálo přede mnou, řekla jsem jim, ať ji 
nechají, že si s ní promluvím. Byla katolička, ale přestoupila k jiné církvi kvůli manželovi. 
Ten za ní chodil, jenže ji nedovedl potěšit. Byl unavený, protože o ni dlouho doma pečoval 
a chodil do zaměstnání. Když jsem s ní začala povídat, chytla jsem ji za ruku a řekla jsem 
jí, že je Boží beruška. Na to ona zareagovala, že si takové oslovení nezaslouží. Ptala jsem 
se jí, co ji tak bolí. Tělo to nebylo, byla to velká duševní bolest. Napadlo mě zeptat se na 
potrat v jejím životě. Velmi zesmutněla a rozplakala se… nebyl jen jeden… Nabídla jsem jí 
modlitbu a svátost smíření přes katolického kněze. Odmítla. Tak pokračovalo její trápení 
a neustálé úpění a sténání… Pracující sestry to už vnímaly jako náročné. Několikrát jsem 
u ní seděla, modlila se. Prosila jsem ji, ať tak nesténá, že Pán Bůh má moc odpustit hříchy, 
kterých litujeme… Nakonec souhlasila s návštěvou kněze. Naštěstí byl u nás na návštěvě 
mladý kněz. Řekla jsem mu, o co se jedná. Šel za ní, mluvil s ní, přijala svátost smíření, svá-
tost nemocných a pak jsme se u ní modlili… Utišila se, uklidnila a v noci pokojně zemřela. 
Možná jí přišly její děti vstříc s odpouštějící láskou.

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

Ke Karlovu
Označení kláštera, který dal vystavět český císař Karel IV. v nejvyš-

ším místě Nového Města pražského, je vlastně neúplné. V  němčině 
totiž zní Karlshof – tedy Karlův dvůr. Někdejší klášter leží na opačné 
straně pomyslné osy naproti klášteru Na Slovanech. Karel jej založil 
jako třetí v pořadí pražských klášterů a věnoval jeho výstavbě zvláštní 
pozornost. Klášteřiště bylo záměrně vybráno jako dominanta Nového Města 
a jako protiváha královského sídla – Hradu a také historického Vyšehradu. Nejdůležitější 
částí kláštera se stal chrám zasvěcený Panně Marii a svatému Karlu Velikému. Císař Karel, 
který své mládí strávil ve Francii na dvoře krále Karla Sličného a své tety Marie, si zachoval 
úctu ke Karlu Velikému, kterého v zakládací listině označoval za svého předchůdce a jehož 
ostatky nechal převézt do Prahy.

Zakládací listina byla sepsána 18. září roku 1350 a dva roky nato potvrdil její znění pa-
pež Klement VI. Karel však na papežovo vyjádření nečekal a již v době vydání listiny pozval 
do Prahy bratry augustiniány z Francie a osobně položil základní kámen stavby klášterní 
baziliky. Zároveň s její výstavbou probíhala také stavba klášterních budov. Císař věnoval 
klášteru, který považoval za svůj majetek, mnohé výsady. V  jihoněmeckém Ingelheimu 
založil oratorium zasvěcené svatému Václavu a Karlu Velikému, který se zde narodil. Do 
porýnského kláštera odcházeli výhradně čeští mniši z karlovského kláštera. Také stavitelé 
a dělníci byli císařem přiděleni přímo ze svatovítské stavební huti. Kostel byl vysvěcen 
ještě před Karlovou smrtí za účasti kralevice Václava roku 1377 pražským arcibiskupem 
Janem Očkem z Vlašimi. 

Chrám měl výjimečnou dispozici, nebyl totiž tak jako jiné církevní stavby založen na 
podélné ose, půdorysu běžném u klášterních bazilik, ale jeho základ tvořil osmiúhelník, 
tedy půdorys centrální. Důvodem tohoto nevšedního rozhodnutí byl záměr panovníkův 
učinit z chrámu místo korunovací českých králů a císařů Říše římské. Vzorem pro osmi-
úhelníkovou stavbu – oktogon – byla korunovační kaple v německých Cáchách založená 
samotným Karlem Velikým již v 8. století.

Tvar osmiúhelníku měl symbolický význam. Oktogon byl již v  předkřesťanské době 
považován za symbol dokonalosti a byl spojován s obrazem osmicípé hvězdy. V řeckých 
Athénách bychom mohli nalézt tzv. Věž větrů postavenou syrským astronomem Androni-
kem v 1. století. Na osmi stěnách se nacházely symboly světových stran a sluneční a vodní 
hodiny. V  době křesťanské se pak číslo osm stalo symbolem Kristova křtu a  také jeho 
Zmrtvýchvstání. Proto byly stavby křtitelnic – baptisterií – zpravidla osmiúhelníkového 
půdorysu. V  Evropě se jich zachovala celá řada – baptisterium v  římském Lateránu ze  
4. století, z téže doby chrám San Vitale v Ravenně, pevnost postavená Fridrichem II. Castel 
del Monte, baptisteria v Sieně a Florencii. Osmiúhelníkový půdorys byl zpravidla zaklenut 
mohutnou klenbou složenou ze sférických trojúhelníků. Tak také cášská kaple a plánovaná 
královská kaple v Praze měly podivuhodné klenby zdobené osmicípými hvězdicemi.

Ke stavbě pražského kostela se pojí známá pověst, kterou zvěčnil ve svých Starých po-
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věstech českých Alois Jirásek. 
Mladý architekt, jehož jméno 
neznáme, se ujal stavby koste-
la. Ve svých představách již viděl 
úžasné dílo, kterému se budou 
obdivovat Pražané i  samotný 
císař Karel. Zejména mohutná 
klenba ve tvaru osmiúhelníku 
měla otevírat divákům pohled 
do nebe. Zlé jazyky však tvrdily, 
že se ctižádostivý umělec spo-
jil se samotným ďáblem a  za-
prodal mu svou duši, jen aby 
dosáhl úspěchu. Stavba rychle 
pokračovala, k dokončení klen-
by stačilo jen vsunout poslední 
kámen – klenák a poté odstranit 
lešení, které ji podepíralo. Nikdo z dělníků však neměl odvahu lešení odstranit. Mladík 
se v zoufalství rozhodl lešení zapálit. To se s mohutným rámusem zřítilo na chrámovou 
dlažbu a hle, klenba vydržela. To však již stavitel neviděl, domníval se, že se klenba zřítila 
a ukončil svůj život.

Klášter prožíval své slavné doby i doby úpadku. Z  roku 1379 se zachoval dokument 
o přístavbě samostatných cel pro kanovníky. V době husitských válek byl konvent opuštěn, 
ale již v roce 1437 se augustiniáni vrátili. Za krále Vladislava Jagellonského došlo k rozsáh-
lým opravám poškozených kleneb ve stylu pozdní gotiky. Také přibyla dvě vitrážová okna 
s obrazy Karla Velikého a erbem Anny z Foix, třetí manželky krále Vladislava. 

Podobně jako řada jiných světských a církevních staveb byl i karlovský klášter vydran-
cován pražskou lůzou roku 1611 při vpádu pasovských žoldnéřů. Slavné doby však na sebe 
nedaly dlouho čekat. Třicetiletá válka sice znamenala útlum veškeré stavební činnosti, o to 
více se však rozvinul stavební ruch po jejím ukončení. Všechny budovy prošly barokními 
úpravami a byly přistavěny další obytné části podle projektů italského architekta Carla 
Luraga. Ten vytvořil mimo jiné také tzv. mariazellskou kapli a byl patrně také autorem 
známých Svatých schodů. Podobné schody můžeme vidět v římském Lateránu. 

Počátkem 18. století působí na Karlově také František Maxmilián Kaňka a možná i J. B. 
Santini – Aichl. Svaté schody byly zpřístupněny roku 1711 a klášter se stal vyhledávaným 
poutním místem. V bazilice byly umístěny nové varhany, pozdně barokní kazatelna a při-
bylo také několik oltářů většinou zasvěcených Panně Marii. 

Podobně jako mnohé jiné kláštery i tento byl zrušen roku 1785 následkem josefínské 
reformy. Z klášterních budov se stal chorobinec a nemocnice a tato tradice nebyla po dlou-
hou dobu porušena. Roku 1859 přebírají správu objektu redemptoristé a ti jej opustili až 
v poválečné době, kdy se budovy staly depozitářem Muzea hlavního města Prahy. Následně 
byly budovy, které byly několikrát přestavovány a modernizovány, věnovány zdravotnictví 
a vznikla zde jedna z pražských fakultních nemocnic.  MFK
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Life update

Byl teplý podvečer na sklonku babího léta. Slunce se pozvolna klonilo k západu a na 
náměstí Republiky v srdci městečka Nových Hradů, města, které oplývá bohatou historií 
šlechtického rodu Buquoyů, se scházeli mladí lidé z celé Českobudějovické diecéze, aby se 
zde setkali a oslavovali Pána. 

Program zahájila sušická kapela Memento a tóny nástrojů a zpěv se rozezněly do uha-
sínajícího dne. Vzduch jiskřil radostí a lidé se pohupovali v rytmu hudby a prozpěvovali si 
známé úryvky z písniček. Jakmile dozněla poslední nota, přesunula se mládež do prostor 
kláštera, aby zde zavzpomínali na Celosvětové setkání mladých v Krakově, společně si po-
vídali a zahráli hry. 

V kostele svatého Petra a Pavla přiléhajícím ke klášteru se již připravovala kapela PM 
z Pelhřimova. Když do kostela začaly proudit davy lidí, aby se společně připojili ke chválám 
Boha, panovala venku tma. Prostory kostela ozařovaly plameny svíček a vrhaly dlouhé stíny 
po zdech kostela. Všichni zpívali, když se rozezvučely struny kytar a klapky klavíru. A pak 
v tichu každý ve svém nitru velebil a chválil Pána. Byla zde také možnost jít ke svátosti 
smíření, nebo vystoupat nahoru na kůr k několika přímluvcům k přímluvné modlitbě. 

Večer zakončila noční mše svatá při svíčkách. Bylo to velice silné, když se neslo Boží 
slovo ztichlou lodí kostela, zasahovalo každé srdce a umocňovalo tajemnou a záhadnou 
atmosféru prostoupenou vůní kadidla a roztápějícího se vosku. 

Venku proudil ledový vzduch a nebe bylo plné hvězd. Všichni, kteří pak zůstávali přes 
noc v Nových Hradech, museli urazit kus cesty ztichlým městem, kolem zámku a spících 
domů, aby dorazili do sportovní haly, kde mohli všichni přespat ve veliké tělocvičně. Byla 
plná smíchu a halasu, jak si všichni sdělovali své zážitky z uplynulého večera anebo se jen 
dlouhou dobu neviděli a měli si toho tolik co říct. 

Sobotní ráno bylo chladné a po nebi plynuly šedivé mraky. Když se všichni vypotáceli 
a vysoukali ze svých spacáků, čekala na ně bohatá snídaně v prostorách kláštera, v prostor-
né jídelně s klavírem a vyhlídkou do klášterních zahrad.

