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

Vyslechni poučení, poslechni svědomí –  
a duše se rozjasní.

+ + + + + + + + + + 

Moje modlitba:
Pane, osvoboď mne od věcí, které nepotřebuji, 
a od lidí, kteří nepotřebují mne.

+ + + + + + + + + + 

Život jako takový je veliké tajemství.
Život, který se nás dotýká, je úžasné 
dobrodružství.

+ + + + + + + + + + 

Člověk může žít ve světle, nebo ve tmě.
Člověk může být světlem, nebo tmou.
Člověk může být, nebo nebýt.
Bůh nemůže nebýt.

+ + + + + + + + + + 

„Bez víry se nelze líbit Pánu.“
„Bez lásky nejsem nic.“



Před nedávnem jsem četl 
jakousi anketu, ve které známé 
osobnosti odpovídaly na otáz-
ku, jak bude vypadat svět za pa-
desát let. Lidé budou mít k palci 

čipy, které nahradí občanku i peněženku, internet 
bude v brýlích, telefony už nevím kde. Něco po-
dobného jsem četl v poválečném čísle skautského 
časopisu, kde byl metou rok 1975. A zase, létající 
auta a  mnoho dalších vymožeností. I  jako děti 
jsme si představovali svět v  roce 2000 a  fanta-
zírovali, jak to bude úžasné. Ale pokaždé v těch 
představách chyběli lidé. Ne to, jak se oblékají, jak 
bydlí, ale jak se k sobě chovají. Nikdo nepřemýšlel 
o tom, zda se bude rodit a umírat doma. Zda čer-
noši budou jenom v Africe a Eskymáci pouze za 
polárním kruhem. Nesnili jsme o světě bez válek, 
bez soudů a vězení. Bez totalitních režimů nebo 
bez hladomoru. Možná je to tím, že lidstvo jako 
takové se mění mnohem pomaleji než technika, 
a  jestliže ke změně jízdních vlastností auta do-
chází v řádu let, člověk k sebemenší změně men-
tality potřebuje tisíciletí, a to ještě jen v drobných 
detailech. Na druhou stranu asi každý by raději 
chtěl žít ve světě, kde není lží a násilí, než vlast-
nit létající auto či televizi v brýlích. A tak jsem se 
tuhle usadil v křesle, zapálil si dýmku a v před-
stavách si vykresloval svět, jak by mohl vypadat 
z pohledu sociálního, lidského. Kupodivu to ne-
bylo nic složitého a i cesty, jak toho dosáhnout, 
se vcelku lehce rýsovaly. Opravdu by stačilo jen 
málo, kdyby to nemělo jeden velký háček. Jestliže 
na vývoji létajícího auta se podílí pár nadšenců, 
na lepší společnosti musí máknout každý z nás. 
Navzdory ostatním. A to někdy dost bolí, takže 
to odkládáme do nekonečna. Stejně jako návštěvu 
u zubaře. Obojí se nám však jednou vymstí a bude 
to mnohem bolestivější.

 JP
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ne  5. 3. 1. neděle postní, mše: na začátku může být svěcení popela, Krédo, preface 
vlastní, na konci mše modlitba nad lidem, L. b.: fialová, žaltář 1. týdne

ne  12. 3. 2. neděle postní, mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem, L. b. : fialová, žaltář 2. týdne

ne 19. 3. 3. neděle postní, mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem, L. b.: fialová, žaltář 3. týdne

Po 20. 3. slAVnosT sV. JoseFA, snoUBenCe P. MARIe – doporučený svátek, 
mše: Gloria, Krédo, preface o sv. Josefu, L. b.: bílá

so 25. 3. slAVnosT zVĚsToVÁní PÁnĚ, mše: Gloria, Krédo (při slovech: „Skrze 
Ducha sv. … se pokleká), preface vlastní, L. b.: bílá

ne 26. 3. 4. neděle postní, mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem, L. b.: fialová nebo růžová, žaltář 4. týdne

ne  2. 4. 5. neděle postní, mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem, L. b.: fialová, žaltář 1. týdne

sv. Patrik – 17. 3.
Pocházel z území britské provincie, z Bannavemu ve Skotsku. Jeho 

otec Calpurnius byl prý angažován v politice jako „decurio“ – výklady 
této funkce se různí (mezi výklady patří úředník a velitel jízdního oddí-
lu). Dle některých byl i jáhnem. Jeho majetek a společenské postavení 
svedly jeho syna Patrika k bezstarostnému a lehkomyslnému životu. 
Neměl zájem o studium ani o náboženství. V Patrikově životě došlo 
ke zlomu, když ho v 16 letech unesli piráti, odvezli do Irska a tam ho 
prodali jako otroka. Jeho pán mu dal na starost pasení ovcí. Při tom-
to zaměstnání a ubohých životních podmínkách začal Patrik s vroucí 
modlitbou a s pokáním za dřívější neuspořádaný život. Vnitřně se pro-
měnil a mnohému naučil. Poznal také, co je pohanství a zaslepenost spojená s barbarstvím.

Po tvrdých šesti letech se mu podařilo uprchnout a dostat do vlasti. Po třech měsících 
byl opět přepaden a uvězněn. Podařil se mu druhý útěk, ale byl potřetí zajat a octl se v ještě 
horším vězení. Odtud jej prý vykoupili křesťané a jemu se podařilo vrátit domů. To již měl 
neochvějnou důvěru v Boha a vypěstovanou lásku. V jednom snu jej Irové volali k sobě a on 
pak začal tušit své povolání. Z toho důvodu odcestoval do Galie (dnešní Francie) a studo-
val v Auxerre pod vedením sv. Germana, stal se jáhnem. Zprvu jej představení nechtěli 
do Irska pustit, ale nakonec obdržel biskupské svěcení a pověření hlásat tam evangelium 
i organizovat tamní církev.

Komunita vytvořená jeho předchůdcem, biskupem Palladiem, na Iry nezapůsobila. Pa-
trik se vrátil r. 432 a začal na irském severu a severozápadě. Ostrov byl tehdy rozdělen na 
mnoho kmenových království a Patrik si získával místní vladaře přátelským vystupováním, 
laskavostí a horlivostí. Začal králem Laognairem, s nímž o Bílé sobotě zapálil na pahorku 
Slane velikonoční oheň. Všichni mu dovolovali hlásat evangelium a zakládat místní cír-
kevní obce. Jeho nepřáteli byli keltští kněží druidové a bardové, ale mnohé z nich dokázal 

Z liturgického kalendáře
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uklidnit a získat. V roce 444 ustanovil svůj sídelní stolec v Armaghu. Vytvořil síť biskupství 
a v  jeho zájmu byl rozvoj řeholního života. Na těchto základech přetvářel život v zemi. 
Uměje se přizpůsobovat místním společenským poměrům, znalý zvyků a mentality lidu již 
z mládí, byl dobrým organizátorem církevního života. Byl vytrvalý, trpělivý a plný lásky. 
Dvě třetiny noci prý věnovával modlitbě. Začínal s galskými a britskými misionáři, brzy 
však získal hodně duchovenstva z místního obyvatelstva.

Ke konci života sepsal spis „Vyznání,“ v němž vylíčil své osudy a milosti, kterých se mu 
dostalo, děkujíc za ně Bohu. Také se dochovalo mnoho jeho korespondence.

Jedna z legend se týká trojlístku, který se stal jeho atributem a s nímž si pomáhal při 
výkladu Nejsvětější Trojice, poukazujíc nejen na jednotu, ale i na náznak kříže. Jiná legen-
da, týkající se dalšího atributu, mluví o vyhnání všech hadů z Irska. Předpokládá se, že jde 
o symbolický obraz vyhnání pohanství a zla.

Patrik zemřel v Saulu ve hrabství Down a jeho hrob se stal hned poutním místem.

sv. lucie Filippiny – 25. 3.
Dne 25. března slaví církev Slavnost Zvěstování Páně. Na tento den je 

též připomínána sv. Lucie Filippiny, zakladatelky kongregace „filipínek“.
Narodila se 13. 1. 1672 v Itálii poblíž Říma. V prvním roce přišla 

o  matku a  v  sedmi letech jí zemřel otec. Od té doby ji vychovávali 
příbuzní. Modlitba a kostel se jí prý staly milejšími než dětské zábavy. 
Zajímala se hodně o náboženství a vynikala mimořádným intelektem. 
Ještě jí nebylo ani deset let, když si jejích schopností všiml duchovní 
správce a rozhodl se ji využít k vyučování katechismu mladších dětí. 
Bylo to něco nezvyklého, ale volba se ukázala jako oprávněná. Sám kar-
dinál Marek Antonio Barbarigo se při jejím vyučování přesvědčil o mi-
mořádném talentu malé Lucie, když slyšel, jak oduševněle vysvětlovala 
pravdy víry pozorným malým posluchačům. Požádal pak její příbuzné 
o dovolení, aby se mohl postarat o její další formování. To se uskuteč-
nilo v klášteře klarisek v Montefiascone, kde získala další vzdělání.

Kardinál Barbarigo plánoval, že s  její pomocí zavede nový školský systém. Lucie tím 
nebyla nadšená, neboť si oblíbila ticho klášterních zdí. Z důvodu poslušnosti začala však vy-
učovat děti i učitelský dorost. Usilovala o to, aby výuka byla nástavbou křesťanské rodinné 
výchovy s praktickým příkladem výchovy k lásce, k sebezáporům a oběti. Studentky proto 
vodila do nemocnic, kde hovořily s trpícími a jim sloužily. Také pořádala duchovní cvičení, 
později chodila po kraji a konala misie. Za podpory kardinála Barbariga založila sdružení 
zbožných učitelek – filipínek (Maestre Pie Filippini). Členky společnosti se věnovaly křes-
ťanské výchově dívek a Lucie byla jejich generální představenou. Papežem Klementem XI. 
byla pozvána do Říma a od něj pověřena k zakládání škol i tam. První školu v Římě otvírala 
v květnu 1707. Vyučovala také nastávající nevěsty, které připravovala pro život. Její sdru-
žení bylo jako kongregace potvrzeno až po její smrti Klementem XIII. v roce 1760.

Od 55 let měla závažné onemocnění a poslední čtyři měsíce prožila jen na lůžku. Papež 
Pius XI. ji v roce 1926 blahořečil a r. 1930 kanonizoval. Její kongregace má dnes přes tisíc 
členek v osmi zemích světa.  Zdroj: www.catholica.cz
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Silný není ten, kdo dokáže pouhým pohledem složit někoho na lopatky,
ale ten, kdo pouhým úsměvem někoho postaví na nohy.

Jak sis užívala života …
Na zdích hospice visí obrázky našich pacientů. Na některé si vzpomenu, že jsem za nimi 

chodívala. Je mezi nimi i jedna paní, která u nás byla delší dobu. Jak šel čas, paní byla stále 
mrzutější a chtěla domů. Jenže to si příbuzní nepřáli, nemohli se o ni starat. Občas ji na-
vštěvovali. Ráda si povídala i se mnou, ale o víru zájem neměla. Tak jsme spolu vzpomínaly 
na její mládí, rodinu, život, vždy se něco našlo. Jenže dny jejího naříkání převládaly. Jednou 
jsem ji šla navštívit a slyšela jsem, že má návštěvu, tak jsem chvíli stála za dveřmi, jestli je 
vyrušit a vejít. Slyšela jsem, jak jí ta paní říká: „Proč pořád jen fňukáš, musíš vzpomínat 
na ty hezké chvíle v životě, mysli na to, jak jsi chodívala flámovat, na chlapy, jak jsi bývala 
svému muži nevěrná…, prostě, jak sis užívala života. Na to musíš myslet, a ne pořád fňu-
kat, kdo to má poslouchat?“ Odcházela jsem od pokoje a bylo mi z toho smutno. Já paní 
uklidňuji slibem, že je nebe, že je milující Bůh, který na ni čeká, že by se mohla těšit i na 
věčnost, a ona má myslet na to, jak si užívala v mládí… Když ji uvidím na fotografii, vždy 
si říkám, jakou má věčnost, je šťastná, když u nás tolik fňukala…?

