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Ježíš je pravý člověk, nikoli pouze člověk.
Ježíš je pravý Bůh, nikoli pouze Bůh.
++++++++++
Slovo Kristus by měl věřící vyslovovat
jako slovo maminka.
Ona nás přivedla na tento svět
a On nás přivede k Bohu.
++++++++++
Pošetilost se tlačí dopředu,
aby byla viděna,
moudrost, aby viděla.
++++++++++
Žít znamená mít rád,
a ne se všeho bát.
++++++++++
Nebuď pošetilý!
Úsměvy se rozdávají,
nikoli rozhazují.
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aždého z nás občas napadne myšlenka či předsevzetí, že
ty letošní Vánoce prožijeme jinak. Někdo nově, jiný tradičně,
ale každopádně naplno. A tak
i já jsem se letos rozhodl, že tentokrát to bude
prostě ono. Všechny jejich aspekty si vychutnám
pěkně do sytosti. Vzal jsem si velký papír a tužku
a začal přemýšlet, proč vlastně chci, abych si užil
toto období církevního roku tak, jak si po právu
zaslouží. Tím vyvstala první otázka. Čím jsou
to pro mně Vánoce. Zapsal jsem si ji a podtrhl.
A pod ní vymyslel rovný tucet odpovědí. Ty jsem
pak seřadil podle důležitosti. Stejně jsem naložil
s otázkou druhou. Proč je chci prožít jinak, respektive co se mi nelíbí na tom současném prožívání. Tentokrát bylo odpovědí trochu méně, ale
i tak byly zajímavé. Ta třetí otázka byla záludná
a ukázala, jak moc dobře znám své blízké, totiž co
od Vánoc očekávají oni. No abych to nezdržoval,
těch otázek bylo celkem deset a doslova jsem jimi
své Vánoce rozložil na prvočinitele. Pak jsem se to
pokusil znova poskládat do nějakého celku a vyšel mi z toho obraz, který vám neprozradím. Ne
že by byl hloupý či tak, ale abych vás neovlivňoval,
kdybyste chtěli zkusit něco podobného. Přestože
nakonec ty letošní svátky narození Spasitele budou u nás doma asi nachlup stejné jako v letech
minulých, zas tak marné to nebylo. Ono je totiž
někdy dobré ptát se sama sebe, proč to a to činím
a co od toho očekávám. Zda jsem schopen využívat potenciálu věcí, lidí, událostí a prostě všeho,
co je mi předkládáno, tak, aby to bylo podle představ předkladatele. A je vcelku jedno, zda se jedná
o knihu, lásku, Vánoce, dárek či dovolenou. A tak
vám přeji, aby ty vaše letošní Vánoce nebyly jen
prastarým zvykem, který si je nutno odbýt, ale
přesně tím, čím byste si je přáli mít. Ptát se totiž
znamená vědět, vědět znamená jednat a jednat
znamená být.
JP

