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K úmrtí p. kardinála Miloslava Vlka († 18. 3. 2017) m alá vzpomínka z farní kroniky  
o jeho působení v Lažišti (z knihy blanky Pirnosové „Koho má za zády“):

Nastěhoval se na faru (od června 1971), kde měl v poschodí byt policajt, který 
užíval i k ní patřící garáž, takže nový farář musel auto parkovat napřed venku v dešti 
a na sněhu, později v jakési dřevěné boudě za vesnicí. Asi i proto mu církevní tajemník 
vybral toto působiště, aby byl trvale pod dozorem.

Miloslav Vlk pak vzpomínal na své působení takto: „Kontakty se upevňovaly, když 
jsme opravovali faru … Z jednoho kvelbu, kde byla spousta haraburdí, vznikla krásná 
kuchyně s klenbou … Lidé začali vnímat, že fara není žádný uzavřený hrad, a tak se 
utvářelo společenství.“

Udělal mnoho dobrého nejen pro věřící, ale pro celou obec, jenže co to bylo platné, 
když „kazil“ nejen mládež, ale celou vesnici. Takže jeho činnost opět vadila soudru-
hům.

Na Dušičky, 2. listopadu 1972 kolem 11. hodiny, přijel za lažišťským farářem 
prachatický církevní tajemník. „Pane Vlk, tak jste tady skončil,“ řekl a předal přípis 
o odebrání souhlasu. Byl odvolán na hodinu. Navečer měl mít bohoslužbu za zemřelé 
v Záblatí a pak v Lažišti.

Před věřící však už předstoupil v civilu a řekl: „Ztratil jsem státní souhlas, už tady 
mši svatou mít nesmím.“ Dal požehnání a rychle odešel. Nasedl do auta, vyjel na kopec 
nad Lažištěm a sledoval, jak se lidé, kteří přijeli na hroby svých blízkých, postupně 
rozjíždí všemi směry z vesnice. (Fotografie je z jeho pozdější návštěvy v Lažišti.)

Foto Jiří Šejna



na stránkách našeho ča-
sopisu se mimo jiné couráme 
po šumavských hřbitovech. 
Někomu to přijde poněkud 
morbidní, ale pro mě jsou to 

často zážitky až neuvěřitelně živé. Třeba tuhle. 
Četl jsem v novinách článek o obsazení Českých 
Budějovic v roce 1938 a tam mimo jiné bylo na-
psáno, že prvním zatčeným budějovičákem byl 
jakýsi strážmistr František Koranda. Vzpomněl 
jsem si, že stejné jméno je na hřbitově ve Zdí-
kovci. Ale pohřbili tam jen srdce, neboť zemřel 
v květnu 1945 v koncentračním, táboře Dachau. 
Trochu víc jsem se o to jméno zajímal a dozvěděl 
se, že František Koranda při incidentu v Chebu 
v květnu 1938 spolu s kolegou Aloisem Krieglem 
při plnění služebního úkolu zastřelil dva ordnery. 
Gestapo nezapomnělo a oba dva ihned v březnu 
1939 sebralo. Alois Kriegl zemřel v  roce 1942 
v Sachsenhausenu, strážmistru Korandovi, který 
byl vězněn v  koncentračním táboře Dachau, se 
podařilo navzdory špatnému zdravotnímu stavu 
vydržet až do osvobození tábora. Avšak proděla-
né útrapy si vybírají svou daň a on ani ne po týd-
nu od osvobození umírá. Zachovaly se vzpomín-
ky spoluvězňů z koncentračního tábora Dachau. 
Díky nim jsou známá i poslední slova Františka 
Korandy. Zaznamenal je spoluvězeň Jan Wal-
dauf: „Lituji, že nemohu s tebou domů. Já vím, že 
umřu. Nesměj se tomu, Jendo, ale myslím to váž-
ně. Sděl mojí milované Andulce, co všechno jsem 
zkusil a ať mě odpustí vše, ublížil jsem jí.“ Bylo to 
smutné čtení a mně bylo líto, že se na takovéto 
osudy často zapomíná. Až dnes jsem dostal do-
pis, ze kterého jsem se dozvěděl, že ona zmíněná 
Andulka, co byla uložena po mnoha desetiletích 
do stejného hrobu, byla matkou mé ošetřující zu-
bařky. A tak jsem vzal telefon a poprvé v životě 
jsem se pln očekávání objednal k zubaři. Život je 
kniha plná příběhů, jen je umět číst. 

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

ne  9. 4. Květná neděle, mše: žehnání ratolestí, Krédo, preface vlastní, na konci mše 
modlitba nad lidem, L. b.: červená, žaltář 2. týdne

čt 13. 4. Zelený čtvrtek – mše na památku večeře Páně: Gloria, preface 1. o eu-
charistii, v římském kánonu vlastní: „V tomto společenství…, Přijmi tedy…, 
Neboť on právě dnes…“, L. b.: bílá

Pá 14. 4. velký pátek – den přísného půstu a újmy, L. b.: červená
so 15. 4. sLavnost ZmrtvÝCHvstání Páně – velikonoční vigilie, mše: žeh-

nání ohně a paškálu, Gloria, preface 1. velikonoční („zvláště v tuto velikou 
noc“), v  římském kánonu vlastní: „V  tomto společenství…, Přijmi tedy…“, 
nakonec „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“, L. b.: bílá 

ne 16. 4. sLavnost ZmrtvÝCHvstání Páně – v den slavnosti, mše: Gloria, 
Sekvence, Krédo, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, o  Velikonocích“), 
v římském kánonu vlastní: „V tomto společenství…, Přijmi tedy…“, nakonec 
„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“, L. b.: bílá, dnes je možno žehnat po-
krmy, od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha sv. včetně 
se místo modlitby „Anděl Páně…“ modlí „Vesel se, nebes královno…“

Po 17. 4. PonDěLí v oKtávu veLiKonočním, mše po celý oktáv až do 2. nedě-
le velikonoční včetně: Gloria, Krédo, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu vlastní: „V tomto společenství…, Přijmi 
tedy…“, nakonec „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“, L. b.: bílá

ne 23. 4. 2. neděle velikonoční – neděle božího milosrdenství, mše: Gloria, Kré-
do, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V  tomto společenství…, Přijmi tedy…“, nakonec „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja“, L. b.: bílá

Po 24. 4. nezávazná památka sv. jiří, mučedníka, L. b.: červená, nebo nezávazná 
památka sv. Fidela ze sigmaringy, kněze a mučedníka, L. b.: červená, 
žaltář 2. týdne

Út 25. 4. svátek sv. marka, evangelisty, mše: Gloria, preface 2. o apoštolech, L. b.: 
červená

Pá 28. 4. nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, L. b.: čer-
vená, nebo nezávazná památka sv. Ludvíka marie grigniona z mont-
fortu, kněze, L. b.: bílá

so 29. 4. svátek v. Kateřiny sienské, panny a učitelky církve, patronky evropy, 
mše: Gloria, preface o pannách a řeholnících, L. b.: bílá

ne 30. 4. 3. neděle velikonoční, mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční, L. b.: bílá, 
žaltář 3. týdne 