  
Tatínek přijal Pána Ježíše Krista …
Byla jsem volána do hospice. Přijali pána ve vážném stavu a  rodina si přála svátost 

nemocných. Šla jsem co nejdřív. Před pokojem mě vítala celá rodina – děti a manželka. 
Syn se mi snažil vysvětlit, že chce, aby za tatínkem přišel kněz, že přijal Pána Ježíše Krista 
do svého života a cítí se být šťastný. Okamžitě mi naskočilo, že tak se vyjadřují členové 
denominačních církví, proto jsem se ptala, jestli jsou katolíci. Pán mi vysvětlil, že on kon-
vertoval k církvi českobratrské, ale tatínek je katolík, a když umírá, bylo by dobré, aby přijal 
svátosti církve. Ale že to nespěchá, stačí zítra? Chtěla jsem pána vidět. Když jsem vešla na 
pokoj, viděla jsem, že pán je ve velmi vážném stavu a že zítra už bude pozdě… Okamžitě 
jsem zavolala otci Petrovi, řekla mu vážnost situace a on se rozhodl přijít co nejdřív. Pá-
novi jsem řekla, že přijde kněz, a on byl velmi vděčný. Rodina odešla projít se do města, 
a tak když přišel otec Petr, měli jsme klid a soukromí. Pán velmi vděčně přijímal svátost 
pomazání nemocných a naši modlitbu. Poděkoval a stále se snažil něco říct. Pak jsem po-
chopila, že chce peněženku, aby mohl zaplatit otci, ale ve stolečku ještě nic nebylo. Viděla 
jsem, že mu to dělá starost, i když jsem mu vysvětlovala, že za tuto svátost platit nemusí. 
Nakonec jsme se domluvili, že to vyrovná syn, až přijde. Otci Petrovi po odchodu dělalo 
starost, že jsme mu nepodali svaté přijímání, když se dusil. Nakonec jsem se ještě vrátila 
a Pána Ježíše jsem mu podala. Právě se vrátila celá rodina a moc mi děkovali. Jedna z dcer 
u tatínka zůstala přes noc. Když jsem druhý den přišla do hospice, sestry hlásily, že pan V. 
před hodinou zemřel a že je u něj rodina. Šla jsem do pokoje a nabídla přítomným, že se 
s nimi pomodlím za zemřelého. Vděčně to přijali. Pán byl už hezky upravený a na tváři měl 
výrazný úsměv. Manželka mi pak vyprávěla, že on se k nám do hospice velmi těšil, ale chtěli 
ho mít co nejdéle doma. Byly velikonoční svátky a on všem ženám v rodině nechal koupit 
kytky, chtěl, aby se otevřelo šampaňské, se všemi si připil a rozloučil se s nimi. Pak už se 

Boromejky
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těšil do hospice. Byl u nás jen jednu noc, ale ten čas mu stál zato. Mohl přijmout opravdu 
Pána Ježíše Krista do svého života a s úsměvem přejít do věčnosti. Byla mu dopřána velká 
milost setkání se vzkříšeným Ježíšem. V přítomnosti zemřelého jsme to všichni cítili. Od-
cházela jsem s pocitem, že to byl velmi statečný muž. Vážil si života a se ctí přijal smrt ... 

 
Nejen pacienti jsou doprovázeni …
Milá sestro, dnes jsem na Vás vzpomněla a hned spěchám, abych Vás pozdravila. Loni 

na podzim jsem měla svatbu a od té doby prožívám asi nejšťastnější období svého života. 
Jsem za svého muže Bohu velmi vděčná, máme se opravdu krásně. Kromě toho nám Pán 
velmi požehnal a dal nám děťátko. Zatím se stále neodhodlalo na cestu na svět, ale už by 
to mohlo být každým dnem – termín porodu máme právě tento týden. Jsme samozřejmě 
velmi napjatí, jak to zvládneme, ať už porod nebo potom ten přechod k rodičovství. Také 
jak se nám s manželem nadále bude dařit starat se o náš vztah, vidíme na přátelích v okolí, 
jak je to s dětmi náročné.

Sdílím tedy s Vámi svou radost a zároveň prosím alespoň o krátkou přímluvnou mod-
litbu teď v čas porodu a velkých změn. Je to pro mne ohromný zázrak, jak se můj život 
proměnil od doby, kdy jsem Vás potkala na svém kurzu v hospici. Bylo pro mne těžké být 
trpělivá, když jsem jen viděla, jak mi čas ubíhá a stále nevidím směr svého života (letos mi 
bude 35 let). Ale za poslední rok dva se toho tolik událo, tolik krásného, že jsem se jen ujis-
tila, že na mne Bůh nezapomněl, naopak je opravdu věrný ve svých zaslíbeních – cítila jsem 
vždy silné povolání k manželství a mateřství, jen se mi zdálo čím dál méně pravděpodobné, 
že bych to ve svém životě mohla stihnout. Děkuji Vám za těch pár chvil, kdy jsem s Vámi 
tenkrát mohla mluvit, taky za Vaše letmé pozdravy a modlitby od té doby. S pozdravem K. 

 
Síla odpuštění …
Důrazně mi bylo sděleno, že na pokoji 3 je přijat pán, který si nepřeje vidět řádovou 

sestru a nechce ani kněze, protože v mládí prožil nějaké ublížení od řádové sestry, byl vy-
chováván v sirotčinci, kde pracovaly řádové sestry a docházeli kněží, kteří mu také k srdci 
nepřirostli. I  jeho paní zdůrazňovala, ať se mu řádová sestra neukazuje, že je celý život 
alergický na všechno od církve, a proto neměli ani svatbu v kostele. Znám tyto zákazy 
a něco mě nutí je porušit, jen jak to půjde… a jde to téměř vždy. Vybrala jsem jeden den, že 
manželka pána odjela. Vešla jsem na pokoj, přistoupila k pánovi a představila jsem se mu. 
Také jsem mu řekla, jestli by mi chtěl povyprávět něco z mládí. Kupodivu mi řekl o svém 
utrpení a zranění. Vysvětlila jsem mu, že asi pro ty řádové sestry nebylo lehké vychovávat 
kupu zlobivých kluků s trpělivostí a láskou. Na konec našeho rozhovoru jsem ho poprosila 
za odpuštění za viny všech řádových sester a kněží, kteří mu v mládí ublížili, a společně 
jsme se pomodlili za viny církve Otčenáš, který uměl. Upřímně se rozplakal a chtěl, abych 
za ním docházela. Jednou jsem tam vešla, když u něj seděla manželka. Velmi se ulekla, ale 
já jsem k ní přistoupila, představila jsem se a řekla jsem jí, že jsme s manželem přátelé, že 
on dokázal odpustit všem, kdo mu ublížili. Vstříc mně šly obě jeho ruce. Velmi důstojně mi 
ruku políbil, a to se rozplakala jeho žena. Když zakrátko zemřel, moc mi jeho paní děkovala. 
Celý život ji trápilo, že manžel neměl sílu k odpuštění. Přemýšlela jsem, jak by to dopadlo, 
kdyby mně strach nedovolil vejít… Ze vzpomínek S. M. Sebastiany,

které napsala postupem let svého doprovázení v prachatickém hospici 
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Homilie

Náš světec sv. Jan byl bezesporu více v kontak-
tu s přírodou, než jsme my dnes. Vzpomeňme jen, 
kolikrát zvládal cesty dlouhé i  desítky kilometrů 
pěšky. Čas trávený na cestách mu dával příležitost 
k rozjímání o přírodě a jejím Tvůrci, o lidském živo-
tě a jeho smysluplnosti. Tato schopnost (číst v pří-
rodě o Boží lásce) není typická jen pro sv. Jana, ale 
pro všechny, kdo se nechají vést Božím Duchem. 
Necelých třicet let před narozením sv. Jana ode-

šel na věčnost světec Zadonský, který ve svém díle mimo jiné uvažuje o  slunci jakožto 
předobrazu Krista. Možná i tímto způsobem mohl náš světec podobně uvažovat a zároveň 
vyprošovat sobě i druhým pochopení pravých hodnot. Rozhodně jej Duch vedl k jasnému 
poznání smyslu jeho života, k poznání časnosti a k pochopení pravdy o pomíjejícnosti věcí 
tohoto světa a úžasné kráse a velkoleposti hodnot věčných. Dovolím si rozjímání od Zadon-
ského nabídnout i nám a prosím sv. Jana, aby nás provázel přímluvou a osvěcoval naši mysl.

„Když slunce na nebi svítí, bývá vše zřetelné. Každý vidí cestu, po které je třeba jít, kam 
má jít, co má dělat a čeho se má vyvarovat. Umí odlišit jednu věc od druhé, užitečné od 
škodlivého atd. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera (Žl 104,23). Tak to 
bývá i s duší, kterou Kristus, pravé Slunce, prosvítí. Taková duše všechno jasně vidí, po-
znává nádheru i pomíjivost tohoto světa, poznává dobro i zlo, nemravnost i ctnost, škod-
livost i užitek, cestu vedoucí k záhubě i cestu k věčnému životu, činí věci Bohu milé a sobě 
prospěšné. Pro takovou duši je Boží slovo příjemné stejně jako Bůh sám. Taková duše si 
ničeho příjemného a drahocenného na tomto světě nepovažuje příliš, majíc na paměti slova 
Spasitelova: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? (Mt 16,26) 
a vždy směřuje k blažené věčnosti. Má na mysli jen jedno: jak se zavděčit Bohu, svému 
Stvořiteli, jak k němu dospět a napomoci k tomu i druhým. Blažená je duše, kterou ozáří 
božské světlo!

Když slunce zajde, nastoupí noc a bývá tma. Tehdy lidé nevidí nic, nerozlišují jednu věc 
od druhé a chodí jako slepí, padají do příkopů a nevědí, jak se vyhnout újmě. Takový je stav 
duší, do kterých světlo Kristovo nevstoupilo! Tápou jako slepí, neoddělují dobro od zla, 
nerozlišují užitečné od škodlivého a upadají z jednoho hříchu do druhého. Sahají po tom, 
co je bezvýznamné, nevšímají si toho, co je veliké. Domnívají se, že jdou rovnou cestou, 
nevědí však, že je tato cesta vede do propasti záhuby. Takoví jsou ve své podstatě ti, kteří 
se spojili se světskou marností a učí se jenom tomu, jak získat velké bohatství, vysoké 
postavení, proslavit se na tomto svět atd., a málo se starají o věčnou spásu a považují ji za 
tu nejposlednější věc. Vyvolává to údiv nebo spíše soucit. Vidí, že ti, kdo umírají a odchá-
zejí z tohoto světa, tady všechno zanechávají a odcházejí ze světa nazí stejně tak, jak na 
svět přišli. Ovšem snaží se shromažďovat bohatství tak, jako by na světě měli žít věčně. 
Je podivné, že to nejsou pohané postrádající naději, kdo uvízl v takové marnivosti, nýbrž 
mnohdy takto jednají křesťané pozvaní k věčnému životu a věčnému blahu, o nichž stále 
slyší v evangeliu.“ (Duchovní poklad – T. Zadonský) Vikář Josef 
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Jubilejní rok

Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?
Tuto otázku jsme si na stránkách JP kladli v ročníku 2009 – 2010 

(150 let od světcova úmrtí) a 2010 – 2011 (200 let od světcova naroze-
ní). Lépe řečeno kladli jsme ji za redakci vám farníkům.

Nejčastěji se objevovala odpověď: „Jan N. Neumann je pro mě člo-
věk, který uměl naslouchat Bohu – velký vzor ve víře, šel za svým cí-
lem i přes překážky, byl trpělivý, houževnatý a s obrovským nasazením 
vlastního života konal mnoho dobra. Byl obětavý řeholník a biskup…“

Pro mnoho dotázaných byl Jan N. Neumann mužem, který žehná rodnému městu, 
hospicovému dílu, klášteru a rodnému kraji. Mnozí obdivovali jeho dílo v Americe: „Takový 
svatý buldozer – v nejlepším slova smyslu, za krátký lidský život dokázal vybudovat desítky 
škol a kostelů…“

Často bylo zmiňováno jeho biskupské heslo: „UTRPENÍ KRISTOVO POSILUJ MĚ 
(PASSIO CHRISTI CONFORTA ME)“ a dotázaní odpovídali: „ Velikost našeho Jana je v lás-
ce k Bohu a lidem, kteří mu byli svěřeni, jeho odhodlání jít za Pánem až na kraj světa, jeho 
oběť když opouštěl rodné město a své blízké…“

Dovolím si na závěr ocitovat odpověď P. Jaroslava Havrdy: „Ve svatém Janu Prachatic-
kém vidím služebníka, který hledal Boží království a jeho spravedlnost.“

A tak si otázku „Kým je pro mě sv. Jan N. Neumann?“ položme každý z nás i v tom-
to jubilejním roce. Můžete se o  svou odpověď podělit i  se čtenáři JP. Pište na adresu: 
casopisjp@seznam.cz

Kde mohu získat cenné informace o sv. Janu n. neumannovi a inspiraci pro 
svůj život?
•	 Prachatice	a Jan	Neumann, Václav Starý, vydal MÚ Pra-

chatice 1997
•	 Nový	muž	pro	Nový	svět, James J. Galvin, Setkání 1994
•	 Život Jana Nepomuka Neumanna, James J. Galvin, 

Karmelitánské nakladatelství 2009 (knihu je možné 
zakoupit ve farní knihovně v Prachaticích)

•	 Svatý	 Jan	Nepomuk	Neumann, P.  Pavel Liška, Město 
Prachatice 2011

•	 Svatý	Jan	Nepomuk	Neumann	ve	fotografii, Město Pra-
chatice 2011

•	 Sv.	J.	N.	Neumann	–	Americký	světec	z Prachatic, Luboš 
Y. Koláček, nakl. BVD Praha 2011 

(Tyto publikace jsou k zapůjčení ve farní knihovně v Pra-
chaticích, Děkanská ul. 31)

•	 Městské muzeum v Prachaticích – stálá expozice „Ži-
votní pouť sv. Jana N. Neumanna“

•	 www.farnostprachatice.cz
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Kláštery

Benediktinský klášter Broumov
Broumovský klášter je další z řady českých klášterů, které jsou významnými barokními 

uměleckými a duchovními památkami, ale časem jejich založení byl středověk. Kláštery 
a jejich obyvatelé prožili slavné doby přemyslovských a lucemburských panovníků, avšak 
jejich život byl přerušen husitskými válkami, které zpustošily nejen církevní stavby, ale 
také civilní středověké památky.