Z liturgického kalendáře
Ne 4. 12. 2. neděle adventní, mše: Krédo, preface 1. adventní, L. b: fialová, žaltář
2. týdne
Út 6. 12.	SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA, hlavního patrona českobudějovické diecéze, mše: Gloria, Krédo, preface o duchovních pastýřích, L. b.: bílá
St 7. 12.	Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, L. b.: bílá
Čt 8. 12.	SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO
HŘÍCHU – doporučený svátek, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní, L. b.:
bílá
Pá 9. 12.	Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, L. b.: bílá
Ne 11. 12. 3. neděle adventní, mše: Krédo, preface 1. adventní, L. b.: fialová, nebo
růžová, žaltář 3. týdne
Po 12. 12.	Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské, L. b.: bílá
Út 13. 12.	Památka sv. Lucie, panny a mučednice, L. b.: červená
St 14. 12.	Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, L. b.: bílá
Ne 18. 12. 4. neděle adventní, mše: Krédo, preface 2. adventní, L. b.: fialová, žaltář
4. týdne
Čt 22. 12.	Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích, mše. Gloria (v katedrále i Krédo), preface vlastní, L. b.: bílá
Ne 25. 12.	SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, mše: Gloria, Krédo (při slovech: „Skrze Ducha sv….“ se pokleká), preface o Narození Páně, v římském kánonu „V tomto
společenství slavíme…“ (1. „svatou noc“, 2. a 3. „posvátný den“). L. b.: bílá
Po 26. 12.	Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše: Po celý oktáv Gloria, preface
o Narození Páně, v římském kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný
den…“, L. b.: červená
Út 27. 12.	Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, L. b.: bílá, dnes je možno žehnat
víno
St 28. 12.	Svátek sv. Mláďátek, mučedníků, L. b.: červená
Čt 29. 12.	Pátý den v oktávu Narození Páně, L. b.: bílá
Pá 30. 12. 	Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, L. b.: bílá, dnes je možno
žehnat manželům
So 31. 12. 	Sedmý den v oktávu Narození Páně, L. b.: bílá, při večerní mši Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku, ve mši navíc Krédo, perikopy
vlastní – „Na začátku občanského roku“
Ne 1. 1.	Oktáv Narození Páně, SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, světový den modliteb za mír, mše: Gloria, Krédo, preface 1. O Panně Marii („když
slavíme její Mateřství“), v římském kánonu „V tomto společenství slavíme
posvátný den…“, L. b.: bílá
Po 2. 1.	Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů
církve, L. b.: bílá, žaltář 2. týdne
		 v těchto dne lze žehnat koledníkům tříkrálové sbírky
Út 3. 1.	Nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš, L. b.: bílá
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6. 1.	SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek, mše Gloria, Krédo,
preface o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní „ V tomto společenství…“,
L. b. : bílá, dnes je možno žehnat vodu, kadidlo a křídu, lze přesunout na
neděli
Ne 8. 1.	Svátek Křtu Páně, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní, L. b.: bílá
		 Tam, kde se překládá Slavnost Zjevení Páně na neděli, se Svátek Křtu Páně slaví
v pondělí 9. 1.
SV. JAN APOŠTOL
Pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině. S bratrem Jakubem se stal Ježíšovým učedníkem
a společně s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy,
proměnění Páně i úzkosti v Getsemanech. Byl jediným
apoštolem pod křížem a nejplněji poznal hloubku Ježíšovy lásky. Od Ježíše přijal Marii za Matku. Zemřel
v Efesu asi kolem roku 101.
I když je Jan označován za miláčka Páně a je zdůrazňovaná čistota jeho duše, přemohla
jej někdy jeho cholerická povaha, pro kterou ho i s Jakubem Pán nazval „Boanerges“ – „Synové hromu“ (Mk 3,17). Tak nějak se projevili, když v jedné samařské vesnici se obyvatelé
provinili proti pohostinnosti (která byla na Východě považována za svatou povinnost)
a odepřeli jim možnost noclehu. Tehdy řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň,
aby je zahubil?“ (Lk 9,54) Ježíš je pokáral: „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel
lidi zahubit, ale zachránit.“ – Tak Jan procházel Ježíšovou školou lásky.
Po zprávě o zmrtvýchvstání byl Jan prvním z mužů u hrobu. Nahlédl dovnitř, ale nevešel, aby tam jako prvního pustil Petra, na němž Pán přislíbil zbudovat církev. (srov. Jan 20,
3-8). Večer byli pohromadě s ostatními apoštoly za zavřenými dveřmi, když Zmrtvýchvstalý
Pán stanul mezi nimi se slovy: „Pokoj vám! ... a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
(Jan 20, 19-23)
Po seslání Ducha svatého, při kterém se s apoštoly stala velká proměna, potřebná pro
plnění jejich úkolů, Jan zůstal ještě několik let v Jeruzalémě. Skutky apoštolů ho ukazují
jako Petrova společníka při kázání v chrámu i při konání zázraků.
Sv. Pavel v listu Galaťanům jmenuje Jakuba, Petra a Jana jako uznávané sloupy církve
(srov. Gal 2,9). Jan se zdržoval po boku Ježíšovy Matky, s ní také bydlel nějakou dobu
v Efesu a poslední období před koncem jejího pozemského života opět v Jeruzalémě.
Po nanebevzetí Panny Marie, asi od doby smrti apoštola Pavla, podle tradice působil
Jan v Efesu. Zde sepsal čtvrté evangelium, které je doplňkem prvních tří evangelií, tzv.
synoptických. Rovněž napsal tři listy, z nichž byl první uváděn jako průvodní k evangeliu
a byl napsán po r. 90, asi v Efesu.
Za vlády císaře Domitiana, asi kolem roku 95, byl apoštol Jan, podle tradice, v Římě
bičován a pak vhozen do vroucího oleje, a když mu olej neublížil, byl vypovězen na ostrov
Pathmos. Zde měl vidění, která sepsal v knize Zjevení, v níž apokalyptickým slohem, za
pomoci obrazů a symbolů, vylíčil budoucí dějiny církve. 
Zdroj: www.catholica.cz
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Boromejky
Posvěcení kláštera sester boromejek
v Prachaticích 15. 11. 2016
Hle, vryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích… (Iz 49, 16)
Pro naši představenou sestru Alenu nebyly lehké dny a roky celé přestavby kláštera. Byly
chvíle velmi těžké a jednou se jí dostalo slovo od Hospodina. To, které je v úvodu mého
článku. Bůh nás provázel svým požehnáním a s ním se překonaly všechny strastiplné dny.
Na začátku bych chtěla napsat něco z kroniky našich sester:
Píše se den 17. října 1860. Sestra Karolína Neumannová přijíždí se dvěma spolusestrami do Prachatic, aby z rodného domu vybudovala klášter a dívčí školu, protože jí byl dům
v dědictví otcem Filipem Neumannem darován. Příštího roku 9. července 1861 vysvětil
budějovický kanovník Schnelzer klášter sester boromejek za účasti starosty města Arnošta
Mayera, členů městské rady, učitelů, mládeže a mnoha věřících. V děkanském kostele byla
sloužena slavnostní mše svatá a pak si mohli zájemci celý den prohlížet místnosti kláštera. Kaple sester tehdy ještě nebyla dohotovena. Až 31. října ji prachatický vikář Emanuel
Aschwitz přišel posvětit. Požehnaná činnost sester byla přerušena až v době tvrdého totalitního režimu. Představitelé města si nepřáli mít řádové sestry mezi sebou. 26. února 1975
opustily poslední dvě sestry prostory milovaného Neumannea. Ke kapli se režim zachoval
celkem s úctou. Byla zde zřízena knihovna pro obyvatele Domova důchodců. Ubíhala léta
pronásledování církve. Mezitím proběhlo v Římě blahořečení (19. 3. 1963) i svatořečení
(19. 6. 1977) Jana Neumanna. Prostory kláštera už nebyly ctitelům světce dostupné. V roce
1989 přišla sametová revoluce a s ní svoboda církve. Sestry boromejky se vracejí do svého kláštera v úmrtní den Matky Vojtěchy 21. ledna 1992. Ihned započaly s rekonstrukcí
kaple a některých pokojů pro potřeby sester. Ještě tentýž rok se podařilo kapli obnovit.
Byla vysvěcena českobudějovickým biskupem Antonínem Liškou 25. července ke cti sv.
Jana Neumanna. Sestry boromejky opět požehnaně působily v Neumanneu. V navrácených
prostorách Domova důchodců byl vystavěn a zprovozněn (r. 2005) hospic, v zahradních
prostorách byl vystavěn a zprovozněn (r. 2012) Domov Matky
Vojtěchy. Klášter sester boromejek mezitím chátral. V naší kongregaci je velká úcta ke světci
Janu Neumannovi a propojení
s rodinou Neumannových silné
i skrze sestru Karolínu – rodnou
sestru světce. Proto se vedení
kongregace s místní komunitou
dohodlo v roce 2012, že rodný
dům svatého Jana Neumanna
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zrekonstruujeme. Sestry důchodkyně, které s námi žily,
byly přestěhovány do jiných
komunit. Příští rok proběhly všechny přípravné práce
a výběrové řízení na stavební
firmu. Pro naši komunitu to
byl náročný rok – vystěhování celého kláštera. Pětičlenná komunita se rozdělila do
dvou náhradních bytů. S přestavbou se začalo na jaře roku
2014. Proběhla první etapa
přestavby a pro nedostatek financí jsme stavbu přerušily. Pracovat se začalo opět na jaře
roku 2015. Nikdo z nás nepředpokládal, že bude klášter příští rok dokončen. Tentokrát stavební firma pracovala celou zimu a celý letošní rok. Po dokončení fasád se rodný dům Jana
Neumanna ukázal v celé kráse a novosti, ale uchoval si i starobylé prvky. Stavební firma
Wachal nám stavbu předala kolaudací 11. listopadu, a proto mohlo proběhnout 15. listopadu svěcení domu. Pozváni na tuto akci byli představitelé města v čele s panem starostou
V. Malým, významní sponzoři – především z Německa, pak všichni naši dárci a hosté. Přišli
známí a farníci, kteří prostě jen chtěli vidět, jak náš dům vypadá a kde budeme bydlet. Přijela také Matka generální Bohuslava se spolusestrami z našich komunit. Matka poděkovala
všem, kdo nám po tři roky pomáhali a měli trpělivost i ohled při stavebních pracích. Pak celý
dům posvětil místní pan vikář Josef Sláčík za doprovodu kněží z našeho vikariátu a sester boromejek. Pro všechny bylo
připraveno i malé pohoštění v prostorách
hovorny, kde došlo k neformálnímu setkání všech zúčastněných.
Kaple sv. Jana Neumanna není ještě
dokončena. Historie se opakuje. Sestry
boromejky vždy usilují, aby v našich domech byl v první řadě Pán Ježíš důstojně
mezi námi, přesto bude kaple dokončena
až příští rok. I když budeme mít kapli
provizorní, naší snahou bude co nejdříve
se do kláštera nastěhovat. Jsme vděčné
všem, kdo nám pomáhali finančně i modlitbou po celou dobu přestavby, a také
všem, kdo se nám nabízejí jakkoliv pomáhat při stěhování. Kéž vám Bůh žehná
a vryje si vás do svých dlaní….
S. M. Sebastiana
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Kláštery
Pražská biskupská kapitula
a chrám svatého Víta
Příběhy, které nás vracejí do doby krále a císaře Karla IV., uzavřeme
vyprávěním o největším monumentu jeho doby, svatovítské katedrále
a sboru kněží – kanovníků, kteří při chrámu působili.
Počátek našeho příběhu se nachází již v raném středověku, kdy mnozí
křesťané pokládali životy za svoji víru. Tak i svatý Vít musel zemřít již ve věku sedmi let
na konci třetího a počátku čtvrtého století. Jeho tělo bylo pohřbeno v Římě a tělesné pozůstatky se brzy staly relikviemi. Byl uctíván jako patron dětí, mladých lidí, mnoha zemí
i řady řemesel.
Svaté relikvie byly předmětem darů a tak knížete Václava obdaroval německý císař Jindřich Ptáčník. Na důkaz úcty k památce nechal vystavět rotundu na území svého knížecího
sídla. Podle legendy na místě této předrománské stavby bývalo předkřesťanské božiště
Svantovítovo. Lid tomuto bohu obětoval černého kohouta a tato tradice se v dobách, kdy
křesťanství v Čechách ještě splývalo s pohanskými kulty, vzájemně mísila.
Rotunda ve stylu předrománských staveb známých z oblasti celé západní Evropy měla
krom kruhového půdorysu čtyři apsidy na čtyři světové strany. Dá se předpokládat, že ve
východní apsidě byla umístěna menza a vchod do kostelíku byl v apsidě západní. Zdivo
tehdejších staveb se skládalo z malých kamenných kvádříků sestavených podobně jako
hliněné cihly do řádků, případně do klasového vzoru.
Již kníže Václav přikládal rotundě význam biskupského chrámu, biskupství pak bylo založeno roku 973. Byla místem, kde byly uloženy světcovy ostatky, a také blízkost knížecího
paláce hrála svoji roli. Navíc se rotunda stala protiváhou svatojiřského kláštera, místa pohřbu kněžny Ludmily. Po zavraždění knížete ve Staré Boleslavi byly jeho tělesné pozůstatky
přeneseny do kaple a uloženy v jižní apsidě. V polovině 11. století přibyl ke dvěma světcům
ještě třetí, svatý Vojtěch Slavníkovec. Jeho tělo bylo zásluhou
knížete Břetislava I. přeneseno roku 1039 z Hnězdna do Prahy.
Při rotundě zasvěcené časem třem zemským patronům počal vznikat sbor kněží, jejichž úkolem bylo vykonávat denně
zpívanou liturgii. Z tohoto společenství vznikla do roku 1068
pražská biskupská kapitula vedená proboštem, čítající na pětadvacet kanovníků, dalších mladých chóristů a laiků, která se
do poloviny 14. století rozrostla na počet třiceti dvou.
Malá předrománská rotunda se brzy stala cílem mnoha
poutníků a její prostory již nesplňovaly úlohu biskupského
chrámu. Kníže Spytihněv II. proto nechal roku 1060 zbourat
nadzemní části rotundy a dal stavět románskou trojlodní baziliku na počest třem světcům. Stavba probíhala postupně tak,
že zůstal zachován původní půdorys včetně hrobů. Tak vzniklo
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nové centrum nejen duchovní, ale také
literární a umělecké. Připomeňme si
jen kronikáře Kosmu, jehož latinsky
psaná kronika se stala základem českého dějepisectví. Kosmas byl nejen
kanovníkem a kronikářem, ale také
děkanem svatovítské kapituly. Nepochybně z tohoto prostředí pocházely
také první české legendy pojednávající o svatém Václavu a svaté Ludmile.
Stavbu chrámu dokončil až následník Spytihněvův, jeho syn Vratislav II. Však se také první
česká královská korunovace odehrávala v bazilice pod patronátem svatého Víta, Václava
a Vojtěcha. Vratislav se v den 15. července 1085 stal prvním českým králem.
Wormský konkordát z roku 1122 znamenal změnu ve vztahu panovníka a církve. Až
dosud byl hlavním vykonavatelem moci kníže, případně král či císař. Dohoda z Wormsu
zaručila pražskému biskupovi nezávislost na světské knížecí moci. Biskupské sídlo, dosud
se nacházející v blízkosti baziliky, bylo přestěhováno na území dnešní Malé Strany a svatovítská bazilika nabyla na významu. Získala postavení katedrály, kde se konaly významné
církevní události.
Dostáváme se k době krále a císaře Karla IV. Panovník si byl vědom moci církve a podporoval kult svatého Václava i dalších českých patronů – svaté Ludmily, Prokopa, Vojtěcha,
ale i burgundského svatého Zikmunda. Již v počátku své vlády povolal z Francie Matyáše
z Arrasu a zkušenému architektu svěřil plán a provedení přestavby chrámu. Matyáš vytvořil
projekt podle francouzských vzorů. Vytvořil půdorys pětilodní gotické katedrály s věncem
pětibokých kaplí v závěru, jistě již počítal s opěrným systémem umožňujícím vysoké zaklenutí prostorů křížovou klenbou dělenou do čtverhranných polí a do půdorysu zahrnul
také zbytky staré rotundy s hroby světců a základy Spytihněvovy baziliky. Sestoupíme-li
do podzemí gotické katedrály, setkáme se s původním řádkovým zdivem prvních kostelů
i s pohřební komorou českých panovníků.
Význam Prahy jako politického, kulturního a duchovního centra říše stoupl povýšením
biskupství na arcibiskupství 30. dubna roku 1344 slavnou bulou papeže Klementa VI. Prvním arcibiskupem byl zvolen Arnošt z Pardubic. Ten podporoval výstavbu katedrály, přispíval svojí mocí i autoritou. Po smrti Matyáše z Arrasu nastupuje na jeho místo mladý Petr
z jihoněmeckého stavitelského rodu Parléřů. Také jeho jméno – Parlier – napovídá starou
stavitelskou tradici. Petr vystavěl chór katedrály, vytvořil systém opěrných oblouků a vytvořil svatováclavskou kapli. V jejím prvním patře pak vystavěl sakristii, která se již v době
Karlově stala místem uložení korunovačních klenotů. Karlova koruna byla nevídaným klenotem již ve své době. Byla věnována svatému Václavu a král si ji od něj jen vypůjčoval pro
slavnostní příležitosti. Na pečeti Karlovy univerzity klečí velký panovník u nohou knížete
Václava a přejímá od něj moc nad svojí zemí.
Svatovítská kapitula prožívala v letech vlády Karlovy a částečně vlády jeho syna Václava IV. svoji dobu rozkvětu. Zlomem pak byla doba husitských válek, kdy byla její činnost
omezena, až zanikla úplně.
MFK
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Life update
Čtvero ročních období
V životě zažíváme mnohé radosti i zklamání. Chvíle štěstí se střídají s okamžiky smutku a bolesti. Život je jako čtvero ročních období. Jednou zažíváme krásné hřejivé léto, je
nám krásně, užíváme si každou chvilku života a přejeme si, aby to nikdy neskončilo. Jindy
prožíváme chladnou drsnou zimu a přejeme si, aby už zase bylo jaro. Někdy zase v životě
zažíváme sychravý smutný podzim, který na nás působí depresivně. V tomto životním
období si přejeme být hlavně s druhými, mít vedle sebe někoho, o koho se můžeme opřít,
abychom na toto smutné období nebyli sami a zvládli jít dál. Každý prožíváme tato čtyři
roční období po celý život.
Všechna tato roční období však jedno spojuje. V každém období svítí slunce. Svítí v létě
i v zimě, v létě svítí a hřeje více, v zimě méně. Pořád tam ale je, i na podzim za mlhou a všemi
těmi mraky. Takto je to i v našem životě. Slunce pořád svítí, i když ho někdy vnímáme více
a někdy méně, pořád tam je.
Stejně jak je to se sluncem na nebi, tak je to s naším Bohem. Bůh tu pro nás je pořád,
i když si to někdy uvědomujeme víc a někdy míň. Neustále nám dává svou hřejivou lásku.
Stejně jako se Země od Slunce přibližuje a vzdaluje, tak se i my někdy cítíme Bohu blíže
a jindy zas Bohem opuštěni.
V těchto situacích je potřeba jen jedno. Vytrvat. Neztrácet naději. Stejně jako víme,
že po každé zimě přijde jaro, tak víme, že i v našem životě jaro jednou přijde. A když ne
už v tomto životě, tak jednou po naší smrti. A to už bude jaro věčné. Nejkrásnější období
v roce, nejkrásnější období v životě. Období, kdy všechno kvete a probouzí se k životu…
Petr Šrámek