V  sobotu se kona-
la celodiecézní pouť. 
Byl připravený bohatý 
program. Děti se na 
začátku, u  živé brány 
milosrdenství, sezná-
mily s příběhem svaté 
Bakhity, ženy, která 
byla otrokyní a  také 
první světicí z Afriky. 
Jejich úkolem bylo 
projít deseti stanovi-
šti a  plnit zde různé 
práce, za které do-
stávaly zlaťáky, které 
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mohly na konci hry dát do spo-
lečné pokladničky na vykoupení 
otroků. Zlaťáky se pak vymění 
za opravdové peníze a  budou 
poslány do zemí, kde i dnes stá-
le otroci žijí. V prostorách zám-
ku probíhaly přednášky Mons. 
doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, 
Th.D.  a  doc.  Tomáše Machuly, 
Ph. D., Th.D. na téma Senior po-
učující – naslouchající – modlící 
se a Milosrdenství stokrát jinak. 
V  kostele byla také příležitost 
ke svátosti smíření. 

Překrásná zahrada zámku 
kypěla životem. Všude stály stánky. Mohli jsme vidět stánky s koláčky nebo stánek chari-
ty, či blyštivě stříbrný stánek se zmrzlinou a také hasičská auta. Pro všechny účastníky byl 
v poledne připraven guláš, který prodávali hasiči. Po malém jezírku se vozily děti na loďce 
a opodál se otřásal pod jejich dováděním nafukovací hrad. Zpoza mraků vykouklo sluníčko 
a už na obloze zůstalo, během divadla Víti Marčíka až do chvíle slavnostní pontifikální mše 
svaté, jež se konala pod širým nebem v blízkosti zámku. Lidé seděli na lavičkách umístěných 
na veliké louce, ale bylo jich tam tolik, že mnoho stálo na volném prostranství za lavičkami. 
Mši, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Vlastimil Kročil, hudebně doprovodil borovan-
ský chrámový sbor a žesťový kvintet pod vedením regenschori Karla Ochozky. 

Na závěr celého tohoto krásného setkání vypustily děti k nebi růžové balónky ve tvaru 
srdce, na znamení lásky a milosrdenství.

Tereza Langová

oslava sv. Cecílie 
v prachaticích
Zveme na setkání s krátkou pobožností 
u kaple sv. Cecílie v ulici Na Stráni (nad ZŠ Vodňanská) 
v Prachaticích ve čtvrtek 24. 11. od 17:00 h. 
Zpěvem doprovodí schola dětí.
V pátek 25. 11. doprovodí 
večerní mši svatou chrámový sbor 
a oslaví patronku hudby sv. Cecílii.
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Vikariáty českobudějovické diecéze

Vikariát Český Krumlov
Při pohledu na mapu je zřejmé, že historický 

vývoj českokrumlovského vikariátu je poměr-
ně složitý. Přestože jeho velkou část zau-
jímají pohoří, ať Šumava, Novohradské 
hory nebo Želnavská vrchovina, církev 
zde své kořeny zapustila poměrně brzy, 
a to především prostřednictvím klášte-
rů ve Zlaté Koruně či ve Vyšším Brodě. 

Mezi nejstarší lokality patří Zátoň, 
kterou ostrovskému klášteru věnoval 
již Břetislav I.   a  již v  jedenáctém století 
zde stála románská kaple. Mezi nejstarší 
a zároveň nejzajímavější církevní stavby patří 
bezesporu i kostel sv. Mikuláše v Boleticích, původ-
ně románská stavba z konce 12. století. Ve století třináctém stálo na území vikariátu již 
minimálně sedmnáct kostelů a o století později k nim přibylo dalších čtrnáct. Na počátku 
století devatenáctého jich věřícím sloužilo úctyhodných jedenašedesát. Jenže pak přišlo 
vítězství pracujícího lidu a kostelů zas rapidně ubylo. 

Toto území totiž mělo smůlu hned několikráte. Jednak jeho velká část byla osídlena 
německým obyvatelstvem a tudíž zdevastována poválečným odsunem. Celé Boleticko pak 
zabrala armáda a navíc zde vyrostlo velké vodní dílo, Lipenská přehrada, která mimo jiné 
pohltila kostel svatého Linharta v  Dolní Vltavici. Přesto některé stavby měly to štěstí, 

že přečkaly nepřízeň osudu 
a  nebyly zbořeny. Třeba již 
zmíněný kostel v Boleticích 
nebo kostel ve Zvonkové, 
která se ocitla za železnou 
oponou. Destrukci kostela 
ve Vitěšovicích jsme mohli 
sledovat ve filmu o dobrém 
vojáku Švejkovi, kde se mih-
ne i dnes již neexistující kos-
tel v Ondřejově. 

V  regionu se nachází 
množství poutních míst, 
z nichž některá jsou dodnes 
živá, jiná zapadla v  zapo-
mnění. Nejstarší a také nej-
významnější poutní tradici 
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má poutní kostel Kájov nedaleko Českého Krumlova, který patřil cisterciáckému klášteru 
Zlatá Koruna. Kájovský mariánský kult nezanikl v době husitství díky své poloze na panství 
katolických Rožmberků a v druhé polovině 15. století došlo k velkému rozkvětu tohoto 
poutního místa. Kostel byl velkoryse přestavěn ve stylu pozdní gotiky a chrám ozdobila 
i nově pořízená socha Panny Marie s Ježíškem, kterou poutníci uctívali jako zázračnou. 
V tomto období probíhaly také v lese nedaleko Kájova lidové poutě k balvanu s domnělými 
otisky nohou a hýždí sv. Wolfganga, řezenského biskupa z 10. století, jenž údajně procházel 
tímto krajem. Církev však poutě odsoudila jako pověrečné a zakázala je s odůvodněním, že 
otisky na kameni způsobily kořeny borovice. Mezi významná a dodnes hojně navštěvovaná 
místa patří i Svatý Kámen a Maria Rast, kde se konají pravidelné poutě za účasti českých, 
rakouských a německých poutníků. Hlavní pouť v Kájově probíhá obvykle druhou neděli 
v říjnu, malá pouť se pořádá v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna). Ve 
Svatém Kameni se koná hlavní pouť v neděli po svátku Panny Marie Sněžné (5. srpna), další 
poutě probíhají ve svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a Narození Panny Marie (8. 
září). Bohoslužby se zde slouží od května do října. V kapli Maria Rast se koná hlavní pouť 
v neděli po svátku navštívení Panny Marie (2. července), další poutě probíhají v neděli po 
svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a Narození Panny Marie (8. září). 

Vikariát dnes tvoří osmatřicet farností, které ze sedmi far spravuje osm kněží a dva 
jáhnové v čele s vikářem P. Václavem Píchou. V roce 2015 zde bylo uděleno 149 křtů a 22 
biřmování. Bohoslužby v celém vikariátě navštíví pravidelně na půldruhé tisícovky věřících.

JP
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Přednášky

přednášky na diecézní pouti
jak nám je zprostředkovala S. M. Sebastiana:

Na Celodiecézní pouti v Nových Hradech byl bohatý program nejen pro děti a mládež, 
ale také pro dospělé a seniory. Pro velký počet zájemců a malou kapacitu zámeckých sálů 
byly přednášky zdvojeny, takže se dostalo na všechny. Mons. Aleš Opatrný Th.D. dal své 
přednášce příhodný název: SENIOR POUČUJÍCÍ – NASLOUCHAJÍCÍ – MODLÍCÍ SE. 
Všichni vnímáme, že mezi generacemi je určité pnutí, které bylo vždycky, ale v dnešní době 
je zesíleno rychlostí změn v životě společnosti a rychlým technickým rozvojem. Senioři 
by rádi předali životní zkušenosti mladé generaci, jenže naráží na obtíže a jsou odmítáni. 
Mons. Opatrný vysvětlil, o co jde v dnešní době mladému člověku. Chce být chápán a re-
spektován. I když chtějí v životě všechno jinak, přesto hledají u starší generace důvěru, 
povzbuzení, jistotu a lásku. Nechtějí být jen kritizováni a poučováni zkušenostmi starší 
generace. Proto by se senioři měli vyhnout nežádoucím radám a spíše by měli být v postoji 
naslouchání. Rodiče drží otěže, a proto je dovoleno babičkám a dědečkům i rozmazlování. 
A především se musí starší generace modlit. Modlitba není jen nouzové řešení, ale je to 
prostředek, jak dosáhneme svého bez určování termínů a bez zoufalství, že už je asi všech-
no zbytečné… A k této modlitbě pak patří i doprovázení s vírou a láskou. Modlitba v této 
situaci je možnost a nakonec se vždycky můžeme modlit za spásu člověka, což je někdy 
v daných těžkých situacích to nejdůležitější.

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula přednášel na téma: MILOSRDENSTVÍ 
STOKRÁT JINAK. Vysvětlil, co to je milosrdenství, jaké má konkrétní podoby a  jak je 
důležité v praktickém životě křesťana. V antické filosofii se řadí milosrdenství mezi vášně 
– určitý smutek nad zlem, které postihuje ty, kdo si to nezaslouží. Antická filosofie ne-
hodnotí milosrdenství negativně, ale také mu nepřikládá zásadní hodnotu. U stoiků jsou 
vášně zásadním nebezpečím pro duši, a proto milosrdenství odmítají jako nemoc ducha 

– reakce způsobená pohledem 
na trápení druhých, smutek 
nad zlem. Podle stoiků je milo-
srdenství stejnou chybou jako 
krutost, a  proto je potřeba jej 
odmítnout. Moudrý muž pod-
poruje, pomáhá, ale nemá být 
soucitný – milosrdný, spíš du-
ševně vyrovnaný. Dále pan do-
cent vysvětlil pojetí milosrden-
ství v Bibli a v učení církevních 
Otců. Tomáš Akvinský dává do 
souvislosti lásku a  milosrden-
ství. Láska je ctnost, kterou 
člověku vlévá Bůh, a  úkonem 
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ctnosti je jednání s láskou. Takové chápání milosrdenství přichází až s křesťanstvím. Tra-
dičně se všem úkonům lásky říká almužna, která se nesoustřeďuje jen na vnější pomoc 
tělesnou, ale je také duchovní, ta je v křesťanství někdy prioritní, ale úzce spolu souvisí. 
Z lásky daný dar přivádí dárce blíže k Bohu, protože jde o následování Božích přikázání, 
a tedy připodobňování se Bohu. Obdarovaného pak takový dar vede k vděčnosti a modlitbě 
za svého dobrodince. Křesťanská teologie rozděluje almužnu na sedm tělesných a sedm 
duchovních skutků. 

Třetí přednáška proběhla v klášterním refektáři. Přednášel Mgr. Tomas van Zavrel na 
téma: PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ. Při křtu slibují rodiče, že dítě vychovají ve víře. Tak 
se stávají prvními svědky Evangelia. Povinností každého křesťana je hlásat Evangelium. 
A v současné době, kdy je svět odcizený, ba nepřátelský vůči katolické církvi, mají křes-
ťanské rodiny ještě větší význam: mají být ohnisky živé a zapalující víry. A jak na to? Pár 
cenných rad zaznělo i v této přednášce. 

putování z Vodňan do Jeruzaléma, a ještě dál
Během svého měsíčního putování urazil 

cestovatel Pavel Janšta letos na jaře 700 kilo-
metrů z německé Kostnice až do francouzského 
poutního místa Taizé. V sobotu 24. září uvedl 
ve Dvorci u Dubu u Prachatic výstavu portrétů 
lidí, které během svého putování potkal.