Tak také Broumov má dvě časové roviny své historie. Král Přemysl Otakar I. věnoval 
svému oblíbenému břevnovskému klášteru, který byl založen již v 10. století knížetem 
Boleslavem II., rozsáhlé panství na Náchodsku. Psal se rok 1213 a panovník měl v úmyslu 
kolonizovat dosud málo zalidněné kouty své země. Na skalnatém ostrohu tak vznikla roz-
lehlá tvrz a poté zásluhou opata Bavora z Nečtin benediktinské proboštství s klášterní ba-
zilikou zasvěcenou svatému Vavřinci. Po několika desetiletích pak bylo roku 1255 založeno 
samotné město Broumov. Klášter měl pro kraj velký význam zejména díky latinské škole, 
která se časem stala gymnáziem, a také díky rozsáhlé knihovně a skriptoriu. Ve skripto-
riu vznikaly vzácné iluminované rukopisy určené nejen pro vlastní knihovnu. Tu výrazně 
obohatili břevnovští mniši poté, co byli roku 1420 za husitských válek nuceni uprchnout 
z vypáleného a vypleněného kláštera i se svým opatem a rozsáhlým klášterním pokladem. 
Tak byly vzácné knihy, klenoty i mešní roucha uloženy v bezpečí broumovského kláštera, 
který přežil neblahou dobu husitských válek.

Nejcennější takto získanou knihou byl rukopisný svazek, který svým rozsahem a ve-
likostí předčil všechny v té době známé knihy – Codex gigas, nazvaný také podle jedné 
z iluminací Ďábelský kodex. Kodex byl uložen v broumovské knihovně až do doby třiceti-
leté války, kdy se stal válečnou kořistí švédských vojsk a odvezen ze země. V současnosti 
je uložen ve švédském Stockholmu. K dalším pokladům patří tzv Madona z Broumova, 
gotická řezbářská práce z druhé poloviny 14. století, která náleží do okruhu tzv. Vratislav-
ské Madony.

Ani Broumov však nebyl ušetřen nešťastných událostí, v roce 1559 vyhořelo celé měs-
to i s klášterními budovami. Ty byly částečně opravené, ale jen tolik, že byla zachována 
středověká gotická dispozice. K radikální přestavbě došlo až ve druhé polovině 17. století 

(r. 1659), kdy se projektu nového, již barokního areálu 
ujal italský stavitel Carlo Lurago. Vzniklo nové křídlo 
prelatury, jehož podobu však neznáme. Pět let nato roku 
1664 totiž vyhořel celý klášter včetně baziliky, hospo-
dářských budov i  nově vzniklého pivovaru. Pohroma 
způsobila i zřícení věže kostela, která svým pádem po-
škodila chrámovou klenbu. Nicméně další přestavba 
kláštera začala již v následujícím roce. Klášter byl patr-
ně postaven z trosek, neboť byl položen nový základní 

Broumovský	klášter	–	knihovna
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kámen celé stavby. Do osudu kon-
ventu opět zasáhl oheň, který údaj-
ně založilo francouzské vojsko roku 
1684. O rok později se však již opět 
pracovalo na nové stavbě. Stavitelem 
a  projektantem se stal Ital usazený 
v  Praze Martino Allio, štukatérské 
práce prováděl také Ital – Antonio 
Soldatti ve spolupráci s  českým so-
chařem Jeronýmem Kohlem. 

Po dokončení části staveb přišly 
na řadu malířské, hlavně freskové 
práce. V  klenebních polích byly vy-
tvořeny fresky s tématem Sedmi ta-
jemství Panny Marie a následně fresky vyprávějící příběhy ze života svatého Vojtěcha.

Dějiny broumovského kláštera odedávna souvisely s klášterem břevnovským. Umělci, 
kteří pracovali na stavbách jednoho, pracovali také na výstavbě druhého kláštera. Tak roku 
1710 již v Praze působí Kryštof Dientzenhofer a v Broumově navázal na původní Luragův 
projekt. Vytvořil nový chrámový portál a založil také stavbu školy, která byla pokračová-
ním středověké školy latinské a klášterního gymnázia, a přibyla také nová budova barokní 
lékárny. Syn Kryštofův Kilián Ignác přinesl do stavby nový dynamický ruch. Roku 1721 
uzavřel jménem opata smlouvu s  malířem Václavem Vavřincem Reinerem na vytvoření 
oltářních obrazů. Návrhů reliéfní a sochařské výzdoby se ujal Matouš Václav Jäckel. Tak 
se ve dvacátých a  třicátých letech 18. století obrodil stavební ruch, přibyla nová křídla 
na pozůstatcích starých zdí a z kláštera se stalo monumentální barokní dílo. Jeho vývoj 
byl ještě několikrát přerušen požáry, po nichž následovalo vždy období oprav, ale podoba 
kláštera již zůstala zachována. 

Půdorys kláštera je založen na tradičním uspořádání, které je platné již od raného středo-
věku. Základem je klášterní bazilika se zúženým chórem orientovaným na východ a hlavní 
lodí lemovanou bočními kaplemi. K severní stěně přiléhá křížová chodba uzavírající rajský 
dvůr tvořený třemi křídly konventu. Na západní straně je přičleněn další dvůr opět tvořený 
novými křídly. K půdorysu patří také hospodářské objekty a rozlehlá klášterní zahrada. 

Období 19. století bylo poznamenáno hlavně činností gymnázia, jehož provoz si vyžádal 
přístavbu dalšího, druhého patra. Klášterní bazilika byla dále vybavována postranními 
oltáři a novými obrazy pro hlavní oltář i oltáře postranní.

Doba těsně před druhou světovou válkou, během ní i krátce po ní byla poznamenána 
národnostními spory. Za války byli dva benediktinští bratři deportováni do koncentračního 
tábora v Dachau. Poválečný odsun německého obyvatelstva zasáhl také do řad obyvatel 
kláštera. Na jejich místo přišli benediktini z kláštera v americkém Chicagu. V roce 1950 
však museli odejít zpět do USA. Objekty kláštera se staly útočištěm a dokonce vězením 
pro řádové sestry ze zrušených klášterů z celé republiky. Teprve rok 1989 znamenal návrat 
řeholního života, rozsáhlé opravy budov, restaurování uměleckých památek a také pokra-
čování vzdělávací a kulturní tradice broumovského benediktinského kláštera. MFK 
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Life update

Pohled na moderní dobu 
Už nějakým rokem sleduji, jak se moderní doba stále více a rychleji mění. Co to pro nás 

křesťany znamená? Čím vším jsme obklopeni? Náš pan farář v kázání velmi často kárá 
dnešní modernizaci a říkává: „Jak moc se jí necháváme strhnout…“ Je sice pěkné ulehčit 
si život, avšak Bůh určitě nechce, abychom si ho takto usnadňovali. Máme přece nést kříž, 
bez něj Boží království nespatříme. Dokážeme si představit, co nás i naši generaci čeká za 
několik let?

Obdivuji naše předky, kteří pracovali od rána do večera, měli mnoho dětí, matky do-
konce musely fungovat i v noci, aby vůbec něco stihly udělat pro svou rodinu. Přesto byly 
plně odevzdány Bohu a spokojeny. Pro mě jsou tito lidé stále výjimeční a obdivuji je. Vždyť 
my, kteří máme takovou spoustu vymožeností, jsme se svým životem stále nespokojeni. 
Mnohé můžeme vyčíst i v Bibli, jak praví Přísloví 6:6: „Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak 
žije, ať zmoudříš.“ 

Máme čím dál více slabostí a zapomínáme se obracet na Boha s dotazem, co po nás 
zde, na tomto světě, žádá. Problém je v nás, v našem životě, my sami se podílíme na svém 
sobectví, lenosti a vlastním pohodlí. I ten zlý se nás stále pokouší svést neustále z cesty.

V dnešní době máme mnoho vymožeností, které nám brání v tom, abychom fungovali 
tak, jak bychom měli. Strhují nás televizní reklamy, které zahrnují nové pohodlné moderní 
věci (PC, myčky, sušičky, roboty na vysávání, vytírání atd.) Kolem sebe vidím spoustu rodin, 
které těmto věcem podléhají. Kolikrát se setkávám s lidmi, kteří mě litují, že nemám to, co 
oni. Ne nadarmo se v Přísloví 26:16 píše: „Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušeně odpo-
vídajících.“ Neměli bychom ovšem mít žebříček hodnot „moderních“, nýbrž hodnot Božích.

Vidím a slyším o spoustě dětí, které se dívají celý den na televizi, které už ve 3-4 letech 
ovládají mobily i počítače, na nichž vydrží klidně celý den. Již si neumí hrát venku, sporto-
vat, chodit na výlety, prožít nějaké to dobrodružství s kamarády, neumí pomáhat rodičům 
či druhým… Dětem to sice máme za zlé, ale co my, dospělí? Jsme opravdu lepší? Jdeme 
svým dětem příkladem? Vidí v nás děti opravdu dobrý vzor, jak se staráme a pečujeme o do-

mácnost a vůbec – celou rodinu? „Lenoch jen touží a ničeho 
nedosáhne, kdežto pilný se nasytí tukem.“ (Přísloví 13:4)

Naše domácnosti už se bez moderních věcí takřka ne-
dokážou obejít. Děti vidí pouze to, jak za nás vše udělají 
nové spotřebiče. Neumíme jim pomalu ani ukázat to, jak 
se mají učit pomáhat. Vždyť si pořizujeme věci, které dě-
lají mnohé za nás. Například nemusíme umývat a utírat 
nádobí (udělá to myčka), věšet prádlo a žehlit (udělá to 
sušička), vysávat a vytírat (máme robota). „Lenoch sáhne 
rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům.“ (Příslo-
ví 26:15) Jak to, že je nám za těžko vyndat i to nádobí 
z myčky a uklidit jej? Nespokojeni jsme stále víc a víc. 
Kam až jsme schopni zajít se svou leností a sobectvím? 
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I děti přece potřebují být vedeny, umět pomoci a mít nějakou tu práci v životě. Proč děti 
tráví spoustu času děláním špatných věcí? Děti potřebují mít nějaké povinnosti, jako i my 
dospělí, protože jinak nebudou umět dělat už opravdu nic. „Ten, kdo při své práci otálí, je 
bratrem zhoubce.“ (Přísloví 18:9)

Začínáme zapomínat rozlišovat i v těchto věcech dobro a zlo. Jak můžeme předat to 
dobré, když se snažíme uspořádat věci vlastními silami a nevpouštíme do nich Boha? Jak 
naše děti dokážou přijmout své role v budoucím životě? Bůh nám je svěřil, abychom je vedli 
a dali jim patřičný základ. Pokud ovšem my půjdeme cestou bez překážek, nemůžeme toho 
nikdy dosáhnout. Měli bychom vést skromný život, vážit si jeden druhého i toho, co pro 
druhé můžeme s láskou učinit – vždyť všechno je milost. 

