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Padělání bankovek i padělání slov se trestá.
++++++++++
Kdo má v srdci bázeň Boží,
toho nepřemůže
strach.
++++++++++
Rouhání proti Duchu Svatému – nejhorší hřích.
Volání k Duchu Svatému – nejlepší modlitba.
++++++++++
Bůh není svět, jako malíř není obraz.
Svět není Bůh, dílo není jeho původce.
++++++++++
Rozlišuj a uvažuj:
Bůh slyšený je pravý Bůh.
Bůh smyšlený je klamný bůh.
++++++++++
Lepší lidé nejsou ti, kdo mají lepší věci, ale ti,
kteří mají lepší vztahy.
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cera má zkouškové. Tedy
období zkoušek na vysoké škole. Tam je totiž takový systém,
že se chodí několik měsíců na
přednášky, vlastně vůbec se nezkouší a úkolů je pramálo. A pak je doba, kdy musí
získané vědomosti předložit pánům profesorům
(a také profesorkám samozřejmě). Je to v podstatě takové mezidobí mezi dvěma semestry, a jestliže předtím chodila do školy na přednášky téměř
denně, teď je doma, tak trochu se učí a jednou,
někdy dvakrát týdně odjede na zkoušku. Vzpomněl jsem si na to v neděli v kostele, když kněz
vyšel ze sakristie v zeleném ornátu. Napadla mě
podobnost s církevním rokem. I tady je jakýsi letní (Velikonoce) a zimní (Vánoce) semestr, kdy je
nám cosi dáváno, tedy přesněji nabízeno a jen na
nás záleží, co si z toho vezmeme. Vlastně stejně
jako v té škole. Nikdo to do nás nemůže nacpat
násilím, jen apelovat, že je v našem zájmu nabízené dary přijmout. V církvi i ve škole, pokaždé
dle charakteru. A pak přijde zkouškové období
a liturgické mezidobí. Dokonce téměř ve shodné
době. Můžeme je využít po svém. Nikdo nás do
ničeho netlačí, máme relativně čas a i podnětů
zvenčí je mnohem méně. Zkouška je až za pár
dní, tak co se nervovat. Dlouho jsem chápal liturgické mezidobí jako čas, kdy se nic neděje, všední dny přečkávání. Doba slavení, velkých slov,
duchovních aktivit a dalších se svátky spojených
záležitostí skončila. Jsme toho mnohdy plni, každý podle svého přístupu. Ale nyní je čas přijaté
svědectví předávat dál. Není to období čekání na
další svátky, ale období práce, období, kdy máme
zhodnotit vše, co jsme obdrželi. Doba naší osobní
aktivity. Do začátku doby postní nám zbývá ještě
pár dní „zkouškového“, kdy se od nás očekává, že
vydáme svědectví, a Popeleční středou počínaje je zas svědectví nabízeno nám. Ale ne proto,
abychom je uchovali, ale rozmnožili. Tak do toho,
zápočet nám nikdo zadarmo nedá.
JP

Z liturgického kalendáře
Ne

5. 2. 5. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
Po 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, L. b.: červená
St
8. 2.	Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho, L. b.: bílá
		nebo nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny, L. b.: bílá
Pá 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny, L. b.: bílá
So 11. 2.	Nezávazná památka Panny Marie Lurdské, L. b.: bílá, Světový den nemocných
Ne 12. 2. 6. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
Pá 17. 2.	Nezávazná památka sv. Alexia a druhů, mučedníků, L. b.: červená
Ne 19. 2. 7. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Út 21. 2.	Nezávazná památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve,
L. b.: bílá
St 22. 2.	Svátek Stolce sv. apoštola Petra, mše: Gloria, preface 1. O apoštolech,
L. b.: bílá
Čt 23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, L. b.: červená
Ne 26. 2. 8. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
St
1. 3. Popeleční středa – den přísného postu, mše: po homilii svěcení popela,
preface 3. nebo 4. postní, na konci mše modlitba nad lidem, L. b.: fialová,
druhý díl breviáře, žaltář 4. týdne
Ne 5. 3. 1. neděle postní, mše: na začátku svěcení popela, Krédo, preface vlastní, na
konci mše modlitba nad lidem, L. b.: fialová, žaltář 1. týdne
SV. JOSEFINA BAKHITA
Své původní jméno si snad ani nepamatovala. Narodila se v muslimské rodině v Súdánu,
a když jako malá vytrhávala na poli plevel, byla unesena a prodána do otroctví. Od únosců
dostala jméno Bakhita, což znamená „šťastná.“ Při otrockém zacházení však šťastná být
nemohla. Vícekrát byla prodávána na trzích v Chartúmu a Obejde, poznala mnoho tělesného i duševního utrpení. Pak dostala za pána italského konzula Kalista Legnaniho, který
s ní zacházel jako s člověkem. Laskavost a přívětivost nových majitelů provázela však touha
po domově a vlastní rodině. Jelikož politické změny přiměly Legnaniho k návratu do Itálie,
vzal Bakhitu sebou. Tam ji svěřil svému příteli Michielimu, v jehož rodině se narodila dcera
a pěstounka vykoupená z otroctví mu přišla vhod.
Rodina, která z důvodů pracovních povinností potřebovala odcestovat, dala dceru
i s ošetřovatelkou do péče katechumenického ústavu sester kanosiánek. Bakhita se tak
setkala s Bohem, jehož existenci už jako malé dítě tušila při pohledu na slunce, hvězdy
a měsíc. Tenkrát si kladla otázku, kdo může být jejich pánem? Ve vzpomínkách uvedla, že
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jej chtěla poznat a vzdávat mu chválu.
U sester kanosiánek se jí to podařilo.
Po katechumenátu přijala v lednu 1890
křest a nové jméno Josefína. Po návratu
paní Michieliové, které předala dceru,
zůstala v klášteře. 8. 12. 1896 složila
sliby v Kongregaci sv. Magdalény z Canossy. Velkou úctu měla ke křtitelnici,
u níž si připomínala, že to je místo, kde
se stala Boží dcerou. Ta událost znamenala pro ni víc než osvobození z otroctví. Také my bychom měli častěji myslet
na význam svého křtu.
V klášteře vařila v kuchyni, vyšívala
i bývala ve vrátnici. Zprvu svou odlišnou barvou pleti způsobovala rozruch
a sama tím dost trpěla. Svou laskavostí
však získala srdce mnohých. Byla přezdívána „Africký květ“ nebo i „Šťastná
sestra.“ Konec života prožila v nemoci
a v agonii se vracela do doby otroctví,
žádajíce povolit těžké řetězy. Zemřela v pověsti svatosti v r. 1947 a 1. 10. 2000 byla kanonizována.
Podle www.catholica.cz

Noví akolyté
Při nedělní mši svaté
v Prachaticích 8. 1. 2017
byli novými akolyty ustanoveni a biskupem Pavlem
Posádem k této službě požehnáni bratři Šrámkové
z Prachatic a bratři Kubernové z Volar, kteří už předtím sloužili jako pomocníci
při rozdílení eucharistie. Ať
je jim Pán Ježíš stále blízkým.
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Boromejky
Silný není ten, kdo dokáže pouhým pohledem
složit někoho na lopatky,
ale ten, kdo pouhým úsměvem někoho postaví na nohy.
Dcera…
Paní L. bylo 72 let. Do hospicu přišla v pokročilém stádiu rakoviny
dělohy a trpěla velkými bolestmi. Dcera se už nedokázala o maminku
postarat, bylo jí to velmi líto a po celou dobu pobytu ji doprovázela. Byla
už velmi vyčerpaná a na pobyt v hospici si vzala neplacené volno.
S paní jsem se seznámila velmi brzo po příjmu. Přijímající personál jí moje duchovní
služby nabídl. Paní mě chtěla poznat, protože se toužila modlit denně růženec, jak byla
poslední dobu zvyklá. Dcera jej neuměla, a proto byla ráda, že mohu mamince vyhovět.
Seznámení s pacientkou bylo velmi srdečné. Opravdu mě přivítala s touhou se modlit.
V rukou držela růženec. Její dcera vždy odcházela, když já jsem na pokoj přišla.
Po první modlitbě růžence jsem s paní začala povídat o životě. Pocházela z vesnice nedaleko Brna. S manželem vychovávali spolu dceru a syna. Ona byla plně zaměstnána. Své
děti nechala pokřtít a tím skončila její náboženská výchova, protože byla doba tvrdé totality
a ona se bála, jako mnoho jiných, že by děti měly potíže a nemohly studovat, proto ani ona
s manželem žádnou křesťanskou aktivitu nevyvíjela. Když bylo jejím dvěma dětem kolem
deseti let, otěhotněla potřetí, ale pro těžkou životní situaci si netroufala dítě přivést do
rodiny. Rozhodla se pro potrat. Pocit velké viny se promítal do celého jejího dalšího života.
Po smrti manžela jí kamarádka nabídla, aby s ní jezdila na pouť. Při jedné pouti u Panny
Marie v Žarošicích dostala sílu se z této velké viny vyzpovídat. Začala žít svůj život víry
a upřímného vztahu k Bohu. Řekla, že od té doby stále dělá pokání za tento hřích a stále ji
vina pronásleduje. Ujistila jsem ji, že když už je to vyznané ve svátosti smíření, nebudeme
o tom dále hovořit. Ona udělala pravý opak. Začala to říkat ošetřujícím sestrám a řekla
to i své dceři, která o tom do té doby vůbec nevěděla. Dcera z toho byla trošku šokovaná
a říkala mi, že si vzpomíná na tu dobu, kdy maminka odjela do nemocnice, pak se vrátila
a už nikdy to nebylo takové jako dříve. Vnímala i jako dítě, že se NĚCO stalo, co narušilo
jejich úzký rodinný vztah. Ale život šel dál...
Napřed jsem to paní L. vyčítala, že to mohlo zůstat jen mezi námi, jenže ona tvrdila,
že to je její pokání a že tu svoji nemoc bere také jako pokání za usmrcení dítěte a za to, že
dětem nepředala víru a oni teď neumí z víry žít. Věděla, že to bylo děvčátko. Denně jsme
to promodlívaly v růženci. Ctila Pannu Marii, a tak jsem s ní udělala akt odevzdání toho
dítěte. Pojmenovaly jsme děvčátko Marií a pokřtily ji. Pozvala jsem místního kněze a ona
přijala svátost nemocných. Velmi se uklidnila a měla jediný zájem – zda ji to její děvčátko
pozná a odpustí jí, že se nemohla narodit. Svou smrt přijala velmi statečně a odevzdaně.
Na setkání s manželem a dcerou se už těšila, protože se její zdravotní stav denně horšil víc
a víc. Přestávala mluvit, už jsem se modlívala růženec sama, někdy s námi poseděla i dcera.
Pochopila jsem, že je čas ujat se i jí. Paní L. měla o dceru velký strach, že se bude trápit,
a vyslovila přání, aby, až bude umírat, u toho dcera nebyla. To u ní vůbec nepřicházelo
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v úvahu. Chtěla u maminky být do konce. Velmi si vážila mojí každodenní návštěvy a mé
modlitby u maminky. Jenže také jí síly docházely. Radila jsem jí, aby si jela domů odpočinout, že bude hůř, ale nechtěla. Někdy ji vystřídal na sobotu její bratr s manželkou, nebo
přijel její manžel. Paní u nás strávila asi pět týdnů. Tři dny před smrtí mi její dcera říkala,
že musí jet domů a něco důležitého zařídit. Vrátí se v neděli večer. Mě napadlo, že to není
už to nejlepší, co mohla udělat, ale nebránila jsem jí a vyprávěla jsem jí svůj příběh, jak jsem
u své umírající maminky poctivě seděla tři dny a noci a ona si umřela, když jsem odešla
na mši do kostela. Řekla jsem jí, že když se to stane, ať si nic nevyčítá, že někdy naši drazí
nechtějí, abychom se trápili víc, než uneseme.
Paní L. umírala v sobotu. Sestry, které měly službu, mě volaly, abych přišla, protože
vnímaly, jak jsem byla pro ni důležitá. Byl u ní její syn a snacha. Když jsem vešla do pokoje,
byli tak bezradní... Nabídla jsem jim, že u maminky zůstanu, ať si odejdou. Přijali to vděčně.
Začala jsem se modlit nahlas růženec, a i když byla paní v agonii, na modlitbu zareagovala.
Když jsem se domodlívala poslední desátek bolestného růžence, paní L. přestala dýchat.
Zavolala jsem syna, aby se mohl s maminkou rozloučit. Její dceři jsem vzkázala, aby se
netrápila, že jsem seděla u maminky za ni.
Uběhlo asi deset dnů. Přijela dcera a přivezla sestrám na oddělení kytku. Jednu jsem
dostala také. Byla plná bolesti, ale vděčná za to, co v hospici prožila. Pak přijela zase, ale
nesetkaly jsme se. Napsala velmi hezký dopis sestrám na oddělení. Bylo to před vánočními
svátky. Opsala jsem si její mailovou adresu a napsala jsem jí pár řádek, jak na maminku
často vzpomínám, kdykoliv vejdu na ten pokoj... atd.
Ona mi brzy odpověděla a tak začalo naše dopisování. Měla jsem radost z toho, jak
zraje a prohlubuje se její vztah k Bohu. Asi po roce jsme se osobně setkaly a dlouho spolu
srdečně hovořily. Její bolest ze ztráty maminky vyzrála do něčeho ušlechtilého a krásného.
Přeje jí pokoj a radost, kterou v nebi zažívá, a ona je také konečně šťastná ve svém životě
a přikládá to mamince, která jí z nebe žehná.
Pane faráři, namáháte se zbytečně …
Pan Č. k nám přišel jen na přechodný pobyt, ale upadl při chůzi hned první den pobytu.
Od té doby ležel a jeho stav se zhoršoval. Stačila jsem si s ním ještě popovídat o životě, byl
velmi sečtělý, dalo by se s ním povídat o všem, ale byl silně nedoslýchavý. Jednou jsem šla
kolem pokoje a slyšela, že pán velmi křičí o pomoc. Když jsem se k němu přiblížila, volal,
že umírá, ať něco uděláme. Velmi namáhavě dýchal. Žádala jsem jej, aby se tolik křikem
nevysiloval, že neumírá. Když ale stále opakoval, že umírá, nabídla jsem mu, že zavoláme
pana faráře. On mi na to odpověděl: „Pana faráře nevolejte, on stejně není doma.“ Sedla
jsem si k němu, držela jej za ruku a čekala jsem, až se uklidní. Když zase začal s tím, že
umírá, hlasitě jsem mu do ucha říkala slova modlitby. Chvíli poslouchal a pak řekl: „Pane
faráři, namáháte se sice dobře, ale je to zbytečné, já umírám.“ I přes vážný stav pána to bylo
úsměvné. Přišla paní doktorka, jeho dýchání se podařilo upravit, pán usnul. Já jsem druhý
den odjela na dovolenou. Myslela jsem na něj po celou dobu, myslela jsem, že určitě zemřel.
Po dvou týdnech jsem se vrátila a pán ještě žil. Počkal na mě a nakonec i na pana faráře,
kterého jsem stačila zavolat…
Ze vzpomínek S. M. Sebastiany,
které napsala postupem let svého doprovázení v prachatickém hospici
7