Před šesti lety Pavel Janšta podobně pu-
toval ze svých rodných Vodňan do Jeruzalé-
ma a vloni z Hirošimy do Nagasaki. A stejně 
jako tenkrát na Blízkém i Dálném Východě, 

i tentokrát v západní Evropě měl pro lidi, které potká, otázku na tělo. Chtěl zjistit, co pro 
ně znamená, když se řekne víra – naděje – láska.

Na každé ze třech poutí v  různých částech světa zachytilo své představy tří velkých 
ctností 60 lidí, které cestovatel potkal. Ať už to byl maďarský řidič kamionu, japonská znal-
kyně esperanta, syrský architekt nebo švýcarská teenagerka. „Poselství na korespondenčních 
lístcích jsem rozeslal příbuzným a přátelům do Česka i dalších koutů světa. Jejich autorům jsem na 
oplátku věnoval pohlednice Vodňan s poděkováním a mojí emailovou adresou. S některými jsem 
tak stále v kontaktu,“ vysvětluje Janšta koncept své pouti i výstavy. 

Vernisáž obrázků a  fotografií „Z  Vodňan do Jeruzaléma, Z  Kostnice do Taizé“ pro-
běhla na Steinerovic statku ve Dvorci v sobotu 24. září. Po svatováclavské mši následo-
valo pouťové pohoštění, autorské divadlo o ctnostech a neřestech, živá dudácká muzika  
a koncert písecké kapely Závodní ovce. 

Výstava byla otevřena až do 23. října, v jejím rámci byl připraven i speciální program 
pro školy. Více k výstavě: www.facebook.com/ZVodnanDoJeruzalema 

Pavel Janšta – pavel.jansta@gmail.com, 776 002 794



16

Novohradské setkání
Putování je člověku vlastní od nepaměti. Touhu 

obracet se k cíli, kráčet po cestách a naplňovat své 
povolání má ve své podstatě od Stvoření. Touha 
nahlédnout neviditelné a  tento prožitek sdílet ve 
společenství zakládá víru a je samotnou podstatou 
církve.

Současný svět je velmi hektický, a  přestože se 
vzdálenosti zkracují, jsou si často i blízcí lidé vzdá-
lenější než kdy předtím. Poutníci na cestách jsou tak často osamělí jedinci, kteří pociťují 
svou samotu a odůvodnění izolovanosti nacházejí ve své individuální výjimečnosti. Když 
člověk dlouho putuje sám, ztrácí část svého já, které roste jen ve společenství.

Když Svatý otec vyhlásil již téměř uplynulý rok rokem Božího milosrdenství, měl zajisté 
na mysli i srdci také tento fakt osamělosti uvnitř společenství. 

Těžko tedy hledat plodnější zakončení takového roku, než je celodiecézní pouť. Kde 
hledat více lásky než v srdci Matky Boží? A tak cíl poutě nasměroval poutníky do Nových 
Hradů, místa zasvěceného řádu servitů, a nedalekých jihočeských Lurd, Dobré Vody u No-
vých Hradů. 

Připravit takové setkání je také putováním, které trvá celý rok. Připravit zázemí, celo-
denní program, nabídnout zábavu, odpočinek, poučení, i dotek něčeho nebo někoho, který 
obrací ke smyslu.

Páteční předvečer poutního setkání byl zasvěcený mladým a  byl pojat jako setkání 
v klášteře, které vyvrcholilo společnou modlitbou – poděkováním a přímluvou – večerními 
chválami s pelhřimovskou kapelou a společnou mší svatou, naplněnou Duchem a nadějí ve 
Světlo pro tento zmatený svět.

Sobotní dopoledne přivedlo do Nových Hradů stovky poutníků. Skupiny farníků dopro-
vázené svými knězi, rodiny s dětmi i prarodiči, přátele na cestě nebo turisty, kteří náhodou 
putovali tím nádherným podzimem vonícím a jasnými barvami probarveným prosluněným 
dnem.

Pro každého se něco našlo. Soutěže pro děti, setkání s řeholními řády, čtení pohádkové 
babičky i poučení na přednáškách nebo prezentaci pomáhajících profesí.

Pro tolik podnětů bylo sobotní dopoledne příliš krátké. Každý potřebuje spočinout, a tak 
se poutníci pozastavili při divadelním představení Víti Marčíka. Možná i trochu unavení, 
ale jistě naplnění Duchem Svatým, se na samý závěr sešli ke společnému slavení mše svaté 
v zámecké zahradě. Posíleni eucharistií i požehnáním na cestu poslali pak společný vzkaz 
světu v podobě balonků stoupajících k nebi.

Přeji Vám všem požehnaný čas a hojnost Boží milosti na další cestě životem, a nesetká-
me-li se dříve, tak na shledanou 23. září 2017 na „hoře Tábor“, neboť příští diecézní pouť 
bude hostit právě město na břehu rybníka Jordánu. 

A. Bernardová, foto J. Panušková

Stalo se
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lhenice
Nejdříve tu u  lesa nad městečkem stála socha Jana Ne-

pomuckého. To se psal rok 1732. Pár let nato dostal světec 
přístřešek v podobě kapličky, a když bylo nařízeno zřídit po-
hřebiště mimo obce, začalo se v  roce 1787 pohřbívat právě 
zde. Obdélníkovému hřbitovu se dvěma vstupy dominují vedle 
zmíněné a v nedávné době opravené kaple i hrobky rodin Špel-

tů – Vondrášků a Grogo-
rů a samozřejmě nechybí 
velký kamenný kříž umístěný v samém středu pohře-
biště i márnice, u které se dříve pochovávali sebevrazi 
a nekřtěňátka. 

Mezi sedmi stovkami hrobů, které se zde dnes na-
cházejí, najdeme množství zajímavých osobností, jež 
by si zasloužily minimálně krátkou zmínku. Zastavme 
se tedy alespoň u třech z nich.

Český hudební skladatel Theodor Kössl se naro-
dil ve Lhenicích v roce 1886. Vystudoval právnickou 
fakultu na Karlově univerzitě v  Praze a  v  roce 1929 
byl ustanoven notářem v  Kouřimi. Zde napsal řadu 
vokálních, komorních či symfonických skladeb a ně-
které z  nich najdeme v  repertoáru například České 
filharmonie nebo Symfonického orchestru FOK. Byl 
zakladatelem a prvním dirigentem a později čestným 
členem Plzeňské filharmonie a  jeho pozůstalost je 

Průvodce šumavskými hřbitovy
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uložena v Muzeu hudby, které je součástí Národního 
muzea. V Kouřimi, kde žil, pracoval i tvořil, zemřel 
v roce 1969 a jeho ostatky byly uloženy do rodinného 
hrobu na lhenickém hřbitově.

Jan Mayer Königsreiter se narodil ve Lhenicích 
v  roce 1839 a  byl uznávaným znalcem hornictví 
a autorem odborných knih, studií a vědeckých pra-
cí a zkonstruoval zařízení pro práci v dolech, které 
mělo zvýšit bezpečnost s ohledem na výbušné plyny. 
Vystudoval techniku jak v Praze, tak ve Vídni i Horní 
akademii v Příbrami. Na Ostravsku – Karvinsku vedl 
osm závodů s tuctem dolů. Byl jmenován c. a k. radou 
a v roce 1897 mu byl udělen rytířský řád železné ko-
runy. Uložen byl v hrobce rodiny Špeltů – Vondrášků.

Třetí hrob najdeme poblíž centrálního hřbitovní-
ho kříže. Pater Matěj Pužej se narodil v revolučním 
roce 1848 v Mladém Smolivci na Plzeňsku. Kněžské 
svěcení získal v  roce 1873 a v  roce 1894 nastoupil 

na lhenickou faru. Za jeho působení došlo 
v roce 1904 k zvětšení a celkové opravě 
zdejšího kostela. Byl jmenován biskup-
ským vikářem prachatického vikariátu, 
čestným konsiliářem biskupské konsis-
toře a  osobním děkanem a  arciknězem. 
Lhenickou farnost spravoval do roku 
1919 a zemřel v roce 1934.

Při zmínce o  hřbitovu nelze opomi-
nout křížovou cestu. V  letech 1865-66 
nechal místní lékař František Nemastil 
postavit kapli v Brabcích, na památku své 
zesnulé dcery, dvacetileté Marie Pátkové. 
Rok nato zřídila rodina Nemastilova kapli 
druhou a následně bylo vystavěno všech 
čtrnáct zastavení. Roku 1928 byla křížová 
cesta opravena o opatřena obrazy Tomáše 
Peterky. V roce 2000 došlo k další opravě. 
Nerestaurovatelné Peterkovy obrazy byly 
nahrazeny kopiemi, jejichž autorkou je 
členka naší redakční rady Vladimíra Fri-
drichová Kunešová.

JP
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Stalo se

28. 9. 2016 se uskutečnil turnaj ke cti sv. Vác-
lava ve stolním tenisu pro děti ve Vlachově Březí. 
Užili jsme si spoustu legrace. Nejlepší si odnesli 
malé poháry s nápisem „Svatováclavský turnaj“, 
všichni obdrželi medaile a  diplomy   za dobrou 
hru. Ti, kdo se nejvíc zasloužili o  fair play hru, 
pak diplom za férovou hru. Bendovi

V  létě byla dokončena  akce „Zpřístupnění věže 
kostela Zvěstování Páně ve Vlachově Březí“. Z kos-
telní věže jsou zajímavé výhledy, proto cílem bylo 
zpřístupnit věž pro širokou veřejnost. Bylo nutné re-
konstruovat schody a  zábradlí. Dále firma HOPI 
z Prachatic vybudovala na ochozu věže protiskluzo-
vou modřínovou podlahu a navýšila zábradlí. Nákla-
dy činily 172 tis. Kč (podíl farnosti 40%, podíl města 
10%, podíl dotace pak 50%). Děkujeme městu Vla-
chovo Březí za finanční podporu a pomoc při řešení 
dotace. Věříme, že zpřístupnění věže se setká s dob-
rou odezvou obyvatel i turistů. PB

setkání 
u svaté trojice 
ve Vitějovicích
se konalo v  krásném 

nedělním odpoledni dne  
25. září. U kaple i u ohně 
bylo hezky. Díky všem!

požehnání zvířátkům 
při příležitosti svátku sv. Františka 

z Assisi, patrona ochránců přírody, se 
letos konalo již potřetí v kostele sv. Ja-
kuba v Prachaticích před bohoslužbou 
s dětmi v neděli 2. října.



Stalo se

Náš novokněz Karel Falář oslavil své životní jubile-
um. V prachatickém kostele proběhla děkovná mše sva-
tá, kterou  P. Karel koncelebroval se svými spolubratry 
z vikariátu. Upřímným bratrským slovem k němu pro-
mluvil P. Jenda Mikeš. Děkoval za dar kněžství v jeho 
životě a připomněl, že jeho rodiče v nebi se také radují. 
Po mši svaté se pozvaní hosté sešli na faře, tam mohli 
všichni P. Karlovi popřát a začal slavnostní oběd, kte-
rý připravily ochotné farnice. Po velmi dobré svíčkové 
jsme ochutnali připravený dvouposchoďový dort. Ale 
před tímto aktem jsme si u něj P. Karla zvěčnili... Moc Ti, 
Kájo, přejeme, abys své kněžství vždy miloval a dozrával 
v něm do podoby Krista, jehož láska Tě tak dojímá. Bůh 
Ti žehnej i v dalších letech na vinici Páně.