Buďme tedy obezřetní a vychovávejme děti ve víře, lásce, porozumění a ve skutečnosti 
být zde pro druhé lidi. Prosme Ducha svatého, aby vedl naše srdce tou správnou cestou 
v životě našem i v životě našich dětí. „Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do 
poroby.“ (Přísloví 12:24)

Lucie Dvořáková

Umění duchovního rozlišování 
P. Elias Vella OFM Conv. je katolický kněz, exorci-

sta z Malty. Narodil se 28. února 1941 na Maltě. Na 
kněze byl vysvěcen v roce 1964. V letech 1980–1986 
byl provinciálním představeným františkánů minoritů 
na Maltě a od roku 1993 působí v diecézi jako hlavní 
exorcista a prezident diecézní komise pro okultismus 
a satanismus. Je žádaným kazatelem na duchovních 
cvičeních, seminářích a konferencích po celém světě 
a také autorem mnoha knih, které byly vydané v malt-
štině, angličtině, italštině, portugalštině, slovenštině 
a také v češtině. Webové stránky http://www.eliasve-
lla.cz/ nabízejí informace o jeho aktivitách organizovaných v České a Slovenské republice. 
Jeho texty lze najít např. na http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Vella.html.

Na 200 lidí z našeho vikariátu i širšího okolí mělo zájem prožít s tímto vzácným člově-
kem 17.–19. února 3 dny plné přednášek na téma „Umění duchovního rozlišování“ a modli-
teb všeho druhu jako svou duchovní obnovu v mezidobí vánoc a postu. Většina neodjížděla 
zklamána, mnohým se v neděli nechtělo neobvyklou atmosféru Prachatic opouštět. Před-
nášky a diskuse v divadle, v poledne přímluvné modlitby a svátosti smíření, milé zázemí 
v čerstvě opraveném klášteře boromejek, mše svaté a adorace v kostele, večerní občerstvení 
na faře, to vše se slilo v dobré společenství křesťanů, kteří se předtím mnoho neznali. Krát-
ký úsek města mezi klášterem, městským divadelním sálem, kostelem a farou byl požehnán 
mnoha kroky účastníků, protože oni sami byli naplněni Božím působením. Kéž v  jejich 
srdcích dlouho vydrží. Více fotografií na str. 20 a 21. MaM
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Vikariáty českobudějovické diecéze

Kostelní Radouň 
kostel sv. Víta

jindřichův Hradec
Třicet jedna farností poměrně dale-

ko od sebe, pět katechetek, šest kněží 
a  jeden jáhen. To je Jindřichohra-
decký vikariát. Zajisté cítíte, že 
je to moc strohé a přitom je tu 
několik „nej“. Už ze základní 

školy víme, že největší rybník ČR je Rožmberk 
a  největší pánev je ta Třeboňská s  důmyslným 
systémem rybníků a kanálů. Suchdolsko sahá až za 
hranice diecéze. A v České Kanadě, která se rozkládá 
mezi městy Kunžakem, Novou Bystřicí, J. Hradcem 
a  Dačicemi i  Slavonicemi, se dá bludně chodit v  kru-
hu, ani nevíte jak. Největší zajímavostí je bezpochyby 
15. poledník východní délky v centru J. Hradce. Ten, kdo 
rád cestuje, ať zavítá k Suchdolu nad Lužnicí a navštíví vy-
hledávaná světová místa, jako jsou Benátky, London a o kus 
dál Texas. Komu by to bylo málo, může si u Třeboně dát výšlap 
kolem Světa. Ale dejte si pozor na suchdolské Tři Facky, jeden nikdy neví. 
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V  J. Hradci se na-
chází největší mecha-
nický betlém na světě 
a  v  klášteře stojí zase 
jeden z  největších ol-
tářů v  Evropě. Jindři-
chohradeckým varha-
níkem byl v 17. století 
Adam Michna z  Otra-
dovic, přední skladatel 
duchovních písní.

Městys Chlum 
u  Třeboně proslavil 
např. František Hru-
bín nebo František 
Ferdinand d‘Este, kdy 
v  tamním kostele mů-
žeme najít jeho oratoř, 
a  Stráž nad Nežárkou 
zase operní pěvkyně 
Ema Destinová. 

České Velenice, stej-
ně jako rakouský Gmünd, vznikly teprve v roce 1922 a lze je označit za nejmladší česko-
slovenské město. Kostel zasvěcený tehdy blahoslavené Anežce České, byl postaven až roku 
1935. Od Velenic dál do vnitrozemí se rozkládá Vitorazsko odvozené od dolnorakouského 
města Weitra (česky Vitoraz). 

Jednapadesát kostelů a kostelíků, šest sídelních far. V polovině 13. století měli kostel 
ve Strmilově a v témže století i v Deštné, Kardašově Řečici, Lodhéřově či v Lomnici nad 
Lužnicí. V následujícím století jich přibylo nejméně čtrnáct. 

Na okraji Mláky stojí kostel zasvěcený Zasnoubení Panny Marie, postavený Vavřincem 
Hablem v letech 1744 až 1769 a představující vynikající dílo vrcholného baroka. Jistě stojí 
za návštěvu, už jen pro neobvyklé zasvěcení. Kostel Zasnoubení Panny Marie je totiž další 
jen na Moravě a pak kaple ve Slaném.

Do Nové Bystřice se loni vrátil na faru skoro po deseti letech kněz a s ním se do této 
oblasti po víc než dvou stech let vrátil řád paulánů. 

Lze postřehnout, že v tomto vikariátu jsou příhraniční farnosti, kde se potýkají s pro-
blémy chudoby, značnou částí matek samoživitelek, hůře se přizpůsobivších občanů a po-
flakující se mládeže a velkým problémem zůstává také prostituce. A ruku v ruce s tím jde 
stárnoucí generace ve farnostech a přibývající únava. Samozřejmě neutuchá zájem „nevě-
řících“ dětí, které mohou vnášet Boží lásku do svých rodin. Ve vnitrozemí tohoto vikariátu 
se již zapojuje do chodu farností více maminek i celých rodin. Všude jsou však lidé dobří 
a pastorace i katecheze bývá lehčí i těžší, ale vždy radostná. 

Iva Hojková, Jaroslav Pulkrábek

Proboštský kostel Nanebevzetí P. Marie v Jindřichově Hradci

Kostelní Radouň 
kostel sv. Víta
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Bohumilice
Mé první kroky vedou k hrobu Patera 

Josefa Matouše. Tak trochu z osobních dů-
vodů. Deset let totiž pobýval na faře v Hor-
ní Vltavici, tedy v domě, kde dnes žiji. Do 
Bohumilic přišel v roce 1923 a sloužil zde 
více než půl století. Dlouhá léta byl i obec-
ním kronikářem. Hned naproti odpočívá 
další z kněží. P. Vojtěch Kohout, který se 
narodil ve mlýně na Spůli. Za svého pů-
sobení v  Týnci u  Klatov založil skautský 
oddíl a dokonce byl i okresním náčelníkem 
Junáka v Klatovech. I za to byl později od-
souzen na dvanáct let těžkého žaláře. 

Dlouze by se dalo psát i o Pateru 
Janu Hanzlovi, jenž má kříž umís-
těn vedle hrobu svého následovníka 
Matouše, ale pohřben je jinde. I ten 
zde sloužil dlouhá desetiletí a byl pro 
svoji píli a skromnost velice oblíben. 
Nebo o doktoru teologie M. Tvrdko-
vi, který většinu života strávil v ital-
ském exilu a po své smrti v roce 1996 
byl pochován na zdejším hřbitově. 
Rodina Tvrdkova z  Výškovic, tedy 
vlastně firma Tvrdek a  spol. Praha, 
vlastnila mramorový a  žulový lom 
a  koncem dvacátých let minulého 
století zaměstnávala až sedmdesát 
lidí. Při lomu v „Bučí“ byla též provo-
zována kantýna, kterou měla na sta-
rost manželka správce lomu Kateřina 
Tvrdková, Vnarovy č.p. 14. 

Ale máme toho dneska moc, pojď-
me dál. Bohumilice jsou totiž sídlo 
prastaré, se zámkem, a tak zde najde-
me celou řadu prastarých náhrobních 
kamenů Malovců ze šestnáctého až 
devatenáctého století či hrobku poz-
dějších majitelů zámku Lumbů z Ma-

Průvodce šumavskými hřbitovy
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lonic. Poslední z nich, Dr. Arnošt Lumbe, 
svobodný pán z  Malonic, jinak ředitel 
techniky v Praze, zemřel v roce 1923 a té-
hož roku zámek koupil továrník Ferdinand 
Holoubek z  Prahy. Pak mu jej znárodnili 
a v devadesátých letech minulého století 
v restituci vrátili paní Zdeňce Voženílkové 
Holoubkové, která spolu s rodinou zaháji-
la opravy zchátralého zámku. Romanticky 
historizující rodinnou hrobku rodiny Ho-
loubků najdeme v horním konci hřbitova. 

Zaujal mě nápis na náhrobku rodiny 
Pešků: „Zakladatel I. české továrny na 
psací péra v Bohumilicích.“ Doma jsem si 
našel, že tím zakladatelem byl František 
Pešek a  stalo se tak roku 1919. Předtím 
pracoval v  podobných závodech nejen 
v Anglii a ve Švýcarsku, ale byl dlouhá léta 
dílovedoucím v Kuhnově továrně na pera 
ve Vídni. Bohumilická továrna se brzy pro-
slavila v širém světě. V roce 1934 ovdovělá 
Anna Pešková přijala za společníka firmy 
Stanislava Hejhala, který si v  roce 1937 
zakoupil pozemek a na něm vystavil novou provozovnu, do té pořídil nové stroje a zahájil 
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výrobu plnicích per ve velkém. I Peškova továrna byla znárodněna a firma Koh-i-noor zde 
vyráběla propisky až do roku 1995, kdy zanikla. 

Náhrobek rodin Zátků a Staňků, který se nachází o něco níže, zaujme především zadní 
stranou. Je zde totiž vytesán erb a pod ním nápis „Zhotovil Matěj Šimek, knížecí hajnej z Ví-
sek č. 14 u Pulkova 1888“. Měli tu a stále mají šikovné hajné. 

Jaroslav Pulkábek
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Stalo se

Umění duchovního rozlišování



Stalo se
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Kumrán 
Na okraji Judské pouště v severozápadním cípu Mrtvého moře několik kilometrů jižně 

od Jericha je krajina pustá a nehostinná. Po několika stovkách metrů pobřežní roviny se 
prudce zvedá do výše rozeklaná skalní stěna, prošpikovaná otvory desítek jeskyň a slují, 
rozpálená sluncem. I beduíni se tu zdržují jen přechodně, na jaře, když se po zimních deš-
tích zazelená ve skalních roklích trocha trávy pro jejich stáda. Není tu nic, co by stálo za 
pozornost – tedy: až do jara 1947 nebylo. Tehdy se všechno rázem změnilo.

V zimě 1946-47 se tu na své pravidelné okružní cestě zastavili beduíni z kmene Ta’ámire. 
Mladému pastýři Muhammadu adh-Dhí´bovi (= Vlkovi) se jednoho dne zatoulala koza do 
skal. Pustil se za ní do příkré, divoce rozeklané stráně a octl se náhle před otvorem ve skále. 
Neodolal a hodil do něj kámen. Očekával tupý úder do skalní masy, ale ozval se zvonivý cin-
kot hliněných střepů. Chvíli váhal. Měl strach. Znal pradávné zkazky svého lidu o mocném 
králi Šalomounovi, kterého se báli i nečistí duchové a on je zavíral do nádob a ukládal na 
nepřístupná místa. Ale pak ho přemohla zvědavost a nahlédl dovnitř. Stály tam velké džbá-
ny s širokými hrdly a všude kolem nich se válela spousta střepů. Na nic nečekal a upaloval 
pryč, co nejdál od té sluje plné džinů. Vždyť kdo jiný než pouštní duchové by mohl bydlet 
na takovém místě, kam by člověk ani neprolezl?

Druhý den se tam vrátil s  kamarády. V  jeskyni našli asi deset válcovitých hliněných 
nádob. Některé měly víka podobná překlopeným miskám a většinou byly prázdné. Střepy 
rozseté kolem nasvědčovaly, že jich tu bývalo víc. Těšili se, že najdou zlato – odedávna mezi 
lidmi kolovaly pověsti o tom, že jeruzalémští kněží ukryli před zničením města Římany 
chrámový poklad právě někde tady. Místo toho byly v  některých jen nějaké páchnoucí 
kožené svitky, popsané na vnitřní straně neznámým písmem, částečně zavinuté do plát-
na. Zklamání bylo veliké a jen touha vydělat na tom aspoň něco jim zabránila je pohodit. 
Netušili, co našli. 