Pouť
Novoroční pouť a mše v Chrobolech
Je první den v novém
roce. Slunce se opírá do
sněhových závějí. Sníh
se třpytí, jako by někdo
kolem dokola rozházel
stovky diamantů. Na
větev dosedl malý ptáček a sněhová peřinka
nehlučně sklouzla dolů.
Studený vzduch rozráží
zvuk zvonu z nedalekého
kostela. Jako každý rok
i letos se 1. 1. 2017 od
13:30 hodin koná v pošumavských Chrobolech
novoroční mše, na kterou
se scházejí lidé z blízkého
i dalekého okolí oslavit
Nový rok díkem Bohu.
Chroboly jsou malebná vesnička obklopená hustými lesy. Krásnou dominantou je původně
gotický kostel, přestavěný do barokního stylu, s vnitřním vybavením zlidovělého rokoka,
shlížející na vesničku z malého pahorku. U vstupní brány můžeme spatřit sochu Jana Nepomuckého z 18. století.
Po silničce vinoucí se do kopce se blíží zástup poutníků jdoucích z Diecézního centra
života mládeže Ktiš, kteří se chtějí připojit k zástupům vstupujícím do kostela. V kostele
se ozývá šepot, šoupání nohou i kroky příchozích. Pak se ozve zacinkání a náhle je všude
ticho. Paprsky prostupující skrze vitráže vrhají fialové světlo na sochy na bočním oltáři.
Vzduch je studený a z kamenné podlahy stoupá chlad, který se sem pomalu vkrádal již
od začátku zimy. Plamínek svíčky lehce kmitá a několik kapek vosku stéká po hladkém
těle svíce dolů. Slova kněze Vojtěcha Vágaie, oděného v dlouhém zlatém rouchu, se nesou
ztichlým prostorem. Po znamení kříže na konci mše se rozeznívá hlas sboru, doprovázený
slavnostní melodií varhan. Píseň Narodil se Kristus Pán jako by se zhmotňovala ve vzduchu
a rozehřívala snad každé srdce v kostele. Poté má každý možnost přistoupit k přímluvné
modlitbě s knězem.
Lidé pomalu proudí ven. U vstupních dveří každý, kdo dnes přišel, obdrží malý dárek
v podobě sušenky a malého látkového kapesníčku s motivem krásného chrobolského kostela. Venku fouká ledový vítr, ženoucí šedivé mraky přes slunce. Je sice zima, ale srdce lidí
odcházejících z kostela jsou naplněna teplem lásky a Boží přítomnosti.
Tereza Langová
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Jubilejní rok
Logo jubilejního roku napovídá, že letos uplyne 40 let od svatořečení našeho rodáka Jana
N. Neumanna. Když na počátku 90.
let přišel do Prachatic pan děkan
Jaroslav Havrda, velmi si přál, aby
se rodiště světce stalo poutním
místem. Brzy po jeho příchodu byla
opravena a vysvěcena kaple v kostele a byla do ní umístěna křtitelnice, u které byl Jan N.
Neumann pokřtěn. Ve spolupráci s městem Prachatice se pravidelně v červnu konají oslavy sv. Jana,
kterým předchází Dny duchovní hudby. V roce
2011, kdy jsme si připomínali 200 let od světcova
narození, nás diecézní biskup Jiří Paďour vyzýval,
abychom se především my, žijící ve světcově rodišti
a vikariátu, inspirovali jeho životem. „Je to VÁŠ světec!“
znělo z jeho úst.
Letos termín oslav připadá na 16.–17. 6. Předcházet jim budou tři čtvrteční večery s koncerty v kostele sv. Jakuba. 1. 6. se navíc během dne stanou Prachatice
městem sv. Jana díky programu pro děti a všechny účastníky již vyhlášeného výtvarného a literárního projektu. Budeme hostit i Národní misijní pouť, kterou každoročně na
různých místech republiky pořádá Papežské misijní dílo dětí. Poslední květnovou sobotu
(27. 5.) se sejdeme na hranicích v Novém Údolí - Haidmühle s poutníky z děkanátu Freyung - Grafenau na Pouti rodin. Ve spolupráci se sestrami boromejkami proběhne řada
setkání i ve světcově rodném domě. Tím prvním bude v únoru víkendový pobyt dětí, které
se za misie dnes pravidelně modlí, a dětí, které letos pomáhaly na tříkrálové koledě.
Tyto a další aktivity a setkání potřebují vaši podporu - modlitební i finanční. Dále bude
potřeba pomoci i organizačně. V případě ochoty pomoci se obracejte na vikáře P. Josefa
Sláčíka nebo na farní kancelář v Prachaticích. Vše potřebné k akcím a oslavám naleznete
na www.farnostprachatice.cz a fb Prachfar; aktuálně vždy na plakátech.
Předem děkujeme a již nyní se těšíme na setkání s vámi.
Lenka Hanžlová, vikariátní zástupce pro katechezi
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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Kláštery
Klášter Teplá
Naše vyprávění o slavných českých klášterech se časově posouvá z dob středověku do
období baroka. Přestože byly tyto kláštery někdy zakládány již ve 12. století, jejich největší
sláva přichází v letech po třicetileté válce, kdy jsou románské nebo gotické stavby upravovány a vybavovány barokními oltáři, malbami, sochařskými díly i zlatnickými pracemi
honosného stylu barokního.
Historie založení tepelského kláštera se pojí s osobou šlechtice a dvořana blahoslaveného Hroznaty Tepelského z Ovence (kol. 1170–1217). Jeho otec Sezema byl patrně královským levobočkem a matka Dobroslava pocházela z rodu Černínů. Žil dobrodružným
životem, zúčastnil se třetí křížové výpravy (1188) vedené Jindřichem VI. Po jejím ukončení
se navrátil do Čech a od svého krále získal několik panství na západě země spolu s úkolem
chránit hranice. Roku 1193 založil klášter premonstrátů v blízkosti svého hradu Teplá na
základě papežského svolení Celestina III. První konvent premonstrátů přišel v roce 1197
ze strahovského kláštera. V roce 1202 pak založil ženský protějšek tepelského kláštera –
Chotoviny. Hroznatu však stihlo neštěstí, zemřela jeho manželka i dítě a on poté vstoupil
do kláštera jako laický bratr a až do své smrti vykonával úřad správce klášterního majetku.
Roku 1217 byl na jedné ze svých cest zajat chebskými rytíři, nepřáteli kláštera, kteří jej
uvěznili, a když nedostali požadované výkupné, nechali jej ve vězení zemřít hlady. Jeho tělo
vykoupili premonstráti a nechali je pohřbít pod oltářem klášterní baziliky.
Románská bazilika byla založena na půdorysu trojlodí s příčným transeptem, který byl
stejně jako chór uzavřen apsidami. Zda byla hlavní loď uzavřena klenbou nebo dřevěným
architrávovým stropem, nevíme. Kostel čekala v 15. století gotická přestavba, která částečně změnila půdorys a dala vzniknout síňovému trojlodí.
Také bratrstvo premonstrátů prožilo dramatická období. Po letech úspěšného budování
přišly doby zkázy. Jednou z velkých pohrom byla morová epidemie rozšířená v kraji v roce
1380, jíž se kromě obyvatel v okolí nevyhnulo ani osazenstvo kláštera. Po ní následovala
německá kolonizace a s ní také národnostní rozepře. Husitské bouře se Teplé vyhnuly,
zato byl klášter roku 1467 vypleněn a pobořen Jindřichem z Plavna. V následujícím století
byl v rámci obnovy založen špitál a opraveny budovy a interiéry kapitulní síně, refektáře
a prelatury. Ničivé požáry a drancování švédských vojsk však vedly k téměř úplné zkáze
tepelského kláštera.
Své velkolepé barokní obnovy se klášter dočkal na konci 17. a hlavně v 18. století. Na
místo opata nastupuje Raymund Willfert a povolává z Prahy architekta Kryštofa Dienzenhofera. Ten ve svém projektu změnil dispozice klášterních budov, vznikla nová kapitulní síň, letní refektář, tzv. Modrý sál v přistavěném patře a navrhl také barokní zahradu
a úpravy baziliky.
Klášterní bazilika zasvěcená Zvěstování Panně Marii zůstala přes všechny zlé časy poměrně zachovaná. Nebylo nutno opravovat klenby, vznikla však nová střecha a upraveny
byly také dvě věže spolu se západním průčelím vedoucím do hlavního dvora. Dienzenhofer
podnítil také úpravy a doplnění interiéru. Spolu s opatem Hieronymem Ambrosem povo10