SMS

ohlédnutí za zářím v prachatické charitě
V Charitním domově sv. Dominika Savia se 7. září ve 

spolupráci s ČČK uskutečnil program pro rodiče a děti s ná-
zvem Alenka stůně, kde se děti hravou formou seznámily 
s tím, jak se chovat v případě úrazu nebo nemoci. Ke Dni 
charity se konal program zaměřený na osobnost Matky Te-
rezy, která byla zakladatelkou řádu Misionářek lásky. Třetí 
zářijovou akcí byla zábavná hra Westernové městečko. V 
první části proběhla výroba kulis a pak následovala hra, 
přibližující život na Divokém západě.

V Domě sv. Petra pro muže se 4. 9. 2016 uskutečnil vý-
let na královský hrad Kašperk. Hrad měl střežit zemskou 
hranici s Bavorskem, ochránit významné naleziště zlata a 

zabezpečit důle-
žitou obchodní 
trasu tzv. Zlaté 
stezky. Další 
akcí byly Mode-
lářské práce. Uživatelé zde staví modely papí-
rových vláčků a vlakové nádraží. Kulturní akce 
byly zastoupeny Poetickým večerem 24. 9. 2016, 
kdy jsme se zaposlouchali do četby epické a ly-
rické poezie v podání básníků Františka Klišíka 
a Radka Štěpánka. 
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Yad Va-shem 
Z nemocničního komplexu Hadassa Ein Kerem se vracíme zpět do Jeruzaléma. Silnice se 

vine mezi zalesněnými vršky. Náhle se před námi otvírá šokující výjev: z protějšího kopce 
trčí vysoko nad údolí kus zrezavělého železničního mostu a na něm, na samém kraji pro-
pasti, nákladní vagón Německých říšských drah, jeden z těch, kterými se v meziválečném 
období přepravoval dobytek – a za války Židé do koncentračních táborů. 

Kopec se jmenuje Har ha-Zikaron – Hora vzpomínek. V srpnu 1953 na něm byl založen 
(a od té doby je stále doplňován a rozšiřován) památník Yad Va-Shem (Jad Vašem). Při-
pomíná nejtemnější období izraelské historie – 2. světovou válku a 6 000 000 zmařených 
lidských životů. Dokumentuje nevýslovné utrpení lidí v koncentračních táborech, promy-
šlený systém vyhlazování židovského národa německými nacisty a jejich přisluhovači, ale 
také solidaritu a hrdinství jedinců i celých komunit, kteří se nacistické zvůli postavili na 
odpor. Vznikl z naléhavé potřeby mladého státu důstojně se vypořádat s nedávnou tragic-
kou minulostí.

Název Yad Va-Shem znamená „paměť a  jméno“. Je inspirován Hospodinovým přísli-
bem, zaznamenaným v knize proroka Izaiáše (Iz 56,5): „dám (jim) ve svém domě a ve svých 
hradbách památku a jméno lepší než ,synové a dcery‘; dám jim jméno věčné, které nebude nikdy 
smazáno.“ Ten byl původně určen „cizincům, kteří přilnuli k Hospodinu a slouží mu, milují jeho 
jméno a stali se jeho služebníky, všem, kdo zachovávají sobotu, aniž ji znesvěcují, a pevně lnou 
k jeho smlouvě“; zde je vztažen na všechny, kteří přišli o život proto, že patřili k vyvolenému 
národu nebo mu byli příznivě nakloněni. 

Slovo „yad“ označuje i prst nebo ukazovátko, kterého se užívá při čtení Tóry. Název 
tedy můžeme přeložit také: „Ukaž na jméno“ – to zdůrazňuje důležitost věčného zachování 
jména.

K tomu si dovolím dvě poznámky: 1. I my píšeme na pomníky „Na věčnou paměť!“, ale 
myslíme tím lidské vzpomínání. Člověk, který umírá, přestává mít život ve svých rukou. 
Žije dál ve vzpomínkách druhých, ale je to jen stín skutečného bytí a to ještě omezený; oni 
také zemřou a vzpomínky s nimi zaniknou. Když na něj myslí Bůh, zdroj a dárce života, 
není to žádný dodatečný stín, ale původní síla bytí. Bůh svou „vzpomínkou“ stále povolává 
k životu! (více k  tomu: Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství, kap. II/4). 2. Ke jménu 
lepšímu než ,syn a dcera‘: apoštol sv. Jan radostně volá: „Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale 
čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho 

budeme vidět tak, jak je.“ (1Jan 3,2). Tyto 
myšlenky nám pomohou chápat označení 
„Paměť a jméno“ daleko hlouběji než jen 
na rovině lidských vzpomínek.

Památník se rozkládá na ploše větší 
než 18 hektarů. Jeho součástí je několik 

Pouť do Svaté země

Yad Va-Shem 
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budov a rozsáhlý park, ve kterém jsou umístěny monumenty, které nelze zavřít pod stře-
chu – pamětní stromy, nebo ten vagón, připomínající transporty smrti, který jsme viděli 
z druhé strany údolí. 

Nejstarší budovou (základní kámen byl položen už v  roce 1954) je Ústřední archiv 
a knihovna. Obsahuje více než 70 000 knižních titulů a tisíce různých periodik v mnoha 
jazycích. Je tu na padesát milionů stran různých dokumentů, tisíce fotografií a filmů a stov-
ky hodin videozáznamů rozhovorů a vzpomínek těch, kteří přežili. Jsou k dispozici pro 
studium. Využívá je především Mezinárodní institut pro výzkum holokaustu, který 
v památníku sídlí. Turisté a poutníci sem zpravidla nechodí. Pro ně je mnohem zajímavější 
Muzeum historie holokaustu. Původní dlouhá obdélníková budova prošla v roce 2005 
rozsáhlou rekonstrukcí a nyní má tvar dvou trojúhelníkových hranolů vyrůstajících z hru-
bých betonových zdí. Část výstavních prostor je umístěna v podzemí. Expozice představuje 
dějiny holokaustu z židovské perspektivy. Klade důraz na osudy jednotlivců, rodin a malých 
komunit, které tak vystupují z anonymity statistik. Jsou tu vystaveny osobní věci obětí, 
rodinné fotografie, soukromá korespondence a mnoho jiného. Vše je pečlivě popsáno, ni-
kde nechybí jméno, věk, ani další osobní údaje. Nikdo nesmí být zapomenut. Postupuje se 
chronologicky a tematicky – od prvních protižidovských opatření, přes uzavírání židovské 
populace do ghett, až ke konečnému systematickému a masovému vyvražďování v koncen-
tračních táborech. Na autentických fotografiích jsou zachyceny brutální metody trýznitelů 
i vyděšené pohledy jejich obětí. Je to otřesné. Mnozí návštěvníci rychle odvracejí zrak a pře-
cházejí kolem exponátů jen letmo, jiní mají v očích slzy. Nikdo nemluví nahlas, sem tam 
někdo něco zašeptá. Na obrazovkách jsou promítána svědectví těch, kdo to zažili – a přežili.

Silný dojem zanechává v návštěvnících síň vzpomínek (hebrejsky: Ohel Jizkor). V bílé 
čtvercové budově bez oken, připomínající krematorium, hoří věčný oheň a před ním se na-
chází krypta s popelem obětí. Plamen osvětluje ploché čedičové desky se jmény 21 hlavních 
koncentračních táborů – Osvětim, Buchenwald, Majdanek, Treblinka, Dachau, Mauthau-
sen, Terezín, … V tomto symbolickém hrobě 6 milionů Židů se často konají pietní vzpo-
mínky. Modlili se tu i tři poslední papežové: sv. Jan Pavel II., Benedikt XVI. a František.

památník dětí je asi nejpůsobivějším místem v areálu. Nechali jej postavit Abraham 
a Edita Spiegelovi z Beverly Hills v Kalifornii na památku svého syna Uziela, umučeného 
v roce 1944 v Osvětimi, a dalších jednoho a půl milionu zmařených dětských životů. Je 
vytesán do podzemní jeskyně. Točitým chodníčkem pomalu sestupujeme dolů. U vchodu 
se na nás dívají z fotografií smutné oči chlapců a děvčátek. Postupujeme podél zábradlí do 
úplné tmy, ve které nad námi i hluboko pod námi září statisíce světýlek. Hoří tu jen pět 
smutečních svící, ale 500 zalomených zrcadel je odráží tak umně, že vytváří dokonalou 
iluzi nekonečného hvězdného prostoru. Každá hvězdička připomíná jeden dětský život. 
Do toho mužský a ženský hlas nepřetržitě přednáší anglicky a hebrejsky jména dětí, jejich 
věk a zemi, z níž pocházely.

V další z budov se nachází Muzeum umění holokaustu. Je věnováno uměleckým dí-
lům vzniklým v době 2. světové války, včetně těch, která vznikla přímo v koncentračních 
táborech, i dílům novějším, která o holokaustu vypovídají. 

Víc se nám do tohoto článku nevejde, prohlídku dokončíme příště. Zbývá nám projít 
park s monumenty umístěnými pod širým nebem. P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

Vojtěcha Vágaie
Narozen:  14. března 1984 v Českém Krumlově
Studium:  Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově 

a Katolická teologická fakulta UK v Praze
Dosud působil: po jáhenském svěcení ve Strakonicích, po kněžském svěcení (25. června 

2011 v Č. Budějovicích) jako farní vikář v Bechyni, v letech 2012 –16 jako 
farní vikář v Pelhřimově

Zaměření:  Kromě klasické práce ve farnosti s rodinami, dětmi, mladými i seniory 
slouží jako tzv. kaplan pro mládež ve vikariátu, věnuje se otázkám soužití 
menšin a většinové populace a také pastoraci lidí z prostředí masových 
médií, modelingu a umění. 

Záliby:  Zajímá se o umění, architekturu a design, má blízko k módě, navrhuje 
i  liturgická roucha. Aktivně se věnuje různým sportům, např. jízda na 
kole a na koni, posilování, horská turistika. Rád fotografuje a kulturně 
společensky žije.

Tvoje jméno je v médiích skloňováno poměrně často a v mnoha podobách. Začněme 
u toho, že je u něj v internetové encyklopedii Wikipedie přívlastek „mladší“. Proč?

Protože je tam také o mém otci, Vojtěchu Vágaiovi starším, který byl první římskoka-
tolický duchovní romské národnosti v České republice. Působil jako trvalý jáhen v naší 
diecézi. Pocházel z početné slovenské rodiny, jako i maminka, už jako dítě se ale přestěhoval 
do jižních Čech. Vyučil se v oboru malíř – natěrač. Ministroval a směřoval ke kněžskému po-
volání, avšak po absolvování základní vojenské služby se seznámil se svou budoucí manžel-
kou, mou maminkou a následně oženil. V roce 1993 byl vysvěcen na trvalého jáhna. Kromě 
obvyklé pastorace v okolí Českého Krumlova, kde žil, se také věnoval integraci romských 
a českých dětí; řadu let organizoval letní dětské tábory v diecézním centru mládeže ve Ktiši, 
jichž se účastnila třetina romských dětí. Také zastupoval Českou republiku ve Vatikánu na 
konferencích o národnostních menšinách. V únoru 2011 po 2 letech těžké nemoci zemřel.