Dlužno podotknout, že podobné příběhy – tenkrát i dnes – se s každým novým vyprávě-
ním přikrášlují, přidávají se různé podrobnosti a zveličuje se, aby to bylo co nejzajímavější; 
proto dnes existuje několik verzí toho, co a jak se stalo. To základní však mají společné: 

zatoulaná koza – jeskyně – svitky.
Beduíni Ta’ámire měli odjakživa dobré styky 

s obchodníky v Betlémě. Tam pravidelně prodávali 
nejen mléko a sýr, ale občas i kořist z loupeživých 
výprav. Jejich partnerem byl takřka výhradně je-
den křesťan, člen syrské jakobitské církve Chalíl 
Iskandar Šáhín, ve městě známý jako Kando. Měl 
kromě obchodu i malou ševcovskou dílnu. Když 
mu přinesli ony svitky, usoudil, že by je mohl vy-
užít k podrážení bot a za pár šupů je koupil. Až 

Pouť do Svaté země

Kumrán	–	místo	nálezu	svitků
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po několika dnech si je prohlédl pozorněji a  všiml si, že jsou popsané. Starému písmu 
nerozuměl, tak je nabídl metropolitovi své církve Athanasiovi v klášteře sv. Marka v Jeru-
zalémě. Začalo mu docházet, že mají daleko větší cenu, než si původně myslel, a chtěl na 
nich vydělat. Nechal si od beduínů podrobně popsat místo nálezu a tajně se tam vypravil 
s jedním kumpánem. Vybrali co mohli: několik větších fragmentů a všechny zbývající svit-
ky, minimálně sedm. Věděli, že je to nezákonné, trestné, a ve spěchu si počínali jako sloni 
v porcelánu: cenný archeologický materiál – střepy z rozbitých amfor a plátěné obaly – vy-
házeli na hromadu sutin před jeskyni. Velmi tím ztížili pozdější odborný průzkum.

Také beduíni pokračovali v hledání a napáchali mnoho škod. Ve snaze co nejvíc vydělat 
drobili nálezy na malé kousky a nabízeli je různým badatelům a muzeím bez ladu a skladu. 
Kando začal být nervózní, bál se, že ho úřady odhalí a  poženou k  odpovědnosti, proto 
zakopal některé z nalezných fragmentů na svém pozemku v Betlémě. Naneštěstí se půda 
na jeho zahradě značně liší od vyschlého prachu kumránských jeskyní. Když se po čase pro 
svůj poklad vrátil, našel jen několik chuchvalců lepkavého klihu. 

Přes všechny počáteční obtíže, způsobené diletantstvím a chamtivostí, se nakonec vět-
šina nálezů přece jen dostala do rukou odborníků. 

Prvním byl profesor Hebrejské univerzity Sukenik. Hned poznal, že má před sebou ru-
kopis velkého stáří a nevyčíslitelné ceny. Podnikl cestu do Betléma, velmi nebezpečnou, 
protože v té době skončil britský mandát nad Palestinou a přestřelky mezi Židy a Araby 
se změnily v regulérní válku, a získal od překupníků další tři svitky a dvě válcovité nádoby 
z  jeskyně nad Mrtvým mořem. Pečlivě je očistil a  rozvinul. Nejdelší (téměř 7,5 metru) 
obsahoval celou knihu proroka Izajáše, v  dalším byly básně připomínající starozákonní 
žalmy a třetí pojednával o válce. Podnikl všechny možné pokusy, aby dostal i svitky uložené 
v syrském klášteře, ale marně. Mniši s nimi měli své vlastní plány. Metropolita Athana-
sios se ve snaze získat co nejpřesnější představu o jejich ceně obrátil na Americký ústav 
pro orientální výzkum v Jeruzalémě. Jeho pracovníci porovnali písmo s ukázkami jiných 
starých hebrejských rukopisů a zjistili, že je velmi podobné písmu z tzv. Nashova papyru 
z 2. století před Kristem. Kromě proroka Izajáše měli před sebou i komentář k Habakuko-
vi, nejstarší známý komentář k některé z biblických knih. Vyžádali si dovolení ho ofoto-
grafovat a fotografie zaslali kolegům ve Spojených státech. Vzbudili tím obrovský zájem 
a události nabraly na tempu.

Mezitím se situace v Palestině přiostřila. Židé založili samostatný stát Izrael, rozpoutala 
se válka, fronta probíhala středem Jeruzaléma. Američané tlačili na metropolitu, aby svitky 
odvezl. Podařilo se mu je propašovat ze země a odjet s nimi do Ameriky. 

Beduíni Ta´ámire dál prohledávali jeskyně nad Mrtvým mořem. Ale to už jim šli v patách 
archeologové a zabránili neodborným zásahům do nalezišť. Jmenujme za všechny aspoň 
dva: Geralda L. Hardinga, ředitele Jordánské památkové služby, a dominikána Otce Rolan-
da de Vaux, ředitele Jeruzalémské biblické školy. V průběhu následujících 10 let prozkou-
mali asi 300 jeskyní a děr. Ve 40 objevili střepy a keramiku a 11 jich vydalo i svitky či jejich 
zlomky. Z biblických knih chybí jen Ester, ale mnohé jsou tu víckrát. A s nimi řada jiných 
textů: právních, organizačních, liturgických i vojenských. Vynořila se otázka, zda blízké 
zříceniny mají s tímto archívem něco společného – a brzy se ukázalo, že ano. 

P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

rodilého Šumaváka 
Josefa sovy z Bláhova

narozen: 27. 3. 1948 v zemědělské rodině
Koníčky: myslivost, chov jelenů

Kde ses narodil, ve které šumavské vesničce?
Jsem skutečně rodilým Šumavákem. Narodil jsem se 

v Benešově Hoře. Dětství jsem prožíval se svou sestrou 
Hanou. Na své dětství rád vzpomínám. Bylo hezké, ale 
nebylo bezstarostné.

Do školy jsem chodil do Vacova. Po škole nebyl čas na hraní. Denně jsem pásl krávy, často 
jen s krajícem suchého chleba v kapse. Rodiče hospodařili na hospodářství, které nám dáva-
lo obživu. Velice těžko se na chléb vydělávalo rukama, proto si jej lidé mnohem více vážili.

To byla vzpomínka na dětství, a co následovalo?
Můj život nebyl vždy takový, jak bych si přál. Byly dny, kdy jsem byl šťasten, ale i dny, 

kdy tomu tak nebylo. Po základní devítileté škole jsem nastoupil do učení. Vyučil jsem se 
opravářem zemědělských strojů v Třeboni.

Kde jsi pracoval?
Po vyučení jsem nastoupil v Sokolově na důl „Jiří“. Po návratu ze Sokolova na Šumavu 

jsem pracoval ve Dřevopodniku na Stachách, poté jako školník ve zdejší základní devítileté 
škole. 

Po roce 1989 jsem získal zpět pozemky, které nám byly zabrány v padesátých letech, 
a začal jsem hospodařit. Přestavěl jsem domek 
po rodičích. Začal jsem chovat jeleny evrop-
ské a masný skot plemene SALERS, původem 
z francouzských Pyrenejí.

Co Tě vedlo k chovu jelenů?
Přírodu a  zvířata jsem měl rád od svého 

dětství. Myslivost se stala mým koníčkem, 
a tak jsem se rozhodl, že nakoupím chovné je-
leny evropské a začnu se věnovat  jelenářství. 
Neměl jsem žádné zkušenosti, ale přesto jsem 

Památníček Matěje Randáka
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do toho šel. Práce se zvěří je krásná, ale na druhou stranu 
náročná, aby jeleni měli dostatek všeho, co k životu v oboře 
potřebují. Vychoval jsem několik generací jelenů, na které 
jsem byl hrdý. Své mnohaleté zkušenosti předávám ostat-
ním, kteří se rozhodli věnovat chovu jelenů.

Vím, že máš rád Šumavu, její lesy, a také v ní nacházíš 
různé zapomenuté, zubem času nebo vandalismem zniče-
né skvosty po předcích.

To ano. Při svých toulkách šumavskou přírodou objevuji 
mnohé zapomenuté věci, mezi něž patří různé památníčky, 
kapličky, ale především zničené křížky. Protože mi tyto věci 
nejsou lhostejné, tak je v rámci svých možností opravuji. 

Vynaložil jsem mnohé úsilí, a když jsem došel do cíle, byl 
jsem rád, že práce se podařila zvládnout. Tato iniciativa in-
spirovala další šikovné lidi, a tak se v novém hávu na Šumavě 
skví 8 křížků a dalších 5 se připravuje na letošní rok.

Můžeš prozradit, kde se křížky nachází?
Samozřejmě, že mohu, a učiním tak rád. První křížek byl 

zrestaurován v obci Nicov. Byl totálně zničený, chyběly mu 
i některé části, které bylo nutno dodělat uměleckým ková-
řem. Na obnovení křížku pomáhalo několik dobrých lidí, 
pravých Šumaváků. Odpracovali desítky hodin. Křížek byl 
slavnostně požehnán 4. 7. 2015 P. Skýpalou. 

Další křížek byl osazen u Vchynicko-tetovského kanálu pod Hauswaldskou kaplí. Toto 
bych také nedokázal sám udělat. Opět se našlo několik dobrých přátel, kterým nejsou tyto 
cenné památky po předcích lhostejny. Své ruce k dobrému dílu přiložili i lidé jako pan Ha-
vlíček a Modzga ze ŠUNAPu Srní. Křížek byl požehnán P. Zavrelem 5. 6. 2015.

30. dubna 2016 byl také požehnán P. Misařem křížek v Chalupách, na jehož opravě se 
podílela celá rodina Caisových. 

Též soukromě na své náklady zachránil křížek p. Švec z Krankot na Malém Králováku. 
I p. Voldřich z Michalova významně pomohl při opravě křížku, který se nachází na samém 
konci Jihočeského kraje za Řetenicemi. Byl požehnán P. Stehlíkem 12. 11. 2016.

V Nicově jsou i další dobře zrestaurované kříže, například při vjezdu do obce od Šebes-
tova a dále směrem na Studenou, kde se momentálně pracuje na opravách.

Nutno také připomenout zrestaurování Kohoutího kříže nalézajícího se nad Nicovem, 
kde bylo upraveno celé okolí a přibyla besídka, kterou pro návštěvníky věnoval ŠUNAP. 
Kohoutí kříže na Šumavě jsou pouze dva, a proto si zasluhují odpovídající pozornost. 

Do seznamu zachráněných památek je možno také zařadit památníček v lese, kde tragic-
ky zahynul Matěj Randák, zavalen kládami při svážení dřeva. Neštěstí se stalo 9. listopadu 
v roce 1953 u Jakubů na Zadově.

Křížek na okraji obce Nicov
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Hodláš v této činnosti, obnově křížků pokračovat?
Jistěže ano. Mám mnoho plánů i mnoho nalezených křížků, které čekají na své umíst-

nění tak, aby mohly potěšit více lidí. 

Vím, že jste založili spolek Šumavský Králováci. Objasni nám, v čem spočívá čin-
nost tohoto spolku?

27. ledna 2015 jsme založili spolek pod tímto názvem. Naším prvořadým úkolem je za-
chraňovat a opravovat vše to, co se dá, co po dlouhá desetiletí bylo záměrně ničeno a upadlo 
v zapomnění.(viz http://www.sumavsky-kralovaci.cz/)

Děkuji Ti, Josefe, za rozhovor. Přeji mnoho úspěchů při obnově dalších památek.

Podle Wikipedie (https:// cs.wikipedia.org/wiki/Králováci):
Králováci byli šumavští osadníci převážně německé národnosti, kteří od 12. a 13. stole-

tí střežili hranici, zemské stezky a zlaté doly, věnovali se také těžbě dřeva a pastevectví. Byli 
svobodní, podřízeni jen českému králi, který jim udělil četné výsady (právo lovu, mýcení 
stromů, vaření piva aj.), aby podpořil osídlení v těchto odlehlých končinách. Německá ko-
lonizace západní části Šumavy se plně rozvinula v 16. století. Králováci sídlili v osamělých 
dvorcích uprostřed svých pozemků kolem osmi rychet, vrchní rychtáře směli sami volit. 
Výjimečného postavení byli však Králováci postupně zbaveni.