Po  1. 5. nezávazná památka sv. josefa Dělníka, mše: perikopy vlastní, preface 
o sv. Josefovi, L. b.: bílá

Út  2. 5. Památka sv. atanáše, biskupa a učitele církve, L. b.: bílá

Z liturgického kalendáře
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st  3. 5. svátek sv. Filipa a jakuba, apoštolů, mše: Gloria, preface o apoštolech,  
L. b.: červená

so  6. 5. nezávazná památka sv. jana sarkandra, kněze a mučedníka, L. b.: čer-
vená

ne  7. 5. 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání, mše: Gloria, 
Krédo, preface velikonoční, L. b.: bílá, žaltář 4. týdne

sv. FrantiŠeK Z PaoLY (PauLY) – 2. 4.
Narodil se asi 27. 3. 1416 (dle některých až 

1436) v Paole u Neapole v jižní Itálii, v kraji Ka-
lábrie. Dlouho bezdětní rodiče si jej vyprosili na 
přímluvu sv. Františka z  Assisi a  dali mu jeho 
jméno. Dle příslibu z doby, kdy mu pro onemoc-
nění hrozila slepota, byl již ve 12-13 letech dán 
do františkánského kláštera v San Maroco. Tam 
pomáhal v kuchyni a vykonával další různé práce. 
Asi po roce byl s rodiči na pouti v Římě, v Assisi, 
Spoletě a Monte Cassině. Po návratu se rozhodl 
pro asketický život poustevníka. Zprvu poustev-
ničil blízko rodiště ve skalách pod Paolou a pak, 
aby nebyl rušen návštěvami, v roklinatém moř-
ském břehu, kde si vyhloubil jeskyni. Asi po šesti 
letech asketického života, při němž se bičoval, 
jedl byliny a věnoval se rozjímání, vytvořil kolem 
sebe poustevnickou družinu. Řeholí jim byla prá-
ce, noční bdění, modlitba a půst. Heslem rodícího 
se řádu byly tři ctnosti: láska, pokora a kajícnost. 
Původně se scházeli v malé svatyňce, kterou si zbudovali a kam docházel z blízké osady 
kněz sloužit mši svatou. S přibývajícím počtem poustevníků bylo potřebné vystavět kostel 
s klášterem.

V roce 1454 vznikl první klášter v Cosenze. Původní název „poustevníci sv. Františka 
z Assisi“ se změnil na řád „nejmenších bratří“, minimů nebo též paulánů. František chodil 
v žíněném oděvu a stále bos, málo spal, přitom lehal jen na zemi nebo na prkně. Jeho půst 
byl takový, že jedl jen jednou denně, navečer kousek chleba, někdy trochu zeleniny a zapil 
vodou. Stejný styl života vyžadoval i od svých duchovních bratrů, krom masa nesměli jíst 
ani mléčné výrobky a vejce. Chtěli tak odčiňovat hříšné chování druhých, vyvažovat jejich 
hříšnost. Konali nejrůznější asketické skutky z lásky jako smír za celý svět. Příklad měli ve 
svém Spasiteli, který nemaje žádného hříchu vzal na sebe trest za všechny. Tito smiřitelé 
a jejich následovníci vyvažují misky vah s Boží spravedlností a tresty. Pokání a posty, kte-
rými jsou tresty z lásky vyvažovány, působily tak přitažlivě, že se řád rozrůstal.

Nejdůležitějším Františkovým heslem byla Láska, bez ní by i kajícnost ztratila svůj smy-
sl. Jen láska dává všem skutkům pokání hodnotu. Od Františka bychom se měli učit dělat 
vše z lásky k Bohu, a co by jí neodpovídalo, to nedělat.
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František konal také misijní cesty, na nichž zakládal kláštery, které svým kajícím živo-
tem měly být příkladem svému okolí. Těšil zarmoucené, učil nevědomé, radil chybujícím 
a hříšníky přiváděl na cestu pokání. Mnoho zpráv o něm se dozvěděl i papež Pavel II., a pro-
to poslal svého služebníka k arcibiskupu Kosenzskému se žádostí o prošetření skutečností. 
Pavel II. chtěl pak řeholi potvrdit, ale záhy zemřel. Řeholi schválil až později r. 1474 papež 
Sixtus IV. a r. 1506 ji potvrdil Julius II.

Kláštery Františka z Paoly se brzy šířily po Francii i ve Španělsku. Tam se aragonský 
král Ferdinand u města Malagu snažil vyhnat Maury. Chtěje už odtud sám odejít, obdr-
žel od Františka vzkaz, aby neodcházel, načež se Maurové 18. 8. 1487 vzdali. Ferdinand 
vítězství přičetl modlitbám Františka a zbudoval mu tam klášter. Časem se ve Španělsku 
vytvořilo sedm řádových provincií. Na žádost Maxmiliána I. poslal František své řeholníky 
i do nového kláštera u města Völkrabrucku a na přelomu století byly paulánské kláštery už 
i v Čechách u Krumlova v Kuklově a další pak u Nové Bystřice.

Řehole byla zprvu jen ve Františkově příkladu a ústních pravidlech. Teprve v roce 1493 
prý dostala písemnou formu a ta byla do schválení ještě trochu pozměňována. Řádem Nej-
menších bratří Františka z Paoly byli jeho kající poustevníci zváni až od papeže Alexandra 
VI. (po r. 1492). Julius II. zmírnil trvalý půst na svolení požívat ryby.

Po přípravě na svou smrt, kterou si František předpověděl, zemřel na Velký pátek r. 
1507, položen na ležící dřevo kříže za zpěvu pašijí a slov „Dokonáno jest“.

Zdroj: www. catholica.cz
Sv. František z Pauly byl křestním patronem P. Františka Hobizala z Bavorova a P. Fran-

tiška Honsy z Volar, je též mým patronem biřmovacím.
P. Karel Falář

Koncerty duchovní hudby  
v kostele sv. anny na Libínském sedle

S radostí mohu všem příznivcům koncertů oznámit, že pro letošní rok 2017 je v kostele 
sv. Anny dohodnuto 7 vystoupení. 

Cyklus těchto koncertů zahájí smíšený sbor Česká píseň Prachatice Velikonočním kon-
certem dne 17. 4. v 17,00 hodin. 

Na dalším koncertu dne 7. 5. vystoupí houslistky Martina Krejsová a Kateřina Šímová 
a flétnové trio -  Kateřina Weissová, Petra Pěstová a Kristina Mašková. 

V  červnu bude probíhat cyklus koncertů v  Prachaticích, a  tak na Libínské Sedlo vás 
zvu až v červenci. Dne 9. 7. vystoupí smíšený pěvecký sbor Musica Viva z Horní Plané  
a 30. 7., u příležitosti oslav svátku sv. Anny, se můžeme těšit na hudební skupinu p. Weisse 
Druhý dech.