Přehled vánočních bohoslužeb na www.farnostprachatice.cz 
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Homilie
V predvečer prvej adventnej nedele žiari pri oltári na adventnom venci
prvá svieca, ktorá vzbudzuje niečo
tajomné, hreje až vnútri a tmu v tejto chvíli nikto nevníma. Jej svetlo
vzbudzuje nádej a radosť každej rodiny, že aj v ich domácom chráme zažiari v dnešný večer svetlo, ktorého žiara
každý týždeň zosilnie. Východ a žiaru tohto svetla predchádza tá, ktorá
je od večnosti vyvolená za matku. Už
v noci očakávania príchodu Spasiteľa zažiarila ako opravdivá ranná hviezda. Ako hviezda
spolu s úsvitom predchádzala východ slnka, tak aj Mária od svojho nepoškvrneného počatia predchádzala príchod Spasiteľa, ktorý bol východom slnka spravodlivosti v dejinách
ľudstva.
Dnes je ten čas, kedy máme aj my možnosť noc nášho vnútra prežiariť Svetlom, ktoré
naplnilo Máriu pri zvestovaní a ktorého sa stala matkou. V blahej pamäti pápež Ján Pavol
II. nás vo svojej encyklike Redemptoris Mater povzbudzuje hľadieť na Máriu, ktorá je plná
milosti. Je požehnanou, obdarovanou osobitným darom, ktorý podľa Nového zákona má
svoj prameň v živote samého trojjediného Boha, ktorý je Láska. Ovocím tejto lásky je vyvolenie. Tento dar možno nájsť v každom z nás. Jeho prameňom je Kristus. Mária ostala
vždy otvorená Božej vôli, všetko si uchovávala vo svojom srdci a premýšľala. Vytvára sa tu
priestor, aby sme tento čas milosti ostali otvorení pre Boha, otvorení podobne ako Mária
tomuto daru zhora.
Musíme však uveriť tomuto Svetlu, nechať ho zosilnieť. Mária sa pri zvestovaní úplne
oddala Bohu a prejavila poslušnosť viery. Odpovedala celým svojím ľudským a ženským ja.
Uverila v nádeji proti nádeji. Svätý Otec píše: Veriť znamená úplne sa oddať samej pravde
slova živého Boha a pritom vedieť pokorne uznávať, „aké nepochopiteľné sú jeho súdy
a nevyspytateľné jeho cesty“ (Rim 11,33).
V Márii nachádzame tú, ktorá sa stala prvou z tých, čo slúžia Kristovi aj v iných, a tak
pokorou a trpezlivosťou privádzajú svojich bratov ku Kráľovi, ktorému slúžiť znamená
kraľovať, a plne dosiahla tú kráľovskú slobodu, ktorá je vlastná Kristovým učeníkom: slúžiť
znamená kraľovať.
Skúsme spolu s Máriou prežiť tieto zvyšné dni adventu a následne dni Vianoc. Ona je
tou pravou učiteľkou v škole viery, poslušnosti, lásky a služby, ktorej nie je nikdy v našom
osobnom živote i vo vzájomných vzťahoch dostatok.
Do noci hriechu, ktorá často sídli v nás nech zažiari aj skrze túto Hvi-ezdu Máriu nádej
a teplo Svetla, ktorého je matkou. Prajem vám, aby dar nikdy nezničila noc, ale zveľaďovalo
v raste Svetlo, ktoré prišlo na svet. Nech nás robí ľuďmi a nie chodiacimi mátohami.
Milostiplné radostné Vianoce a požehnaný nový rok vám želá
o. Šimon Stančík, Vlachovo Březí
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Vikariáty českobudějovické diecéze
Nepomuk
Ptal jsem se několika lidí, co se jim vybaví, když se řekne sušický vikariát. Čtyři z nich napadl Nepomuk, dva hned bez přemýšlení vyhrkli,
že svatý Vintíř, a jeden vyjmenoval několik kostelů, které nepřežily
budování socialismu. A přesně to je z pohledu církevních dějin západní Šumava. Svatého Vintíře připomíná Dobrá Voda a také
Mouřenec, a přestože šlo o kraj porostlý neprostupným
hraničním hvozdem, symbolizují skutečnost, že církevní dějiny se zde psaly již za rozbřesku národních dějin.
Však zde také již ve dvanáctém století stálo několik
kostelů a v tom následujícím jich přibylo minimálně
sedmnáct. V polovině 20. století byste jich tu našli na
sedm desítek. Albrechtice u Sušice byly farní vsí již někdy po
roce 1150 a původní kostel konsekroval salcburský arcibiskup.
Nepomuk, rodiště svatého Jana Nepomuckého, zas odkazuje na
působení klášterů. Zmíněné Albrechtice byly ve 12. století majetkem
premonstrátského kláštera Winberg v Bavorsku, kterému daroval král Vladislav I. dvůr
a kostel. Na samotném Nepomuku se cisterciáci usadili někdy před první polovinou 12. století, Horažďovice byly do husitských válek spravovány kněžími řádu johanitů a kapucíni
do Sušice přišli po třicetileté válce. Třetí z odpovědí prozrazuje pohnuté časy druhé poloviny minulého století. Odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce, pád železné
opony a zřízení vojenského prostoru. To vše zapříčinilo vylidnění téměř celého pohraničí
a v místech, kde lidé přeci jen mohli zůstat, to vypadalo jako na opravdovém konci světa.
Zhůří, Hůrka, Prášily. To je jen několik z mnoha odstřelených kostelů, a kolik bylo zničeno
kaplí, kapliček a křížů, už asi nikdo nespočítá. Po roce 1989 se sem pomalu vracel život
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a s ním i proudy turistů.
Na své domovy nezapomněli ani němečtí rodáci a mnoho církevních
staveb v pohraničí bylo
vzkříšeno z pomyslného
popela. Dnešní vikariát,
který tvoří bezmála padesátka farností, spravuje třináct duchovních
usazených na šestici far,
kteří společně odslouží
více než 2200 bohoslužeb
ročně. V neděli se v kostelních lavicích usadí celkem kolem dvou tisíc lidí a ročně je zde
pokřtěno necelých dvě stě dětí či dospělých. Kdyby onu úvodní otázku položil někdo mně,
těžko bych se rozhodoval. Západní Šumava a Pošumaví je totiž přenádherný kraj s bohatou,
někdy slavnou, jindy pohnutou historií. Určitě bych si vzpomněl na sušický „Andělíček“
nebo přenádhernou baziliku svatého Mikuláše na kašperskohorském hřbitově. Ale v první
řadě na kostel na Mouřenci, kde jsem před měsícem ženil syna.
JP
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Kaple
Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
na Schenkenbergu – dnešní osada Na Radosti
Kaple v této osadě má svůj příběh a ve zdech jsou zapsány vzpomínky na dobu, kdy hrdě
stála a vítala poutníky z různých koutů Šumavy, ale i ty velice špatné, kdy i ji lidská ruka,
která ji hladila a uctívala, začala najednou ničit.
Kaple stojí v blízkosti města Vimperka a připomíná dějiny rodu Steinbrenerů, který se
zasloužil o rozkvět města.
Šumava v 19. stol. žila svým tempem života, životem dřevorubců a lidí, kteří hospodařili.
Johann Steinbrener byl vynalézavým člověkem. Právě svou pílí a vynalézavostí se stal
tvůrcem tiskařského podniku, který zaměstnával dělníky ze širokého okolí.
Rád se chlubil, nejen svým dílem, knihami, které byly známy po celém světě, zvl. Koránky.
Tak také jednoho dne pozval na návštěvu a projížďku po okolí Vimperka svého známého
preláta z Č. Budějovic. Tento muž byl krásou přírody nadšen a okouzlen. Prý pronesl tato
slova: „Tady bych si uměl představit kapličku ku chvále Toho, kdo tuto krásu stvořil.“
Pan Steinbrener nezaváhal, popřemýšlel a začal jednat. Zakoupil pozemek, který tehdy
patřil městu Vimperk, a kapličku nechal v roce 1886 postavit. Na své náklady pořídil vybavení i ornáty pro kněze. Kaple byla zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
Prvním knězem byl penzionovaný arcikněz Jungbauer. Mše sv. byly slouženy denně.
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Kaple se stala poutním místem, byla navštěvována vimperskými a hrabickými
lidmi. Zašli se sem pomodlit i poutníci
z různých koutů Šumavy, z Kvildy, Nových Hutí, Stachů, Zdíkova i Zdíkovce.
Byl zde objeven pramen čisté vody,
která dělala zázraky. Vracela zdraví nemocným se zrakem.
Krásně se žilo v těchto místech. Pak
přišel zlom, doba co nepřála kostelům ani
křížkům, Božím mukám, lidská ruka se
projevila jako zlo.
Lidský vandalismus se projevil i na Zleva: P. Mgr. Jaromír Stehlík, Milan Zevl, ředitel
této kapli. Nebyla ničeho ušetřena. V je- Lesů ČR ing. Jaromír Kříha, ing. Jan Toncar.
jích poničených zdech zůstaly zapsány
jen příběhy, prosby zbožných lidí a vzpomínky na dávné časy. Kdysi hrdě vztyčená, stála
zlomená, poničená. Možná tajně doufala, že přijde den a ona bude zase oděna do nového
svátečního hávu. A skutečně se dočkala, měla štěstí.
Kaple Na Radosti byla péčí vlastníka Lesů
České republiky znovu opravena v roce 2015.
Byla nová fasáda, okna, nové podlahy, ale
chyběl oltář a lavice. Vše se se značným úsilím
a finanční pomocí podařilo a kaple byla znovu
požehnána 21. října 2016 P. Mgr. Jaromírem
Stehlíkem. Proběhl slavnostní obřad s proslovy ředitele Lesů ČR, s.p., Lesní závod Boubín
panem ing. Jaromírem Kříhou, Milanem Zevlem, ing. Janem Toncarem.
Zavzpomínala jsem i já jako jediná rodačka
z těchto míst na své dětství a na udržovanou kapli, kterou si pamatuji z dětství, kdy o ni
má babička pečovala. Tedy před jejím zničením.
Na slavnostní požehnání přišlo mnoho lidí. Pozvání přijal i pan Karel Schwarzenberg
s pravnučkou tiskaře Steinbrenera, Annemarii
Kury, která nyní žije ve Vídni. Oba byli obřadu
přítomni. Bylo připraveno občerstvení, k poslechu zahrála i dechovka. Snaha a vynaložené
úsilí k obnově skvostu Šumavy se podařilo.
Mým přáním je, aby již nikdy lidská ruka
neničila památky po předcích a snažila si je zachovat v co nelepším stavu pro další generace.
Všem patří velké uznání a poděkování.
Dokumentaristka šumavských králováků
Milli Hojdekrová
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Sbírka
Tříkrálová sbírka
„ My tři králové jdeme k Vám …“
Tak jako každý rok i letos zavítají do Vašich doTrikralova
movů koledníci, aby Vám
sbirka
přinesli požehnání a poselství lásky, radosti a pokoje.
Koledování v Prachaticích a přilehlých obcích proběhne v termínu od 2. ledna 2017 do 13. ledna 2017.
V rámci Tříkrálové sbírky budete opět moci darovat finanční příspěvek do zapečetěných kasiček,
se kterými k Vašim domovním prahům a na ulicích
budou přicházet koledníci v kostýmech Tří králů. Doprovázet je bude dospělý vedoucí skupinky vybavený
průkazem.
Tříkrálová sbírka představuje pro Farní charitu
Prachatice každoročně velkou finanční pomoc. Tak
jako v předešlých letech bude i výtěžek z další sbírky věnován především na podporu sociálních služeb,
které Farní charita Prachatice provozuje.
Zveme Vás rovněž na žehnání koledníkům, které
se uskuteční na Nový rok 1. ledna 2017 od 9,30 hod
v kostele sv. Jakuba v Prachaticích.
Prostřednictvím Charity můžete pomoci bližním,
kteří si sami pomoci nemohou. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných.
Eva Jankulárová, koordinátorka sbírky, 731 604 441
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice, 731 604 442

13. 12. Prachatice, 18:30, kostel sv. Jakuba

(výtěžek bude věnován Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)

14. 12. Č. Budějovice, 18:30, katedrála sv. Mikuláše

(výtěžek bude věnován domácímu hospici sv. Veroniky v Č. Budějovicích a HSJNN)

15. 12. Písek, 18:30, kostel Narození P. Marie

(výtěžek věnován domácímu hospici Athelas v Písku a Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)

vstupné: 150,-; snížené vstupné 100,- (studenti, důchodci)
sbor vystupuje bez nároku na honorář a veškerý výtěžek bude věnován
ve prospěch nevyléčitelně nemocných
13. 12. Prachatice, 18:30, kostel sv. Jakuba

(výtěžek bude věnován Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)

partneři:
14. 12. Č. Budějovice, 18:30,
katedrála sv. Mikuláše

(výtěžek bude věnován domácímu hospici sv. Veroniky v Č. Budějovicích a HSJNN)

15. 12. Písek, 18:30, kostel Narození P. Marie

(výtěžek věnován domácímu hospici Athelas v Písku a Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)

13. 12. Prachatice, 18:30, kostel sv. Jakuba

Město Prachatice
Rotary Club Písek
Odbor kultury, školství a CR
vstupné: 150,-; snížené vstupné 100,- (studenti, důchodci)
sbor vystupuje bez nároku na honorář a veškerý výtěžek bude věnován
ve prospěch nevyléčitelně nemocných

(výtěžek bude věnován Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)
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14. 12. Č. Budějovice, 18:30, katedrála sv. Mikuláše