Připravila Milli Hojdekrová

Původní a zrestaurovaný křížek u Nicova
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Stipendium mešní (lat. stips, příspěvek, dar; pendere, zaplatit) 
je dar, který věřící dává prostřednictvím kněze církvi za to, aby užitky mše směřovaly 

k dárcovu úmyslu (intenci). Každý celebrující kněz má právo přijmout od věřících mešní 
stipendium (finanční dar), aby určil tyto intence. Svým stipendiem přispívají věřící na 
podporu církve, její činnosti (charita, školy), bohoslužeb (doprava kněze) a podporu kněží 
(tam, kde je to nutné). Stipendium tedy není dar knězi, ale církvi. Mešní stipendium v žád-
ném případě nevyjadřuje cenu mše! Není ani nezbytně nutné je platit, kněží by měli intenci 
přijmout i bezplatně. V minulosti biskup stanovoval „obvyklou taxu“, která vyjadřovala 
lokální podmínky. Kněz nesměl po věřícím vyžadovat více než stanovenou „taxu“, přitom 
mohl přijmout více, ale i méně, shledal-li k tomu důvod.

Kanonické právo (dále jen „CIC“) stanoví další podmínky nakládání s mešními stipendii. 
Jedno z důležitých ustanovení např. je, že každé mešní stipendium si žádá zvláštní mši 
svatou. Podle CIC 1983 je i dnes knězi dovoleno přijmout mešní stipendium. Protože by se 
mohlo zdát, že mši svatou je možné si zaplatit nebo koupit, má uvedený kodex 13 kánonů 
(945-958), které vylučují zneužití tohoto dovolení.

Kánony začínají tím, že se velmi doporučuje kněžím, aby také bez přijetí stipendia slou-
žili mši na úmysl věřících, hlavně chudých. Tento kánon byl do nového kodexu z roku 1983 
vložen z kodexu z roku 1917. Další kánony např. připomínají, že ti, kdo dávají stipendium, 
přispívají k prospěchu církve a podílejí se tím na její péči o vydržování duchovních a na 
jejích činnostech.

V této souvislosti je třeba důrazně připomenout, že mešní stipendium může být třeba 
jen nepatrné a nesmí je provázet ani zdání obchodu nebo spekulace. Vzhledem k tomu, 
že u nás nezbytná životní podpora kněží je zajištěna platem, peněžní obnos se tak stává 
spoluprací při podpoře apoštolské činnosti církve. V každém případě je nutno zabránit 
dojmu, že se jedná o nějaký obchod se svátostmi. Dále platí, že musí být odslouženo tolik 
mší svatých na tolik úmyslů, kolik bylo přijato – byť nepatrných – stipendií.

Sekvence (latinsky sequentia) 
je v liturgii recitovaný nebo zpívaný nebiblický text před evangeliem. Za prvního tvůrce 

sekvencí se považuje bl. Nokter Balbulus, který v letech 881 až 887 vytvořil sbírku sek-
vencí nazvanou Liber hymnorum. Později se sekvence osamostatnily a od 12. stol. se staly 
písněmi. Celkem vzniklo asi 5000 sekvencí, někde měla svou sekvenci každá neděle. Po 
Tridentském koncilu byly v roce 1570 sekvence zakázány, s výjimkou čtyř:

- Victimae paschali laudes (Velikonoční oběti) o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
- Veni Sancte Spiritus (Přijď, o Duchu přesvatý) o Slavnosti Seslání Ducha sv.
- Lauda Sion Salvatorem (Sióne, chval Spasitele) o Slavnosti Těla a Krve Páně
- Dies irae (Den hněvu) o Památce všech věrných zemřelých a při pohřební mši
Roku 1727 byla navíc povolena sekvence Stabat Mater (Stála Matka) o Památce P. Marie 

Bolestné.
Po Druhém vatikánském koncilu zůstaly tyto sekvence v  platnosti, kromě Dies irae, 

která se již neužívá.

Malý slovníček církevních pojmů
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Mše svatá

Právní normy o eucharistii
O letních prázdninách jsem se se skupinkou mladých lidí připravoval ke slavení mše 

svaté. Nebylo to v kostele, ale v přírodě – přesněji: v podkrovní místnosti jednoho venkov-
ského domu. Bylo ukrutné horko. Už jsme začínali, zpívala se úvodní píseň, když tu se jeden 
z ministrantů zhluboka napil z lahve Coca-Coly. Říkám: „Ty nejdeš k svatému přijímání?“ 
„Jdu!“ Trochu znejistěl: „Pít se přece může!?!“ „Jo, ale jen čistá voda nebo léky!“ 

Podotýkám, že to byli dobří křesťané, od dětství vychovávaní ve víře; poctivě chodí do 
kostela, pravidelně přistupují ke svátostem, podílejí se na různých aktivitách ve farnosti 
i v diecézi, soustavně se vzdělávají v teologii … O to víc mě překvapila tak základní nezna-
lost. Jedná se sice jen o marginální (okrajovou) záležitost, ze které se, jak se říká, nestřílí – 
když o tom mluvím, vystavuji se nebezpečí, že budu považován za pokrytce ve stylu farizeů 
a učitelů Zákona, které Pán Ježíš tak kritizoval – na druhou stranu my, kteří se snažíme 
prožívat svůj každodenní vztah k Pánu Bohu poctivě, máme mít stále před očima Ježíšovo 
napomenutí: „Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, 
je nepoctivý i ve velké věci.“ (Lk 16,10). V každém případě jsem si uvědomil, že není na škodu 
čas od času některé normy připomínat, jakkoliv se dá předpokládat, že je všichni dobře zna-
jí. Proto se chci dnes alespoň letmo zastavit u některých ustanovení církevního zákoníku 
(Kodexu kanonického práva; CIC), která se týkají slavení mše svaté a svatého přijímání. 
Vím, že právní normy se nečtou snadno – autoři dbají na co nejpřesnější formulace a oby-
čejný člověk pak neví, co přesně si má pod nimi představit – ale když se jimi prokoušeme, 
mohou nás obohatit. Každá činnost i každý vztah potřebují ke svému rozvoji řád – bezbřehá 
svoboda plodí nejistotu a otvírá cestu zpět k prapůvodnímu chaosu (srv. Gn 1,1-2).

Ustanovení, týkající se eucharistie, jsou součástí IV. knihy CIC, pojednávající o posvě-
cující službě církve, a to její první části, nazvané Svátosti. Nebudu je tu vypisovat všechna 
(každý si může snadno vyhledat plné znění na internetu), jenom ta, která jsou důležitá pro 
nás v obvyklých situacích. Nejprve několik všeobecných (začínají kánonem 897):

„Nejvznešenější svátostí je nejsvětější eucharistie; v ní je sám Ježíš Kristus přítomen, obětován 
a přijímán jako pokrm; jí církev stále žije a roste. Eucharistická oběť je památka smrti a zmrtvých-
vstání Páně; v ní stále trvá oběť kříže; je pramenem křesťanské bohoslužby a života; jí se projevuje 
a vytváří jednota božího lidu a dokonává utváření církve, Kristova Těla. Ostatní svátosti a veškerá 
apoštolátní činnost církve souvisí s nejsvětější eucharistií a jsou k ní zaměřeny.“

„Křesťané mají eucharistii v největší úctě, činně se účastní slavení nejsvětější oběti mše, velmi 
zbožně a často tuto svátost přijímají a prokazují jí nejvyšší úctu.“

„Slavení eucharistie je jednání samého Krista a církve; v něm Ježíš Kristus skrze službu kněze 
obětuje Bohu Otci sama sebe podstatně přítomného pod způsobami chleba a vína a věřícím, na 
své oběti shromážděným, dává sebe za duchovní pokrm.“

Následují ta, která se týkají vysluhovatele eucharistie a udělovatelů svatého přijímání:
„Celebrantem, který v Kristově osobě může slavit svátost eucharistie, je pouze platně vysvě-

cený kněz … Velmi se doporučuje denní sloužení mše, která totiž, i když nemohou být přítomni 
věřící, je úkonem Krista a církve, jímž kněží plní svůj hlavní úkol.“
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„Jestliže je nedostatek kněží, může míst-
ní ordinář dovolit, aby kněží ze spravedlivé-
ho důvodu sloužili mši dvakrát během téhož 
dne, anebo vyžaduje-li to pastorační nutnost, 
i  třikrát, a to o nedělích a zasvěcených svát-
cích. Bez spravedlivého a rozumného důvodu 
neslouží kněz mši bez účasti alespoň nějakého 
věřícího.“

„Řádným udělovatelem svatého přijímání 
je biskup, kněz a jáhen. Mimořádným udělo-
vatelem je akolyta a věřící, který byl k tomu 
pověřen podle kánonu 230, který říká: Jestliže 
to vyžaduje potřeba církve v případě nedostat-
ku služebníků, mohou i laici nahrazovat podle 
předpisů práva některé jejich úkoly, totiž za-
stávat službu slova, řídit liturgické modlitby, 
udílet křest a rozdávat svaté přijímání.“

A potom ta, která vymezují práva a povinnosti všech, kdo eucharistii přijímají:
„K svatému přijímání smí a musí být připuštěn každý pokřtěný, kterému v tom právo neza-

braňuje. K  udělení svatého přijímání dětem se vyžaduje, aby měly dostatečné poznání a  byly 
důkladně připraveny tak, aby podle úrovně svého poznání pochopily Krista a jeho nauku a mohly 
přijmout tělo Páně s vírou a zbožností. Dbát na to je především povinností rodičů a těch, kdo jsou 
na jejich místě, a také faráře.“ 

„Kdo si je vědom těžkého hříchu, neslouží mši ani nepřijímá tělo Páně bez předchozího přijetí 
svátosti smíření, kromě případu, kdy má vážný důvod a chybí příležitost ke svátosti smíření; v tom 
případě si musí uvědomit, že je povinen vzbudit úkon dokonalé lítosti, který zahrnuje předsevzetí 
co nejdříve svátost smíření přijmout.“

„Kdo přijal eucharistii, může ji týž den ještě jednou přijmout pouze při mši, jíž se zúčastní.“ 
„Křesťané, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu v nebezpečí smrti, mají přijmout zvláštní svaté přijí-
mání, i když týž den už jednou přijímali. Nemají je příliš odkládat. Kdo konají duchovní péči, ať 
svědomitě dbají, aby jím nemocní byli občerstveni, dokud jsou při plném vědomí.“

„Kdo hodlá přijmout eucharistii, zdrží se alespoň po dobu jedné hodiny před svatým přijímá-
ním jakéhokoliv pokrmu a nápoje, pouze s výjimkou vody a léků. Staří lidé, nemocní a ti, kdo o ně 
pečují, mohou přijmout eucharistii i tehdy, jestliže něco pojedli během jedné hodiny před svatým 
přijímáním.“ (To je důležité pro ty, kterým kněz přináší svátost domů nebo do nemocnice, 
zvlášť když nemají pevně domluvenou hodinu).

„Kněz, který v týž den dvakrát nebo třikrát slouží mši, smí něco sníst před druhou nebo třetí 
celebrací, i když nedodrží rozmezí jedné hodiny.“

„Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit 
k svatému přijímání. Toto přikázání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedli-
vého důvodu nesplní v jinou dobu během roku.“ 

P. Pavel Liška
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Ze starých farních kronik

vitějovice 1896
Oprava křtitelnice
Tohoto roku nechal důst. pán f. Velický, farář v Říčanech u Prahy, víko kostelní křtitel-

nice nákladem 10 zl mycím zlatem pozlatiti a dvěma mosaznými držadly opatřiti.

Pouť do Lourdes
Tento rok jest také památným pro naši osadu tím, že zdejší rolník Antonín Jiráň č. 30 

(Sojka) se svým synem Vojtěchem, jenž byl hluchoněmý a souchotinář, podnikl s Vídeň-
ským poutním vlakem čtrnáctidenní pouť do Lourdes a přinesl pro náš růženecký oltář  
15 desátkový růženec, jehož jednotlivá zrna jsou z mramoru a jenž byl na ten oltář zavěšen. 
Syn jeho Vojtěch na to asi za 6 neděl zemřel.

Bílá korouhev
Týž rolník Antonín Jiráň zakoupil pro náš kostel novou bílou korouhev s kovovým zla-

ceným křížkem a obrazy sv. Antonína a P. Marii Lurdskou v ceně 45 zl (drahá). Zhotovena 
byla v dívčím asylu v Č. Budějovicích.

Svícny u P. M. Lurdské
Týž zakoupil pro oltář sv. Anny, na 

němž je zároveň umístěna socha Panny 
Marie Lourdské, dva ramenné pozlace-
né svícny v ceně asi 8 zl. Zhotoveny byly 
p. Blažejem Schättingrem, pasířem v Čes-
kých Budějovicích.

Tohoto roku byly také na zimu asi tý-
den veliké větry, které nejen mnohé ško-
dy na střechách způsobily, ale i  v  lesích 
mnoho stromů polámaly a vyvrátily. I tak 
zvaný Zimandlů kamenný kříž byl poražen 
a přeražen a od staré Zimandlové nechán 
opět upravit.