Další koncert se uskuteční 22. 9., zahraje na něm Klarinetový soubor Prachatice. 
Adventní čas zahájí tradičně vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Prachatice dne 26. 11. 
Na vánočním koncertu dne 26. 12. uslyšíme pěvecký sbor Radostné přátelství. 
Přeji všem krásné nadcházející jaro a mnoho pěkných hudebních zážitků. 

Eliška Weysserová
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Jubilejní rok

Kým je pro mě sv. jan n. neumann?
(pokračování z minulého čísla JP)

Náš nejslavnější 
rodák, kněz, mi-
sionář a  pozdější 
biskup v  USA ve 

Philadelphii J. N. Neumann byl kato-
lickou církví v roce 1977 kanonizován 
za světce papežem Pavlem VI. V  tom 
roce též do Prachatic přijeli vyslanci 
se svým biskupem z  Philadelphie, aby 
s námi oslavili tohoto vzácného člově-
ka. Protože vláda v Čechách nebyla vě-
řícím nakloněna, tak o oslavě vědělo jen 
málo lidí (ani já jsem o oslavě nevěděla, 
a navíc jsem musela být v práci). Moje 
teta Anežka Vávrová se o akci dozvědě-
la, zakoupila velkou kytici a prosila mě, 

abych jí přivedla mého syna Jiříka ze školky 
(tehdy mu bylo 5 let), aby s  ní přivítal tyto 
představitele církve z daleké země. Pan biskup 
daroval Jiříkovi desetidolarovou bankovku 
na památku. Dozvěděla jsem se, že v kostele 
bylo velmi málo lidí, což asi překvapilo vyslan-
ce, protože v cizině byl J. N. Neumann velice 
vážený a  obdivovaný za svou lásku a  pomoc 
bližním.

Vzpomínky na rok 1977 zapsala Jana Srbená.
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Silný není ten, kdo dokáže pouhým pohledem složit někoho na lopatky,
ale ten, kdo pouhým úsměvem někoho postaví na nohy.

Bůh nás vede po svých cestách…
Když jsem vešla na pokoj paní M., uviděla jsem tolik známý obraz utrpení. Mladší žena, 

velmi hubená, protože všechno, co šlo do žaludku, šlo také ven. Byla milá, tichá, skromná. 
Ještě měla sílu popovídat mi svůj život. Seznámila se s mužem, který ji opustil, jakmile otě-
hotněla. Sama vychovávala dvojčata, kterým bylo v té době 15 let. Přišla k nám, aby nabrala 
sílu a mohla se vrátit domů, ale všichni jsme věděli, že to nebude dlouho trvat. K otázkám 
víry se nevyjadřovala, jen řekla, za ní kněz občas docházel… asi v rámci nemocničních ná-
vštěv. Co pro ni udělal, nevím. Mně bylo velmi líto paní a utrápené rodiny. Když jsem tušila, 
že její život na této zemi končí, začala jsem ji svěřovat s důvěrou milosrdenství Božímu. Ji 
i její rodinu. I když jsem nesloužila, byla v mých modlitbách a prožívala jsem takový vnitřní 
smutek, který nemívám často. Do poslední chvíle vnímala moje návštěvy a modlitby, ve 
kterých jsem tolik prosila… Před nedělní mší svatou jsem ještě k lůžku umírající zaběhla, 
pak jsem ji svěřovala do milostí mše svaté… Když jsem se vracela, okno bylo otevřené… 
Věděla jsem, že už zemřela. Neodvážila jsem se s rodinou potkat. Myslela jsem na jejich 
zármutek… V pondělí ráno jsem po modlitbě v kapli vyšla z hospice a chtěla jít na nákup. 
Chodím vždy stejnou cestou a dnes mě to nutilo jít jiným směrem. Už jsem se chtěla otočit, 
když jsem najednou uviděla sestru té zemřelé paní, že jde do hospice. Usmívala se na mě. 
Tiše jsme se objaly a ona mi v takovém klidu začala vyprávět o poslední chvíli své sestry, 
a že tam všichni u ní byli a že jí už smrt přáli, i děti, a že ona se už stejně o děti stará, tak 
v tom bude pokračovat… V duchu jsem velmi vděčně děkovala Bohu za to, že jsem tu paní 
potkala, že vyslyšel mé modlitby. Potřebovala jsem ten její klid vstřebat do svého srdce… 

 
Láska až za hrob…
Pan H. k nám přijel z pražské nemocnice, protože ho dcera chtěla mít co nejblíže. Když 

jsem se ho zeptala na víru, řekl mi, „že věří tak napolo…“ Protože jsem na takové odpovědi 
zvyklá, říkala jsem si, že si s ním o tom promluvím později. Bylo to druhý den večer. Volaly 
mně sestry z oddělení, že pan H. je na tom velmi zle a příbuzní chtějí kněze. Šla jsem se 
podívat, jak na tom pacient je, zda by to nepočkalo do rána. Byl opravdu ve velmi vážném 
stavu, ale překvapila mě jeho dcera, která naříkala, že tatínek je evangelík a nebude spasen, 
že by chtěli, aby byl katolík, protože jen v katolické víře je spása, a že tatínek slíbil, že pře-
stoupí ke katolické církvi. Byla to pro mě náročná situace, nechtěli nic slyšet o ekumenismu, 
proto jsem řekla, že nemůžeme jít přes svobodu jeho rozhodnutí, a pochopila jsem slova 
pána, že je věřící „tak napolo…“ Dcera byla tak zoufalá, že jsem nakonec věřila souhlasu její-
ho otce a kněze jsem zavolala. Vysvětlila jsem, že se stane katolíkem skrze přijaté svátosti… 
Všichni jsme se uklidnili, pán se nijak nebránil udílení pomazání nemocných a druhý den 
ráno ještě žil, dokonce se jeho zdravotní stav zlepšil. Zeť jel do Prahy pro jeho manželku, 
setkali se ten den, rozloučili… Další den jsem opět vešla na pokoj a příbuzní stáli a plakali. 
Opatrně jsem šla k posteli, myslela jsem, že pán zrovna zemřel. Ale on dýchal a díval se na 

Boromejky
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mě. Asi jsem měla zvědavý výraz, proto mě jeho dcera odvedla za dveře a vysvětlila mi, že 
v noci jim náhle zemřela maminka, když ji odvezli z návštěvy od tatínka. Pro své uklidnění 
řekla, že naštěstí maminka byla katolička… Tatínkovi to nakonec řekli, aby ji nečekal, díval 
se stále ke dveřím… Zemřel další den v pokoji a klidně. Na věčnost odešli spolu, snad jim to, 
že byli oba už katolíky, pomohlo? Jejich dceři asi určitě… Pak se mi dostala do ruky knížka 
o malém chlapci, který prožil zážitek nebe při své vážné nemoci. Patří k jedné z denominač-
ních amerických církví a je synem kazatele. Své zážitky vyprávěl postupně rodině. Setkal 
se s Ježíšem a zemřelými příbuznými. Tvrdil, že pro dosažení nebe je potřeba mít srdce 
plné Boha… Tak mě to utvrdilo v mém přesvědčení, že není jen katolické nebe… Bohu díky. 