Vyrůstal jsi s ním a celou rodinou od 3 let na katolické faře. Jaké bylo Tvoje dětství?
Jsem nejstarší ze 3 bratrů, máme ještě starší sestru. Odmala jsme ministrovali a později 

jsem otci pomáhal v pastoraci na Českokrumlovsku. Bratři to asi prožívali jinak, ale já mám 
díky bydlení na faře hodně blízko k lidem. Rodičům jsem moc vděčný za zkušenost společné 
modlitby, společné čtení z Bible, živé křesťanství. Na druhou stranu jsem se vlivem otcovy 
služby v církvi cítil někdy ochuzený o to, co zažívaly běžné rodiny. Jáhen má samozřejmě 
nejvíc pracovních povinností o víkendu, takže nebyl tolik čas na rodinné výlety a návštěvy, 
jak je jinde běžné. Na základní škole jsem ale docela trpěl, a to ze dvou důvodů. Byl jsem vě-
řící a moji spolužáci to věděli, a navíc jsem byl Rom, ten tmavší. Pamatuji si, že jsem si přál 
smýt z těla barvu, abych zapadl mezi ty ostatní. Učitelé očekávali, že se budu nějak chovat. 
Vzhledem k tomu, co dělal můj otec, vzhledem k tomu, že jsem žil na faře. Říkali: tohle by 
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přece neměl věřící člověk dělat. Hodně mě hlídali a dívali 
se na mě, jestli udělám nějakou chybu nebo něco špatného.

Co mělo vliv na Tvoje rozhodnutí ke kněžství, jakým 
vývojem sis v tom prošel?

Rodinné prostředí mě vedlo blízko k Bohu, v rozhodo-
vání mě určitě ovlivnila hluboká víra otce. Ale nebývá to 
tradiční, aby se jáhnův syn vydal na dráhu kněžství. U nás 
doma byla často spousta kněží, kteří chodili na návštěvu. 
Vždycky mě zajímalo, jak žijí, v mnohém mi byli dobrým 
vzorem. Na střední škole jsem pak hodně přemýšlel o tom, 
co bych měl dělat, aby můj život měl smysl. Kde mě Bůh 
vidí, pro co mi dal dar a  schopnosti. Studoval jsem obor 
pozemní stavitelství zaměřený na architekturu, na škole jsme měli hodně kresbu, malbu. 
Lákalo mě vymýšlet nové objekty, baví mě to ztvárnění, zhmotnění představ, snů. Ale ve 
třetím ročníku ve mně dozrálo povolání ke kněžství, to není jako vybrat si zaměstnání, 
nedá se to předat, podědit. Ostatně moji dva bratři jsou toho důkazem. Nejmladší sice vy-
studoval teologii, ale obor sociální pracovník. Založil v Krumlově dobrovolnické centrum, 
teď dělá finančního a právního poradce. Prostřední bratr se věnuje logistice. 

Jak prožíváš své kněžství v současnosti a co Ti v tom pomáhá?
Kněžské povolání není záležitost jednorázová, ale denní. Člověk se rozhoduje pro svoji 

službu denně. Můj otec měl svoji rodinu a pak druhou rodinu, tu farnost. Mně to přišlo 
hrozně náročné. Člověk se nemůže věnovat oběma věcem naplno. Když jsem kněz, mohu 
se rozhodovat sám. Při mém stylu života by bylo těžké věnovat se ještě rodině, která si to 
také zaslouží. Zároveň je tu jedna z těžkých věcí, která je s kněžstvím spojena, a to celibát. 
Nejtěžší na kněžství je podle mě samota, člověk zažívá okamžiky, kdy je sám a kdy by po-
třeboval někoho vedle sebe. Poradit, povzbudit. Ale mám spoustu kolegů a přátel, snažím 
se vést společenský život. Mám tři, čtyři lidi, většinou jsou to spolubratři kněží, se kterými 
mám přátelštější vztah, udržuji s nimi pravidelný kontakt a s těmi starosti řeším. Kněz je 
taky jenom člověk a potřebuje dovolenou, a tak o prázdninách, když vyjde čas, vyrážím se 
svými spolubratry kněžími z  českobudějovické diecéze do rakouských Alp. Odpočinout 
si a nabrat inspiraci. Hovoříme o osobních životech, o tom, co teď aktuálně frčí v církvi. 
Teď papež František, co kde udělal úžasného. Také o našich plánech. O nápadech. Je to 
obohacující a krásné. 

Jak se projevují Tvoje romské kořeny, co je v tomhle směru pro Tebe specifické?
Určitě jsem víc Čech, neumím totiž romsky, nevyrůstal jsem přímo v romském prostředí, 

nemám tu zkušenost. Romské zvyky se u nás moc nedržely, romsky nemluvilo. Ale zčásti 
jsem opravdu Rom po otci. Vnímám to například na své empatii a tom, jak věci citově pro-
žívám. Také rád slavím. To je moje romství. Většinou ale lidé netipují, že jsem Rom. Myslí 
si, že jsem více opálený, možná Ital nebo tak něco. Snažím se ale reprezentovat, ukazovat 
méně výrazný pohled na Romy. Stavět protipól vůči klasickému názoru, že Romové jsou 
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líní, nevzdělaní, nepřizpůsobi-
ví. Ukazovat ostatním Čechům, 
že Rom může mít vzdělání, prá-
ci. Ale na druhou stranu i uka-
zovat Romům, že má smysl se 
snažit, že mají šanci zapojit se 
plnohodnotně do společnosti, 
získat pochopení, uznání. Sna-
žím se například navštěvovat 
různé akce, kde prezentuji cír-
kev a zároveň se jedná o aktivi-
tu s Romy. Určitě je to ale také 
zavazující v  tom, že ode mne 
lidé dost očekávají; i když to je asi u každého kněze stejné. Celkově je ale úžasné být kně-
zem a zároveň pocházet z rodiny z romského prostředí. I když je mnohdy drsné, s čím se 
kvůli tomu setkávám v komentářích pod články v médiích, jak je provokující, že jsem kněz 
a ještě k tomu Rom.

V čem vidíš přínos té spojitosti?
Stereotypy fungují vůči Romům i vůči církvi. Myslím, že kněz jako já boří představy 

o tom, že snad žije v kostele, nikam nechodí, neumí se bavit, že je nějaký mimoň. Tradičně 
je to právě víra a kněz, kdo by měl být centrem komunity, měl by být viděn mezi lidmi a cho-
dit mezi ně, spojovat národnosti i různě sociálně postavené lidi. České prostředí je opravdu 
jakýmsi romismem, nejen rasismem, prosycené, a to možná i v křesťanských kruzích. S tím 
se člověk nějak potýká, bohužel to nějak zažívá. Něco jako stálé podezírání, například v ob-
chodě, kdy si mě někdy více všímala ochranka. Člověk přijde do nějakého prostředí a už je 
podezřelým, že by měl něco vzít, zcizit. Je na očích, což je nepříjemné. Také často pociťuji 
jakési přehlížení. Ale kněz musí být extrovert. Musí mluvit k  lidem, mělo by mu to být 
vlastní. Snažím se to praktikovat i při různých návštěvách po celé České republice, např. 
nedávno sloužením mše při tradiční romské pouti na Svatý Kopeček u Olomouce, kde se 
sejde každoročně několik stovek účastníků. 

Romové jsou lidé opravdu citliví a vnímaví a vidí velkou hodnotu v rodině, rodina a klany 
se o sebe umí vzájemně postarat. Určitě k nim patří schopnost se bavit a žít v sounáleži-
tosti. Do kostela nebo za farářem jednotlivci nebo rodiny chodí, když mají třeba nemocné 
dítě, anebo jiný problém, u kterého by mohla být užitečná pomoc shora. Myslím, že v ná-
boženství se hodně ukazuje, jak je to pověrčivý národ. Když se jim nedaří dobře, prožívají 
nějakou bolest, těžkost, nebo právě starost v rodině, tak přijdou: Pane faráři, pomodlete se za 
mě. Boha a církev vyhledávají spíš cíleně.

Přes různá negativa se v médiích dost angažuješ. Proč a jak?
Spousta lidí zná především staré kněze, kteří nemohli příliš vystupovat veřejně, být 

výrazní, či dokonce mediálně angažovaní. Nemohli za minulého režimu vyjadřovat názory 
otevřeně. Přijde mi skvělé, když média dávají prostor duchovním. Se mnou např. natáčel 



Malý slovníček církevních pojmů

Novéna (z latinského novem – devět) je modlitba devíti po sobě následujících dní, ob-
vykle za konkrétním účelem a většinou podle modlitební knížky. Skládá se z četby (úryvek 
z bible nebo jiný text, podle účelu novény), úvahy a proseb (přímluv za konkrétní úmysl).

Novén je mnoho: např. k Duchu svatému, k různým svatým…
Devítidenní trvání je odvozeno z novozákonních událostí, kdy se po Nanebevstoupení 

Páně apoštolové spolu s ženami a s Pannou Marií společně modlili po devět dní a desátý 
den – o Letnicích na ně sestoupil Duch svatý.

Novéna je rozšířená hlavně v římskokatolické církvi, ale modlí se ji i v některých jiných 
křesťanských církvích (anglikánské, luterské …).

Noviciát je období, po které čekatelé na vstup do řeholního společenství (novic, no-
vicka) žijí společně s řeholníky (řeholnicemi). Připravují se tak na skládání slibů a mají 
možnost zvážit vstup do tohoto společenství.

Délka noviciátu je u různých řeholních společenství různá. 
Noviciát není výsadou pouze křesťanských řeholních řádů, ale i nekřesťanských (např. 

buddhistů).

Neofyta je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o složeninu dvou slov: 
„neo“ znamená nový a „fytos“ znamená sazenice, strom, stvoření. Do češtiny raději pře-
kládáme jako novokřtěnci. Dospělí bývali ve starokřesťanských dobách pokřtěni o Vigilii 
Velké noci, tedy o velké bohoslužbě slavené na památku Kristova vzkříšení z Bílé soboty na 
neděli Vzkříšení o Velikonocích. Po křtu dostávali neofyté bílé roucho jako znamení nového 
života či plného odpuštění hříchů. Tento bílý šat nosili po celý týden až do druhé neděle 
velikonoční, kdy jej slavnostně odkládali.

Český rozhlas, chtěli rozhovor, který budou moci použít v různých pořadech, Česká televize 
má v archivu asi 5 pořadů společně natočených, TV Noe další, mnoho rozhovorů pro tisk 
a další média lze najít na internetu. Je mnoho dobrých důvodů, proč používat sociální sítě 
apod. a oslovovat tak i společnost mimo církev. Pro své nové působiště jsem např. hned 
zavedl fb profil, na kterém se snažím v rámci svého úkolu pastorace mládeže ve vikariátu 
oslovovat hlavně právě mladé či každého, kdo se v tomto virtuálním prostoru pohybuje 
(https://www.facebook.com/Prachfar).