I Stejkozů kříž u rybníčku byl nově po-
staven a na druhý Křížový den posvěcen. 
Malby na obou těch křížích provedl sluš-
ně p. Loskot z Prachatic, který i pozlacení 
výše uvedeného víka u křtitelnice obstaral.

Stromky kol kostela
Na jaře roku 1896 vysázeno kolem 

chrámu Páně 15 stromků hlohových (Cra-
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tegus) a u kamenného kříže před kostelem dvě lípy, z nichž však jedna zanikla. Stromky 
tyto na žádost farního úřadu ku správě velkostatku v  Netolicích byly dodány knížecím 
zahradníkem v Kratochvíli zdarma a rovněž zdarma zasazeny.

Podobně a  současně byly crategusy zasazeny podél zdí u vjezdu na faře a na farním 
nádvoří podél zahrádky tři třešně. Stromky tyto si však musel farář zaplatiti.

Opravy na farních budovách
V pozdním podzimku ještě předsevzaty některé malé opravy na farní budově na účet 

větší opravy povolené na rok 1897, o níž bude níže jednáno. Byloť jedno nové okno uděláno 
v jídelně a sice vnější, všecka okna zevnější byla nově natřena, dveře domovní spraveny 
a natřeny a zevní obkladem opatřeny. Rovněž byla kamna v kuchyni přestavena, vaničkou 
s pípou opatřena a plotna železným širokým rámem obložena. V jídelně odstraněn nevkus-
ný a zbytečný sporák a nahražen vkusnými tahovými kamny.

Téhož roku na jaře vysadil farář ve farské zahrádce několik rév vinných, jež byl od Zi-
mandlů obdržel.

Požár u Dominů
Během tohoto roku vyhořela jednota na cestě k Velici „u Dominů“, byvši bleskem při 

pranepatrné bouřce zapálena. Úsilí domácích hasičů přes nedostatek vody podařilo se větší 
část statku zachrániti.

Tohoto roku opatřeno telegrafické domácí spojení farní budovy s kaplankou p. Theo-
dorem Stösslem, elektrikem u dvorního divadla ve Vídni a příbuzným v.p. kaplana Lapky, 
který na faře obyčejně 4 neděle prázdnin tráví. Celkem zařízeno 6 zvonků nákladem asi 
25 zl. na útraty farářovy.

Bratrstvo Ustav. Klanění Nejsv. Sv. Oltářní
Ačkoli i tohoto roku jako léta minulá bratrstvo Ustavičného Klanění Nejsv. Sv. Oltářní 

ani co do počtu členů ani vzhledem k výtěžku členských příspěvků za roky minulými nezů-
stalo pozadu – odvedeno přes 22 zl. – přec nebylo u Ústřední jednoty vzhledem k cennému 
daru z roku minulého o žádný příspěvek žádáno.

Odpad k Irwingiánům v Husinci
Rok 1896 přinesl sebou však i událost nemilou: přestoupilť na osadě naší jeden osad-

ník k církvi svobodné reformované v Husinci, jak sděleno farnímu úřadu c.k. okresním 
hejtmanstvím v Prachaticích přípisem ze dne 17. sep. 1896, č. 20991, k němuž připojeno 
i prohlášení dotčeného následujícího znění:

Slavné c.k. okresní hejtmanství v Prachaticích!
Uctivě podepsaný Josef Michal, podruh v  Hracholuskách č. 90, syn Josefa Michala, 

gruntovníka z Vitějic a Kateřiny, roz. Líkařovy z Protivce, narodil jsem se dne 7. března 
r. 1840; oznamuji, že vystupuji z církve římsko-katolické a přistupuji k církvi svobodné 
reformované. Prosím slavné c.k. okresní hejtmanství, račiž toto u vědomí vzíti a přísluš-
nému farnímu úřadu oznámiti.
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Ministranti vikariátu

Anna, Marie a Vojtěch Kubernovi
V minulém ročníku časopisu JP byli představováni akolyté Tomáš a Josef Kubernovi z Volar. 

Tentokrát	se	vám	představí	další	jejich	tři	sourozenci	–	ministranti.	Začněme	od	nejmladšího.

a.: Jmenuji se Anna Kubernová, je mi 14 let a chodím do 9. třídy ZŠ Volary.
m.: Jsem Marie Kubernová, je mi 18 let a studuji 3. rokem na VOŠ a SPŠ ve Volyni 

design interiéru.
v.: Já jsem Vojtěch Kuberna, mám 19 let a letos maturuji na VOŠ a SPŠ automobilové 

v Č. Budějovicích

Jak jste začínali s ministrováním?
a.: Já jsem začala ministrovat v 1. třídě v roce 2009.
m.: Já ministruji od 3. třídy. V roce 2007 přišel do Volar P. Jindřich Hybler a v jednom 

rozhovoru mi nabídl ministrování. Souhlasila jsem a stala jsem se první ministrantkou 
v historii Volar.

v.: To já začal v 1. třídě, na Zelený čtvrtek roku 2005.
Proč zrovna na Zelený čtvrtek?
v.: Šli jsme s Tomem a Pepou na mši sv. a pan děkan Honsa jim řekl, ať mě taky obléknou.

POZVÁNKY
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Měli jste trému?
a.: Já ne, Maruška byla se mnou a já dělala vše podle ní.
m.: Já neměla, sice jsem byla sama, ale to mi nevadilo.
v.: Možná malou, ale bratři mi vždy pomohli, když jsem nevěděl, co zrovna dělat.

Máte nějaké veselé historky?
v. : Jednou jsem roztáčel misku s uhlím, byla nová, trochu jiná, než ta stará, na kterou 

jsem byl zvyklý, a uhlíky mi vylétly ven a byly po celé sakristii. Anebo jednou, při pohřbu. 
Nesl jsem křížek, a když jsme vyšli na volné prostranství mimo domy, zafoukal tak silný 
vítr, že jsem nemohl křížek udržet. Museli mi muzikanti pomoci. Ještě, že zrovna nehráli.

m.: Nebyla varhanice, ani ty, a P. Jindřich mě požádal, abych začala zpívat mešní píseň. 
Já jsem rychle vzpomínala na melodii a pak jsem začala zpívat velmi hluboko. A všichni 
v kostele pak museli „bručet“ tak jako já. Ale sloku jsme odzpívali. Anebo, zrovna nedávno, 
jsem si v misálu spletla záložky a místo modlitby po přijímání ti nabídla slavnostní požeh-
nání a navíc z jiné liturgické doby. Nenechal ses vyvést z míry.

a.: Zapalovali jsme lidem na Bílou sobotu svíce od paškálu na začátku mše u dveří. Mně 
najednou při zapalování zhasla ta moje o tu druhou. Tak jsem ji chtěla připálit od další 
hořící, ale i tu jsem zhasla. No a takhle jich bylo několik. Prostě smůla.

Jaké ministrantské služby děláte nejraději?
a.: Vybírám peníze a nesu dary v průvodu. A baví mě po sv. přijímání skládat korporál 

na oltáři.
m.: Já mám nejradši vstupní slavnostní průvod, nosím svíce. Při mši sv. mám na starosti 

misál.
v.: Já kadidlo. Alespoň se v zimě od něj trochu zahřeju.

Máte nějaké jiné „kostelní aktivity“ mimo ministrování?
m.: Ještě pereme a žehlíme liturgické prádlo. 
a.: Já je skládám, lavaba a purifikátory a někdy korporály.

Děkuji za odpovědi.
Připravil P. Karel Falář

letní tábory 2017 pro děti a mládež
Na prázdninový tábor „lásky hrad“ v termínu 1. 7.–9. 7. se mohou přihlásit 6–18 letí, 
po domluvě i předškoláci – více na tel. 605 950 277 (Ladislav Turek)
Na letní setkání „letem světem“ v termínu 30. 7.–9. 8. se mohou přihlásit děti od 
ukončené 1. tř. po 17 leté, přihláška je ke stažení na www.demdaal.cz

Přihlášky je možné vyzvednout i ve farní kanceláři v Prachaticích
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Čtení na pokračování

Jiří Barhoň
Všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky

Samsone, lehni!
V  Plzni na Slovanech bydlí Puchtovi, ke kterým chodí-

vám jednou týdně na návštěvu. Pan Puchta je nemocný, paní 
Puchtová je zdravá, oba jsou milí a příjemní lidé. Mají vel-
kého psa, který se jmenuje Samson. Většího psa jsem viděl 
pouze v  televizi (Maxipsa Fíka). Říkali mi, že je hodný, že 
ještě nikdy nikomu neublížil, abych se ho vůbec nebál. Také 
dodali, že si rád hraje. To se mi líbilo, ale ne moc dlouho. Jen 
do té doby, než jsem zjistil na co a s kým. Samson si rád hraje 
na povalovanou s návštěvou.

Přijde k  návštěvníkovi, obejde ho dokola, trochu ho očichá, pak se postaví na zadní 
a opře se o něj. Přitom ho povalí. Návštěvník to nečeká, rychle vstane, a aby zahladil trap-
nou situaci a pozici, ve které se octl, řekne, že je to milý pejsek a že se celkem nic nestalo. 
Tím Puchtovým i Samsonovi zalichotí. Puchtovi se začnou usmívat, Samson začne radost-
ně štěkat a slintat. Samozřejmě, že na hosta, se kterým svou hru opakuje. Ne jednou nebo 
dvakrát, ale i pětkrát. Někdy i vícekrát. Občas přidá i  svou druhou oblíbenou hru – na 
zaléhávanou. Tak padnou všechny zábrany a návštěva má krásný přirozený ráz, jak to má 
být. Puchtovi připraví občerstvení, zpravidla to bývá čaj a bábovka. Na to se zvláště těším, 
protože čaj bývá pravý cejlonský a bábovka pravá domácí. Škoda, že si mohu vždycky jen let-
mo srknout nebo kousnout, protože hned nato už jsem zase na zemi. Přitom si také pěkně 
povídáme a je nám velmi dobře. Puchtovi sedíce ve svých křeslech, já leže pod jejich psem.

Doporučuji všem lidem, aby často chodili na návštěvy nebo je přijímali. Člověk je přece 
tvor společenský a nemůže být pořád sám. Jinak by totiž zblbnul. Musí chodit na návštěvy 
i tehdy, když je v tom nějaká potíž. Jako např. Samson u Puchtů.

Jednou to dost přehnal a hrál si se mnou na povalovanou asi osmkrát. Vyřešila to paní 
Puchtová, která je naštěstí rozumná a ví, kdy každá legrace končí. Když jsem z posledních 
sil poosmé vstal, rázně zakřičela:

„Lehni, povídám! – Promiňte, pane faráři, to nebylo na vás.“
Sotva se drže na nohou, jsem v duchu děkoval Bohu, že jsem zachráněn a stále žiji, až 

paní Puchtová znovu zahřměla:
„Sedni, povídám! – Promiň, Samsone, to nebylo na tebe.“  

Castel Gandolfo
Jelikož všechny cesty vedou do Říma, nebylo divu, že tam vedla také jedna cesta moje. 

Bylo to 14. ledna léta Páně roku tohoto, jak říká Vlasta Burian. Nepodnikal jsem ji proto, 
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abych obdivoval tisíce krás Věčného města, ale abych si trochu zacvičil. Byla to cesta na 
duchovní cvičení. I naše duše se totiž potřebuje občas protáhnout a být potýrána, podobně 
jako tělo, aby nezakrněla.

Abych necestoval sám, přibral jsem na ni asi sto tisíc Plzeňáků. Rozumí se, že způso-
bem duchovním. V Plzni navštěvuji řadu nemocných, a za ty, které navštívit nemohu, se 
modlím. Počítáte-li, že téměř každý třetí člověk je nemocný na těle a každý třetí na duchu, 
vyjde vám toto číslo. Je to číslo velké, proto je musím navštěvovat hodně a modlit se za ně 
ještě více. Proto musím též trénovat a posilovat, abych to zvládl. Což lze i tady, ale v Římě 
také, zvláště když vás tam někdo pozve.

Onoho dne, 14. ledna léta Páně roku tohoto, asi tak v pět hodin odpoledne, jsem se 
v Římě skutečně modlil u hrobu sv. Petra ve stejnojmenné bazilice za sto tisíc zmíněných 
Plzeňáků (a za ty zbývající také, aby jim to nebylo líto). Tím můj pobyt v Římě historickém 
skončil, neboť hned pak jsem přejel spolu s několika dalšími našimi knězi do Castel Gan-
dolfa, kde jsme strávili čtyři následující dny.