 
Svobodné rozhodnutí…
Do hospice byl přijat pán, který velmi důrazně dával najevo, že je ateista. Nečiníme na 

nikoho žádný nátlak a pán zůstával v klidu. Přijela jeho manželka. Milující skromná žena. 
Trápila se pro jeho celoživotní ateistické názory, ale říkala, že manželství s ním bylo hezké, 
měl ji rád a její víře nebránil. Když se zanedlouho stav pána velmi zhoršil, našla jsem man-
želku ve velkém pláči, protože manžel nedojde spásy. V noci dostala znamení „od Boha“, 
že manžel musí přijmout svátost nemocných… Nechtěla jsem jednat přes jeho vůli, ale na 
nátlak manželky jsem kněze přivedla. Naštěstí byl pán v agonii a myslela jsem, že všechno 
proběhne v klidu. Jakmile kněz vložil ruce na čelo pána a začal se modlit, pán vymrštil ruce, 
a kdyby kněz neuskočil, pěkných pár facek by schytal a já také, tak pán vyváděl. Když to 
manželka viděla, spustila velký nářek. Důrazně jsem pánovi řekla, že by mohl něco pro svou 
milující ženu udělat, když ji měl rád, a přijmout tu svátost pro její klid, když ne pro sebe… 
Kupodivu se uklidnil a svátost nemocných přijal – měla jsem pocit, že vědomě. Manželka 
se uklidnila, chtěla jsem si s ní promluvit o tom jejím snu, řekla jsem jí, že přijdu ráno, ale 
když jsem přišla ráno do hospice, pokoj byl prázdný a už jsem se s paní nesetkala… Dodnes 
nevím, o jaké znamení se jednalo… Ze vzpomínek S. M. Sebastiany,

které napsala postupem let svého doprovázení v prachatickém hospici

Informace o možnosti účasti na mši sv. pro nemocné
Každý křesťan je povinen v neděli a ve svátek být přítomen na mši sv. Tomu, kdo 

z důvodu nemoci a jiných vážných důvodů se nemůže zúčastnit mše sv., nabízí se mož-
nost sledovat bohoslužby na TV Noe, TV LUX nebo přes internet: www.svata-hora.cz 
nebo www.hostyn.cz. 

Svatá Hora: „INTERNETOVÁ TELEVIZE“ – obraz baziliky se zapíná těsně před mší 
sv. a končí po mši. Mše svaté jsou: po – so 7, 9, 17 hod., neděle 7.30, 9, 11, 15.30 hod. 
Je možné po internetu napsat prosby k Panně Marii Svatohorské, které se přednášejí 
v sobotu po deváté mši svaté. Prosby lze zaslat také na mši svatou na TV Noe. 

Svatý Hostýn: „Kamery, video a vnitřní kamera“ nebo svatý Hostýn – bazilika. Mše 
svaté ve všední dny jsou: 7.15, 9.15 hod. V  neděli 7.15, 9.15, 11.15, 14.15 hod. Při 
svatém přijímání se lze pomodlit z kancionálu modlitbu číslo 42 – Duchovní přijímání. 

FŠ 
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Kláštery

Klášter Plasy
Klášter byl podobně jako řada českých barokních klášterů založen již v době středověku, 

prodělal těžké doby husitských válek a dočkal se mohutné přestavby v době po třicetileté 
válce, tedy ve druhé polovině století sedmnáctého a počátkem století osmnáctého.

Vraťme se však do doby vlády přemyslovského knížete Vladislava II. a jeho manželky 
Gertrudy, jejichž zásluhou vznikly na našem území významné kláštery. Městečko Plasy se 
nachází na sever od Plzně nad řekou Střelou. Roku 1144 byl založen klášter, který tvořila 
prozatímní dřevěná stavení. V následujícím roce přišlo z mateřského kláštera v německém 
Langheimu devět cisterciáckých řeholníků. Ti se ujali výstavby budov a klášterní baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie, takže původní dřevěné budovy byly nahrazovány kamennými, 
raně gotickými stavbami. Vladislav měl již předem v úmyslu založit cisterciácký klášter, 
a proto bylo pro jeho založení vybráno odlehlé místo v ohbí řeky Střely, která umožňovala 
využití síly vodního toku. 

Z doby středověku se zachovala pouze dvoupatrová gotická královská kaple, která se 
v době barokní přestavby stala součástí budovy sýpky. V době husitských válek byl roku 
1421 klášter úplně zpustošen. Teprve počátkem 17. století nastala doba oprav díky opatu 
Jiřímu Wassmutiovi. Další válečná pohroma však na sebe nedala dlouho čekat. Roku 1618 
vypukla třicetiletá válka a sotva opravený klášter jí padl za oběť. 

V roce 1661 za působení opata Tenglera nastává oživení, středověké trosky staveb jsou 
odstraňovány a nahrazovány barokními stavbami. Klášterní bazilika je přestavována v raně 
barokním stylu. Za dalšího opata Ondřeje Troyera je vystavěna sýpka s hodinovou věží 
a přibývají budovy konventu. Také je založena hřbitovní kaple sv. Václava. Následující opat 
Evžen Tyttl dovršil výstavbu kláštera. Na stavbu povolal architekta Jana Blažeje Santini-
ho-Aichla, tehdy již zkušeného stavitele. Ten založil nová křídla konventu, přičemž využil 
svých znalostí italského stavitelství. Budovy stojí na vodou podmáčené půdě, do níž byly 
zaráženy dubové kmeny a vytvořen rošt, který nesl váhu stavby. Této technologii se Santini 
naučil v italských Benátkách. Voda konzervovala dubové dřevo a učinila je věčným. Samot-
ný stavitel zanechal vzkaz budoucím obyvatelům kláštera na kamenné desce s nápisem: 

„…bez vody se stavba zřítí…“. Dnes je tento 
systém podzemních vod prohlášen technickou 
památkou. Po Santiniho smrti se stavební čin-
nosti ujal další významný architekt Kilián Ig-
nác Dienzenhofer, který celou stavbu dokončil. 

Josefínské reformy se nevyhnuly ani cis-
terciáckému klášteru v Plasích. Ten byl zrušen 
roku 1785, mniši mohli odejít do jiných kláš-
terů nebo se stali faráři v blízkých farnostech. 
O  několik let později se naskytla možnost 
částečné obnovy řeholního života. Opat Wer-
ner se roku 1798 pokusil povolat zpět bývalé 
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mnichy, ti však nebyli ochotni se vrátit. Klášter již nikdy 
nebyl obnoven.

O jeho osudu rozhodla světská moc. Ke klášteru pat-
řila četná hospodářství, pole čítala na deset tisíc hektarů 
půdy a lesů. Bohaté panství zakoupil roku 1826 rakous-
ký státní kancléř Klement Metternich. Nový majitel ob-
novil hospodářství kláštera, znovu zřídil pivovar a zalo-
žil slévárenskou huť na výrobu litiny. Se svojí rodinou si 
zařídil zámecké sídlo v budově bývalé prelatury. Zámek 
se stal centrem společenského i kulturního života. Me-
tternichovi střídali letní pobyt v Plasích se zimním ve 
Vídni. V budovách konventu byla zřízena škola a byty 
úředníků. Svoji přízeň vyjádřil kancléř také přáním být 
pochován v kryptě kaple sv. Václava, kterou jako rodin-
nou hrobku nechal upravit do empírového stylu. Rodi-
na měla právo na plaské panství až do konce války, kdy 
tohoto práva pozbyla na základě Benešových dekretů a panství bylo zestátněno. Ještě na 
konci války obsadila zámek Rudá armáda – přes Plasy procházela demarkační čára. 