lal významné sochaře, řezbáře, malíře a štukatéry k práci
na výzdobě kostela a dalších
prostorů.
Sochařské práce se ujal Ignác Platzer. Z jeho dílny vyšly
sochy světců umístěné na protilehlých pilířích hlavní lodi,
sochy čtyř církevních otců na
chórových lavicích a řada soch
ve vedlejších kaplích. Jeho
kolega sochař V. M. Jäckel vytvořil sochy na hlavním oltáři
a v bočních kaplích.
Hlavní oltář zdobí obraz
Zvěstování Panně Marii tehdy
již slavného malíře Petra Brandla. Také fresková výzdoba klenby a stěn transeptu souvisela s dějinami kláštera. Mariánské téma bylo zobrazeno v polích klenby a stěny vyprávěly
legendu o blahoslaveném Hroznatovi. Jemu byla zasvěcena kaple s honosným náhrobkem
nad jeho sarkofágem a obrazem světce. Dvoje varhany pak vytvořil známý tachovský varhanář A. Gartner. Barokní varhany se dodnes užívají při bohoslužbách i koncertech.
Ve druhé polovině 18. století vyvrcholila kulturní i společenská prestiž tepelského kláštera, hlavně pod osvícenským vedením opata Kryštofa hraběte Trautmannsdorfa. Prosazoval tereziánské školské reformy a dbal také na hospodářský rozvoj a vliv kláštera. Vykoupil rozsáhlé pozemky, na nichž měly v budoucnosti vzniknout Mariánské Lázně. Ty začal
na počátku 19. století budovat další opat Karel Reitenberger spolu s klášterním lékařem
MUDr. Janem Nepomukem Nehrem. Investice vložené do lázeňského města se brzy počaly vracet a staly se jedním z bohatých zdrojů příjmů. Ke klášterním budovám také byla
přistavěna novobarokní knihovna, v níž byly umístěny vzácné knihy, které klášter získával
koupí nebo jako dary.
Pozemková reforma v roce 1925 připravila premonstrátský klášter o četné pozemky.
Také zhoršující se česko-německé vztahy se počaly přiostřovat a nevyhnuly se ani klášternímu společenství. V době záboru pohraničí byl klášter ohrožován nacisty a jen zásluhou
tehdejšího opata Gilberta Hellmera, který hájil zájmy kláštera u ženevských Spojených
národů a Mezinárodního soudu v Haagu, klášter přežil válečnou dobu. Nicméně v poválečných letech museli odejít němečtí mniši a v padesátých letech i ti, kteří se hlásili k české
národnosti. V klášteře byla přístupná pouze knihovna a muzeum, zbytek staveb zůstal
v péči plzeňského NPÚ.
Brzy po roce 1989 se řád premonstrátů navrátil a začal opravovat svůj nedobrovolně
opuštěný klášter. Dnes můžeme obdivovat novobarokní knihovnu s jejími sty tisíci svazky,
z nichž je 45 středověkých rukopisů a řada prvotisků. Návštěvníka zaujmou také vzácné
kožené a zlacené knižní vazby, které jsou opravovány a udržovány v klášterní knihvazačské
dílně. 
MFK
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Life update
Jen tak z lásky…
Jdu pomalu lesem, nikam nespěchám, je tu tak krásně, klid a ticho, jen vítr se opírá do
vysokých stromů. Pod nohama mi praská zmrzlý sníh a já tiše žasnu nad krásou přírody.
Nic mi nechybí, modlím se a připadám si tak blízko Bohu. Ta strhující příroda vypráví o Boží
velikosti. Vypráví o jeho lásce k nám. Zdá se mi, že čas tady utíká jinak, všechno tu má svůj
řád, příroda mě zve, odtajňuje mi trochu ze své krásy.
Při cestě zpět domů se mi myšlenky vrací zpátky ke zkoušce, na kterou se musím učit.
Už nemám moc času, termín zkoušky se blíží. Mohla jsem se učit a místo toho takto „marním čas“.
Mohlo by se zdát, že tato procházka neměla v mém případě žádný účel, měla jsem se
přece učit. A jak nad tím přemýšlím, tak mě napadá, že v dnešní době se příliš zaměřujeme
na to, aby věci a naše činnosti byly vždy co nejvíce účelné. Je důležité, abychom byli vždy
produktivní a věci, které děláme, měly smysl, vždyť účelnost označujeme jako dělání správných věcí a schopnost produkovat užitek.
Má vůbec smysl dělat někdy neúčelné a zbytečné věci? Byla ta má procházka doopravdy
neúčelná? A jak je tomu v duchovním životě? Nestává se právě někdy, že v duchovním
životě účelnost vytěsňuje krásu? Duchovní život by přece měl mít odvahu být neúčelný.
Věřím, že ta má procházka a každý náš čas, který „promarníme“ z lásky k Bohu, smysl má.
Nejsme přece stroje na výkon, jsme odlesk Boží krásy. Přeji nám všem, abychom dokázali
mít odvahu být v duchovním životě trochu neúčelní. Věnujme Bohu v modlitbě svůj čas
z lásky, z lásky k Němu. Vždyť přece v modlitbě stojíme před tou největší Krásou.
Můj Bože, to jediné, co ti mohu dát z lásky k dispozici, je můj čas, dělej si s ním, co chceš.
Marie Kudrnová

12

Homilie
Milé čtenářky a čtenáři!
Už v minulém čísle jsme si připomněli, že tento rok oslavíme
čtyřicetileté výročí svatořečení
našeho rodáka sv. Jana Prachatického. Tato příležitost nám dává
možnost znovu se zamýšlet nad
jeho životem a nechat se inspirovat jeho postoji. Nechat se inspirovat tím, jak on ve své době hledal cestu života z víry. Náš rodák
sv. Jan byl nesmírně pracovitý
člověk. Skutečnost, že zemřel na
cestě vyčerpáním, to jasně dokládá. Mimo jiné se jeho nasazení a pracovitost projevovala
ve velkém úsilí při zakládání a budování nových škol. Dnes, v době složitých technologií,
jistě více než v jeho době si dobře uvědomujeme, jak je vzdělání potřebné, ba nezbytné. Už
zdaleka neplatí, že tím, kdy jsme opustili školní lavice, skončila doba učení. Stále častěji se
mluví a uplatňuje celoživotní vzdělávání, procházíme pravidelným školením, rekvalifikačními kurzy, otevírají se univerzity třetího věku atd.
Vždycky nějak platilo a dnes umocněně platí, že se učíme každým dnem. Sv. Jan dbal na
to, aby v oblastech vzdělávání byla patřičně zohledněna i výuka náboženská. A právě tuto
oblast bych chtěl nabídnout k reflexi, zamyšlení a inspiraci. Nakolik věnujeme čas a úsilí
na naše náboženské vzdělávání? Máme nějakou pravidelnost ve snaze pronikat pravdy
věčného života? Jsme ochotni věnovat čas k dohledání přednášek či pořadů, které nám
v této oblasti mohou poskytnout potřebné podněty? Snažíme se o nějakou pravidelnou
četbu i trochu náročnější literatury? Někteří dnes mluví o účinnosti spirálových osnov.
Tedy o tom, že se člověk dotýká stejných věcí, avšak vždy v hlubší vrstvě. Nakolik se znovu
a v hlubší vrstvě vracíme k tomu, z čeho zvláště žijeme v našem duchovním životě? Jako
jsou třeba svátosti. Nakolik manželé čas od času více promýšlejí a ideálně společně hledají,
co pro jejich život znamená svátost manželství? Otázky, které jsou spojeny se svátostí
smíření, tedy promýšlení desatera a všeho s ním souvisejícího; znovu a znovu promýšlet,
dohledávat a rozjímat základní modlitby a jejich bohatství, zvláště Otče náš. A co by se nám
vlastně vybavilo, kdyby se mluvilo o sociální nauce církve? Četli jsme některou z encyklik
posledních papežů? Poslechneme si občas kázání současného papeže?
Vím, není vždy nálada a síla ke studiu. A je to pochopitelné. Ale pokud není téměř vůbec, je to na pováženou. A pro ty, kterým se zdá, že intelektuální úsilí vlastně není žádná
práce, nýbrž odpočinek, může být zkušenost potřebnosti vynaložit pa-třičnou energii na
studium obohacující. Ať nám Bůh na přímluvu našeho rodáka dává své požehnání a touhu
po pronikání pravd víry i radost ze zakoušeného poznání a zvládnutí nového a hlubšího
uchopení pravd víry.
Vikář Josef
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Vikariáty českobudějovické diecéze
Strakonický
Hranice strakonického vikariátu jsou totožné s hranicemi stejnojmenného okresu a tvoří jej devětadvacet
farností, o které se stará třináct kněží. Z tohoto počtu
jsou dva administrátoři excurrendo z píseckého, jeden
ze sušicko-nepomuckého a tři z prachatického vikariátu. Najdeme zde necelou padesátku kostelů a kostelíků,
z nichž nejméně tucet byl postaven již ve třináctém
století. Kostel sv. Martina v Radomyšli dokonce
v polovině století dvanáctého a z té doby se zde
zachovala střední loď s tribunou. Nejznámějším
poutním místem, které je dokonce i na seznamu
památek UNESCO, je bezesporu Lomec, ležící na
samých hranicích s vikariátem prachatickým. Nicméně zajímavých míst je zde celá řada. Mateřinec anglických panen ve Štěkni, dvojice původně románských
kostelů v Dobrši, či v neposlední řadě s řádem maltézských rytířů
spojené Strakonice. Roku 1243 totiž
daroval Bavor I. se svou manželkou Bohuslavou polovinu strakonického hradu
řádu johanitů (později zvaných maltézští rytíři), kteří v něm vybudovali raně
gotický kostel a klášter. Za návštěvu
rozhodně stojí kostel sv. Petra a Pavla
ve Volenicích, který je již v roce 1384
uváděn jako farní, později děkanský.
Tento chrám v sobě spojuje prvky hned
několika slohů – románského, gotického, renesančního i barokního. Zajímavostí kostela je goticko-renesanční
klenba hlavní lodi, vytvořená architektem Tomášem Červeným z Mendrisia v roce 1577. Prastarý původ mají
i kostely v Česticích, Chelčicích, Jiníně
nebo v Kadově. Avšak bohatství církve
svaté se nenachází ve stavbách, jakkoli historicky cenných, ale v lidech.
Vzpomeňme alespoň na kněze Josefa
Kostel sv. Markéty ve Strakonicích
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Radomyšl-kostel sv. Martina
Jílka. Narodil se 19. října roku 1908 a v letech 19361942 působil v Katovicích. Za druhé světové války se
v Katovicích a Česticích (kam byl „uklizen“ krátce před
zatčením v roce 1942) zapojil do protinacistického odboje pod krycím jménem Jouzínek, byl členem buňky
Karel odbojové organizace ÚVOD, pro kterou falšoval
křestní listy a další dokumenty. 5. srpna 1942 byl zatčen
a po necelých třech letech věznění sťat gilotinou. V roce
2008 proběhly v Katovicích oslavy 100. výročí od jeho
narození a na místní faře vzniklo Centrum P. Josefa Jílka (společný projekt Římskokatolické farnosti Katovice
a občanského sdružení BEZ).
JP