(výtěžek bude věnován domácímu hospici sv. Veroniky v Č. Budějovicích a HSJNN)

13. 12. Prachatice
, 18:30, kostel sv. Jakuba
15. 12. Písek, 18:30, kostel Narození P. Marie

(výtěžek bude věnován
Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)
(výtěžek věnován domácímu hospici Athelas v Písku a Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích)

partneři:

Rotary Club Písek

Město Prachatice
Odbor kultury, školství a CR

Průvodce šumavskými hřbitovy
Libínské Sedlo
Obec dříve známá pod jménem Fefry či Pfefferrschlag vděčí za
svůj vznik pražskému vyšehradskému klášteru. Někdy v roce
1280 pak vznikla osada, která je v první písemné zmínce
pocházející z roku 1351 nazvána des Dorfes Pfefferschlags.
Kostel na Libínském Sedle patří k nejstarším v regionu
a vznikal současně s prachatickým kostelem sv. Jakuba, tedy
někdy v půlce 14. století. U kostela stával původně i hřbitov,
ten se však přestal používat již v roce 1620. Dodnes jsou prý
zbytky kostí zazděny ve zdejší zvonici. Současný hřbitov se
nachází za vsí, a přestože od posledního domu je to k němu
necelých tři sta metrů, je oddělen lesem, což z něj činí vcelku
osamocené a opuštěné místo. I zde se neblaze podepsalo politické klima druhé poloviny minulého století, a tak není nijak hustě „zabydlen“. Na druhou
stranu je zde poměrně dost hrobů nových, takže je vidět že nejde o hřbitov mrtvý. Platí
zde stejné pravidlo, jako v jiných obcích stejné velikosti. Slavní rodáci umírají v Praze, ve
Vídni, v horším případě v Českých Budějovicích a jen málokdy se vracejí zemřít do rodné
obce. Ale ani odtud neponeseme svíčku zpátky domů. A můžete si jich vzít i několik. Řídící
učitel německé školy a regionální historik Karl Hofer se narodil 18. srpna 1862 v tyrolském

17

Innsbrucku. Nastoupil na místo učitele ve škole na Knížecích
Pláních, kde si 21. února 1887 v místním kostele vzal za choť
o čtyři roky mladší Genovefu Kufnerovou, dceru bučinského
sedláka. Ještě před Vánoci téhož roku se jim narodila dcerka
Juliana, ta však následujícího léta zemřela. V roce 1888 byl
Hofer přeložen do Dolních Chrášťan a tam se rodina rozrostla. V roce 1889 o dceru Hermínu, roku 1893 se narodil Andreas, který se však dožil pouze několika měsíců, a v roce 1895
přišel na svět Karl, jenž padl v první světové válce. S rodinou
žil v Chrášťanech do své smrti v roce 1892 i Hoferův otec
Jakob, původně železniční úředník, který se zde věnoval sadařství. Manželka vyučovala domácí práce. Do Chrášťan zval
Karl Hofer opakovaně ochotnické divadlo z Lipí a věnoval se
etnografii. V roce 1899 je na vlastní žádost přeložen do Fefrů,
aby v blízkých Prachaticích umožnil studium svým dětem.
I zde hojně publikoval a ze společné lásky k Šumavě vyrostlo
přátelství mezi ním a Rudolfem Kubitschkem (o němž jsme psali v souvislosti se hřbitovem
prachatickým). Fefrům zůstal věrný i po odchodu do penze v roce 1911. Zemřel 18. srpna
1931. Právě přítel Kubitschek u jeho hrobu pronesl slova na rozloučení.
Na hřbitově se můžeme poklonit i dvěma vojákům padlým v první světové válce. Místo
posledního odpočinku zde našel jak Franz Langbauer, který zemřel v Itálii v létě roku 1917,
tak i o rok starší Matthias Nusko, jenž padl v Srbsku jen pár měsíců po začátku války.
JP
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Stalo se

V neděli 30. října 2016 ve Vlachově Březí při mši sv.
v 07:30 hod. udělil otec biskup Mons. Pavel Posád svátost křesťanské dospělosti Vlastimilu Láchovi a Martinu Láchovi. Také udělil akolytát Emilu Růžičkovi. Provázejme našeho nového akolytu a biřmovance i jejich
rodiny svými modlitbami a osobní obětí.
15 dalších biřmovanců pak čekalo na biskupa Pavla
v Prachaticích.
Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli 2016
23. října 2016 jsme společně oslavili už 90. Misijní neděli,
kdy jsme se propojili v modlitbách a darech, abychom podpořili Církev v jejím misijním poslání. Světový den misií jsme si
na mnoha místech připomněli
obětními průvody dětí v kostýmech či barvami pěti kontinentů. Štědrost dárců se projevova-

la nejen při sbírce, ale také při organizování akcí
na podporu projektů Papežských misijních děl,
čehož si nesmírně vážíme.
Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům
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Stalo se
i jednotlivcům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav Misijní neděle. Děkujeme za
veškeré dary, společné modlitby za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence. Děkujeme, že podporujete
Papežská misijní díla, která spojují Vaši pomoc se šířením
víry v rámci Kongregace pro evangelizaci národů.
Bůh Vám žehnej
Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD
Požehnání křížku u Řetenic
– poslední vesničky v Jihočeském kraji
směrem na Kašperské Hory
V sobotu 12. listopadu 2016 v l0.30 hod.se
v místech, kde obnovený křížek stojí, sešlo několik příznivců této události, kteří si nenechali ujít
okamžik požehnání křížku, v čele s paní starostkou
Šaškovou z Nicova, která všechny srdečně na této
akci přivítala.
Před začátkem slavnostního požehnání byla na
křížek položena květina a zapálena svíčka panem
Sovou. Na požehnání křížku přijeli i bývalí rodáci
z obce Nicov, pan Alois Wastl a pan Wilhelm Müller, kteří jsou zástupci Böhmerwald Bund
Heimat z Německa.
Křížek požehnal P. Mgr. Jaromír Stehlík slovy modlitby a skropil jej svěcenou vodou.
Děkujeme mu za laskavost a ochotu.
Největší podíl na obnově křížku dle místního názvu na „Ramajzlu“ má pan Milan Voldřich z Jáchymova. Ten zavzpomínal na dobu, kdy křížek ještě stál v plné své kráse. Základ
křížku vídal několik let a rozhodl se , že se postará o obnovu. S pomocí člověka, který mu
rád pomohl nejen radou, ale podal i pomocnou ruku, se křížek podařilo obnovit a požehnat.
Jeho legenda však známa není. Možná byl připomínkou nějaké smutné události, nebo jako
kříž ochranný před nebezpečím. Kdo ví?
Obnovený křížek je určitě dobré znamení, nadějný počin, že se najdou lidé, Šumaváci,
kterým tyto památky po předcích nejsou lhostejny a jsou důkazem toho, že láska k těmto
věcem z našeho světa nikdy nezmizí.
Požehnání:
Pane, žehnej každé práci která napomáhá k překonávání stínu minulosti! Dej Bůh, že kříž na
svém místě vydrží nezničen lidskou zlobou a bude ochráněn od rukou vandalů!
Po ukončení požehnání následovala v kostele sv. Martina v Nicově k uctění památky
tohoto patrona, jemuž je kostel zasvěcen, slavnostní mše svatá.
Sv. Martin skutečně tentokrát přijel na bílém koni.
Dokumentaristka šumavských králováků Milli Hojdekrová

Pouť do Svaté země
Papežové a holokaust
Procházíme parkem v památníku Yad Va-Shem. Míjíme kamenné sousoší skupiny dětí
a jednoho dospělého, který je s vyděšeným výrazem ve tváři tiskne k sobě, aby je zachránil.
Autor zde ztvárnil skutečné postavy: polského učitele Korczaka a jeho žáky z varšavského
ghetta. Společně zahynuli v Osvětimi. A je tu i řada jiných pomníků a mohyl.
Součástí parku je také Údolí komunit. Na skalách podél pěšiny jsou vytesána jména více
než pěti tisíc obcí z celého světa, v nichž žily židovské komunity, zničené za holokaustu.
V Zahradě spravedlivých stojí Zeď spravedlivých, na které jsou zvěčněna jména všech
lidí, jimž byl udělen titul Spravedlivý mezi národy. Během 2. světové války riskovali život,
aby pomohli Židům uniknout před deportacemi, ačkoli sami k vyvolenému národu nepatřili. Je jich nyní asi 25 tisíc, z toho na 120 z České republiky. A další přibývají, protože
Komise pro rozpoznávání spravedlivých stále pokračuje v historickém výzkumu. Řídí se
při tom přísnými kritérii a informace důkladně prověřuje. Z počátku byl každému z nich
na památku vysazen strom, symbol života, v Aleji spravedlivých. Pod stromem číslo 14
nacházíme jméno Oskara Schindlera, rodáka ze Svitav, s jehož příběhem seznámil svět
Steven Spielberg ve svém slavném filmu z roku 1993. Když už jich ale bylo víc než 2 000,
přestalo stačit místo. Proto byla postavena Zeď spravedlivých.
Nás katolíky samozřejmě zajímá také postoj Židů v papeži Piu XII., jehož pontifikát
zasáhla 2. světová válka i poválečné události. Zpočátku byl negativní. Proticírkevní propaganda ho napadala za to, že údajně neprotestoval proti nacismu kvůli vyhlazování Židů.
V památníku Yad Va-Shem byl umístěn nápis, který hlásal, že papež neodsoudil rasismus
a antisemitismus, neprotestoval proti tomu, jak nacisté nakládali se Židy, a nezasáhl, když
došlo k protižidovské razii v Římě. Postupem času, zejména díky důkladnému studiu autentických dokumentů, se situace začala měnit. Jeden
z nejvýznamnějších historiků holokaustu, Sir Martin
Gilbert, sám židovského původu, požádal v roce 2007
o odstranění nápisu. Zdůvodňoval to takto: „Jednou
z věcí, jimiž jsem se zabýval šíře, je otázka Vánočního
poselství papeže Pia XII. z prosince 1942. Historici kritizovali a kritizují, že Židy výslovně nezmiňovalo a nebylo
dost otevřené, ale ve skutečnosti Hlavní úřad říšské bezpečnosti v Berlíně, odpovědný za masové vraždění, po tomto
poselství rozeslal varování svým představitelům po Evropě:
,Dosud nevídaným způsobem papež odmítl národní socialismus a Nový evropský řád. Zde skutečně obviňuje německý
lid z nespravedlnosti vůči Židům a stává se hlásnou troubou židovských válečných zločinců‘. To je dost silné. Jestliže
lidé, kteří pracovali na deportacích Židů, pocítili papežovo
Papež Pius XII.
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Vánoční poselství z prosince 1942 jako brzdu své práce, pak to o jeho dopadu cosi říká. A pak je
tady, samozřejmě, celá historie německé okupace střední a severní Itálie v roce 1943, po pádu Mussoliniho, který se odmítal na deportacích Židů podílet. Okupace Itálie vedla k přímé konfrontaci
v Římě; v té době tam bylo asi 6 000 Židů a byl učiněn pokus je 15. října 1943 všechny obklíčit.
Díky instrukcím, které dal papež státnímu sekretáři kardinálu Maglione, protestoval tento u německého vyslance von Weizsäckera. To bylo od papeže odvážné. A současně vydal instrukci, aby se
Vatikán otevřel římským Židům, takže z římských klášterů se jednak staly úkryty, jednak se tam
vydávaly falešné doklady. Skutečně: v Římě bylo zachráněno větší procento Židů než v kterémkoli
jiném městě, kde se deportace konaly. Němci měli na seznamu asi 5 700 Židů, z toho přes 4 700
se ukrylo. Ve Vatikánu samotném 477.
Prošel jsem si všechny zprávy britského vyslance ve Vatikánu Sira D’Arcy Osborna. Ten podává
zprávu o setkání mezi Maglionem a Weizsäckerem a říká, že vatikánská intervence způsobila, že
se zachránilo mnoho těch nešťastných lidí. A Pius XII. je skutečně zachránil, protože z toho tisíce,
který byl deportován, přežilo jen deset. 4 700 lidí bylo zachráněno v důsledku přímé papežské
intervence.
A je tu řada dalších příkladů. Jedním z nich byl policejní šéf ve Fiume, synovec tamního biskupa. On a jeho strýc zachránili před deportací asi 5 000 Židů. Pius XII. se toho přímo účastnil,
protože poslal biskupovi peníze, které mu pomohly Židy ve Fiume zachránit a podporovat je. Poslal
také velké sumy peněz Otci Benoitovi z Marseilles, který zachránil několik tisíc Židů tím, že je
propašoval do neutrálního Španělska a neutrálního Švýcarska.“
Po tomto zásahu byl text kritizující Pia XII. odstraněn a nahrazen jiným, ve kterém podle pravdy stojí, že papež už v roce 1942 během Vánočního poselství hovořil o „stovkách
tisíc lidí, kteří byli bez jakéhokoli provinění, pouze z důvodů své národní či etnické příslušnosti, popraveni anebo určeni k postupnému zániku“, a že na záchranu Židů inicioval
vysoký počet humanitárních aktivit. Kustod Svaté země, P. Pierbattista Pizzaballa, k tomu
poznamenal: „Je to dobrá zpráva. Pius XII. se kvůli tomu nestane (v očích Židů) náhle svatým,
ale situace se tím určitě zlepšila.“
24. března 2000 navštívil Yad Va-Shem při jubilejní pouti, jejímž účelem byla také omluva za všechno zlé, co katolíci v průběhu dvoutisíciletých dějin církve způsobili komukoli
a kdekoli, sv. Jan Pavel II.: „Mám osobní vzpomínky na vše, co se stalo, když nacisté za války
okupovali Polsko. Vzpomínám na své židovské přátele a známé; někteří z nich zahynuli, jiní přežili. Přišel jsem, abych vzdal hold milionům příslušníků židovského národa, kteří zbaveni všeho,
především lidské důstojnosti, byli povražděni v holokaustu. Uplynulo již déle než půl století, ale
vzpomínky stále zůstávají.“ A vyznal: „Jako římský biskup a nástupce apoštola Petra ujišťuji
židovský národ, že katolickou církev, motivovanou evangelním zákonem pravdy a lásky a nikoli
politickými úvahami, hluboce rmoutí všechny akty pronásledování a projevy antisemitismu namířené křesťany proti Židům kdykoliv a kdekoliv. Církev odmítá rasismus v jakékoliv podobě jako
popření obrazu stvořitele, vlastního každé lidské bytosti … Na tomto místě vážného vzpomínání
se vroucně modlím, aby náš žal nad tragédií, jež židovský národ trýznila ve dvacátém století,
vedl k novým vztahům mezi křesťany a Židy. Budujme novou budoucnost, v níž již nebude protižidovského cítění mezi křesťany ani protikřesťanského mezi Židy, ale spíše nastane vzájemná
úcta, vyžadovaná od těch, kdo se klaní jedinému Stvořiteli a Pánu a hledí na Abraháma jako na
společného otce ve víře.“
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
S. M. Františky Ludmily Cvejnové,
sestry Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
Narozena:
Rodiče:
Sourozenci:
Působiště:

21. 9. 1971 v Rychnově nad Kněžnou
Marie a Václav, tatínek již zemřel
6 (Václav, Jan, Marie, Anna, Růžena, Bohuslava)
tkadlena ve Stuze Dobruška; klášter na Lomečku, pak v Praze – Bartolomějská
a nyní opět na Lomečku

Sestro Františko, mohla by ses našim čtenářům představit a sdělit něco ze svého
mládí?
Narodila jsem se do věřící rodiny, jako nejmladší ze 7 dětí. Měli jsme hospodářství a už
od dětství si pamatuji, že rodiče vypomáhali sousedům, navštěvovali opuštěné a vždy pomohli všem, kdo se na ně obrátili s prosbou o pomoc. Rodiče jsou pro mě velkým vzorem!!
Vyučila jsem se tkadlenou a 4 roky pracovala v závodě Stuha Dobruška ve východních
Čechách. Od mládí miluji tanec (5 let jsem tančila latinskoamerické tance), zpěv, zvířata,
přírodu – a to vše mě ani v klášteře neopustilo!!
A jak se v tomto tvém naplněném životě zrodilo řeholní povolání a kde ses poznala
s tvými spolusestrami?
Nejdřív jsem chtěla být jako moje maminka a mít hodně dětí. Postupem času jsem si
však začala uvědomovat svůj živý vztah s Ježíšem, který se stále víc prohluboval. Už od
15 let jsem přemýšlela o své tetě, která je řádovou sestrou ve stejném řádu, a modlila jsem
se za poznání Boží vůle. V 18 letech jsem byla na duchovních cvičeních a v té době jsem
měla také známost, která trvala 2 roky. V exercičním tichu jsem rozpoznala, že si mě Ježíš
vyvolil, abych mu zcela patřila v řeholní rodině. Nelituji tohoto svého rozhodnutí. O nic
jsem nepřišla. Mám kolem sebe tolik dobrých lidí a mám tolik času se modlit za všechny!!
V roce 1993 jsem nastoupila k Šedým sestrám III. řádu sv. Františka na Lomci. Řeholní
povolání mi jistě vyprosila moje teta a jsem jí za to vděčná! Povolání vnímám jako živý
vztah k Ježíši ve službě těm nejpotřebnějším. Já jsem už od malička ráda pomáhala starým
a nemocným.
Myslím si, že celý tvůj řeholní život jsi spojena s Lomcem. Jsi tam už dlouho, je vás
mladých sester málo, co všechno děláš?
Nejsem spojená jen s Lomcem, ale i s naší komunitou v Praze v Bartolomějské ulici. I tam
jsem asi 10 let působila. Nyní pracuji v naší kuchyni, starám se o staré sestry a vypomáhám
při chodu kláštera.
Při tom všem vytížení jezdíš každé pondělí do prachatického hospice, abys sloužila
na oddělení našim pacientům. Vidím tě vždycky usměvavou a šťastnou. Nejen pacienti, ale i sestry tě mají rády. Co bys o této práci chtěla sdělit čtenářům JP?
Především chci moc poděkovat svým spolusestrám a panu řediteli Hunešovi, že smím
jezdit každé pondělí do hospice a pomáhat jako ošetřovatelka. Je to přátelské prostředí
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obětavých lidí, kteří s láskou, trpělivostí
a s nasazením svých sil pečují o každého
pacienta a darují úsměv, čas, přátelství
a každý se zde cítí přijatý. Je to namáhavá, těžká a vysilující práce. O to víc si jich
všech vážím a patří jim velký dík, že jsou
všichni hospicáci takoví, jací jsou. Pro mě
osobně je to setkání s lidskou bolestí, utrpením, ale také setkání s velkým Božím
Milosrdenstvím a Láskou. Jsem ráda, že
smím být s lidmi na jejich asi nejdůležitější etapě života a mohu jim pomáhat nést
jejich kříž.
Vím, že máš víc vzácných zážitků
s trpícími pacienty v hospici. Rádi si
je sdílíme, mnohým se zasmějeme, ale
víc je těch vážných a duchovních. Vycítila jsem, že máš velký dar přiblížit se
k člověku, který se ocitl na prahu věčnosti. Mohla bys k tomu něco dát jako
příklad?
Jako příklad bych uvedla příběh, který
jsem nedávno prožívala s pánem, který je
narozen v roce 1972. Jako dítě byl pokřtěn, ale nepraktikoval svou víru. Při mé službě
mi jednoho dne řekl, že by „chtěl někdy odpustit svému synovi, který na něj kašle, ale že
nemůže“. Jeho stav se postupně zhoršoval a on jednoho dne sám zapředl hovor na Boží
milosrdenství. Nabídla jsem mu kněze a on s vděčností přijal svátost smíření, svátost nemocných a svaté přijímání. Když jsem poté přišla v pondělí do služby, byl celý projasněný.
V poledne mi řekl, že opět touží po sv. přijímání, že touží po Ježíšovi, aby na tu bolest nebyl
sám. Slíbila jsem mu, že na něj budu při mši svaté myslet, a on dodal: „Prosím!“ Po mši sv.
jsem k němu přišla, že jsem na něj myslela, a on mi řekl, zda by bylo možné přijmout Ježíše
v Eucharistii. Sestra Sebastiana mu přinesla Pána Ježíše. Já jsem pána držela za ruku. Řekla
jsem mu, ať vlastními slovy vyjádří touhu i dík a on mimo jiné řekl také tato slova: „Děkuji
Ti, Ježíši, celý život jsem Tě hledal, děkuji za nemoc, díky ní mám na Tebe spoustu času,
tolik po Tobě, Ježíši, toužím. Děkuji za to, že jsi ke mně přišel a že spolu s Tebou mohu nést
kříž své nemoci. Děkuji Ti za sílu, že mohu odpustit i svému synovi. Ježíši, odpouštím mu!“
Bylo to pro mě hodně silné a dojemné vyznání.
Ano, sestro Františko, bylo to velmi silné a dojemné a jistě velmi upřímné. Mohu to
dosvědčit, stála jsem tam s tebou a to, že on přijal kněze, to jsem přičítala tvým modlitbám někde v tichu lomecké kaple, nebo při plnění tvých nelehkých povinností. I já
bych ti chtěla poděkovat za vzácnou spolupráci, za tvůj úsměv a láskyplné objetí, když
se spolu setkáváme každé pondělí v hospici. Ať ti Bůh žehná a dává ti sílu k milosrdné
službě těm nejpotřebnějším.
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Stalo se
Život v Duchu
V prachatické farnosti letos na podzim
opět po čase proběhl seminář Život v Duchu podle P. Ernsta Sieverse. Účastníci se
scházeli po devět týdnů každý pátek od 19
hod na faře. Součástí každého setkání byla
společná modlitba, katecheze na dané téma
a sdílení ve skupinách, které moderoval
tým vedoucích. Vše mělo vést k hlubšímu
prožitku Boží lásky, k otevřenosti darům
Ducha svatého a k ochotě tyto dary nabídnout pro službu Bohu. Všichni jsme mohli
hlouběji prožít společenství církve a více
se upevnit v osobní modlitbě nad Písmem
svatým. Součástí semináře byla také speciální setkání: svátost smíření s přímluvnou
modlitbou, modlitba za vylití darů Ducha svatého, napsání dopisu Ježíši Kristu
a jeho symbolické odeslání do nebe pomocí ohně, který velmi silně připomínal ten
velikonoční. Celá obnova byla slavnostně

zakončena obřadem rozeslání – účastníci se
mají nyní stát světlem v temnotě, solí země
a kvasem v mouce světa. Uvidíme, co se dál
bude dít …
Prožili jsme chvíle, které se podobají těm,
které člověk prožívá, když se vydá na společnou pouť. Krásu slunečných výhledů i nejistotu chůze v mlze a dešti. Největším obdarováním bylo jistě utvrzení v daru, kterým je Bůh
sám. A úspěchem bude, když se tato duchovní
obnova projeví ve větší radosti z „obyčejného“ křesťanského života, ve vědomé službě
ke slávě Boží a ke spáse světa. Děkujeme otci
Josefovi a celému týmu vedoucích za jejich
nasazení a přejeme jim, aby se i oni mohli zaradovat z plodů své práce.
s. Jana Pavla
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Malý slovníček církevních pojmů
O

rdinárium (latinsky ordinarium missae) – zpívaný doprovod mše, souhrnné označení pro neproměnné
části mše, jimiž jsou:
Kyrie (Pane, smiluj se), Gloria (Sláva na výsostech
Bohu), Credo (Věřím), Sanctus (Svatý), Benedictus
a Agnus Dei (Beránku Boží). Zpívá se většinou s varhanami a někdy s menším orchestrem.
Obecně vznikalo v rané době, kdy křesťané tímto způsobem bojovali proti kultu pohanských bohů a kultu císařů, kteří si osobovali božskou poctu. Tak například ve zpěvech Gloria
a Sanctus je vyjádřeno přesvědčení, že jediným, komu náleží sláva, je Bůh. Zpěv Kyrie, či
termíny Pán, Svrchovaný a další, které jsou užity v modlitbách ordinária, zase vyjadřují to,
že žádný člověk (císař, vladař) není bohem, ale že jediným Bohem je Trojjediný Bůh Otec,
Syn a Duch svatý.
Zpěv ordinária je tak významný, že by neměl být (přesněji řečeno nesmí být) v liturgii
nahrazen žádným jiným zpěvem, který neobsahuje celý text, či zpěvem, který slovy neodpovídá zcela tomuto textu. To ostatně vyplývá z označení „ordinárium“, tedy řádný, pevný,
neměnný zpěv.