Bylo by možno pokračovat mnoha dalšími otázkami, ale v tomto bodě můžeme od-
kázat právě na internetové stránky, kde si zájemci o Tobě leccos vyhledají. A hlavně 
se těšíme na další živou realitu s Tebou. Zpracovala MaM
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Mše svatá

pod jednou nebo pod obojí?
Tato otázka kdysi hýbala českou společností: budila nenávist, podněcovala války, byla 

příčinou mnoha zmařených životů. Dnes ji mají Češi ve své drtivé většině vyřešenou – ne-
přijímají pod žádnou! Ani ti, kteří chodí pravidelně do kostela, mají v pořádku manželství 
a poctivě se snaží o dobrý křesťanský život. Z pětatřiceti přítomných na nedělní mši svaté 
přistupují ke svatému přijímání dva tři, z devadesáti čtyřicet. Ve farnostech, které znám. 
A jinde to nebude jiné. Ale nechci nikomu nic vyčítat nebo vyvíjet nátlak. Svaté přijímání 
musí být projevem lásky a ta vyžaduje plnou svobodu. Bez svobody není láska. Vím také, že 
leckde řeší opačný problém: lidé chodí ke svatému přijímání, protože to patří k „bontonu“, 
a s přípravou si nedělají starosti. U svátosti smíření nebyli měsíce i léta. A to je také špatně. 

Obávám se, že jak ti, kteří v minulosti horlivě mávali prapory s kalichem, tak ti, kteří se 
jim v tom snažili bránit a vehementně prosazovali přijímání „pod jednou“, ve své většině 
podstatě problému příliš nerozuměli, byl pro ně jen vnější záminkou k naplňování vlast-
ních ambicí. Chtěl bych se mu tedy krátce věnovat, aby se i nám nestalo, že se octneme na 
opačných pólech názorového spektra, aniž bychom věděli, co vlastně hájíme. 

V minulém čísle jsem nastínil vývoj transsubstanciačního modelu výpovědi o eucha-
ristickém tajemství. Ukázal se jako nejpřesnější, ale způsobil, že se ve dvanáctém století 
na Západě upustilo od podávání eucharistie laikům pod obojí způsobou. Byl totiž – mimo 
jiné – reakcí na jeden bludný názor, tzv. paschasiovský naturalismus, který ztotožňoval 
eucharistické tělo Kristovo s  jeho tělem historickým. Lámání eucharistického chleba by 
pak vlastně bylo lámáním Kristova historického těla a věřící by přijímali každý jen část – ne 
celého Krista. Při poslední večeři se ale po konsekraci eucharistického chleba neudála s Je-
žíšovým historickým tělem žádná viditelná proměna, žádný striktně materiálně chápaný 
„vstup“ do proměněného chleba. Opačným extrémem bylo pojetí eucharistie jako čirého 
znamení – to zase odporuje výslovnému Kristovu tvrzení, že jde o jeho pravé tělo a pravou 
krev. Ve skutečnosti konsekrovaný chléb a víno reálně zviditelňují a aktualizují přítomnost 
vtěleného Slova s jeho lidstvím i božstvím i s celým jeho životním příběhem, vrcholícím ve 
velikonočním tajemství smrti (prolití krve) a zmrtvýchvstání (přechodu do nového způ-
sobu života – oslavení). Církev od počátku hlásala, že celé Kristovo tělo a všechna jeho 
krev jsou přítomny v jakékoli částečce konsekrovaného chleba nebo vína. Dokonce i Mistr 
Jan Hus ve svém Komentáři Sekvencí důrazně obhajoval podávání eucharistie laikům pod 
jednou způsobou: „Tělo Kristovo obsahuje i krev, a proto laik přijímá tělo Kristovo svátostně, 
krev ovšem ve spojitosti se svátostným tělem, nikoli přímo pod způsobou vína. Kristus je celý pod 
každou částí obou eucharistických způsob.“

K tomu přistupovaly i další důvody – hygienické (pití mnoha přijímajících z jednoho ka-
licha mohlo usnadnit šíření nákaz), praktické (přenášení eucharistie k nemocným je mno-
hem jednodušší jen pod způsobou chleba), či ochrany před zneuctěním (ukápnutím nebo 
rozlitím a následným pošlapáním krve Kristovy). Na druhé straně samozřejmě vyvstávala 
otázka, zda se tím činí zadost Ježíšovu příkazu, podle něhož mají při hostině konané na 
jeho památku všichni nejenom jíst, ale i pít.
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Středověká teologie se snažila snášet argu-
menty ve prospěch této praxe, aniž by popírala 
tu původní. Svatý Tomáš Akvinský vycházel ze 
zásady, že v každé z obou způsob je obsažen celý 
Kristus, ale poukazoval i na její meze: „Je pravda, 
že v každé z obou způsob je přítomen celý Kristus, 
ale podle různých hledisek. Ve znamení chleba je 
Kristovo tělo přítomno ,mocí svátosti‘, to je mocí 
Kristových slov, zatímco krev je v  něm přítomna 
jen jako ,přirozený doprovod‘, protože v živém těle 
musí být nutně i jeho krev. Podobně ve znamení vína 
je přítomna Kristova krev ´mocí svátosti‘, kdežto 
Kristovo tělo je zde přítomno jen nepřímo, jako 
,přirozený doprovod‘ “. A sám si položil námitku: 
„Tato svátost se slaví na památku Kristova umučení. Ale Kristovo umučení je lépe vyjádřeno krví 
než tělem, proto bychom se měli zdržet spíš přijímání těla než přijímání krve.“

Jiní připomínali, že krev je podle Písma svatého a podle Kristových slov použitých při 
ustanovení něco docela jiného než jen pouhá část lidského těla! Kdybychom se spokojili 
s tím, že krev je v těle automaticky obsažena, dávali bychom najevo, že považujeme jednu 
z obou způsob za nadbytečnou a že ji Kristus vůbec nemusel ustanovovat. K tomu sv. Tomáš 
dodává: „Žádná způsoba není zbytečná. Předně proto, že slouží k živému znázornění Kristova 
umučení, při němž byla krev oddělena od těla, zadruhé proto, že se shoduje s povahou této svátosti, 
aby se věřícím nabídly odděleně Kristovo tělo jako pokrm a krev jako nápoj.“

Tyto názory a vliv učení Matěje z Janova, který se snažil postavit hráz tehdy očekáva-
nému brzkému příchodu Antikrista prohloubením eucharistické úcty a častějším svatým 
přijímáním laiků, vedly na počátku 15. století reformně laděné teology na pražské univer-
zitě, jmenovitě Mistra Jakoubka ze Stříbra, k obnovení praxe podávání svatého přijímání 
pod obojí způsobou. Jakoubek zastával mínění, podle něhož ti, kdo přijímají pouze pod 
způsobou chleba, sice obdrží celou pravdu svátosti, ne však neporušenou a dokonalou svá-
tost samu. Přijímají Krista v plnosti, ale znamení tohoto přijetí není kompletní. V traktátu 
Magna cena z let 1414/15 prohlásil přijímání pod obojí všemi pokřtěnými za přímý Kristův 
příkaz a doložil to rozborem textu evangelia, zejména Jan 6,53. Nepovažoval ho sice za 
absolutně nutné, ale za svrchovaně vhodné, neboť to nařídil sám Pán. Na první místo kladl 
duchovní svaté přijímání, ke kterému má to svátostné směřovat jako k svému cíli.

Možná, že nás překvapí, jak moc tento názor odpovídá tomu, co nacházíme v doku-
mentech církve dnes: že přijímání pod obojí je slavnostnějším a také plnějším svátostným 
znamením sjednocení věřícího s Kristem (srv. např. Konstituci 2. vatikánského koncilu 
o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, čl. 55). Problémem bylo, že jednal o své vlastní 
vůli, nečekal na rozhodnutí kompetentní církevní autority. To je chyba. Mohu si stokrát 
myslet, že tomu rozumím lépe než biskup, mohu na něj apelovat, ale musím počkat na 
jeho rozhodnutí a podrobit se mu. On je k tomu Kristem ustanoven, on nese odpovědnost. 
Opak vede k rozkolu. 

P. Pavel Liška
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Ministranti vikariátu

V nové rubrice postupně představujeme pomocníky u kostelních oltářů,  
tentokrát z Volar. Budeme rádi, když nám představíte i ty vaše. 

Matouš a Jan andraschkovi 

Můžete se našim čtenářům představit?
M: Jmenuji se Matouš, je mi 13 let a chodím do 7. třídy na základní škole ve Volarech.
J: Jmenuji se Jan Andraschko, je mi 12 let a chodím s Matoušem do stejné třídy. Jsme 

bratranci.

Pocházíte z věřící rodiny, ministrantské?
M: Ano, rodiče jsou věřící, tatínek ministroval. Mám o 4 roky staršího bratra, který také 

ministruje.
J: Já také pocházím z věřící rodiny. Můj tatínek, který je bratr Matoušova tatínka, také 

ministroval a v současné době občas čte při mši čtení. Naše maminky jsou sestry a dříve 
zpívaly a hrály v kytarovém souboru v kostele.

Jaké byly vaše začátky ministrování, jak dlouho ministrujete?
M: Začal jsem občas ministrovat, než jsem šel do školy. Pravidelně ministruji 5 let.
J: Já jsem začal ministrovat později, před 4 lety, po prvním svatém přijímání.

Jak jste se učili ministrovat? Připravovali jste se na to nějak?
M: Bratr mně oblékl a vzal s sebou k oltáři. Tam jsem po něm opakoval to, co dělal on. 

To bylo občas. Potom jsem nějaký čas, asi rok, chodil opět s rodiči do lavice a ve druhé třídě 
jsem se k oltáři vrátil a od té doby pravidelně ministruji.

J: Já jsem po svém 1. sv. přijímání 
jednou ve středu šel s Matoušem a jeho 
bratrem na mši a oni mně oblékli a já od 
nich a od tebe okoukával, jak se co dělá.

Kterou ministrantskou službu dě-
láte nejraději?

M: Při mši vybíráme od lidí peníze 
a pak je spolu s dary neseme v průvodu. 
Střídáme se s  ostatními v  nesení kon-
viček, hostií a peněz. Většinou nás jde 
v průvodu pět ministrantů.

J: Já ze všeho nejraději zhasínám 

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

facebooku Jan prachatický

svíčky. Vždycky jsem je zhasínával, když 
jsem byl malý, tak mě tatínek zvedl, 
abych je mohl sfouknout. Teď jako mi-
nistrant používám zhasínátko.

Míváte trému?
M + J: Ani ne. Jen když je nějaký 

větší svátek, nebo složitější mše, ale to 
míváme předtím nácviky.

Máte nějaké „kostelní aktivity“ 
mimo mši sv.?

M + J: Naše rodiny mají na starosti 
úklid kostela, a tak také rodičům a ba-
bičce pomáháme.

A jako ministranti jsme se zúčastnili 
několika ministrantských turnajů, třeba 
ve florbalu ve Vlachově Březí, kde jsme získali dva poháry. V ministrantském trojboji v Ka-
tovicích jsme, bohužel, skončili jednou třetí a jednou čtvrtí.

Připravil P. Karel Falář, Volary

Jan

Rorátní mše 
Rorátní mše nejen pro děti a mládež ve středu 30. 11. od 6:30 h.  
v kostele sv. Jakuba - lampiónky a lucerničky s sebou, poté pro děti 
snídaně na faře.

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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Stojí za přečtení

John Bunyan
Milost přehojná 
největšímu z hříšníků  
udělená

Prostým a  věcným jazykem, bez jakýchkoliv pří-
kras, jal se kolem roku 1665 vyučený kotlář a kazatel 
v jedné osobě psát svou autobiografii, která se dnes 
prostřednictvím překladu Tomáše Míky dostává do 
rukou i  nám. Neobyčejně obyčejné vylíčení vnitřní-
ho sváru na kolbišti duchovního života Bunyanova 
zaznívá tou nejtesklivější a  zároveň tou nejjasnější 
melodií, jakou si lze jen představit při pomyšlení na 
marnotratného syna, jenž prozřel a utekl se do milos-
tivé náruče svého Otce. 