Lomec v dobové atmosféře
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Strážný

Hřbitov ve Strážném, které se tehdy jmenovalo Kunžvart či německy Kuschwarda, byl zřízen
v roce 1780 společně s kostelem. V roce 1965 byl
však kostel rozhodnutím okresního národního výboru odstřelen a zároveň po souhlasu hygienika
došlo k exhumaci a přemístění hrobů a odstranění
náhrobků. Jeden z důvodů, jenž vedl k likvidaci
kostela i hřbitova, byly množící se návštěvy německých rodáků. A i tehdejším mocipánům bylo
jasné, že zdevastovaný kostel a zarostlý hřbitov
jim moc dobrou vizitku nečiní. Navíc se fotografie
hřbitova i kostela objevily v bavorském tisku.
V devadesátých letech byl na místě hřbitova
vztyčen kříž a před několika lety se místo dočkalo
pietní úpravy. Vzhledem k tomu, že parcela bývalého kostela je zastavěna, byla na hřbitově
vystavěna zeď, představující sakrální prostor, a do jeho čela umístěno sousoší Nejsvětější
Trojice, jíž byl kostel zasvěcen. Časem přibylo i několik málo nalezených náhrobních kamenů. Přestože hřbitov jako takový zřejmě již nikdy svému účelu sloužit nebude, připomeňme si alespoň dva z těch, kteří sem, do posvěcené
půdy, byli uloženi.
Mlynářský pomocník Georg Lang, syn chalupníka, byl pytlák. Ostatně jako mnoho dalších. Jenže o tomto byla složena píseň, a tak jeho jméno
i příběh nezapadly v prachu dějin. A o čem že ta
píseň netradičně pro nebožtíka zpívaná v první
osobě vlastně je? Lang byl chudý chasník z Bavor.
Dne 18. srpna 1862 si zašel si kamarády do Čech,
tedy přesněji do Světlých hor, na pivo. Po prohýřené noci kdosi přinesl zbraně, a tak se šlo na srnce. Došli k Dlouhému hřbetu, k mostu, kde bylo
spousta srnčího. A také myslivna. Strhla se přestřelka mezi pytláky a lesním personálem a Lang
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byl těžce postřelen. Vzhledem k tomu, že pytláctví nepovažovali
místní za přečin či hřích, cítil to jako křivdu. Navíc mu hajný ukradl šňupavý tabák. Umírajícího Langa přinesli do mlýna ve Strážném, kam za ním přispěchal zdrcený otec. Sestra
při pohřbu dokonce chtěla skočit do hrobu za ním.
A teď Lang čeká na Boží
soud a věří, že pro něj
dopadne příznivě a v ráji
se opět shledá se svými
blízkými. Kamarádi pak
v den pohřbu v hospodě
ve Světlých horách složili onu píseň. Místo, kde
byl Georg Lang pochován, asi už nenajdeme. Neexistuje žádná stopa či zmínka.
Zato v druhém případě máme alespoň fotografii čerstvě zhotoveného hrobu. Franc Ilg se narodil
Franc Ilg
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ve Strážném 22. listopadu 1867. Vychodil zde školu a po rodičích převzal zdejší hospodu
a statek. Pro většinu lidí práce nad hlavu, ale ne pro Franze Ilga, jehož životním krédem
bylo „Jen nepodlehnout zahálce“. A tak tento otec deseti dětí založil ve Strážném Raiffeisenku, zřídil bahenní lázně či turistickou mládežnickou ubytovnu. Byl aktivním členem
zpěváckého sdružení Eiche, turnerovského tělocvičného oddílu i okrašlovacího spolku. Vedl
kroniku a byl častým přispěvovatelem regionálního tisku. Zemřel 2. května roku 1928
v jednašedesáti letech a pochován byl v rodné obci.
Jaroslav Pulkrábek
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Stalo se

Trikralova
sbirka

Poděkování dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky 2017
V období od 2. ledna
2017 do 13. ledna 2017
jste se na ulicích a u Vašich
domovních dveří setkávali s koledníky Tříkrálové
sbírky, kteří k Vám přicházeli s tradiční koledou „My
tři králové jdeme k vám…“.
Do kasiček od Vás obdrželi finanční dary, které poslouží jako v předchozích
letech na podporu sociálních služeb Farní charity
Prachatice.
Srdečně děkujeme všem
dárcům za jejich štědrost
i vlídné přijetí koledníků. Rovněž děkujeme všem koledníkům a dobrovolníkům, kteří se
do Tříkrálové sbírky zapojili a tím nám umožní pomoci potřebným.
Za FCH Prachatice: J. Schwarzová, E. Jankulárová
Letošním koledníkům a jejich darům
požehnal na cestu za dárci v prachatickém kostele v neděli 1. 1. P. Josef Prokeš
z Českých Budějovic při novoroční a zároveň dětské mši svaté.
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Koledovalo se také v prachatické Základní škole Zlatá stezka.
Všichni malí koledníci byli nakonec pozváni do prachatického
azylového domu pro matky s dětmi, kde si 15. 1. užili nedělní odpoledne s hrami a dobrotami jako
poděkování za dobrou snahu.

Pouť do Svaté země
Přes Betánii k Mrtvému moři
Opouštíme Jeruzalém stejnou cestou, kterou jsme přijeli. Znovu zastavujeme v městečku Al-Azaríja, starověké Betánii, tentokrát ne na svačinu, ale abychom slavili mši svatou
v kostele nad domem Ježíšových přátel Lazara, Marty a Marie. Byl postaven v letech 19521954 podle plánů nám dobře známého architekta Antonia Barluzziho. Předtím už tu stály
tři jiné: první ze čtvrtého století, z doby poutnice Aetherie, druhý z byzantského období
a třetí z poloviny 12. století, zbudovaný křižáky. Všechny tři byly větší než ten současný,
sahaly až k Lazarovu hrobu, který je asi o 50 metrů výše. Potkal je stejný osud, jako mnoho
jiných ve Svaté zemi. Jsou tu ještě patrné zbytky zdí.
Při mši svaté si čteme 11. kapitolu Janova evangelia. Vypráví o rozhovoru Ježíše s Martou a o vzkříšení jejího bratra Lazara. Obdivujeme jeho pedagogiku: vede Martu krůček za
krůčkem od postesknutí: „Kdybys tu byl …“ až k vyznání: „Ano, Pane, věřím …!“ Jak odpovíme
my?
Po mši svaté jdeme navštívit Lazarův hrob. To je poslední místo, na které nás ještě
doprovodí náš dávný krajan a předchůdce z roku 1888 P. Václav Macek. Pak se naše cesty rozejdou: on se vrátí domů a my budeme pokračovat v cestě dál na jih. „Nad hrobem
Lazarovým jest polozbořená mešita. Ošumělí Arabové, vidouce nás zdaleka, čekají již u vchodu
s připravenými svíčkami. Každý vezmeme jednu rozsvícenou do ruky a sestupujeme po 26 těsných a nerovných stupních. Hluboce sehnuti vejdeme do malé komůrky, z níž teprve lze malým
otvorem pohlédnouti do vlastního hrobu. V těsné a dusné této komůrce konají Františkáni služby
Boží dvakráte do roka.“ Dnes je mešita opravená, Arabové oblečení lépe než my, a nejdeme
se svícemi, protože až dolů svítí žárovky. Jinak je všechno stejné.
„Původně nebyl asi hrob Lazarův tak hluboko, ale rumem zbořených tu budov chrámových se
během věků nejspíše celé okolí zvýšilo. Kdož to ví, kolikráte zde pilné a zbožné ruce stavěly a necitelná svéřeposť zas bořila. Také nynější vchod z cesty ku hrobu vedoucí pochází z doby pozdější,
když moslémové, zřídivše zde mešitu, původní přístup křesťanům zamezili.
Uprostřed vesnice vyčnívají vysoké zříceniny staré stavby. Jest to zbytek kláštera z doby
křížácké.
Také místo, kde stával dům Lazarův a sester jeho, označeno jest jenom zříceninami starých chrámů, jakož i dům Šimona malomocného (srv. Mt 26,6-13; Mk 14,3-9).
Několik set kroků k východu při cestě do
Jericha ukazuje se místo a kámen odpočinutí, kam až Marta vyšla vstříc přicházejícímu
Spasiteli. Místo to koupili Řekové a zřídili tu
novou kapli.“
Betánie
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Sjíždíme prudkým svahem k Mrtvému moři. P. Macek ho viděl jen zdálky: „Obrátíme-li
se k východu, postřehne oko naše lesknoucí se hladinu mrtvého moře, prostírající se v hluboké
kotlině. Povrch její jest o 1 200 metrů níže, nežli stojíme. Známo jest totiž, že kotlina mrtvého
moře jest největší zářez a prohlubina na celé zeměkouli. Povrch jeho jest skoro o 400 m. níže, nežli
povrch moře středozemního.
Moře mrtvé zdá se nám býti tak blízko, že bychom za dvě hodiny tam dojíti chtěli. Zdánlivou
blízkosť tu působí jasný a zcela průhledný vzduch; skutečná vzdálenosť od Jerusalema obnáší 6-8
hodin jízdy na koni. My jsme jízdy té nepodnikli, že v letě pro přílišné vedro neradno jest tam se
vydávati a mimo to jsme celé pusté jeho okolí zcela dobře přehlédli s hory Olivetské.
Východní břehy moře mrtvého tvoří holé strmé skály, za nimiž vynikají hory Moabské. Ráno
bývají hory ty obyčejně hustým závojem mlhy zahaleny; na večer ale barví je slunce krásným
purpurem. Mezi horami Moabskými vyniká nad jiné hora Nebo, z níž Mojžíš pohlednouti směl
naposled před smrtí svou na požehnané nivy země zaslíbené. Však bývalá ta krajina kolem Jericha, na kterou se zalíbením patřilo oko jeho, tenkráte tolik úrodná a požehnaná, jest nyní holou
vyprahlou pouští.“
Nám cesta autobusem trvá jen něco málo přes půl hodiny, i když musíme jet pomalu
a z brzd se doslova kouří. Míjíme hostinec U milosrdného samaritána, dnes už jen ruinu
(protože autobusům tu nestojí za to zastavovat – něco jiného bylo, když se kolem jezdilo
na koních nebo na velbloudech), a velký patník s nápisem „Sea level“, který označuje místo
s nulovou nadmořskou výškou. Pozorujeme stany beduínů, roztroušené v žhnoucí poušti. Vypadají stejně jako ve starověku – s tím rozdílem, že u každého je stožár s televizní
anténou a na šňůrách visí trička s anglickými slogany. Na křižovatce nedaleko kláštera
Nabí Músá (muslimové věří, že právě tady je pohřben Mojžíš – biblické zprávy ovšem nic
takového nenaznačují, naopak) neodbočujeme na sever, k Jerichu, ale na jih a za pár minut
stojíme na břehu Mrtvého moře.
Je pozůstatkem obrovského jezera, které před několika miliony let vyplňovalo celou
severní část Velké příkopové propadliny, tektonického zlomu, který se táhne v délce asi
6 500 km ze severní Sýrie až do východní a střední Afriky. Je 80 km dlouhé, 3-18 km široké
a na severu, při ústí Jordánu, až 400 metrů hluboké. Asi ve dvou třetinách délky do něj od
východu vybíhá poloostrov Lašon; v posledních několika letech vzhledem k razantnímu
poklesu hladiny, způsobenému nadměrným odběrem vody z řeky Jordánu, došlo v tom
místě dokonce k rozdělení jezera na dvě menší. Hebrejsky se nazývá Jam Ha Melach, Slané
moře, ve starověku se mu říkalo také Asfaltové jezero. Na jeho jižním konci, v místech,
kde podle tradice stávala biblická města Sodoma a Gomora, se totiž nacházejí zdroje této
suroviny. Název Mrtvé moře mu dali Řekové a je zcela zasloužený: skutečně v něm nežije
ani jediná řasa, natož živočich. Způsobuje to vysoká koncentrace solí a minerálů – draslíku,
jódu, sodíku, síry, vápníku, hořčíku … Je jich tam až 30%. Na druhou stranu má pozitivní
léčebné účinky na celou řadu chorob. Západní břeh (východní je příliš strmý) je poset hotely
a sanatorii, nechybějí ani termální lázně s horkými sirnými prameny. Léčí se zde revmatické
potíže, artritida, astma, kožní onemocnění, lupénka … Nesmíme zapomenout ani na zdejší
vzduch (je tu tropické podnebí), černé bahno a kosmetiku: značka Ahava je světoznámá.
My však míříme nejprve k archeologickému nalezišti, označenému tajemným jménem
Chirbet Qumran. 
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Vojtecha Pekárika
duchovního Církve československé husitské v Prachaticích (od r. 2016),
průvodce v Centru Mistra Jana Husa v Husinci
Narozen:
Studium:
Dosud působil:
Záliby:

26. května 1974 v Košicích
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
Písek
církevní dějiny, judaistika, motocykly, golf, informační technologie

Můžeme začít otázkou na Vaše dětství a studia?
Moje cesta k povolání duchovního byla klikatá. Pocházím z katolického prostředí a své
povolání ke službě duchovního jsem si začal uvědomovat krátce po “sametové revoluci”,
kdy mi bylo sedmnáct let. Ale ještě v průběhu studia na teologické fakultě jsem musel začít
pracovat, protože mi zemřela maminka a najednou jsem se měl o sebe postarat sám. Začal
jsem pracovat v marketingu Českých aerolinií, kde jsem chtěl využít znalostí hebrejštiny
na blízkovýchodním trhu. Tak začala moje desetiletá praxe v managementu několika firem
v Praze a později na Vysočině, kam jsem se přestěhoval. Většinou jsem řídil marketingovou
komunikaci a působil jako tiskový mluvčí.
Od teologie jste se dostal k businessu, ale jak zpět?
Roky 2012 a 2013 byly pro mě průlomové. Nejdříve jsem si musel prožít osobní krizi,
ze které mi pomohl přítel, spolužák z fakulty a současný biskup plzeňský Církve československé husitské Filip Michael Štojdl. Poté přišla událost mnohem hrůznější. Na jaře 2013
mě zasáhlo náhlé zmizení patnáctileté Petry z Jihlavy. Byla z okruhu mládeže, se kterou
jsem se v té době setkával. Dodnes si živě pamatuji, když jsem jedno ráno otevřel notebook, abych si přečetl zprávy, a tam jsem uviděl nadpis Brutální vražda Petry. Nevěřil jsem
vlastním očím, když byl za toho nejsadističtějšího ze tří pachatelů označen můj kamarád,
kterého jsem znal už jako patnáctiletého a který mi občas pomáhal s rekonstrukcí chalupy. Přimělo mě to přemýšlet, kam až jsme schopni zajít, jaký přestupek či zločin tolerovat
u své rodiny, svých blízkých a přátel. Ve snaze udělat alespoň něco zorganizovali kamarádi
shromáždění na jihlavském náměstí. Požádali mě o pomoc hlavně při komunikaci s médii a policejními složkami, protože se této události okamžitě chopila média i extrémisté
požadující znovuzavedení trestu smrti. Akce se tenkrát zúčastnila asi tisícovka lidí a díky
velmi dobré spolupráci s policií i jihlavským magistrátem vše proběhlo důstojně a bez očekávaných výtržností.
Jaký měly tyto události vliv na rozhodnutí k dráze duchovního?
Pochopil jsem, že budu mnohem užitečnější mimo business. Potřeboval jsem v životě
zásadní změnu. Navštívil jsem svoji kamarádku a spolužačku z fakulty, která bydlí v Písku.
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Kromě ní tam bydlí několik mých přátel z fakulty. Cítil jsem se tam velmi příjemně. Přijal jsem
nabídku, přestěhoval jsem se z Vysočiny do Písku
a začal jsem pracovat v Husově rodném domku
v Husinci. Zde mohu zúročit jak svá studia teologie, tak i marketingové komunikace a vztahů
s veřejností. Po roce mě pak biskup Filip oslovil
s nabídkou práce duchovního, kterou jsem přijal.
Mezi Vaše záliby patří judaismus …
Původně jsem na fakultě studoval judaismus,
který mě kromě teologie oslovoval hlavně kulturně. V průběhu studia jsem začal v roce 1996 zpívat v pěveckém sboru Mišpacha, který funguje na
pražské židovské obci od 70. let minulého století.
V jeho repertoáru jsou písně hebrejsky, jidiš a ladino. Později se začal formovat spolek židovských
tanců Besamim. S několika přáteli z židovské obce
jsme si v Anglii udělali certifikát k výuce židovského tance a já začal učit začátečníky.
Židovský tanec mě velmi oslovil. V Bibli máme několik zmínek, kdy je tanec jako součást modlitby či bohoslužby v chrámu. Jde v podstatě o pohybem vyjádřenou modlitbu,
kdy symbolicky vyjadřujeme svoji cestu ke Stvořiteli, zahánění zla či “obyčejnou” radost ze
života s Bohem. Mnohdy jde přímo o zhudebněné biblické texty.
Dá se tento tanec využít v práci duchovního?
Zprvu jsem tomu sám nevěřil. Spolu s kamarádem judaistou jsme v Písku založili neoficiální spolek židovské kultury s názvem Lechajim a začali s výukou židovského tance.
U každého tance vysvětluji jeho symboliku a překládám texty písně, abychom lépe pochopili, co tančíme. Vytvořila se skupinka lidí z různých církví i několika ateistů, se kterými se
dodnes setkáváme. Dokonce mezi nás začala chodit také téměř nevidomá dívka, která měla
neskutečný dar. Přestože neviděla, co tančíme, rychle se učila kroky z pouhého slovního
popisu. S takovými lidmi pak můžete dále pastoračně pracovat.
A co Vaše další záliby a činnosti?
Snažím se v lidech bourat představu nepraktického faráře, který si neumí poradit s moderními technologiemi a který ani nesportuje. Jeden elektrikář se například velmi divil, když jsem
mu sám na počítači připravil půdorysy fary potřebné k rekonstrukci. Mnoho lidí také překvapí, když přijedu na schůzku na motocyklu nebo když v mé pracovně uvidí golfový bag s holemi.
Lidé mě mohou v sezóně potkat také v nově zrekonstruovaném Centru Mistra Jana Husa.
Mou další velkou zálibou jsou totiž české církevní dějiny - zejména období husitství.
Dále jsem jako dobrovolník členem Lazariánské pomoci při Vojenském a špitálním řádu
sv. Lazara Jeruzalémského. Navštěvujeme například Domov pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, kde jsou v péči sester muži s různým postižením, zejména mentálním.
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Lazariánská pomoc zde v pravidelných měsíčních intervalech organizuje volnočasové
aktivity pro klienty domova.
V adventním čase jsme se například s obyvateli domova podělili o radostnou zvěst, že se
v jesličkách v Betlémě narodil
Boží syn. Pomocí obrázků jsme
klientům, z nichž někteří jsou
mentálně na úrovni předškolního věku, vyprávěli příběh
o narození Páně. Jednotlivé
obrázky jsme prokládali zpěvem koled. S těmi zručnějšími
jsme poté připravovali vánoční cukroví z nepečeného těsta.
Jaké byly Vaše loňské začátky v Prachaticích?
Jsem velmi rád za vlídné přijetí na prachatické radnici. Vnímám to tak, že můžeme
být pro město prospěšní v oblasti duchovní, vzdělávací i kulturní. Modlit se, aby Bůh vedl
námi zvolené lidi k moudrému rozhodování, by mělo být povinností každého křesťana.
V Prachaticích téměř 20 let nebydlel husitský duchovní. Farnosti příliš neprospívá, když je
administrovaná na dálku. Vnímám jako důležité, že zde mohu bydlet a každodenně se svými farníky pracovat. Proto jsem hned po svém nástupu zapojil farnost do akce Noc kostelů
a umožnil veřejnosti, aby se k nám přišla podívat a něco se o nás dověděla. Zejména pro
žáky škol bylo velmi lákavé přijít se podívat na farní zahradu, o kterou se stará bratr Šobr,
jeden z našich farníků, a kde je několik voliér s okrasnými cizokrajnými ptáky. Od září jsem
pak obnovil pravidelné nedělní bohoslužby.
V rámci ekumeny jsem byl také příjemně překvapen srdečným přijetím. P. Josef Sláčík
mě okamžitě pozval na vikariátní setkání, kde jsme se mohli navzájem poznat také s ostatními duchovními z okrsku. Společně i s Církví bratrskou v Husinci jsme se v lednu zapojili
do Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Je důležité ukázat, že se jako křesťané dokážeme
v modlitbách sjednotit.
A jaké tu máte další plány?
Rád bych v Prachaticích začal také s přednáškami o židovských svátcích. Křesťanství
z judaismu vychází, a právě proto bychom se měli snažit jej pochopit. Vždyť i náš Pán Ježíš
byl vychováván v židovském prostředí a judaismus měl velký vliv na formování rané křesťanské církve. Chtěl bych zde také začít s výukou židovského tance.
Díky, ať Vám vše vychází i podle plánů Božích.
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Připravila MaM

Malý slovníček církevních pojmů
Ritus

je náboženský termín z prostředí křesťanských církví, který označuje celek zvyklostí,
liturgických předpisů, právních nařízení, apod. Pojem ritus se nejčastěji používá s ohledem
na způsob sloužení bohoslužby. Tento pojem ale zahrnuje také liturgické, teologické, duchovní a právní dědictví, které je charakteristické pro jednotlivé církve a jimi užívaný ritus.
Každá křesťanská církev se hlásí k určitému ritu, zároveň je ale možné, aby více církví užívalo jeden společný ritus; v takovém případě tyto církve sdílejí stejnou formu bohoslužby,
avšak v teologických otázkách se mohou lišit.

Rímskokatolická církev

Asi 1,13 miliardy pokřtěných římských katolíků činí římskokatolickou církev největší
křesťanskou církví a největší náboženskou organizací na světě. Počátky římskokatolické
církve jakožto samostatné organizace oddělené od většiny východních církví souvisejí s Velkým schizmatem kolem roku 1054, kdy si papež nárokoval moc nad čtyřmi východními
patriarcháty, ty se odmítly podrobit a církevní představitelé Říma a Konstantinopole se po
řadě teologických i mocenských sporů vzájemně exkomunikovali a prokleli. Tato exkomunikace byla zrušena teprve ve 20. století, a to v závěru 2. vatikánského koncilu, roku 1965.
Metaforicky se říká, že církev opět dýchá oběma plícemi. Katolická církev se považuje za
přímou pokračovatelku prvotní církve založené Kristem, římského biskupa označuje za
přímého následníka sv. Petra, jehož Kristus učinil hlavou církve.