O

rdinář – nositel církevního úřadu na úrovni biskupa. Rozlišujeme místního ordináře, který má pravomoci k určitému území (typicky správce diecéze, ať již jde o biskupa nebo
o mimořádného správce), a prostého ordináře (typicky např. vojenský ordinář či řádový
ordinář), který má pravomoci nad svými podřízenými bez ohledu na místo jejich pobytu.

O

rdinace – termín pro pověření protestantských duchovních ke službě v církvi. Obvykle jsou při této příležitosti konány tzv. ordinační bohoslužby, při nichž většinou přijímá
ordinaci větší počet kandidátů. Koná se vždy v některém farním sboru a je veřejně přístupná. V katolické církvi se spíše používá termín svěcení.

Srdečně zveme na tradiční

novoroční koncert Mgr. Vlaďky Malé
a jejích přátel v kostele v Bohumilicích 1. ledna 2017 od 14 hod.
Vlaďka Malá byla dlouholetou varhanicí v této farnosti, občas stále u varhan vypomáhá. Je absolventkou pedagogické fakulty a konzervatoře v Českých Budějovicích
v oboru sólový zpěv, vyučuje a také zpívá v souboru Jihočeského divadla.
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Mše svatá
Přijímání pod obojí
ve světle Tridentského koncilu
Středověké polemiky o podávání svatého přijímání pod obojí způsobou ukončil – alespoň na katolické straně – Tridentský koncil. Na svém 21. zasedání dne 16. července 1562
shrnul učení církve takto: „Posvátná, všeobecná a generální tridentská synoda, v Duchu svatém
řádně shromážděná za předsednictví legátů Apoštolského stolce, když praktiky zlého ducha na
různých místech rozšířily ohledně vznešené a přesvaté svátosti eucharistie rozličné druhy bludů,
pro něž v některých provinciích, jak se zdá, mnozí odpadli od katolické víry a poslušnosti, považovala za vhodné na tomto místě vyložit to, co patří k přijímání pod obojí způsobou. Proto všem
křesťanům zakazuje, aby se od nynějška o těchto věcech odvažovali věřit nebo učit nebo kázat
jinak, než jak je v těchto dekretech vyloženo a stanoveno.
Proto tato svatá synoda, vyučena Duchem svatým, který je duchem moudrosti a rozumu, duchem rady a zbožnosti, jakož i následujíc úsudek a obyčej církve samé, prohlašuje a učí, že žádné
božské přikázání nezavazuje laiky a necelebrující duchovní k přijímání eucharistie pod obojí způsobou, a že bez újmy na víře žádným způsobem nelze pochybovat o tom, že jim přijímání jen pod
jednou způsobou dostačuje ke spáse. Jakkoli totiž Kristus Pán při poslední večeři tuto ctihodnou
svátost ustanovil pod způsobou chleba a vína a odevzdal apoštolům, přesto ono ustanovení a odevzdání nesměřují k tomu, že by z rozhodnutí Páně všichni křesťané byli zavázáni k přijímání pod
obojí způsobou.
Avšak ani z oné řeči u Jana v 6. kapitole nelze správně vyčíst, že by přijímání obojí způsoby
bylo Pánem přikázáno, a tak to vyplývá i z různých výkladů svatých Otců a učitelů. Neboť ten,
který řekl: ,Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život‘, ten také
řekl: ,Kdo bude jíst z tohoto chleba, živ bude navěky‘. A ten, který řekl: ,Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má život věčný‘, ten také řekl: ,Chléb, který já dávám, je mé tělo obětované za život světa‘.
A konečně ten, který řekl: ,Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm‘, ten nicméně
také řekl: ,Kdo jí tento chléb, bude živ na věky‘.“
V předmluvě k nejnovějšímu českému vydání dokumentů Tridentského koncilu konstatuje pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka smutnou pravdu: „V naší době můžeme vysledovat dvě krajní stanoviska. Jedno tento koncil odsuzuje, nazývá ho protireformačním, tvrdí,
že nasadil církvi pouta, a ona pak zkostnatěla a byla zachráněna až díky Druhému vatikánskému
koncilu. Druhé je stanoviskem jeho rádoby adorátorů, kteří však vytrhují z kontextu jen jednotlivé
věty či partie, hlavně proto, aby obhájili svou zálibu v tzv. tridentské liturgii.“ Zkusme tedy číst
následující řádky pozorně a neupírejme církvi 16. ani 20. století moc určovat a měnit to,
o čem usoudí, že by to více prospívalo užitku věřících, ani se nepokoušejme bez autority
církve něco odvrhovat nebo svévolně měnit.
„Mimo to svatá synoda prohlašuje, že církev vždy měla tu moc, aby při udílení svátostí, šetříc
jejich podstatu, s ohledem na věcné, časové i místní odlišnosti, určovala a měnila to, o čem usoudila, že by to více prospívalo užitku přijímajících nebo úctě svátostí samých. Zdá se, že to chtěl
bez nejasností naznačit apoštol, když říká: ,Tak nechť nás lidé posuzují: jako služebníky Kristo28

vy a správce Božích tajemství‘. A je dostatečně
známo, že on sám této moci užíval, jestliže jak
stran mnoha jiných věcí, tak i stran této svátosti samé, když něco již o jejím užívání stanovil,
říká: ,Ostatní nařídím, až přijdu‘.
Jakkoli od počátku křesťanského náboženství bylo nezřídka v užívání přijímání pod obojí
způsobou, přesto se v průběhu času tento obyčej
zásadně změnil. Proto svatá Matka církev u vědomí své autority při správě svátostí, vedena
závažnými a spravedlivými důvody, schválila
tento obyčej přijímání pod jednou způsobou
a stanovila, že má platit jako zákon; a ten není
bez autority církve dovoleno ani odvrhovat, ani
svévolně měnit.
Mimo to svatá synoda prohlašuje, že jakkoli náš Vykupitel, jak bylo výše řečeno, při oné
poslední večeři ustanovil a apoštolům odevzdal
tuto svátost pod oběma způsobami, přesto je třeba vyznávat, že také jen pod jednou ze způsob se
přijímá celý a úplný Kristus a pravá svátost; a proto, co se týká plodů, nejsou ti, kteří přijímají
pouze jednu způsobu, připraveni o žádnou milost nezbytnou ke spáse.“
Tridentskému koncilu byl předložen také návrh na řešení české reformy, která rozdělila
církev v naší zemi na dvě strany – „pod jednou“ a „pod obojí“ – s dvěma konzistořemi,
jednou při svatovítské katedrále a druhou při kostele Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze. O víc než sto let dříve totiž Basilejský koncil (1433-1435)
dovolil, aby oltářní svátost byla podávána pod obojí způsobou všem dospělým Čechům
a Moravanům, kteří o to požádají. Kněz byl ale vždy povinen připomenout, že Kristus je
celý přítomen i při přijímání jen pod jednou způsobou. Toto dovolení bylo součástí dohody mezi katolíky a umírněnými husity, pro kterou se vžil název Basilejská kompaktáta.
Tridentský koncil však k definitivnímu řešení nedospěl, odložil ho na příhodnější dobu:
„Táž svatá synoda odkládá dva články již dříve předložené, avšak doposud neprojednané, na
jinou dobu, vyhrazujíc si přezkoumat je, jakmile se naskytne nejbližší příležitost. Jde o tyto články: ,Zda důvody, které svatou katolickou církev přivedly k tomu, že laikům, ale i necelebrujícím
kněžím, dovolila přijímat jen pod jednou způsobou, je třeba zachovávat tak, že užívání kalicha
není nikomu jinému z žádného důvodu dovoleno‘ a ,Zda by bylo možno z počestných a křesťanské
lásce odpovídajících důvodů za určitých podmínek povolit užívání kalicha někomu z věřících nebo
národu či království, a jaké podmínky by to byly‘.“
Na následujícím zasedání, o dva měsíce později, přenesl koncil pravomoc rozhodnout
o těchto dvou článcích na papeže: „Nyní, chtíc se co nejlépe postarat o spásu těch, o něž se jedná,
rozhodla táž posvátná synoda, aby celá věc byla přenesena na našeho přesvatého pána (papeže),
jak to už tímto dekretem činí; a ten nechť svou obzvláštní moudrostí učiní to, co bude považovat
za užitečné pro křesťanstvo a spasitelné pro ty, kteří prosí o povolení kalicha.“
P. Pavel Liška
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Z farní kroniky
Lhenice
1915
Letošního roku stihla mne krutá rána odchodem mé hospodyně na věčnosť. Světlá tato
bytost narodila se v Přešíně č. 44, hejtmanství Plzeňského, dne 24. února 1858 jako manželská dcera Josefa Kalivody, mlynáře v Přešíně č. 44 a jeho manželky Terezie, rozené Vaněk
z Mišov č. 8. Její matka byla mojí vlastní sestřenicí.
Zvěčnělá Karolína Kalivodová obstarávala moji domácnost od 22. září 1877 až do své
blažené smrti. Střežíc jednak úzkostlivě svou panenskou čistotu a nevinnost, jednak hrozíc
se lékařského zakročení, nechala nemoc (nádor) zastarati a ačkoliv operace měla snadný
průběh, přece devátý den po ní v sobotu dne 21. srpna 1915 ve 3 hodiny ráno v Písecké
veřejné nemocnici klidně ve spánku svou šlechetnou duši vypustila, jsouc dříve na vlastní
žádost sv. svátostmi posilněna. Tělesnou schránku její dal jsem k jejímu přání do Lhenic
převésti, kde dne 24. srpna 1915 na sv. poli po levé straně kaple sv. Jana Nep. byla pohřbena. V Pánu zesnulá slynuvši milým zjevem a neobyčejnými dary ducha dobře pochopila důležitost farské hospodyně. V Č. Krumlově, v Lomci a ve Lhenicích byla osadníkům zářným
vzorem, starajíc se pečlivě o ozdobu domu Božího, háčkujíc krajku pro kostel, opravujíc
kostelní roucha, pekouc hostie a udržujíc kostelní prádlo ve vzorné čistotě – zadarmo. Své
dobré srdce ukázala odkazem 500 Kor. chrámu Páně ve Lhenicích k rukoum místního faráře
a 400 Kor. slepým dívkám na Kampě v Praze. Denně přijímala nejsv. Svátosti. Ač následky
leknutí po dlouhá léta pociťovala a i jinak churavěla, přece svou prostomilou vlídností každého okouzlovala, dovedouc se se svým vzácným taktem pohybovati i ve vyšších kruzích.
Do úřadu farářova se nemíchala, v úsudcích o jiných byla až úzkostlivě opatrna a nikdy
neměla s nikým nejmenšího nedorozumění. Začež ji lid přímo zbožňoval a znaje její mlčenlivost bez ostychu své starosti a tajemství ji sděloval. Proto jde o ní jeden hlas: „Takové
ženské už se nerodí!“… „Kdo by o té něco zlého řekl, byl by špatný člověk!“… „Z té slečny
nic nevyšlo! Ta kdyby byla mohla své vědomosti někomu odkázati!“… „Taková hospodyně
už do Lhenic nepřijde!“ atd.
Budiž ji zachována nehynoucí paměť!
1916
Jelikož nová kamna v bytě kaplana nevyhovují, dal jsem tam postavit ještě železná
kamna. Zařízení to stálo Kor. 20.40,- Pořídil jsem nové dveře k velkému chlévu. Truhlářská
práce K 17, zámečník 3 K 40h.
Dne 8.–9. května postavena na faře nová pumpa a opraveny chlévy.
Dne 24. června za bouře udeřil blesk do statku „chalupníků“ ve Lhotě Ratiborové a ztrávil pouze střechu.
Vysokým dekretem nejdůst. bisk. Ordinariátu v Č. Budějovicích ze dne 1. srpna 1916
č. 7187 jmenován jsem arciknězem Vimperského archipresbyteráta a dne 16. tm. složil
jsem služební přísahu v Č. Budějovicích do rukou Jeho biskupské Milosti.
30

Na počátku měsíce října dal jsem ze svého bytu odstraniti stará kachlová – tak zvaná
švédská – kamna, která zde po 40 let službu konala. Byla již chatrná a vyžadovala mnoho
paliva. Dal jsem sem postaviti železná kamna regulační. Přišla na 80 Korun a neosvědčila
se. Musím dáti postavit sem opět kamna kachlová.
Koupil jsem u Sester nejsv. Svátosti v Č. Budějovicích černou hedbávím vyšívanou kasuly
za 110 Korun. Starou černou nepotřebnou kasuly, zcela sešlou, jsem spálil.
Dne 19. října sejmuty s věže našeho chrámu Páně tři zvony a odevzdány k účelům válečným a sice zvon největší a nejmenší, které jsem byl před dvěma roky dal zhotovit a pak
sanktusový zvon. Největší zvon vážil 622 Kilogramů, ale vojenské velitelství v Praze uznalo
588!! Všude nesprávnosti… Nejmenší vážil 154 Kilogr. a sanktusový 20 Kilogr. Srdce mně
pukalo žalem, když jsem viděl zmar své práce… Škoda těch zvonů, které měly překrásný
soulad, jako když hudba hraje. –
Dne 21. listopadu zemřel stařičký zeměpán císař a král náš František Josef a v týž den
vstoupil na trůn císař Karel I.