Další osudy kláštera již řídil stát. V budovách byl zřízen archivní depozitář, následně 
Státní archiv, později se památka dostala do péče Národního památkového ústavu. Dnes 
je jeho součástí expozice Národního technického muzea nazvaná Centrum stavitelského 
dědictví.

Klášter byl již v době barokních přestaveb pokladnicí výtvarného umění. Samotné stav-
by Santiniho a Dientzenhofera jsou významnou barokní uměleckou památkou. Sochařské 
výzdoby se ujal tehdy mladý a začínající český sochař Matyáš Bernard Braun se svojí dílnou. 
Vytvořil především sousoší Kalvárie pro klášterní baziliku, dále sochy sv. Jana Nepomuc-
kého a Anděla Strážce a dále sochy sv. Bernarda a Roberta jako doplňky portálů a hlavního 
oltáře.

Také malířská výzdoba klášterních prostor, zejména baziliky Nanebevzetí Panny Marie, 
byla zadána nejlepším malířům své doby. Obraz z tématem zasvěcení kostela vytvořil v roce 
1666 Karel Škréta pro hlavní portálový raně barokní oltář. V nástavci oltáře je umístěn 
menší obraz Nejsvětější Trojice. Karla Škrétu vystřídal jiný český malíř, Petr Brandl. Ten vy-
tvořil obrazy umístěné do protějškových oltářů zasvěcených sv. Bernardu a Bolestné Panně 
Marii. Také třetí malíř Jan Kryštof Liška vytvořil řadu obrazů s náměty svatého Augustina, 
krále Davida, sv. Jeronýma, sv. Petra, Maří Magdaleny a Marie Egyptské.

Původní prelatura změněná kancléřem Metternichem na zámek byla zařízena skromně-
ji. Hlavní pozoruhodností jsou Liškovy fresky s výjevem Snu Jákobova a velká obdélníková 
freska Triumfu církve nad pohanstvím. Královská kaple pochází patrně z doby kolem roku 
1265 a  je nejstarším zachovaným prostorem kláštera. Její spodní část je zasvěcena sv. 
Václavu a část v prvním patře Maří Magdaléně. Je zaklenuta dvěma poli křížové klenby 
a vějířovou klenbou nad pětibokým závěrem.

Klášter je přístupný veřejnosti také díky rozsáhlým restaurátorským pracím, které od 
padesátých let minulého století téměř nepřetržitě probíhají. MFK
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Life update

nech to s díky na něm
Na začátku března se jelo konečně lyžovat. Z auta ubíhala krajina rychle, ale dlouho nic 

nenasvědčovalo tomu, že bychom měli očekávat závěje, teploměr hlásil krásnou typickou 
jarní teplotu. Tolik jsem se těšila na prkno, které mám celý rok na půdě a o kterém sním, 
že jednou, jednou na něm sjedu pro mě dosud náročnou sjezdovku. Ale teď zatím aspoň 
obyčejnou… Bylo to přání, které jsem však odevzdala a věděla, že pokud to má někdy být, 
náš nebeský TAŤKA to zařídí. 

V cílové vesnici v Krušných horách jsme jen koukali, jak může krajina vypadat i bez sně-
hové nadílky, standardu, který jsme tu každoročně darem dostávali. Miluju sníh a TAŤKA 
to ví, to jsem si jistá. Běžky jsme vytáhli v minulých týdnech už na Šumavě, takže nám to 
tolik nevadilo, ačkoli moct se zase rozběhnout po známých krušnohorských cestách, magis-
trálách a loukách, bobové dráze a všude zapadat, byla sladká představa… Lehké sjezdovky 
nejezdily, takže mi k mému zděšení nezbývalo, než vzít opět prkno a asi se opět vztekat 
na tom pro mě dosud nesjízdném svahu. Ale TAŤKA to měl ve svých rukou. Po teplé noci 
totiž sníh tolik neztuhl a brzy se proměnil v mokrý, ale měkký polštář, do kterého každý 
pád znamenal nový záchvat smíchu. Krátká zoufalá modlitba, povzdech a na vlek. 

Nekecám, ten svah, který jsem ještě vloni nemohla sjet ani jednou bez bolavého pádu, 
ten svah jsem po pár jízdách s vyzkoušením gravitace a se záchvaty smíchu sjela nakonec 
několikrát bez pádu! Takový dar jsem dostala, když jsem JEJ vzala s sebou na svah! Tech-
nický sníh a vděčnost za úžasný zážitek, který nakonec předčil moji představu o tom dni. 
Prostě změna v mých představách katastrofy při jízdě amatéra měla daleko větší rozměr 
– byl to prostě megadar!!!

A konečně co chci říct. Myslím, že ten dar vděčnosti jsme dostali všichni, ale ne tak často 
ji vnímáme. Já byla vděčná za svůj pokrok, za několikátou a konečně úspěšnou snahu – ří-
kám spíš zázrak. Ale možná jsem přehlédla méně výrazné důvody k radosti, za které Bohu 

vděčnost určitě patřila. 
Postní doba je všude označovaná jako výzva pro 

ztišení, pro zastavení se v hektickém životě. Mys-
lím, že je to i výzva k tomu mít radost nejen z ka-
ždého úspěchu, ale i z každého úsměvu, z paprsků 
jarního sluníčka, z toho, že hrneček se sice rozbil, 
ale střepy nikomu neublížily a že jsme sice zase uta-
haní ze školy, z práce, ale jsme vděční za nový den, 
který jsme měli šanci udělat nejkrásnějším v našem 
životě. Pojďme žit! Žít naplno s Bohem a s radostí 
ze všech maličkostí a s vděčností!

PS: Teď jedu zpět z hor ve vlaku, který má zpož-
dění, tak doufám, že mi TAŤKA nenechá další spoj 
v Karlových Varech ujet . Díky – amen.

KaM
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Homilie

Drazí čtenáři,
jak jsme si vícekrát připomněli, stojíme v  roce 

oslav čtyřicátého výročí svatořečení toho, po němž 
je pojmenován náš časopis. V tomto roce, kdy jeho 
život máme zase více před svým duchovním zra-
kem, se chceme především nechat inspirovat jeho 
postoji, jeho životem pro Krista. Svatý Jan je be-
zesporu misionářem. Člověkem, který se nezdráhá 
jít hlásat evangelium těm, kteří jej ještě neslyšeli. 

Možná se nám může zdát, že v  tomto směru nemáme patřičné povolání a ani patřičnou 
kompetenci. Že prostě tato oblast patří jiným. Ale je tomu skutečně tak? Není i zde možné 
se nechat naším světcem inspirovat a čerpat na jeho přímluvu potřebnou sílu i do oblasti 
misijní? 