Castel Gandolfo je sice také Řím, ale pouze okrajový (v tom dobrém smyslu). Má rovněž 
své krásy, spíše však přírodní než stavební. Právě zde probíhalo naše duchovní cvičení. 
Duchovní cvičení pro 610 kněží z 54 zemí celého světa.

Toto místo je známé tím, že zde na překrásném kráterovém jezeře Lago Albano v  roce 
1960 probíhaly olympijské veslařské soutěže a že si je vybral Svatý otec jako své letní sídlo. 
Ten zde ovšem nyní nebyl, protože byla zima. K našemu milému překvapení mezi nás však 
hned druhý den zavítal jeho zástupce, kardinál Tarcisio Bertone, vatikánský státní sekretář. 
Na závěr svého hodinového proslovu i rozhovoru řekl:

„Co bych vám měl říci nakonec? Máte nějaký dotaz? Takhle se ptal jistý profesor svých 
studentů (popisuje to i americký spisovatel Robert Fulghum v jedné své knize). A jeden 
z nich na to říká: ‘Ano. Co je smyslem života?’ Načež profesor vytáhl z kapsy zrcátko, zachy-
til na něj oknem dopadající sluneční paprsky a odrazil na tvář tazatele. Po oboustranném 
úsměvu dodal: ‘Smyslem života je hledat a najít pravé světlo. Pak ho předat tam, kam se 
ještě nedostalo.’“

To se mi líbilo. Hlavně s tím zrcátkem. Kolikrát jsme to dělali jako malí kluci. Nemohl 
jsem na to zapomenout ani večer, nemohl jsem kvůli tomu ani spát. Povídali jsme si o tom 
s kamarádem, se kterým jsem spal na jednom pokoji. Povídal jsem hlavně já, on spíše po-
slouchal. Kolem půlnoci mě přerušil:

„Ten profesor pustil tomu studentovi zrcátkem prasátko do obličeje na pár vteřin. Ty mi 
tu při tom svým vyprávění svítíš o půlnoci stowattovou žárovkou už půl hodiny. Nechtěl 
bys laskavě zhasnout a spát?“

Tušil jsem to. Přinášet pravé světlo není jen tak.

Lorenzago di Cadore
Šumavu, Brdy, Bolevák zná skoro každý Plzeňák. Ale Lorenzago di Cadore? Neleží v Če-

chách, ale v  italských Dolomitech a nevozí tam turisty žádná cestovní kancelář. Přesto se 
o tomto krásném místě pro rekreaci mluví a píše, neboť tam svoji dovolenou tráví papež 
Benedikt XVI. Chodí na procházky, modlí se, setkává se s různými lidmi, odpočívá.

Představte si, že jdete lesem nebo polní cestou a potkáte nějakého člověka. Je-li v zele-
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ném, může to být myslivec (má zrovna šichtu), je-li v modrém, může to být policista (pátrá 
po krásách přírody – má také šichtu), je-li v bílém, může to být papež (jen tak se prochází 
– nemá šichtu).

První dvě taková setkání můžete o dovolené zažít celkem kdekoli, to třetí pouze na 
jediném místě. Právě v Lorenzago di Cadore. Některým místním lidem se to poštěstilo 
a byli z toho jaksepatří na větvi. Kdo by nebyl. Jeden z nich říká: „Šel jsem jako obvykle na 
procházku kolem jezera a najednou jsem asi padesát metrů před sebou zahlédl bílý oděv 
někoho, kdo mi šel vstříc. ‘Snad to nebude papež?’ řekl jsem si. Byl to on. Když se přiblížil, 
vypravil jsem ze sebe: ‘Pán zařídil, že jsme se potkali.’ On odpověděl: ‘Boží prozřetelnost je 
veliká.’ Dojalo mne to. Celou noc jsem na papeže myslel…“

Ten člověk bude vzpomínat na své nenadálé setkání se Svatým otcem možná do konce 
života. Přejme mu to. Ani my na tom však nejsme špatně a určitě též někoho o dovolené 
potkáme. Já jsem včera ráno po deštivé noci potkal na zahradě asi pětadvacet šneků. Patrně 
měli také dovolenou, protože nikam nepospíchali. Což se mi velice líbilo a rozhodl jsem 
se, že svoji dovolenou budu prožívat stejným způsobem. Ať se děje, co se děje, nebudu se 
honit. Ani kdyby hořelo.

V poledne zazvonil telefon. Jindy k němu běžím sprintem, ale tentokrát jsem nepo-
spíchal. Když jsem k němu dorazil, už nezvonil, pouze na něm svítilo červené světélko 
záznamníku. „Pane faráři, jestli jste doma, přijďte na oběd, máme svíčkovou. Ale hoďte 
sebou, už je na stole!“ oznamovala paní Blahová.

Člověk nemá rušit svá dobrá předsevzetí. Za velmi vážných životních okolností je to ale 
povoleno. Tak jsem obul tretry a vyrazil. 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

Velikonoční dílna pro děti i dospělé 
na faře v Prachaticích proběhne 

v úterý 28. 3. od 15.30 do 18.00 hod.
a v úterý 4. 4. od 15.00 do 18.00 hod. 

Vyfouklá vajíčka s sebou.
LH

nabídka pro ty, kdo chtějí denně sledovat mši svatou
Kromě TV Noe nebo TV Lux můžou sledovat na internetu:
www. svata-hora. cz nebo www.hostyn.cz/vnitřní kamera. Programy bohoslužeb jsou uve-
deny na těchto stránkách, ze sv. Hostýna lze sledovat mši svatou i ze záznamu.
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Stojí za přečtení

Miloš Doležal
Krok do tmavé noci

Snad každý aspoň zaregistroval před 
čtyřmi lety vydanou knihu „Jako bychom 
dnes zemřít měli“ od Miloše Doležala. Ti 
šťastnější si ji i přečetli. Pro ostatní struč-
ně předesílám, že výše jmenovaná, zcela 
výjimečná kniha se zabývá osudem faráře 
Josefa Toufara, uneseného a  zavraždě-
ného v roce 1950 komunisty, i veškerým 
děním kolem „čihošťského zázraku“, při 
kterém se samovolně pohyboval kříž na 
svatostánku při Toufarově kázání v době 
adventu roku 1949. 

Od vydání této knihy se však autor 
dostal k celé řadě nových informací a ar-
chivních dokumentů, jež předtím neměl 
k dispozici. Rozhodl se tedy napsat knihu 
„Krok do tmavé noci“, která neuvěřitelně 
působivě doplňuje první knihu a zároveň 
ji i  rozšiřuje, například o Toufarovy sou-
kromé zápisky, osobní korespondenci a dokumenty, jež mají mimořádnou výpovědní hod-
notu, o nové epizody z jeho života i po něm, ale i o příslušníkovi StB Ladislavu Máchovi, 
který kněze Josefa T. ubil k smrti, a nakonec i o nešťastném osudu jeho mrtvého těla. 
Vyčerpávajícím způsobem též Miloš Doležal vypovídá o 50. letech, v režii komunistického 
aparátu období plném lží, strachu a nenávisti, ale i vyjímečných osudů a lidské statečnosti, 
kdy se lidé ve světle Boží lásky odhodlají k činům zasluhujícím právem blahoslavenství. 

Ptám se spolu s autorem, kolik zloby a nevraživosti musí v sobě nosit lidé, kteří dokáží 
celé týdny mučit a nakonec zabít nevinného člověka jen proto, že má jiné přesvědčení či 
víru. A přitom tito lidé věděli, že vše, co kladli nebohému faráři Toufarovi za vinu a z čeho 
ho chtěli obvinit před celým národem, jsou snůšky lží a výmysly. A to ve jménu čeho? Pro 
jaké cíle? Komu to poslouží? Nepřipomíná vám to celé ten příběh, který si každoročně 
připomínáme o Velikonocích? Není zvláštní, jak se to všechno pořád opakuje?

Obě zde uvedené knihy nejsou jen skutečným historickým příběhem života a mučed-
nické smrti dobrého služebníka Božího, jeho vrahů a doby, která byla. Na svých stránkách 
provokují a kladou otázky. Žijeme, jako bychom dnes zemřít měli? Jak se zachováme, až 
uděláme krok do tmavé noci?

Pavel Beran
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do nově opraveného kláštera  
sester boromejek v Prachaticích

Dnes máme opravený klášter v celé jeho kráse. Do vánoc jsme se stačily částečně na-
stěhovat. První mše svatá proběhla v provizorní kapli 17. prosince 2016. Bohu díky za to, 
začaly jsme v klášteře bydlet. Poprvé jsme obědvaly v našem novém refektáři a pak jsme 
zde společně prožily vánoce.

V prostoru rozsáhlé půdy vzniklo několik pokojů jak pro návštěvy světcova rodného 
domu, tak pro ty, kteří hledají možnost ztišení, pro exercicie sester, duchovní obnovy pro 
mladé dívky spojené se službou u nemocných, pro zdravotníky nebo manžele, ale i pro 
stážisty a dobrovolníky v sousedním Hospici sv. Jana Nep. Neumanna a Domově Matky 
Vojtěchy nebo pro naše zaměstnance z našich zařízení. 

Ve světcově domě chceme zpřístupnit veřejnosti místnost, kde se sv. Jan Nep. Neumann 
narodil, což je kaple jemu zasvěcená. V současné době proběhlo výběrové řízení na zhoto-
vitele nového interiéru kaple. 

Máme v plánu vytvořit tři galerie.
První a nejrozsáhlejší bude věnovaná právě sv. Janu Nep. Neumannovi. Bude to zároveň 

prostor k setkávání s naším partnerem A-G-Würzburg, při besedách, křesťanské akademii 
nebo kurzech Alfa apod. 

Druhá bude galerií naší Matky Vojtěchy, která v tomto klášteře v roce 1952 byla zatčena 
a odsouzena na 8 let vězení. 

Třetí galerie ponese název „Smíření a hledání nových cest - Sudety očima pamětníků 
a dětí“. Protože zde v klášteře čekali němečtí obyvatelé na tzv. odsun, chceme se věnovat 
tomuto tématu. Chtěly bychom zde mít nejen fakta ze Státního archivu týkající se těžkého 
předválečného i poválečného období, ale ve spolupráci ZŠ Vodňanská a školy v Grafenau 
hledat nové společné cesty. 

Klášter opět začíná žít. 21. ledna 
jsme si připomněly úmrtní den naší 
Matky Vojtěchy a 25 let od příchodu 
sester do Neumannea v Prachaticích 
po sametové revoluci. V únoru už po-
sloužil náš klášter při konferenci s ot-
cem Vellou a také katechetka Lenka 
Hanžlová uskutečnila v  prostorách 
půdní vestavby víkendové setkání 
s  dětmi. Neustále můžeme být za 
něco vděčné – Pánu Bohu, sv. Janu 
Nep. Neumannovi i Matce Vojtěše… 

SM.	Alena

Vypravili jsme se
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Pozvánka

Můžete například využít nabídky těchto poutních zájezdů do Fatimy 2017

12.–13. 9. 2017
k příležitosti 100 let výročí
zjevení Panny Marie ve Fatimě
„…mé Neposkvrněné
                      Srdce zvítězí!“

Národní pouť ČR ve Fatimě je připravena s programy 
ve 2 hlavních dnech, a to v úterý 12. 9. 2017 a ve středu 
13. 9. 2017 s následujícími stěžejními bohoslužbami, 
které budou doprovázet naši biskupové, kněží, jáhnové, 
bohoslovci, řeholníci a řeholnice, členové hnutí, 
komunit a spolků z diecézí Čech, Moravy a Slezska.

w w w. f a t i m a 2 0 1 7. c z

Národní 
pouť

do Fatimy

Národní 
pouť

do Fatimy

PŘIPOJTE SE K POUTNÍKŮM
Z ČESKÉ A MORAVSKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCIE NA

AWER TOUR
8 – 15. 9. 2017
Fatima – Santiago de Compostela – Braga
22.500 Kč
tel.: 731  626  506, info@awertour.cz
www.awertour.cz

CK AVETOUR
6. 9.–16. 9. 2017
Nice – Lurdy – Fatima – Montserrat
13.500,– Kč
tel.: 602  441  670, prodej@avetour.cz
www.avetour.cz

CK VOMA
7. 9.–16. 9. 2017
Lurdy – Fatima – Montserrat
13.750,– Kč
tel.: 568  821  115, ckvoma@ckvoma.cz
www.ckvoma.cz

J. HLADKÝ
7. – 18. 9. 2017
Lurdy – Santiago – Fatima – Montserrat – Barcelona
13.500,– Kč
tel.: 739  083  191, info@ckhladky.cz
www.ckhladky.cz