Milost přehojná je sondou do Bunyanovy dramatické existence, v níž se vyslovuje (ob-
dobně jako svatý Augustin ve svých Vyznáních) ze svých poklesků a pádů v mládí, kdy žil, 
jak bolestně přiznává, podle běhu tohoto světa, se všemi jeho žádostmi, neřestmi a rado-
vánkami jako rozpustilý a divoký mladík. Se srdcem doslova na dlani přibližuje Bunyan 
období útlého dětství, kdy byl trápen a soužen sny a představami pekelného ohně a po-
sledního soudu. Navzdory libování si v hříchu a vzpourám vůči samotnému Bohu jej však 
nepřestává milostivá ruka Boží chránit, takže několikrát unikne spárům smrti a rozličným 
nebezpečím, kdy je ohrožen jeho život. Jako kdyby ani ďáblovy nástrahy nemohly zmařit 
podivuhodné dílo, které v tomto člověku Bůh započal.

V životopisu Bunyan zmiňuje sňatek se svou družkou, s níž začíná žít v chudobě, jakou 
si lze jen stěží představit (jejich majetkem byla mísa, lžíce a dvě duchovní knihy, jež do 
manželství přinesla). Tou dobou jej ve více jak dvaceti letech zastihne jako morová rána 
vleklá duchovní krize, v níž na poli dobra a zla bojuje Bunyan o spásu své duše, jakmile 
jen nahlédne hříchy minulosti a marnivost svých křivolakých cest. Z hloubi nitra touží po 
obrácení a usmíření s Bohem, leč musí projít mnohými pokušeními a zkouškami, aby mohl 
být Božím dlátem otesán do pozdější podoby kazatele v anglickém Bedfordu. 

Paradoxně jsou to právě protivenství, úzkosti, zoufalství a pochybnosti ohledně Boží 
existence a spásy, co jej přivádí ke Kristu – Vykupiteli, který snímá hříchy světa milostí, 
jež vítězí nad soudem a zatracením. Prožité vnitřní zápasy, bilancování, kdy Bunyan „padal 
a opět se pozvedal“, tápání ve tmě a opětovné útěchy Božích zaslíbení dokládá sám autor 
četnými citacemi z Písma, v nichž se mu zjevuje jednající Bůh a ujišťuje ho o svém mocném 
a uzdravujícím působení, a občerstvuje tak jeho duši. S upřímností sobě vlastní vyznává se 
Bunyan, „největší z hříšníků“, jak o sobě ostatně sám prohlašuje, z usilovné „vnější nápravy“, 
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kdy se snažil o  dodržování Božích přikázání, ale ve skutečnosti Krista pořádně neznal. 
Po svém obrácení, kdy je Boží mocí uschopněn kázat ve sboru bedforských a pomá-

hat duším svých bratří v Kristu, je nespravedlivě obviněn a uvržen do žaláře. Zde zůstává 
– po tom, co odmítne slíbit, že kázat přestane – celých dvanáct let. Avšak ani toto období 
nepřestává nést plody jeho duchovního obdarování. Za mřížemi, z lidského pohledu v té 
největší temnotě, podporuje svou početnou rodinu výrobou tkaniček do bot, káže svým 
spoluvězňům a píše Poutníkovu cestu, která se později stane proslulou a vysoce ceněnou 
knihou řadící se k tomu nejhlubšímu, co bylo o životě křesťana napsáno. 

Knižní novinky

Rodiče terezie z lisieux (2. vydání) • Hélene Monginová 
brož., 143 s., 179 Kč
Životopis manželů Martinových, rodičů svaté Terezie z Lisieux, kteří byli v roce 2008 zapsáni 

na seznam blahoslavených představuje hlavní linie jejich křesťanského a rodinného života, který 
byl příkladem nejen jejich současníkům, ale je vzorem i pro dnešní sekularizovanou společnost.,

smrt nemá poslední slovo • Cristiana Pacciniová, Simone Troisi
brož., 128 s., 219 Kč
Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí 

lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna Francesca. Pro ni 
a manžela Enrica to bylo už třetí dítě, které čekali, ale první, které přežilo a narodilo se zdravé. 
Kniha vypráví příběh, kde nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak: 
pokoj shůry, radost z Boží blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře.

Moje modlitební kniha • Anselm Grün
váz., 248 s., 179 Kč
Sbírka oblíbených modliteb Anselma Grüna zahrnuje jak modlitby vytvořené autorem pro růz-

né příležitosti, například večerní a ranní modlitbu, modlitbu v nemoci, modlitby s dětmi, žehnací 
modlitby, ale i některé žalmy nebo modlitby významných osobností.

,

www.ikarmel.cz

zasilky@kna.cz, tel: 384 420 295
www.kna.cz/prodejny
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Čtení na pokračování

Jiří Barhoň
VŠiCHNi sVatí s HaŠlERKoU
Postřehy, povídky a pohádky

Úvod
 Kdybych byl zlatníkem, pozlatil bych ruku každému člověku, 

který do ní vezme knihu a začne ji číst. Má přece dnes tolik ji-
ných možností: místo knížky si otevřít televizi, láhev vína nebo 
butik s nevím čím. 

Takovým člověkem jste nyní i vy, kdo očima přejíždíte tyto 
řádky. Řádky knihy psané nikoli zlatníkem, ale knězem. Stojí vůbec za to dočíst stránku, 
otočit list a pokračovat na dalších?

Nemohu-li vám ruku pozlatit, alespoň vám ji na dálku tisknu, jak je zvykem mezi zdvo-
řilými a slušnými lidmi, a doufám, že jimi zůstanete, i když budete ve čtení pokračovat.

Všichni svatí s hašlerkou
29. ledna 2007 večer vysílala Česká televize dokumentární film o knězi Františku Ko-

hlíčkovi. Aniž to tušila, vysílala jej v hodinu, kdy právě odcházel z tohoto světa. To se jen 
tak nestává. Aby to nebylo málo, doprovázeli ho přitom na této cestě dva andělé v podobě 
mladých snoubenců, kteří bděli u jeho nemocničního lůžka. Jak je to možné? U Boha není 
nic nemožného.

V jedné kapse nosíval růženec, ve druhé hašlerky. Těžko říci, jestli bylo více Zdrávasů 
růžence, které se pomodlil, nebo hašlerek, které rozdal. Asi spolu obojí souviselo. Jisté je, 
že těch hašlerek bylo na tisíce, protože je rozdával všude, kam přišel.

Zatímco jiným lidem s přibývajícími léty síly ubývaly, Františkovi naopak přibývaly. Když 
mu táhlo na sedmdesát, měl tolik dětí na náboženství, mladých na katechezích a v kostele, 
že se to znelíbilo komunistickému církevnímu tajemníkovi a poslal jej z Prahy na venkov.

Nikdy přitom nezapomínal na staré a nemocné lidi, které často navštěvoval a podpo-
roval. I těch byly takové počty, že když si je po jeho odchodu z Prahy starostliví farníci 
rozebrali, aby je navštěvovali místo něj, nemohli to ani v osmi stačit. Ještě po devadesátce 
za nemocnými přicházel, aby je potěšil v jejich nesnázích, ačkoliv byl o dvacet, třicet let 
starší než oni. Což je pořád jenom pár zrnek z jeho přebohatého a požehnaného života. To 
nejkrásnější ovšem bylo, že to vše dělal s úsměvem a humorem.

Posledních deset let prožil na faře v Praze-Karlíně, kde spolu s místním farářem Mirosla-
vem Cúthem vytvořili nerozlučnou dvojici, skoro tak populární jako Laurel a Hardy. Mezi 
Laurelem a Hardym byl rozdíl čtyřicet kilogramů, mezi zmíněnými knězi čtyřicet let. Jedni 
jako druzí však dělali všechno společně. Ti první spolu točili nezapomenutelné grotesky, ti 
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druzí společně vařili a jedli, jezdili na dovolenou, modlili se, a kdyby jim to biskup dovolil, 
společně by i zpovídali. 

 K mým dvaačtyřicátým narozeninám mi kromě dárku věnoval František i originální 
přání, abych se dožil alespoň tolika let, na kolik vypadám. Čímž mě velmi potěšil, neboť 
pokud se toto jeho přání naplní, budu tady hodně dlouho. Kromě toho vyřešil jeden můj 
dlouholetý teologický problém. Občas se mě lidé totiž ptají, co ti svatí v nebi vlastně dělají. 
Až dosud jsem nevěděl, co jim odpovědět, ale teď už to vím. 

A co tam dělají? To je přece jasné. 29. ledna každého roku, ve výroční den Františkova 
příchodu mezi ně, cucají hašlerky. 

Pane, pojďte si hrát!
Když se tak člověk podívá na tu dnešní mládež, nevěří svým očím. Takoví jako ti naši 

mladí, jsme opravdu nebyli. Od dvanácti let vysedávají na zábradlích u autobusových za-
stávek, krouží kolem nás na kolečkových bruslích, v nose a uších mají zavěšené záclonové 
kroužky, zdobí je pestrobarevné účesy a životní zkušenosti, které jsme my nedokázali po-
sbírat ani za celý život… 

Tohle všechno ale nakonec všichni dobře vědí, tak proč o tom ještě psát? Spíše je potřeba 
s tím něco dělat. Jenže zkuste říct takovému mladému, aby šel místo odpoledního zevlo-
vání na náměstí třeba shrabat listí do parku. Ručím vám za to, že jeho životní styl jen tak 
nezměníte. Jediné, co se změní, bude váš zdravotní stav. S boulí na hlavě od jeho basebalové 
pálky nebo s vymknutou sanicí budete následující týden úpět na chirurgii a dušovat se, že 
příště se do ničeho montovat nebudete.

Jenže člověk se do toho montovat musí, i když není montér, jinak nakonec skončí ještě 
hůř. Musí se však začít o něco dříve. Čím dříve, tím lépe. Kdyby tátové bydleli doma, a ne 
v garážích, a věčně se nevrtali v těch svých Trabantech a Chevroletech, kdyby si mámy ne-
myslely, že musí každý den uvařit tunu jídla, aby rodina netrpěla hladem, ale místo toho si 
společně s dětmi hráli, bylo by to jiné. I ti medvědi od Kolína to věděli.

„Pane, pojďte si hrát!“ pověděl jeden druhému a pak to začalo. Hráli si od rána do večera, 
až do zblbnutí. To je jediný způsob blbnutí, který lidský rod opomíjí. Ke své škodě. Zato 
všechny ostatní náruživě pěstuje. Mám jakési tušení, že sám Bůh si s námi hraje. Kdo v něj 
uvěří, hraje si s ním také. Pak je to v životě přece jen jiné.