Chtěl bych zde nabídnout jedno krátké rozjímání. Sv. Terezička je patronkou misionářů, 
přestože je řeholnicí, jež nikdy do misií nevyjela. V duchovním pohledu dobře vidíme, že 
úspěch a požehnání misijního působení není jen „výkonem“ misionáře, ale také a především 
Božího požehnání. Že to není jenom lidská činnost, která je nezbytná, ale také duchovní 
práce – tedy podpora formou modliteb a menších i větších obětí přinášených za úspěch 
misijního díla. Tato duchovní oblast a její význam je našemu tělesnému zraku skrytý. Až 
jednou nahlédneme, jak velký význam měla modlitba a oběti lidí, kteří jsou světu skryti. 
Vnímáme mnohdy úspěch misionáře, ale až jednou nám bude odhaleno, kolik požehnání 
jej provázelo díky modlitbě „neznámých“. Toho si byli dobře vědomí i papežové, zvláště sv. 
Jan Pavel II., jehož ostatek máme i v hospicové kapli. Než vyjížděl na své pastorační cesty, 
navštěvoval nemocné a prosil je o modlitbu a oběti, spojené s jejich nemocí. Věděl, že mno-
hé slovo a gesto při jeho cestě bude účinné díky vyprošované milosti těchto lidí. Už zde se 
nám nabízí široké pole pro následování našeho světce Jana jakožto misionáře. Vyprošovat 
požehnání těm, kteří jsou nyní činní v misiích.

Stojí jistě i v této souvislosti za pozornost, že máme mezi sebou ty, kteří Krista neznají 
a začínají se s ním seznamovat. Jsou to naši katechumeni a ti, kteří žádají o křest jako 
dospělí. I oni potřebují ohromnou spoustu vyprošované milosti. A nejenom oni, ale i ti, 
kteří je do tajemství víry uvádějí. Za povšimnutí stojí i to, že tito lidé povětšinou přicházejí 
z prostředí, které nezná víru. Jejich dosavadní přátelé jim nemohou být pomocí v otázkách 
víry. Často pak stojí jakoby sami při hledání Krista. Přitom potřebují ke křtu najít nějakého 
kmotra, který by jim byl nápomocný při uvádění do praktického křesťanského života. Tito 
katechumeni jsou nám představeni při bohoslužbách jistě i proto, abychom se nebáli je 
případně oslovit, seznámit se, nabídnout pomoc. A rozhodně i proto, abychom je dopro-
vázeli při jejich přípravě na křest modlitbou a obětí. Děkuji vám všem, kteří to tak cítíte 
a zároveň i naplňujete. Je krásné, když při našich společných modlitbách, při adoracích, 
na našich společenstvích je vkládáte do modliteb. Jistě nám tu bude nejenom inspirací, ale 
i duchovním přímluvcem náš světec Jan.

Vikář Josef
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Vikariáty českobudějovické diecéze

Myšenec

Písecký
Písecký vikariát byl zřízen v roce 1790, 

tedy čtyři roky po vzniku diecéze, a  bě-
hem let měnil svoji rozlohu, naposledy se 
mírně zmenšil v roce 2013. Dnes se skládá ze 
šestatřiceti farností a pouze šest far je osazeno farářem 
či administrátorem. V duchovní správě působí 16 kně-
ží, z toho jeden z vikariátu České Budějovice – venkov, 
a pětice   jáhnů. Okrskovým vikářem  je Mgr. Jan Dole-
žal,  administrátor  v  Písku, a  vikariátním sekretářem 
Ing.  Mgr.  Jan Kuník. Dnes věřícím ve vikariátu slouží 
bezmála šest desítek kostelů, kostelíků či mešních kaplí, 
z nichž však některé jsou využívány jen minimálně.

Nejstarší církevní stavbou je zřejmě kostel sv. Havla v My-
šenci, který pochází z 11. století, kdy byl na místě dnešní sakristie 
založen původně románský kostelík s apsidou. V roce 1270 k němu byl přistavěn jedno-
lodní gotický kostel s věží. Na stěnách a na klenbě sakristie jsou raně gotické fresky z let 
1340 – 1350. Přes následné rekonstrukce, z nichž největší proběhla v 70. letech 19. století, 

si kostel zachovává svůj gotický charak-
ter. Další minimálně tři kostely stály již 
ve století dvanáctém, a to v Miroticích, 
v Červené nad Vltavou a v Albrechticích 
nad Vltavou. Na konci 14. století se již 
na území dnešního vikariátu nacházelo 
více než tři desítky církevních staveb. 
K  tomu je třeba připočíst i  nejstarší 
jihočeský klášter v Milevsku, který za-
ložil Jiří z Milevska i s kostelem a osa-
dil želivskými premonstráty s  prvním 
opatem Jarlochem. Stalo se tak v letech 
1184–1187 a  již čtyři roky poté vyho-
řel. V době husitské byl vypleněn, v 16. 
století postupně opravován, ale po Bílé 
Hoře znovu zpustošen, znovu opravo-
ván, znova opuštěn, až v roce 1786 byl 
přičleněn ke strahovskému klášteru. 
V současné době i nadále spadá Milev-
ský klášter pod správu Královské kano-
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nie premonstrátů na Strahově. 
Žije zde pět bratří, kteří spravují 
14 farností (21 kostelů) v Milev-
sku a širokém okolí. 

Nebyl to však jediný klášter na 
území budoucího vikariátu, další, 
tentokráte dominikánský a  jen 
o málo mladší se nacházel přímo 
v  Písku. Byl vybudován jižně od 
dnešního kostela těsně po opev-
nění města ve 13. století. Jeho 
budova na skále nad řekou byla 
začleněna do městského opev-
nění. 20. srpna 1419 byl klášter 
vypleněn místními husity, mni-
ši byli shozeni ze skály, budovy 
byly pobořeny a vypáleny. Z pů-
vodní stavby se zachovalo obvo-
dové zdivo presbytáře kostela. 
Na místě kláštera vyrostlo ně-
kolik domů, zbytky klášterního 
kostela byly využity jako solnice. 
Z té doby pochází průčelí s rene-
sančními sgrafity. V době rekatolizace byl klášter obnoven, nový konvent byl vystavěn na 
opačné straně – směrem k hradu. Kostel byl obnoven M. Huertym v roce 1636. Věž byla 
přistavěna roku 1641. Za válek o rakouské dědictví v roce 1741–42 zde francouzská armá-
da zřídila lazaret. V roce 1780 byl klášter zrušen a budova byla upravena pro soud a věznici. 