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

Časopis Jan Prachatický rovněž na: http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku Jan Prachatický
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Ministranti vikariátu
Emil Růžička
Pocházím z Vlachova Březí. V mém
dětství mě k Bohu vedla má rodina, ve
které jsem vyrůstal, (zvláště maminka,
tímto jí chci také vyjádřit svůj vřelý dík).
Službu ministranta jsem začal vykonávat v 8 letech, do této služby jsem měl
snadnější vstup, protože mne do ní zasvěcoval můj starší bratr Ota. V té době
mne formoval P. Alois Haase, děkan ve
Vlachově Březí. Již tehdy mě zajímalo
hlubší prožívání mše svaté u oltáře spolu
s věřícími. Postupně jsem poznával smysl aktivního prožívání mše svaté. Začal
jsem chápat, jaký je to rozdíl, když někteří věřící přijdou do kostela skoro jako
do divadla nebo na koncert a jiní tam
přijdou proto, aby aktivně slavili oběť
Ježíše Krista. Přinášejí tam Bohu svůj
život, své hříchy, prosí za odpuštění, přijímají opravdově ve svém srdci všechny
přítomné a pak přijímají i samotného
Pána. Hodně jsme spolu o těchto věcech
diskutovali s mým bratrem Otou a tříbili
si názory. Postupně jsem začal vykonávat i službu lektora, kterou vykonávám
dodnes. Také se věnuji již několik let
dobrovolnictví v Tříkrálové sbírce jako
vedoucí skupinky.
1. března letošního roku přišel do naší farnosti náš nový duchovní otec Šimon Stančík ze
Slovenska, kterému jsme spolu s Vlastíkem Osičkou v jeho začátcích pomáhali se zabydlováním na faře a s poznáváním naší farnosti. Také jsem se podílel v pomoci na ministrantské
službě u oltáře. V létě mne duchovní otec Šimon Stančík oslovil, zda bych chtěl sloužit
u oltáře jako akolyta. Po svobodném zvážení mých osobních okolností jsem se rozhodl
pro přijetí této služby. Po osobní přípravě jsem 30. října 2016 přijal akolytát z rukou otce
biskupa Mons. Pavla Posáda v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí.
V této službě chci především sloužit Bohu, v jednotě s duchovním správcem naší farnosti, podle jeho pokynů, a podávat sv. přijímání nemocným a ostatním věřícím a tak vydávat
věrohodné svědectví Ježíše Krista ve světě.
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Stojí za přečtení
Elias Vella
Maria, Matka Ježíšova
Na Pannu Marii je dobré se dívat ze tří hledisek.
Maria je naším vzorem, ženou, z níž bychom
si měli brát příklad. Je zbytečné ji uctívat, když
se nebudeme snažit napodobovat její pokoru,
trpělivost, lásku a radost.
Maria se v našem životě stává také zkušeností. Zakoušíme ji, protože Maria je „žena“ a skrze
ženský prvek můžeme vejít do vztahu s Bohem,
vstoupit do rozjímání a poznávat a rozlišovat
Boží vůli. Maria nám v tom všem pomáhá. Navíc se s námi modlí, s námi uctívá a chválí Boha,
s námi mu děkuje. Proto je Maria v našem životě
zkušeností.
A nakonec se Maria stává charismatem.
Znamená to, že skrze ni můžeme evangelizovat ostatní. Známe hodně svatých, kteří evangelizovali skrze Marii. Stačí vzpomenout na
svatého Jana Pavla II., pro něhož Maria nebyla
jen matkou, ale i nástrojem evangelizace, na sv.
Maxmiliána M. Kolbeho, Ludvíka M. Grigniona
z Montfortu, Bernarda a jiné. Nejeden národ si Marii vybral za svou patronku. Svatyně
zasvěcené Marii můžeme najít na celém světě.
Když si kostel nebo země vybírá svého svatého patrona, kromě ochrany rodin, farníků
a celého národa od něj očekává poselství pro náš osobní život a poslání ve vztahu k druhým.
Když nám Ježíš dal Marii jako dar, nepozval nás pouze k tomu, abychom byli jejími obdivovateli a oddaně ji uctívali. Být mariánskou osobou znamená mnohem víc. Především
skrze Marii přijímáme poslání evangelizovat, představovat ji druhým jako matku, která
chce otevřít srdce všech lidí pro lásku Boha Otce a přijetí Ducha Svatého.
Pane Ježíši, děkujeme ti, že nám zjevuješ svou matku a dělíš se o ni s námi. Děkujeme ti,
že jsi nám na kříži dal Marii za naši matku. Děkujeme ti, že jsi nám ji dal i jako Matku církve.
Maria, matko naše, prosíme tě, abys i nadále kráčela s námi po cestách života a přivedla
nás bezpečně k břehům zaslíbené země, abychom s tebou mohli najít radost v nebeském
Nazaretě.
Z anglického originálu Mary – The Woman
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2016
PB
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
Svatý Mikuláš
Svatého Mikuláše jsem měl vždycky rád. Nosí dětem
dárky, je doprovázen andělem a čertem, sám předchází
Ježíška, co bych si mohl přát ještě víc? Několikrát, asi dvakrát nebo třikrát, jsem ho také dělal. Za tu legraci i dětskou
radost to vždycky stálo. Proto jsem se letos rozhodl, že to
zkusím znovu. Zprvu jsem to sice nabízel několika jiným
ochotníkům, ale když všichni svorně odmítli, bylo to jasné. Nakonec, dělal jsem v jedenácti
letech už čerta, a to tak přesvědčivě, že se mě bály nejen děti, ale i dospělí. Z toho je vidět,
že mám talent, a bylo by škoda ho zahazovat.
Asi po deseti letech jsem tedy opět stanul v úboru svatého Mikuláše před prudce bušícími dětskými srdéčky, abych do nich vlil trochu něhy a lásky, kterou přetékalo velkodušné
srdce tohoto starověkého světce. Bylo to v malém sále mé fary, kde se shromáždilo asi
dvacet dětí a deset dospělých v očekávání příjemně prožitého večera a mnoha dárků vyšší
hodnoty, než jakou nabízel televizní program. Jestli se toto jejich přání naplnilo, nevím,
ale rozhodně jsem se o to snažil. Usnadňovali mi to dva krásní andělé a jeden čert, s nimiž
jsem po zazvonění vstoupil do sálu, a pak už to začalo.
„Milé děti, tak jsem zase mezi vás po roce přišel …,“ spustil jsem svůj uvítací proslov,
avšak nebylo mi dopřáno ho dokončit.
„To není svatý Mikuláš, to je náš pan farář!“ oznámil všem svůj objev Péťa ze čtvrté třídy.
„Ano, ano, je to pan farář,“ přidávaly se další děti a jedno z nich uvedlo i argument:
„Má důchodky s odlepenou podrážkou jako on!“
Začínalo mi být hned na začátku trochu horko. Naštěstí si toho povšiml jeden z andělů,
ovanul mě křídly a já mohl duchapřítomně pokračovat.
„Dobrá, Holmesíci, jsem teda pan farář. V tom případě vám rozdám tužky a papíry
a bude předvánoční písemka z náboženství. Kdybych byl ale přece jenom svatý Mikuláš
rozdával bych místo toho dárky…“
Děti náhle zmlkly a po chvíli promluvil jako první opět Péťa:
„Asi jsem se spletl. Přece jen je to Mikuláš.“
„To bych řek’,“ přispěchal mi na pomoc nečekaně čert a zařinčel řetězem tak silně, že
se všechny děti začaly třást a malá Maruška špitla jemným hláskem, že chce na záchod.
Odvedla ji tam její maminka, a když se ptala ještě menšího Jarouška, jestli nechce také,
odpověděl, že teď už ne.
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To už přinesli andělé dva velké koše plné dárků a chystalo se jejich rozdávání.
„No vidíte, Budulínci, jak dovedete být najednou hodní,“ ujal jsem se zase své přerušené
role. „Mám tady pro vás plno dárků, ale napřed se musím zeptat, jestli jste nezlobili, pomáhali rodičům, modlili se a kdoví co ještě, abyste si ty dárky taky trochu zasloužili.“
Děti se začaly překřikovat, kdo toho víc udělal. Dověděl jsem se úžasné věci. Ve škole
se pilně učily, doma pomáhaly rodičům, odpoledne chodily do parku venčit psy a mladší
sourozence, večer se nedívaly na televizi, ani když dávali horory, modlily se za spolužáky,
učitele a uhelné prázdniny.
Jako svatý Mikuláš jsem z toho byl bez sebe. I andělé se začali dojetím vznášet a čert
řekl, že je to v pytli a půjde se umýt a vyzpovídat.
Rozdali jsme dětem všechny dárky a poděkovali Pánu Bohu i svatému Mikuláši za krásný
večer, na který budeme rádi vzpomínat. Pokazil ho trochu jen Péťa, který mi při odchodu
řekl, že jsem to byl stejně já, ten svatý Mikuláš. Z výchovných důvodů jsem ho proto musel
strčit do pytle po čertovi a zavázat řetězem.
Na děti však musí být člověk nejen přísný, ale také milosrdný, zvláště když je knězem.
Proto jsem ho tam nenechal moc dlouho. Brzy ráno po rozednění jsem ho zase pustil.
Půlnoční
Klepu se při tom zimou, protože je kolem nuly, klepu se trémou, protože mě sleduje
tolik lidí, ale klepu se rád. Klepu se takto každý rok o půlnoční mši svaté, kterou jako kněz
sloužím. Lidé po rušném Štědrém dni nadprůměrně zaplňují studený kostel a očekávají,
co hřejivého jim ten bíle oblečený strejda řekne. Ještě neví, co to bude. Neví ani to, že on
to také neví. Na ambonu mám sice list s kázáním, které jsem si předem připravil (potíce se
přitom na studené faře), jenže vždycky je to nakonec nějak jinak. Vždycky jim musím říct
ještě něco jiného, nebo úplně jiného, než jsem zamýšlel. Řeknou si o to už tím, že vůbec
v takové zimě o půlnoci přijdou. Když vidím, jak se i oni klepou, je mi jasné, že si zaslouží
něco lepšího. A tak musím improvizovat, byť to neumím.
„Také je vám taková klendra, milí farníci – otužilci?“ začal jsem neformálně. „Já mám na
sobě dva svetry a stejně to nemůžu vydržet. Nemůžu, ale musím. Zrovna tak jako vy, kteří
k tomu budete muset vydržet i moje kázání. Kdyby se ale někomu nelíbilo, může klidně
odejít. Kam jdete? Vždyť ještě ani nezačalo. Nikam nepospíchejte, jsou přece Vánoce. Víte
vůbec, kdo má dneska narozeniny?“
„Já,“ ozval se asi desetiletý chlapec z třetí lavice.
„No a jestlipak víš, kdo je má ještě?“ navázal jsem s ním dialog.
„Můj brácha, protože jsme dvojčata,“ odpověděl.
„To muselo být u vás dneska veselo.“
„Nestěžuju si,“ pravil malý oslavenec, „dostal jsem jako dárek Pytlík smíchu. Mám ho
tady s sebou, chcete ho ukázat?“
Než jsem stačil říct, že ne, vyndal ho a zapnul. Ke skřekotu z pytlíku se přidaly vzápětí
všechny přítomné děti i pár dospělých a za chvíli se řehtala polovina kostela. Když se po
několika minutách uklidnili, mohl jsem pokračovat.
„Doufám, že tvůj brácha dostal jiný dárek.“
„Ano, paviána. Brácho, ukaž ho!“
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Zakřičel jsem: „Ne!“, ale bylo už pozdě. Vypuštěné malé opičí mládě přeskakovalo z lavice na lavici, pak se vyhouplo na kazatelnu, tam si trochu zacvičilo, také přitom dvakrát
zavřískalo, takže si někteří farníci mysleli, že paní Nováčková začala zpívat žalm, ale pak
se naštěstí zase vrátilo ke svému novému majiteli, pod jehož kožichem mu bylo zřejmě
tepleji. Samozřejmě, že teď už se smál celý kostel a mě nezbylo než trpělivě počkat, až se
všichni zase ztiší.
„No, začíná nám to docela hezky,“ konstatoval jsem pak, „díky Bohu, že jste jen dvojčata
a ne šesterčata.“
„To sice nejsme, ale máme ještě ségru,“ spustilo opět to nejupovídanější dítě na světě.
„Ta, doufám, dneska narozeniny nemá.“
„Narozeniny ne, ale svátek a dostala k němu magneťák. Takovej jste, pane faráři, ještě
neviděl. Evičko, podej ho sem a strč tam ňákou kazetu!“
Sestra Eva mu podala svůj nový magnetofon velikosti botníku a já už nebyl schopen v tu
chvíli vůbec reagovat. Naštěstí zareagoval Bůh. Píseň, která vzápětí z magnetofonu silou
asi sedmdesáti decibelů zazněla, byla Tichá noc. Přidali jsme se postupně všichni a tuto
překrásnou koledu si radostně zazpívali.
Teprve pak jsem konečně mohl pronést kázání.
„Nebudu se už ptát, kdo má dnes narozeniny nebo svátek. Já vám to povím všechno
sám. Milé děti, milí dospělí, dneska má narozeniny sám Pán Ježíš. Doufám, že ho všichni
znáte, a nebudu vám muset tudíž o něm kázat moc dlouho.
„Já ho neznám,“ ozval se známý komunista Vejmelka ze zadní lavice, „jakej Ježíš?“
„Nazaretskej, ty troubo,“ houkla mu do ucha vedle sedící manželka a kopla ho do kotníku, aby byl zticha.
„Narodil se v dalekém Betlémě před dvěma tisíci lety,“ pokračoval jsem, „ale přesto je
i dnes velmi blízko každému z nás. Má nás totiž rád. Vede nás k tomu, abychom se měli rádi
všichni. Proto si o Vánocích dáváme dárky. Doufám, že jste nějaký krásný dárek dostali i vy,
kteří dnes narozeniny ani svátek nemáte.“
„Já jsem dostal vodní pistoli s dostřikem deset metrů,“ pochlubil se nějaký další kluk
z první lavice. „Viďte, že střílí přesně,“ dodal, když mě zkropil.
„A já stavebnici ‘Malý pyrotechnik’, přidal se jeho kamarád. „Mohl bych si půjčit tu svíčku na oltáři, abych ji vyzkoušel, pane faráři? A být vámi, tak bych si lehnul.“
Byla to opravdu velmi krásná půlnoční mše svatá. Děkuji Bohu, že zase budu moci sloužit další. Za rok.
(C) Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kostelní Vydří, 2007
Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou
nezištnost a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru.
S poděkováním účetní a redakce.
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Knižní novinky
Oběť případu Babice Jan Bula 1920-1952 • František Kolouch
váz., 310 s., 399 Kč
V červenci 1951 zazněly ve škole v Babicích výstřely. Zemřeli tři funkcionáři
MNV. Třebaže již druhý den byli pachatelé dopadeni, využil komunistický režim
událost jako záminku pro likvidaci dalších „nepohodlných“ osob. Rozpoutal tak
jednu z největších represivních akcí v dějinách Československa.
Y-Bible • Bible katolické církve pro mládež
431 s., 590 Kč
Y-Bible sice nenahradí kompletní Bibli a její studium, ale může být vynikající
pomůckou pro ty, kdo se teprve učí Boží slovo poznávat a naslouchat mu: pro
dospívající a mladé křesťany, pro katolíky, kteří sice léta chodí do kostela, ale
nejsou zvyklí sami si číst v Bibli, pro konvertity i odrodilce, kteří se po létech
vracejí k životu s Bohem a s církví.