Reckokatolická církev (katolická církev byzantského obřadu)

je společné souhrnné označení samosprávných východních katolických církví, které mají
liturgii byzantského obřadu. Římskokatolická církev s nimi úzce spolupracuje a považuje
je za součást jediné katolické církve ve smyslu rovnosti příslušnosti k církvi - společenství
křesťanů. Řeckokatolické církve uznávají autoritu papeže a sdílejí s římskokatolickou církví
dogmatickou nauku. Liturgie je však sloužena a slavena nikoli v latinském ritu, ale v ritu
byzantském.
Tyto církve působí zejména ve střední a východní Evropě – Polsko, Slovensko, Ukrajina
atd.
Velkým schizmatem roku 1054 bylo trvale narušeno společenství mezi východní a západní církví. V následujících staletích vznikaly pokusy obnovit jednotu církve. Ke sjednocení menší části východních křesťanů s římskokatolickou církví došlo až brestlitevskou
unií v roce 1596, následně potvrzenou apoštolskou konstitucí papeže Klementa VIII. o unii
východních křesťanů s římskou církví. Unie nesplnila svůj cíl, neboť ji uznala pouze menšina pravoslavných, kteří poté vytvořili řeckokatolickou církev.
Řeckokatolická církev se skládá z jednotlivých (zpravidla národních) církví.
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Mše svatá
Přijímání pod obojí
ve světle dokumentů současné církve
Přehled dokumentů současné církve o podávání svatého přijímání pod obojí způsobou
nemůžeme začít jinde než na 2. vatikánském koncilu. Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium ze dne 4. prosince 1963 říká v odstavci 55: „Velmi se doporučuje dokonalejší účast na mši svaté v tom smyslu, že věřící po kněžském přijímání přijímají tělo Páně z téže
oběti. Přijímání pod obojí způsobou mohou povolit biskupové podle svého uvážení jak klerikům
a řeholníkům, tak i laikům v případech, které vymezí Apoštolský stolec … Přitom je nutné dbát
věroučných zásad stanovených Tridentským koncilem.“ Dříve kněz konsekroval malé hostie
pro podávání svatého přijímání jen jednou za čas a měl je uložené ve svatostánku. Dnes
zůstává ve svatostánku jen množství nezbytné pro donášení nemocným a podobné naléhavé případy a též pro eucharistickou úctu mimo mši svatou, ale při mši svaté se věřícím
podávají především ty hostie, které byly právě proměněny.
Na tuto konstituci brzy navázala obnova mešní liturgie. Byla vyhlášena papežem Pavlem
VI. 3. dubna 1969. Všeobecné pokyny k Římskému misálu (Institutio Generalis Missalis
Romani) se zabývají podáváním svatého přijímání pod obojí způsobou v odstavcích 281287. Říká se tam mimo jiné: „Svaté přijímání má plnější formu jako znamení, když se podává
pod obojí způsobou. V této formě totiž dokonaleji vyniká znamení eucharistické hostiny a jasněji
je vyjádřena božská vůle, podle níž nová a věčná smlouva je stvrzena krví Páně, i vztah mezi
hostinou eucharistickou a hostinou eschatologickou v království Otcově.
Posvátní pastýři ať pečlivě připomínají věřícím, kteří se tohoto obřadu účastní anebo jsou mu
přítomni, vhodným způsobem katolickou nauku o způsobu svatého přijímání podle tridentského
ekumenického sněmu. Především ať věřící poučí, že podle katolické víry se i pod jednou způsobou
přijímá celý a úplný Kristus a pravá svátost, a proto pokud jde o účinek, že není zkrácen o žádnou
milost potřebnou ke spáse ten, kdo přijímá jen pod jednou způsobou.
Dále ať je poučí, že církev, aniž by měnila jejich podstatu, má při udělování svátostí moc určovat nebo pozměnit to, co uzná za vhodné s ohledem na měnící se okolnosti, doby a místa, aby
to lépe vyhovovalo úctě k svátostem a prospěchu těch, kdo je přijímají. Zároveň ať jsou věřící
povzbuzováni k horlivější účasti na tomto posvátném obřadu, v němž jasněji vyniká znamení
eucharistické hostiny.
Diecézní biskup může pro svou diecézi stanovit normy pro přijímání pod obojí způsobou. Má
také pravomoc dovolit přijímání pod obojí způsobou, kdykoli se to zdá být vhodné knězi, jemuž
je svěřeno nějaké společenství jako vlastnímu pastýři, pokud jsou věřící dobře poučeni a nehrozí
nebezpečí zneuctění svátosti nebo nesnadného provedení.
Věřícím, kteří chtějí přijímat pouze pod způsobou chleba, se má svaté přijímání touto formou
poskytnout.
Podává-li se pitím přímo z kalicha, připraví se dostatečně velký kalich nebo několik kalichů,
vždy však je třeba počítat s tím, aby nezbylo na konec příliš velké množství krve Kristovy, kterou
je třeba přijmout.
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Podává-li se namáčením, nemají být hostie příliš
tenké ani příliš malé, nýbrž poněkud silnější než obvykle, aby se zčásti namočené v krvi mohly snadno podávat.
Podává-li se krev Páně pitím z kalicha, přijímající
přejde po přijetí těla Kristova k tomu, kdo podává z kalicha, a postaví se před něho. Podávající řekne: ,Krev
Kristova‘, přijímající odpoví: ,Amen‘. Podávající mu
podá kalich a ten si přijímající sám přiloží k ústům, trochu z něho upije, vrátí ho podávajícímu a odejde. Podávající otře okraj kalicha purifikatoriem.
Podává-li se z kalicha namáčením, přijímající přistoupí ke knězi, který drží nádobu s hostiemi a po jehož
boku stojí ten, kdo drží kalich. Kněz vezme hostii, namočí ji zčásti v kalichu, ukáže ji a řekne: ,Tělo Kristovo
a krev Kristova‘; přijímající odpoví: ,Amen‘, přijme od
kněze svátost do úst a odchází.“
Protože při uvádění těchto norem do života církve docházelo na různých místech k různým nežádoucím úpravám, byly postupně (a stále
jsou) vydávány prováděcí předpisy, které stanovují, co se má zachovávat a čeho je třeba se
vyvarovat. Jedním z nejdůležitějších je instrukce Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
Redemptionis Sacramentum z 25. března 2004. V ní znovu zaznívá: „Při udělování svatého
přijímání věřícím laikům pod obojí způsobou je třeba přiměřeně přihlédnout k okolnostem; jejich
posouzení náleží diecézním biskupům. Tento způsob přijímání je však naprosto vyloučen, jestliže
existuje i malé nebezpečí znesvěcení posvátných způsob.
Ať se věřícím laikům nepodává z kalicha tam, kde je počet přijímajících tak velký, že by bylo
těžké odhadnout potřebné množství vína k eucharistii a existovalo by nebezpečí, že bude nutno
nakonec přijímat velké množství zbývající Krve Kristovy, ani tam, kde může být přístup ke kalichu
umožněn jen s obtížemi nebo by bylo zapotřebí většího množství vína, o kterém by jen stěží mohla
být dána záruka jeho původu a kvality, ani tam, kde není k dispozici dostatečný počet posvátných
služebníků, ani tam, kde značná část lidu z různých důvodů odmítá přijímat z kalicha, takže by
tak jistým způsobem vymizelo znamení jednoty.
Krev Páně se může přijímat buď přímo pitím z kalicha, nebo namáčením, nebo trubičkou,
nebo lžičkou. Biskupové mohou vyloučit způsob přijímání trubičkou nebo lžičkou tam, kde to není
místním zvykem. Vždy však zůstává v platnosti možnost podávat přijímání namočením. Pokud
se však užívá tento způsob, je třeba, aby hostie nebyly příliš tenké ani příliš malé a přijímající
přijímal od kněze svátost pouze do úst.
Ať není přijímajícímu dovoleno, aby si sám namáčel hostii do kalichu, ani aby přijal namočenou
hostii na ruku. Hostie k namočení ať je zhotovena ze správných surovin a ať je proměněná. Je
třeba úplně vyloučit neproměněný chléb nebo jinou surovinu.
Pokud nestačí jeden kalich, nic nebrání tomu, aby celebrující kněz užil více kalichů. Je třeba
totiž připomenout, že všichni kněží, kteří slouží mši svatou, jsou povinni přistoupit k přijímání
pod obojí způsobou. Ať se však po proměňování upustí od přelévání Krve Kristovy z jedné nádoby
do druhé.“
P. Pavel Liška
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Charita
Ohlédnutí za koncem roku 2016
Poslední týdny roku přinesly nejen bilancování, ale i naději na lepší budoucnost v novém
roce.
V Domě sv. Petra pro muže se uskutečnila „Tradiční domácí zabijačka“. Klienti se mohli
zapojit do výroby prejtu, tlačenky a ochutnali vařený ovar s křenem a zabijačkovou polévku.
Proběhlo zde „Předvánoční posezení“ spojené se slavnostním obědem a rozdáním drobných dárků klientům.
V Charitním domově sv. Dominika Savia si děti a maminky při „Předvánočním setkání“
povídaly o narození Ježíška. Na Štědrý den si pak děti mohly i díky akci „Krabice od bot“
rozbalit u stromečku spoustu krásných dárků.
Stejnou radost jsme díky této akci mohli udělat v rodinách spolupracujících s terénním
programem Most naděje. Všem ochotným dárcům srdečně děkujeme.
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Tříkrálová sbírka
Jak to vidí koledníci
Tříkrálovou sbírku chodím už 3. rokem. Zažila jsem už několik počasí a i několik lidí.
Někteří lidé zabouchnou a jiní k tomu řeknou ještě nehezké slovo, ale nejvíc jich je hodných,
kteří rádi přispějí. Většinou přispějí kolem 100 Kč, ale už jsem jednou zažila i 500 a dokonce
i 1000. Vždy se dostanou nějaké hezké dárky a nakonec je hostina a pěkný program. Už
jsem od sbírky dostala plyšáka a baterku, potom zahřívátko, které funguje na zmáčknutí
plíšku, a tenhle rok reflexní pásku s obrázkem komety. Na závěrečných setkáních je dobrá
hostina a program, zrovna teď při psaní sleduji kouzla. Tříkrálová sbírka mě baví a jde na
dobrou věc, vždy při koledování si najdu nové kamarády. PF 2017
Liduška K.
V úterý 10. 1. 2017 zavolala naší mamce Lenka Hanžlová, že by na středu 11. 1. potřebovala buď mě, nebo moji sestru na koledu. Mělo to ale jeden háček. Chtěly jsme jít obě.
Mamka tedy Lence napsala, že já půjdu jen tak s nimi a moje sestra bude král. Ve středu
v 17.15 jsme tedy vcházely do Lenčiných dveří. Jako první nás vystrašila Petruška svým:
„Ahoj.“ Lenka nás vystrojila a jely jsme. Jako vždy Lenku čekaly otázky: „Kam pojedeme?“,
„Kde budeme koledovat?“, „S kým budeme ještě koledovat?“. Lenka obětavě odpovídala
a jelo se. Přijely jsme do lázní a před jednou bytovkou na
nás čekala Berča. Vyrazily jsme
do lázeňských ulic. Sněžilo,
foukalo a byla nám zima. Lidé
byli hodní a milí. Všichni se
nás ptali, jestli nám není moc
zima a tak. Nikdo nám ten
den nezabouchl a bylo to fajn,
až na jednu věc: Lenka vždy
řekla: „Teď nám moc nefouká,“ a najednou začalo foukat.
Na sbírce se mi líbí, že vybrané peníze jdou na dobrou věc.
Nějakým lidem to ale dobré nepřijde a to mě mrzí. Každý rok
se v Prachaticích vykoleduje víc
a víc peněz. Vždy nám ale někdo
i zabouchne dveře. Vždy vykoledujeme i nějaké sladkosti, ale to
je to nejmenší
Alžběta Kozlová
ilustrační foto
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Ministranti vikariátu
Petr Babíček ml., David Vanáč
V rubrice ministrantů bychom Vám rádi představili další dvojici ministrantů z prachatické
farnosti. Oba již ministrují v Prachaticích řádku let a jsou nepostradatelnými služebníky v našem
kostele.
Jak ses k ministrování dostal? Jak dlouho už ministruješ?
Petr: Já jsem se k ministrování dostal, protože mě jednou vzal můj taťka do sakristie
v kostele přede mší svatou v Prachaticích, když jsem byl malý kluk ve věku asi 4 let. Takže
už u oltáře sloužím šestnáct let.
David: Můj starší bratr Martin již chodil ministrovat, tak jsem si řekl, že to také zkusím.
S ministrováním jsem začal v první třídě. Každopádně to bylo takové „šolíchání“, opravdu
jsem začal až později.
Jak ses naučil ministrovat? Chodil jsi na nějaké ministrantské schůzky nebo jsi četl
nějakou knihu o ministrování?
Petr: Učil jsem se postupně a vše jsem většinou okoukal jako malý od starších ministrantů. Nejdříve jsem jen držel lavabo na utírání rukou, pak jsem i zvonil. Také jsem pak asi
od 8 let chodil na ministrantské schůzky, které vedl náš pan vikář Josef. Vždy jsme se něco
nového mohli přiučit i s nácvikem v kostele, třeba jsme se učili správně rozložit korporál
na obětním stole nebo zacházet s kadidelnicí. A také si vzpomínám, že jsem měl sešit na
ministrantské schůzky, kam jsem si značil, jak se má co dělat.
David: Pozoroval jsem ostatní ministranty při jejich práci a s něčím mi poradil starší
bratr. Takříkajíc mě tahal za komži, abych se ze začátku nikde moc nepletl, a pomalu jsem
se zasvěcoval do ministrantských tajů. Začal jsem chodit s loďkou a později například se
svíčkou. Chodil jsem na ministrantské schůzky, které vedl P. Josef. Dostávali jsme a dostáváme stále časopis pro ministranty Tarsicius.
Ministroval jsi někdy i jinde mimo svou farnost?
Petr: Ano ministroval jsem i v jiné farnosti. Například na Ktiši při různých akcích o víkendech, když jsem tam jezdil ve třetím ročníku na střední škole pravidelně, a také o velkých prázdninách na Entercampu.
David: Doma v Prachaticích chodím pravidelně v neděli, úterý a pátek. O prázdninách
býváme na chalupě, tam ministruji v kostele sv. Mikuláše v Krásné hoře, kde jsem se toho
také hodně naučil, protože se tam o nás staral místní pan učitel. Z chalupy jezdíme pravidelně na Svatou horu, kde nás už znají a rádi nás nechávají ministrovat. Dále jsem ministroval
na Makové hoře, pravidelně v obci Milešov o pouti na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Na zájezdu s Paterem Mikešem jsem ministroval v premonstrátském klášteře Teplá a na
zájezdu s Paterem Cyrilem Havlem v cisterciáckém klášteře Heiligenkreuz v Rakousku.
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Máš nějaký zvláštní nebo mimořádný zážitek z ministrování?
Petr: Nevím, čím to je, ale tady v Prachaticích
mě ministrování pořád baví, ale když jezdím na
Ktiš na Entercampy v létě, tak mě tam ministrování při mši svaté moc nebavilo a radši jsem prožíval mši svatou v lavici. Až když jsem jel na svůj
třetí Entercamp, tak jsem zažil něco skoro nepopsatelného, když na jednu mši svatou přijel biskup
Vlastimil Kročil a kamarád Standa mě pověřil, že
mám ministrovat, tak jsem řekl, že přijdu. Když
probíhala mše svatá a přišla moje chvíle, biskup
řekl: „Modleme se“ a já mu přinesl otevřený misál
a úplně jsem cítil, jak mi silně bije srdce a jako by
přede mnou stál samotný Pán Ježíš a žehnal mi.
Tak silný to pro mě byl okamžik, že jsem si ministrování u oltáře začal více vážit a dělat to s láskou
a větším respektem k Pánu Ježíši, protože jsem
viděl i tu zář, která z něho vyzařovala.
David: Jednou při pouti sv. Jana Neumanna
v Prachaticích, jsme měli s bratrem kadidlo a zlomili jsme klíč v zámku v sakristii. Bohužel se nám to stalo za přítomnosti biskupa Vlastimila. Nejdříve jsme s kadidlem obcházeli celý kostel a chodili zadem, ale poté, co se bratr
naštval, našel v sakristii vývrtku na víno a zlomený klíč „vyšťouchl“. Naštěstí vše dobře
dopadlo, protože v sakristii byl klíč náhradní a ani pan biskup Vlastimil si ničeho nevšiml.
Jakou činnost nejraději při mši svaté děláš?
Petr: Nejraději připravuji korporál s kalichem na obětní stůl během mše svaté. Tuto činnost už dělám asi posledních pět let, pravidelně při skoro každé nedělní mši svaté během
roku.
David: Všecky úkoly, které dostaneme při rozdělení, dělám s radostí, ale nejraději s bratrem máme při mši svaté kadidlo, takže zastávám funkci „loďkaře“, liturgicky správně
řečeno navikuláře.
Máš nějaký svůj ministrantský sen?
Petr: Myslím si, že už asi ne, ten jeden, co jsem měl, se mi nad míru mého očekávání už
splnil. A to bylo ministrovat při mši svaté biskupovi a být mu tak blízko. Byl to opravdu
zážitek na celý život, jak už jsem napsal podrobněji ve čtvrté otázce.
David: Nejraději bych si chtěl zaministrovat ve Philadelphii u hrobu našeho světce Jana
Nepomuka Neumanna, nebo v matce všech basilik v basilice sv. Petra v Římě.
Moc vám oběma děkuji za rozhovor.