Při pozvánce k návštěvě píseckého vikariátu nelze opomenout ani Albrechtice nad Vlta-
vou. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 12. století s vesnickým 
hřbitůvkem. Mimořádnou zvláštností je 108 kapliček u hřbitovní zdi s malbami doprová-
zenými básničkami. Malby i texty vznikly převážně v první polovině 19. století a vyprávějí 
o významných událostech v životě pochovaného.   JP

Písek

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

z  roku 1352, ale dle staroslovanské-
ho jména Leščie, tedy lístkový porost, 
bylo místo osídleno mnohem dříve. 
Kostel zde stál již od poloviny 13. sto-
letí a v letech 1739–1741 byl barokně 
přestavěn, přičemž půdorys původní 
stavby zabíral dnešní sakristii a pres-
bytář. Loď byla vystavěna nově. Pro-
měnu prodělal i hřbitov. Původně byl 
zčásti obklopen zdí s ambity a do zdi 
byla v polovině 18. století vsazena ma-
riánská kaple. Dnešní podobu bez ambitů získal koncem 19. století.

Za nejstarším náhrobkem se musíme vypravit do kostela sv. Vojtěcha. Na severní stěně 
se totiž nachází náhrobník šlechtice a dlouholetého zdejšího poustevníka Jana Popovského 
z Božejovic a na Popovicích z roku 1521. Vzhledem ke zmíněné přestavbě kostela není jeho 
umístění původní.

V podlaze lodi najdeme náhrobník zdejšího faráře Adama Hlaváče z Klatov, jenž zemřel 
roku 1743, kdy se nakazil skvrnitým tyfem, když zaopatřoval nebožtíky v Buku (za půl roku 
jenom v Buku na tyf zemřelo 31 lidí). Desku mu pořídil jeho bratr Václav, farář v sousední 

Průvodce šumavskými hřbitovy
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Svaté Máří. Posledním svatovojtěšským farářem byl oblíbený kněz a malíř – samouk P. Jo-
sef Lenc, který zde působil v letech 1938–1985 a odpočívá na místním hřbitově. Navštíví-
te-li kostel v období Vánoc, můžete spatřit jeden z jeho obrazů. Tvoří totiž pozadí betléma 
a je na něm zobrazen horizont s Bobíkem a Boubínem.
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Pravidlo, že slavní rodá-
ci se sice čas od času rodí ve 
vesnických chaloupkách, ale 
umírají ve velkých městech, 
má i zde svoji výjimku. Vlevo 
od jižního vstupu je u  hřbi-
tovní zdi pochován historik 
a  archivář PhDr.  Josef Han-
zal. Narodil se 11. března 
1934 v nedalekých Radhosti-
cích a  v  letech 1953–58 stu-
doval na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v  Praze 
historii a  archivnictví. Poté 

nastoupil do archivu v Libochovicích. V  letech 1962–70 
působil v Archivu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1970 
byl z politických důvodů propuštěn a nastoupil na nové 
místo v  kabinetu Zdeňka Nejedlého, který byl později 
připojen k Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. 
Odtud musel pro politickou nespolehlivost odejít v roce 1985 a následně pět let působil 
v  Archivu Národní galerie na Zbraslavi. V  roce 1990 nastoupil do Historického ústavu 
Akademie věd ČR, kde pracoval až do důchodu. Josef Hanzal zastával řadu významných 
funkcí. V letech 1990–93 byl starostou historického klubu, působil ve vědecké archivní radě 
ministra vnitra, v Čs. historické společnosti, v Masarykově společnosti, byl místopředse-
dou Matice české. Hlavním objektem vědeckého zájmu dr. Hanzala byly české dějiny 17. až 
20. století a historie českého dějepisectví. Výsledky své práce ukládal do četných publikací 
a článků, věnoval se též popularizační a přednáškové činnosti. Zemřel náhle 25. června 
2002 ve věku 68 let a 3. července byl za účasti mnoha osobností vědeckého světa uložen 
do rodinného hrobu ve Lštění. Na rodném domě v  Radhosticích byla poté instalována 
pamětní deska.

I poslední pomyslnou svíčku zapálíme na hrobě, který po-
chází z doby poměrně nedávné. František Benda se narodil 7. 
srpna 1944. V letech 1990 až 1992 byl náměstkem českobu-
dějovického primátora a poté čtyři roky ministrem životního 
prostředí. 8. prosince 2011 přijal jáhenské svěcení a až do své 
smrti vykonával jáhenskou službu jako trvalý jáhen pro vika-
riát Prachatice. Působil ve farnostech Dub, Frantoly, Husinec, 
Chroboly, Lažiště, Lštění, Prachatice, Předslavice, Vitějovice, 
Vlachovo Březí, Záblatí a v Domově důchodců v Prachaticích. 
Zemřel 1. 1. 2017 v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna 
v Prachaticích zaopatřen svátostmi a po obřadu ve Vlachově 
Březí byl uložen podle svého přání právě na tomto hřbitově 
v jeho oblíbeném Lštění. JP
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Stalo se

víkend dětí v Prachaticích v rodném domě sv. jana n. neumanna
V  jubilejním roce 

našeho rodáka a sva-
tého misionáře pro-
žily děti začátek jar-
ních prázdnin v  jeho 
rodném domě.  Že to 
byl zážitek nevšed-
ní, potvrdily všechny 
děti.  Děkujeme, ses-
třičky boromejky, za 
tuto možnost a  pře-
jeme vám i všem, kdo 
vás navštíví, požeh-
nané dny v  rodném 
domě světce – klášte-
ře.  lh

Židovské svátky, tradice a zvyky

/lechajim
lechajim@icloud.com 

lechajim.funsite.cz

Přednáší: Vojtech Pekárik, Církev československá husitská

Pesach 
Kdy? 18. dubna 2017 v 18:00 
Kde? Husitská fara, Slepá 195, Prachatice

Křesťanské Velikonoce mají původ v židovském svátku Pesach. 
Poslední dny Ježíše Krista se udály právě v tento důležitý 
svátek. Kde má svůj původ a jak jej dnes židé slaví?  

Tímto povídáním zahajujeme cyklus přednášek Židovské 
svátky, tradice a zvyky a celoroční výuku židovského tance.

Chvalte ho tamburínami a tančením, 
chvalte ho na struny a píšťaly! Žalm 150:4 

Pořádá: Vojtech Pekárik, Církev československá husitská

Celoroční výuka židovského tance 
Kdy? Každé úterý od 18. dubna 2017 v 18:00 
Kde? Husitská fara, Slepá 195, Prachatice

Židovské tance, to je pohybem vyjádřená modlitba. Jedním ze 
základních pilířů chasidského hnutí je modlitba skrze zpěv a 
tanec. Jde o jednoduché kruhové tance, složené z kroků a gest, 
které mají svou hlubší symboliku. To židovské tance odlišuje od 
jiných a dodává jim duchovní rozměr.

/lechajim
lechajim@icloud.com 

lechajim.funsite.cz



Stalo se

Co se děje ve vimperku

Náboženství 
Scházíme se ve škole na Sojčáku 

a učíme se o těch, co už něco s Bo-
hem prožili. Bylo to dávno a  oni 
většinou pásli ovce narozdíl od nás, 
ale srdce měli stejné jako my. Snad 
v nás ty příběhy něco zanechají. Na 
fotce je ukázka z divadla – Marno-
tratný syn. Možná vám připadá, že 
je tam Dominik mezi taškami a od-
paďákem, ale jsou to vepři. 