www.ikarmel.cz

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

Liturgie (nejen) pro děti
Sešitky Liturgie pro děti jsou barevné osmistránkové knížečky A6 s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby
slova, příběh a hádanku. Jsou pomůckou, která chce být nápomocnou plnění evangelijního
poslání „Nechte maličké přijít ke mně…“ Určeny jsou pro rodiny s dětmi a pro katechezi
dětí ve věku především 2 – 11 let. Veškeré informace k využití sešitků najdete na stránkách
www.liturgieprodeti.cz. Objednat si je můžete ve farní kanceláři v Prachaticích a na mob.
603 859 190.
V našem vikariátu mnohé rodiny sešitky s liturgickými texty používají již třetím rokem. K dispozici je nyní cyklus A. Ten pro diecézi zakoupil Spolek Most, který podporuje
pastorační aktivity všech věkových skupin v diecézi. Spolku budou předány vybrané příspěvky za Liturgie pro děti. Spolek Most je také možné kdykoliv podpořit na číslo účtu:
4200053535/6800
Spolek Most – České Budějovice Biskupská 4, 370 21 České Budějovice IČO: 49021125,
DIČ: CZ49021125
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Vypravili jsme se
Kaple, kapličky, Boží muka a křížové cesty
V tomto předvánočním čase se můžete vypravit na výstavu obrazů, obrázků a vyprávění
výtvarnice a naší spoluredaktorky Mirky Fridrichové Kunešové. Výstava, kterou pořádá
ve svých prostorách Městská knihovna Prachatice, je otevřena již od počátku listopadu
a potrvá do poloviny ledna 2017. Fotografie pocházející většinou z fotodokumentace obrazů již umístěných v kaplích a kapličkách zachycují jak hotové malby, tak také postupy restaurování poškozených obrazů. Můžeme být také svědky vzniku nových obrazů, na nichž
autorka používá historickou technologii malby ve vrstvách, technologii, která je prověřena
staletími. Staromistrovská malba zaručuje trvanlivost maleb na kovovém podkladu, které
musí vydržet střídání teplot, vliv UV záření i zašpinění prachem.
V úvodu k výstavě nabízí autorka trochu teorie o umění stavitelství – architektuře, kterou dělíme na dvě základní skupiny – náboženskou a civilní. Zabývá se zde, jak už z názvu
vyplývá, objekty náboženskými a vysvětluje jejich podstatu a určení. Výstava je doplněna
texty, které vyprávějí příběhy obrazů, kaplí a kapliček a také lidí, kteří spolu s nimi prožívali
své osudy.
Z komentářů vyjímáme:
Kaple je zpravidla menší uzavřený prostor, který byl součástí hradu, zámku, ale i školy, ústavu, ba i nemocnice nebo část kostela. Také funkce kaple se lišila od větších, například farních
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kostelů a chrámů. Duchovní v ní
mohl sloužit mši svatou, mohla být
místem křtin nebo naopak pohřebních obřadů…
Kapličky, nehledě k tomu, že
tak může být označena malá kaple,
nemají již vnitřní prostor. Mohou
být postaveny z cihel, vytesány do
kamene nebo sestaveny z velkých
bloků. Také účel kapliček je různý.
Některé byly postaveny na paměť
události, většinou smutné – třeba
smrt poutníka, ale také jako poděkování, kdy došlo k záchraně nebo
dokonce zázraku. Jiné stávaly při
cestě na okraji pozemku, který byl
součástí hospodářství…
Boží muka – již sám název
napovídá, že se jedná o vzpomínku
na neštěstí. Stejně jako výklenkové
kapličky měla i boží muka výklenek
pro umístění sošky svatého patrona nebo jeho obrazu, případně obrázek vyprávěl dávný příběh…
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Stalo se
Svoboda je dar
Dnes je to pro nás již samozřejmost. Svoboda, demokracie. Mnoho mladých lidí si ani
nedokáže představit, co za hrůzy způsobil minulý režim. Někteří starší zapomínají a jeho
příznivci v tichosti vyčkávají v naději na jeho znovuobnovení.
Je listopad. Žluté a červené listy se již dávno snesly ze stromů a proměňují se v našedlou
směs na blátivé zemi. Z oblak se snášejí ledové kapky deště a vzduch je mrazivý. A přesto,
u malého altánku ve Štěpánčině parku hned za branami starého města Prachatic se choulí
kolem čtyřiceti lidí. Déšť se jim opírá do ramenou, otáčí deštníky a promáčí boty.
Již uplynulo mnoho let, co tisícovky studentů, umělců a lidí toužících po svobodě vyšly
do ulic, aby ukončily útlak komunistické moci, aby se obrátily k demokracii. Uběhlo mnoho
času od doby, kdy lidé, kteří bránili svobodu a demokracii, umírali pod komunistickou mocí.
Je to dávno, avšak nesmíme zapomínat.
Do uplakaného podvečera se rozeznívají tóny české hymny, z nichž příjemně mrazí, jak
každou notou proudí energie českého národa a hrdost na svoji vlast.
Po úvodu dostává každý ze zúčastněných papírek, na který může napsat, co pro něj
znamená svoboda. Na chvíli se rozhostí ticho, rušené jen tančícími kapkami deště a občasnými kroky, to jak jeden nebo druhý svůj papírek připevňuje na železnou síť, představující
nesvobodu, spoutání a uvěznění. Do panujícího ticha a klidu se rozeznívají písně, které
zpívají děvčata z prachatické střední pedagogické školy za doprovodu houslí.
Celým večerem provázel otec Vojtěch Vágai, který již připravil několik velice zajímavých
akcí pro mládež, a nejen pro ně, a stejně tak dnešní Happening. Setkání, určené hlavně
k připomenutí listopadové události, vystihl velmi hezky v několika bodech.
Svoboda je dar, naši předkové za ni položili život. Je to něco křehkého, co má své hranice. Musíme si ji vážit a děkovat Bohu za to, že můžeme žít jako svobodní lidé. Za to, že nás tak miluje
a již od počátku nám dává možnost rozhodnutí.
Poté následovala osobní tichá modlitba, za svobodu, za lásku, za mír.
Lidé v autech projíždějících okolo i kolemjdoucí se zastavovali a hleděli směrem k altánku, osvětlenému trikolorou, jež svítila do tmy jako naděje v nejistých časech. Ještě než si
účastníci mohli dopřát trochu horkého čaje, jenž byl pro ně připraven, následovala společná
modlitba, poděkování Bohu a prosby o pomoc, abychom dobře zacházeli se svobodou - s darem, který nám byl dán, aby sloužil
dobru a pomáhal žít naplněné životy.
A kapky deště volně stékající za
střechy altánku se proměnily na
třpytivé rampouchy. Nedovolme,
aby jako kapky deště zamrzla demokracie v naší zemi. Nedovolme,
aby se vrátil útlak, strach a bezmoc.
Stavme se alespoň modlitbou za svobodu, lásku a pravdu.
Tereza Langová
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