Připravil Petr Šrámek
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
Náboženství
„Co z toho dítěte bude?“ ptám se v duchu nad nejedním
capartem s rozcuchanými vlasy, roztrhanými kalhoty a rozvedenými rodiči, kterého navíc postihla ta tragédie, že chodí
ke mně na náboženství. Je mu osm nebo deset roků a slyšel
už ve škole, od kamarádů a z televize tolik věcí, že z toho má
hlavu jako balon a nevejde se do ní už ani „ň“. Co mu mám
říct, a ještě k tomu o Ježíši? Nic? Jenže když se mu nebude nikdo věnovat, přepne na druhý
program, který vysílá ulice. Víte-li někdo, co a jak, poraďte. Bohatě se vám za to odplatím.
Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to vám dám (moc toho ale nemám).
Na začátku hodiny, kterou míváme v našem malém farním sále, se pomodlíme a pak to
nějak rozjedu. Totiž rozjedeme, společně s dětmi a také s Ježíšem, jak doufám.
„Milé děti, možná to víte, možná jste na to už zapomněly, protože jsem vám to říkal
teprve stopadesátkrát, ale Pán Ježíš je tady mezi námi,“ začnu o něm vyprávět. „Je tady,
třebaže ho nevidíme. On se totiž rád skrývá. To máte tak, jako když si hrajete na schovávanou. Někdo se vám schová, nevidíte ho, ale dobře víte, že je někde blízko. A že ho najdete,
když ho budete opravdu hledat.
Tak jsem vám to hezky teologicky vysvětlil, doufám, že jste to všichni pochopili.“
„Ano, já to chápu,“ přihlásila se bystrá žákyně Procházková, „Ježíš je tady s námi, i když
ho nevidíme. Je schovanej ve skříni.“
Můj dialog s dětmi pokračuje na této a podobné úrovni a hodina nabírá obrátky. Ty jsou
nejvyšší při různých hrách, které děti milují nade vše. Nyní, kdy jsme měli první hodinu po
Vánocích, jsme si hráli na Tři krále.
„Děti, kdo chcete hrát krále?“ zeptal jsem se.
„Já!“ volaly všechny.
„No, když jinak nedáte…“ pokýval jsem hlavou a připravil se s nimi na hru. Děti tedy
hrály Tři krále, na mě zbyla role Ježíše, kterému se králové klaněli a přinášeli dary. Byla to
celkem pěkná hra.
Jelikož v rohu sálu stál ještě ozdobený stromeček, vyzval jsem je pak, aby k němu jedno
po druhém přišly, přednesly nějakou prosbu a zapálily prskavku. Při tom jsme se společně
modlili Zdrávas Maria za každou vyslovenou prosbu. Takový malý dětský růženec. Prosby
dětí byly hezké a zajímavé. Za babičku, za chudé, za mír ve světě, za sněhuláka, za křečka,
za pana faráře atd. Jako poslední přišel na řadu malý Havlíček ze druhé třídy. Nevěděl
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jsem, co řekne, ale tušil, že to bude zase nějaká „havlíčkovina“, kterou by nemohl vymyslet
nikdo jiný.
„Za to, aby spadla škola. Zdrávas Maria, milosti plná…“ prosil vroucně malý Havlíček
a poprvé v životě si při modlitbě klekl. Váhal jsem, jestli se mám k jeho modlitbě přidat
nebo ne, ale nakonec jsem se přidal.
Za týden, při další hodině náboženství, oznamoval Havlíček zdrceně:
„Pane faráři, Pán Bůh asi není. Naše škola stojí dál.“
Řekl jsem mu, že Bůh má času dost, a když se bude modlit vytrvale dál, třeba jeho prosbu
jednou splní.
„No jo, ale já bych to potřeboval brzy, nejpozději do sedmi a půl roku, dokud tam budu
chodit,“ dodal Havlíček a smutně svěsil hlavu.
Bylo mi ho líto a nevěděl jsem, co mu říct. Naštěstí se přihlásil o slovo o rok starší Dvořáček a poučil ho:
„Havlíčku, nebuď labuť. Škola jen tak nespadne, nezapomeň, že ji stavěli za Rakouska-Uherska. Ta něco vydrží! Stačilo by ale pár kilo Semtexu …“
„Tak dost, hošánci,“ přerušil jsem je rázně, „zapomeňte na to, že budete bourat školu,
a račte se věnovat náboženství. Aby vás přešly podobné nápady, budu vám teď vyprávět
dobrodružný příběh z dávné doby, kdy ještě školy vůbec nestály.“
„To mě zajímá,“ ožil znovu nečekaně Havlíček a přestal okusovat půlmetrovou vánočku,
kterou mu přibalila do tašky starostlivá maminka, majitelka pekárny.
„Je to příběh o tom, jak Izraelci dobývali Jericho. Jericho bylo velké město, které bylo
těžké dobýt. Ale Jozue, vůdce Izraelců, spoléhal na Boha a ten mu poradil, jak na to. Poručil
lidu, aby vyrobili sedm polnic z beraních rohů.“
Děti poslouchaly s nastraženýma ušima.
„Žádné zbraně, ale polnice, pamatujte si to,“ pokračoval jsem. „Žádné zbraně, ale popelnice,“ opakoval notorický popleta Čížek a s napětím a otevřenou pusou očekával, jak to
bude dál.
„Sedmkrát s nimi obešli Jericho a pak na ně zatroubili. V tu ránu se hradby Jericha
zhroutily jako domeček z karet a Izraelci pak město snadno dobyli. To jsou věci, co? Je vám
to jasné, nebo to mám dvakrát zopakovat? Nebo má někdo nějaký dotaz?“
Zvedly se dvě ruce. Potěšilo mě, že patřily zrovna Havlíčkovi a Dvořáčkovi.
„Co byste chtěli vědět, milí chlapci?“ zeptal jsem se.
„My bysme s Havlíčkem chtěli vědět, pane faráři,“ pravil trochu nesměle Dvořáček, „kde
by se dneska dalo sehnat sedm polnic z beraních rohů.“
Milosrdenství
Nic se nelíbí Pánu Bohu více než milosrdenství. I já ho mám rád, zvláště když ho někdo prokazuje mně. Musíme ho však prokazovat jeden druhému. Lidem dobrým i zlým,
dospělým i dětem. Koncem školního roku za mnou přiběhlo už asi třetí dítě chodící na
náboženství se stejnou žádostí. Byla to známá firma Havlíček.
„Pane faráři, já chci vysvědčení!“
„A co ti mám na ně napsat, nevíš náhodou?“ bránil jsem se. „Když ti dám pětku, táta tě
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doma seřeže, že jsi zase propad, když ti dám čtyřku, seřeže tě taky, že máš lepší vysvědčení
než on. Vidíš, jaký mám s tebou problémy?“
„Tak mi dejte jednotku a budete mít po problémech, jedničkáře nikdo nebije.“
„To bys musel taky něco umět. Víš aspoň, kolik bylo apoštolů a jaký je číslo popisný
fary?“
„Sto sedm a dvanáct. Akorát nevím, jestli to není obráceně.“
„Máš štěstí, že já taky ne. Tak už běž a přijď zejtra ráno v osm, já ti tam něco napíšu,
jestli na to nezapomenu.“
No jo, člověk musí být milosrdný. Když už jsme u toho vysvědčení, jedna naše profesorka
na večerní škole vyprávěla, jak klasifikovala matku a dceru, které chodily do téže třídy a obě
byly na propadnutí. Matce nemohla dát pětku, protože by ztratila u dcery autoritu, a dceři
pak také ne, protože by ztratila víru ve spravedlnost. Dala jedné i druhé čtyřku.
Jakou známku by dal asi Ježíš apoštolům? Neměl to s nimi zrovna lehké. Myslím, že
kdyby ho ve třiatřiceti neukřižovali, umřel by nejpozději ve čtyřiatřiceti na infarkt, který
by z nich dostal. A co by asi napsal nám? To raději nebudu domýšlet, abych nezplodil teologickou herezi.
To všechno a ještě ledacos jiného mi běhá hlavou, když píšu dětem vysvědčení z náboženství. Letos jsem jich měl šestnáct ve dvou skupinkách, což není zrovna moc, ale daly
mi zabrat. Děti i vysvědčení, které jsem musel pozdě večer psát, abych ho mohl druhý den
předat. Havlíčkovi už ráno v osm hodin. Ani jsem se kvůli tomu pořádně nevyspal. Proto
mě trochu dopálilo, když Havlíček v osm vůbec nepřišel. Zazvonil až v půl deváté. Popadl
jsem jeho vysvědčení, otevřel dveře a spustil:
„Příště si natáhni budíka, chlapče, abys chodil včas!“
„Tak se nezlobte, pane faráři,“ omlouval se listonoš, který stál přede dveřmi, „já mám
dneska patnáctikilovej balík a rychlejc to opravdu nešlo.“