Hraní je osvědčená metoda, kterou často používám, když jsem s dětmi na výletě nebo 
na hodině náboženství. Jakmile jim řeknu:

„Tak si zase něco zahrajeme, abyste si trochu odpočinuly po tom nicnedělání,“ okamžitě 
ožijí a hned se ptají:

„A co?“
„Jelikož máme náboženství, ňákou zbožnou hru. Jenže mě zrovna nic nenapadá. Na-

vrhněte něco samy.
„Třeba na četníky a na zloděje.“
„To neznám, jak se to hraje?“
„Ale znáte, pane faráři, to zná přece každej trouba.“
„Jaks’ to myslel?“ 
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„Já vám to vysvětlím.“
„Vy budete četník a my zloději. My vám budeme utíkat a vy nás budete chytat. Je to 

jednoduchý jak facka.“
„No jo, ale něco musíte napřed ukrást, když jste zloději. Nemůžu vás přece jako policajt 

honit, když jste nic neukradli.“
„Pane faráři, vy jste opravdu včerejší… Tak už nás hoňte, za chvíli bude zvonit a bude 

po hodině.“
„Myslím, že je času ještě dost, kouknu se na hodinky. Darebáci, kterej z vás je má? Jen 

počkejte, až vás chytím!“ 

Každý třetí
Každý člověk v  životě někdy něco zvorá. Nikdo není dokonalý, jak říká Jiří Krampol. 

A přece, troufám si tvrdit, dokonalí lidé existují. Vykazují stoprocentní úspěšnost a abso-
lutní bezchybnost své práce. Aby nic nezkazili, sedí po celý život se založenýma rukama. 
Na nejvyšších místech. O nich však psát netřeba – proč také, když to dělají všechny noviny 
na svých prvních stránkách?

Chci se však aspoň trochu zmínit o těch druhých. O nedokonalých. Nedělají si velké 
starosti s tím, že se jim občas něco nepovede. Zasmějí se tomu a dělají dál. Zajímavé je, že 
daleko více se jim toho povede. 

Jedním z takových byl lhotecký farář P. Vladimír Rudolf. Dělal všechno možné a nemož-
né. Jeho kostel byl stále plný lidí, jeho rozhlasová kázání poslouchali lidé po celé republice. 
Sem tam, jen tak jakoby mezi řečí, prozradil i něco ze svých dlouholetých kněžských zku-
šeností. Jednou, když jsem byl ještě bohoslovec, mi řekl:

„U každého kostela by měl mít živnost jeden lékárník a tři psychiatři. Každý třetí člověk, 
i z těch, co sem chodí, je totiž na hlavu.“

Ano, nejsme dokonalí. Každý člověk v životě někdy něco zvorá. Každý třetí je dokonce 
na hlavu… Já to ale nevnímám tragicky, protože to znamená, že dva ze tří to mají v hlavě 
v pořádku, a to není málo.

„Víte o tom, že každý třetí člověk, i z těch, co choděj do kostela, je na hlavu?“ tázal jsem 
se jednoho z nich při našem hodinovém rozhovoru.

Nevěděl, třebaže byl vysokoškolsky vzdělaný. Asi se však cítil dotčen, neboť opáčil:
„A co vy, kněží, vy náhodou nejste každej třetí na hlavu?“
„Ne,“ odpověděl jsem kategoricky, „my jsme každej třetí normální.“

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

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

Záblatí 

5. květen 1945 je velkým mezníkem nejen v dějinách naší vlasti, nýbrž i zdejší farnosti. 
Rozhodnutím vítězů byl splněn požadavek představitelů naší českoslov. republiky a sudet-
ští Němci, kteří se přičinili o pád první republiky, byli odsunuti a tak zdejší farnost nabývá 
nové tvářnosti. Poněvadž zdejší farnost byla převážně německá, z dosavadních farníků 
zde zbylo jich velice málo a téměř všichni byli odsunuti do Německa, ponejvíce do Bavor.

K odsunu došlo až za rok po ukončení války – v  r. 1946 a na místo odsunutých ně-
meckých farníků přistěhovali se sem farníci noví české a slovenské národnosti. Dosavadní 
německý soukromý majetek byl jim dán do národní správy, takže nynější farníci jsou samí 
národní správci zeměděl. usedlostí a některých živností. 

Duchovní správu zdejší farnosti až do svého odsunu do června 1946 vykonával zdejší 
německý duchovní P. Al. Singer, vikář a farář. Po jeho odsunu byl pověřen duchovní správou 
zdejší farnosti pisatel těchto řádků P. Ant. Mikolášek, administrátor v Lažišti a excurrendo 
administrátor v Husinci.

Jak vidět již z výpočtu farností, které spravuji, trpí naše vlast velkým nedostatkem kněž-
stva, takže jako po třicetileté válce jeden kněz je nucen spravovati 3 a někdy v pohraničí 
dokonce až 7 farností. 

Narodil jsem se 21./12. 1914 v Bernarticích u Tábora, studoval jsem Jirsíkovo gymnasi-
um v Čes. Budějovicích a tamtéž po maturitě pokračoval i v studiu bohosloví. Na kněze 
jsem byl vysvěcen 25./6. 1939 v Čes. Budějovicích. První rok působil jsem na Táborsku 
v Jistebnici, když tamní rozsáhlá farnost osiřela uvězněním dp. Gst. Felixe, děkana a sta-
rosty města, pro jeho české smýšlení a neochotu podrobili se německým okupantům. V r. 
1940 – 41 administroval jsem děkanství ve Vlachově Březí, 1941 – 42 v Malenicích a od 
května 1942 v Lažišti. Na podzim byl jsem pověřen správou farnosti husinecké a od srpna 
1946 též zdejší farnosti.

Počátky duchovní správy zdejší farnosti vyznačovaly se mnohými potížemi, zaviněnými 
poválečnou mentalitou zdejších nových farníků, vytržených z domácího prostředí a přesa-
zených sem do úplně nových poměrů.

Osídlení zdejší farnosti po odsunu farníků německé národnosti bylo řídké a většina 
přifařených osad, vesnic zůstala prázdná nebo poloprázdná. Osídleno bylo pouze Záblatí 
a Hor. Záblatí, Řepešín a Saladín. V Milejšicích zůstalo asi 5 rodin německých, převážně 
jsou to smíšená manželství.

Účast v kostele na bohoslužbách byla malá a neměl hrát kdo na varhany. Lidé, kteří sem 
přišli zvláště z farnosti Šum. Hoštické, po nábožen. stránce jsou hodně vlažní a rekrutují 
se vesměs z nižších vrstev, takže přirozeně se to odráží i v nábož. ohledu a tvářnosti zdejší 
farnosti.

Loni tj. na podzim r. 1947 přistěhovalo se do Petrovic, Hlásné Lhoty, Křišťanovic a Krej-
čovic hodně reemigrantů z Rumunska slovenské národnosti, kteří z velké části jsou katolíci 
a chodí pravidelně na mši sv., takže dnes v r. 1948 účast na mši sv. je již trochu uspokojivější. 
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Vypravili jsme se

Cestou z Celodiecézní pouti z Nových Hradů se poutníci z obou autobusů našeho vikariátu 
zastavili na poutním místě Dobrá Voda, prošli tu Svatou branou a obdivovali krásně opravený 
mariánský chrám i úžasný výhled do kraje. Domů si odvezli v lahvi i dobrou vodu, kterou je možné 
si u kostela načepovat.

poutní chrám Nanebevzetí panny Marie  
na dobré Vodě u Nových Hradů

je nejvýznamnějším poutním místem Novohradska. Tato barokní perla zdobí úbočí 
Kraví hory (952 m.n.m.) a je zdálky viditelnou dominantou severovýchodních svahů No-
vohradských hor. Pro množství útěchy a uzdravení, které zde poutníci v hojnosti po staletí 
zakouší, je zde uctívána Panna Maria Těšitelka. Spisovatel Zikmund Winter toto místo 
nazval „jihočeské Lurdy“. Pramen s léčivou vodou, v jehož blízkosti byl na základě zjevení 
postaven poutní chrám, je sveden do grotty a  dvou kašen pod chrámovým schodištěm 
a svou chladivou vodou občerstvuje všechny příchozí.

Rožmberský archivář a rodopisec, Václav Březan, v životopise předposledního Rožmber-
ka, pana Viléma, zaznamenal roku 1564, že na panství Novohradském nad vsí Stropnicí 
směrem k rakouskému pomezí „voda zdravá se zjevila, kterouž mnoho lidí se zhojilo“ a že 
zde vznikla osada, nazvaná po tomto Rožmberkovi Vilémova hora, kterou dodnes známe 
pod jménem Hojná Voda (něm. Heilbrunn). O 130 let později na konci 17. století se ob-
jevil nedaleko Hojné Vody pod Kraví horou nový pramen a toto místo, stejně tak i nově 
vzniknuvší osada bylo pojmenováno Dobrá Voda (něm. Brünnl). Mezitím staroslavný rod 
Rožmberků vymřel Petrem Vokem v roce 1611 a po krátké držbě rožmberského panství 
rodem Švamberků se v nejjižnějším cípu Čech objevuje nová vrchnost, starofrancouzský 
rod Buquoyů.

Roku 1620 obdržel za věrné služby císaři Ferdinandovi II. panství novohradské, rožm-
berské a  libějovické hrabě Karel Bonaventura Buquoy. Jeho potomci vybudovali poblíž 
nově objeveného pramene poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Vlastní stavba chrámu, 
jehož projektant ani stavitel není znám, začala r. 1708 a první mše svatá zde byla sloužena 
1. srpna 1709. K dokončení stavby chrámu a k jeho slavnostnímu vysvěcení krumlovským 
prelátem Heubnerem došlo 26. května 1715. Fara byla dostavěna v roce 1719 a od násle-

dujícího roku se zde už definitivně usídlil farář Ringler. Posled-
ním administrátorem zde byl do padesátých let minulého století 
cisterciák P. Waschenpelz.

V roce 1786 byl nedaleko kostela založen hřbitov, předtím 
se pohřbívalo na hřbitově na Hojné Vodě. V roce 1888 dala celý 
poutní kostel nákladně restaurovat hraběnka Filipina Buquoyo-
vá. Slavnostní vysvěcení opraveného kostela provedl 14. října 
1888 českobudějovický  biskup Martin Josef Říha. V  té době 
měla Dobrá Voda 101 domů se 470 obyvateli, kostel, faru, ško-
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lu, lázně a  poštu. Časem se však ztratil 
starý vzhled Dobré Vody, která se po 2. 
sv. válce vylidnila. Nejvíce poznamenal 
obec 8. duben 1949, kdy v těsném sou-
sedství kostela v hostinci zvaném Panský 
dům vypukl oheň, kterému padlo za oběť 
dvanáct domů. Naštěstí kostel zůstal 
jako zázrakem zachráněn. V průběhu ko-
munistického režimu došlo k celkovému 
zchátrání poutního místa. Díky interno-
vaným řeholním sestrám z Congregatio 
Jesu stejný osud nepotkal barokní faru 
a alespoň nejnutnější údržbou se poda-
řilo zachovat též poutní kostel. V letech 
1987 až 1992 byla na poutním chrámu 
provedena renovace vnějšího pláště, bo-
hužel nevhodnou technologií.

Poutní chrám Nanebevzetí Panny Ma-
rie je zapsanou kulturní památkou. Do 
odsunu německého obyvatelstva v  roce 
1945 patřilo toto poutní místo mezi 
nejvýznamnější mariánská poutní mís-
ta v naší zemi, které spojovalo poutníky 
z Čech, Moravy, Rakouska, Německa, ale 
též i Slovenska, Maďarska či Slovinska. Co se týče počtu udělených svatých přijímání, tak 
v roce 1913 sdílelo toto poutní místo 10. pozici s poutním místem ve Staré Boleslavi.
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Stalo se

Novohradské setkání – více na str. 16