Knižní novinky
Koukej, mami! • Františka Böhmová
brož., 140 s., 199 Kč
Krátké úsměvné příběhy jsou cenným svědectvím toho, jak můžeme prožívat
i nepatrný okamžik svého života jako neopakovatelnou chvíli, jako obdarování,
povzbuzení nebo potěšení.
Umět se rozhodnout • Stefan Kiechle
brož., 70 s., 119 Kč
Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech; jak se ale rozhodovat
správně? Existují nějaké metody nebo „techniky“ rozhodování? Jak hledat kritéria pro moudré rozhodování? Souvisí nějak dobré rozhodování a duchovní život
člověka?

Stojí za přečtení
Raniero Cantalamesa
Život pod vládou
Kristovou
Spontánně nás napadne otázka, co pro to
máme udělat, aby náš život odpovídal tomu,
co výše uvedený název knihy naznačuje. Text
knihy ovšem vychází z postních kázání autora, která jsou úvahou nad listem sv. Pavla
Římanům. V něm je pořadí hodnot důležitější
než sám obsah. Jakých hodnot? Nejprve milost, a pak teprve naše spolupráce. Nejprve to,
co pro nás vykonal Bůh, pak teprve následují
lidské skutky.
Bůh svou milostí reaguje na náš hřích. Jen
on nám může říci, co to je. Podstatou hříchu
je bezbožnost, která má někdy podobu otevřené vzpoury proti Bohu. To je podstata
především každého těžkého hříchu. Tenhle
problém se nevyřeší stíráním rozdílu mezi
dobrem a zlem, jak se to objevuje v některých psychologických směrech. To jen podporuje
všeobecný úpadek mravů. Boží slovo neukazuje jen na bezbožný svět kolem nás, ale na
bezbožnost ve mně. Pokud mě Duch svatý usvědčí, může začít zázrak obrácení. Bůh jako
první nabízí hříšnému člověku ruku. Boží jednání spočívá ve vykoupení. Jsme osvobozeni
od hříchu, nemá nám dál vládnout. Dostali jsme nové srdce a nového ducha. Přestává snad
platit jakýkoli psaný zákon, když jsme byli uvedeni do svobody Ducha? Tady nás autor
vyvádí z omylu. Připomíná, že Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, a ti, kdo ho milují,
zachovávají jeho přikázání. My sami víme o své nestálosti i o tom, jak těžko rozlišujeme, co
je správné. Zákon nám přichází na pomoc. Není cílem sám o sobě, ale slouží lásce.
Dnes se mluví o seberealizaci. Mnohdy si ji pleteme s mravní nevázaností. Jako by byla
možná jakákoli seberealizace bez Boha, proti Jeho vůli. Je třeba se zamyslet nad tím, co to
znamená žít pro Pána. On nás vykoupil a my už nepatříme sobě. On každého z nás miluje
tak intenzívně jako celé lidstvo. On je můj Pán a já už nechci žít pro sebe, ale pro Něho.
Romana Bilderová

Časopis Jan Prachatický rovněž na:
http://casopis.farnostprachatice.cz a na facebooku Jan Prachatický
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Vypravili jsme se
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Tak jako každým rokem, i letos se v lednu konal Týden modliteb za jednotu křesťanů.
V tomto týdnu se nějak více snažíme setkávat a modlit s věřícími lidmi napříč křesťanskými
církvemi. Hlavním motivem tohoto týdne je, jak již název napovídá, modlitba za jednotu.
Kristus se za tuto jednotu modlil ke svému Otci, proto bychom ho měli v této modlitbě
následovat.
Každým rokem připravuje pro tento týden biblické texty a zamyšlení Papežská rada pro
jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. V naší zemi pak tyto texty
vydává Česká biskupská konference (ČBK) a Ekumenická rada církví (ERC). Tématem letošních modliteb byl citát „Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
V Prachaticích a okolí se v tomto týdnu konala čtyři ekumenická setkání na různých
místech, která byla tvořena křesťany z římskokatolické církve (ŘKC), Církve bratrské (CB)
a z Církve československé husitské (CČSH).
První setkání proběhlo v Husinci, ve sboru CB. Bylo zde několik farníků ŘKC z Prachatic
a členové CB v Husinci. Celým tímto setkáním provázel jako hostitel kazatel CB Pavel Fér,
který všechny přítomné na začátku uvítal a uvedl hlavní témata modliteb pro tento týden.
Poté předal slovo duchovnímu CČSH v Husinci Vojtechu Pekárikovi. Pan Pekárik mluvil
jednoduše, ale přitom velmi poutavě, na téma z Pavlova listu Korintským pro tento den:
„Jeden zemřel za všecky“ (2K 5,14). Na závěr vyprávěl příběh o rabínovi, který svým žákům
pokládal záludnou otázku, jak se pozná, kdy už není tma, ale den. Odpověď zněla tak, že
když se podívám na druhou osobu a nevidím v ní svého bratra nebo sestru, tak je v mém
srdci stále tma. … Tímto příběhem se nám snažil říci, že když se podíváme na kohokoli
v našem okolí, ať už na člověka věřícího nebo nevěřícího, měli bychom si uvědomit, že
i za něj Kristus zemřel. Protože sv. Pavel říká, že Kristus zemřel za všechny, za každého
člověka… Po krátkém kázání následovala společná modlitba za jednotlivé oblasti, které
nám byly nabídnuty. Přestože jsme zde byli z různých církví, tak nás při modlitbě spojoval
jeden Duch. A při závěrečné modlitbě „Otče náš“ jsem skutečně cítil mezi námi jednotu…
Po modlitbě nás všechny členové CB pohostili občerstvením a mohli jsme se ještě vzájemně
sdílet a popovídat si.
Druhé a třetí setkání hostila ŘKC ve Vlachově Březí
a v Prachaticích. Obě setkání
probíhala ve stejné podobě.
Na obou setkáních byli opět
přítomni kazatel CB a duchovní CČSH. Zatímco v Husinci v CB se jednalo spíše
o modlitební setkání, kněží
ŘKC v těchto dvou farnostech
připravili ekumenickou bo38

hoslužbu. Ve Vlachově Březí vedl bohoslužbu P. Šimon Stančík a v Prachaticích
P. Vojtěch Vágai. Obě tyto bohoslužby
vycházely z připravených modliteb ČBK
a ERC. Na začátku byly vyznány jednotlivé hříchy, které vedly k rozdělení církve
či mohou být i nadále jednou z příčin nejednoty církve. Všichni jsme se společně
obraceli k Bohu, aby nám i našim předkům byly tyto hříchy odpuštěny. Poté následovalo čtení z Písma a kázání našich kněží. Součástí této bohoslužby byly také přímluvy,
společné pozdravení pokoje a vyznání víry. Na závěr všichni s rozžatými svícemi přijali
požehnání od přítomných duchovních. Po této bohoslužbě mohli opět všichni přijmout
pozvání k pohoštění na faře a popovídání si.
Čtvrté setkání hostil duchovní CČSH pan Vojtech Pekárik. Po mnoha letech jsme tak
mohli být přítomni také ekumenickému setkání u husinecké obce CČSH, která však sídlí
v Prachaticích. Na tomto milém setkání se opět sešli farníci z řad ŘKC i bratři z CB.
Všechna ekumenická setkání byla velmi obohacující a srdečná. Trochu mě mrzí, když
vidím někdy i v řadách římskokatolické církve nechuť nebo nezájem o takováto společná
setkání s bratry z jiných církví. Papež František dne 19. ledna 2017 řekl: „Vyznáváme křesťanskou jednotu, protože vyznáváme Krista. Chceme žít sjednocení: chceme následovat Krista
a žít v Jeho lásce.“ Kéž se všichni těmito slovy papeže řídíme… Před mnoha lety se naše církve rozdělily. Mnoho lidí již v možnou společnou jednotu nevěří. Možná vypadám naivně,
ale já v ni věřím. Protože jak bych se měl jinak stavět k modlitbě „aby všichni byli jedno…“,
kterou pronášel sám Ježíš.
Petr Šrámek
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