Pravětín
V  pátek dopoledne jezdíme do 

Domova klidného stáří v  Pravětí-
ně. Jsou tam většinou lidé z Vim-
perka a okolí, kteří už potřebují ce-
lodenní péči. Jednou je mše svatá, 
příště zase bohoslužba slova. Ty, 
kdo nejsou mobilní a  přejí si to, 
navštěvujeme na pokojích. 

Společenství 
V pátek po mši svaté je ve Vim-

perku na faře společenství. Chodí 
tam, kdo má zájem se vzdělávat, ale 
i hledat v sobě pravdivé odpovědi. 
Je moc fajn být ve společenství, 
najednou člověk cítí, jak jsou jeho 
názory někdy umělé a málo prožité 
srdcem. Jak nám může druhý vadit 
a ten, kdo sedí z naší druhé strany, 
zase něčím jiným. Když si pak dám 
pravdivou otázku, čím jsem já při-
spěla k dobru celého večera, musím s hanbou konstatovat, že celkem nijak. Náš cíl je krásný 
– Kristus, ale cesta bývá klopotná. Srovnávat se mohu pouze s Ním.

V. Předotová



22

esejci
Už při průzkumu 1. jeskyně na jaře 1949 dávali de Vaux a Harding pozor, nenajdou-li 

v okolí stopy lidského osídlení, které by mohlo souviset s uloženými svitky. Asi 800 metrů 
na jihovýchod odtud byly nějaké ruiny. Vědělo se o nich už dříve – všimli si jich cestovalé, 
kteří tudy putovali, a vyslovovali o nich různé domněnky. De Saulcy ve své zprávě z roku 
1851 uvádí, že jde snad o trosky biblické Gomory. Realističtější byl v roce 1873 Clermont-
-Ganneau: místo prozkoumal a objevil nějaké hroby, orientované od severu k jihu. To je 
směr v islámské zemi neobvyklý. Usoudil, že šlo o pohřby z doby před obsazením země 
muslimy. Dalman v roce 1920 správně označil rozvaliny za římskou pevnost z doby Vespa-
siánova tažení do Palestiny. Badatelé se o ni moc nezajímali; podobné pevnůstky postavili 
Římané i na mnoha jiných místech říše. Teprve po nálezu rukopisů začala přitahovat po-
zornost.

Harding a de Vaux provedli ještě v roce 1949 zběžnou prohlídku. Výsledky nebyly valné, 
ale vedly k odkrytí velkého hřbitova. To je překvapilo, protože široko daleko nebylo žádné 
známé lidské sídliště. Vrátili se tam znovu na podzim 1951 a zahájili soustavné výkopy 
(které pak pokračovaly až do roku 1956). Zjistili něco neočekávaného: když odstranili suť 
od zachovaného zdiva, objevili pod zdmi římské pevnůstky mohutné zdi rozsáhlého kom-
plexu budov – strážní věže, shromažďovací místnosti se sádrovými lavicemi kolem stěn, 
kuchyni s komorou, v níž bylo uskladněno přes tisíc misek, rituální lázeň, hrnčířskou dílnu, 
pisárnu s cihlovými psacími stoly a dvěma kalamáři (jedním hliněným a druhým bron-
zovým) se stopami zaschlého inkoustu a zbytky žlabu, kterým přitékala voda z okolních 
svahů. Našli i neporušenou nádobu stejného tvaru jako amfory z 1. jeskyně – nepopiratelné 
pojítko mezi jeskyní a troskami, mezi svitky a lidem, který v osadě bydlel a je pochován 
vedle na hřbitově. Bylo zřejmé, že tu kdysi žila početná pospolitost.

Ale kdo to byl? Nápovědu poskytují zmínky v dílech starověkých autorů Plinia Staršího, 
Filóna Alexandrijského a Josepha Flavia. Dnes se má za téměř jisté, že se jednalo o židov-
skou sektu esejců.

V  žádném z  mnoha rukopisů, nalezených v  kumránských jeskyních (Řád Jednoty, 
Damašský spis, aj.), se toto jméno nenašlo. Můžeme tedy soudit, že jim je přiřkli jiní. 

V řeckých pramenech je doloženo ve 
dvojí formě: Essaioi u Filóna Alexan-
drijského, Essénoi u  Josepha Flavia. 
Obojí lze odvodit z aramejských slov 
chasajjá, chasén (česky: zbožný). Filón 
vysvětluje smysl tohoto názvu řeckým 
slovem hosioi (svatí, zbožní), a to zase 
odpovídá hebrejskému chasídím. Tím-
to slovem byla označována skupina 

Pouť do Svaté země

Okolí Kumránu
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Židů, kteří se zúčastnili bojů za svobodu, vedených ve jménu Zákona Judou Makabejským 
a jeho bratry, ale neztotožňovali se s jejich pozdějšími politickými cíli. 

Makabejské povstání (v roce 168 př. Kr.) bylo vyprovokováno utkvělým přáním krále An-
tiocha IV. Epifana, vládce jednoho z nástupnických států rozpadlé veleříše  Alexandra Vel., 
kulturně sjednotit své panství a vnutit všem národům, které mu podléhaly, helénistickou 
civilizaci. Pevné jádro nepoddajného kněžstva a lidu se odmítlo zříci víry otců a „poevropš-
tit se“. Rebelové dobyli řady skvělých vítězství (viz: knihy Makabejské). Už v roce 165 př. Kr. 
mohli znovu vysvětit očištěný Chrám, obnovit oltář a přinášet Hospodinu oběti. 

Po smrti Judy Makabejského a jeho bratrů chtěli jejich potomci, Hasmoneovci, pokra-
čovat v boji za úplné politické osvobození národa a využít momentální slabosti seleukov-
ských panovníků k rozšíření území Židovského království. Získali pro sebe posvátný úřad 
velekněze a později si přisvojili i titul královský. 

A s tím už mnozí nesouhlasili. Část kněží byla přesvědčena, že Bůh nežádá, aby setřásli 
cizí jho, ale aby v opravdovém pokání pokořili svá srdce; nežádá, aby vybudovali světské 
království pod vedením vojenského náčelníka, jehož ruce jsou potřísněny krví, ale aby 
vytvořili Bohu podřízené společenství, spravované zbožným a bohabojným veleknězem, 
duchovním otcem svého lidu. Chtěli raději zemřít hlady na poušti než zapřít svého Boha 
nad hrnci masa v Jeruzalémě. Někteří odešli do ústraní ještě před vypuknutím makabej-
ského povstání, další se k nim přidali později, zejména za velekněží Jana Hyrkána (134-
103 př. Kr.) a jeho nástupce Alexandra Jannaie. Tady můžeme hledat původ esejců a zrod 
komunity v Kumránu. 

Stojí za zmínku, že stejný původ měli a stejné náboženské ideály sdíleli také farizeové 
(česky: oddělení). Rozhodli se je však uskutečňovat ne v izolaci na poušti, ale přímo v Je-
ruzalémě. Snažili se uvádět je do života a politické praxe celého národa. Esejci je proto 
kritizovali jako „hledače hladkostí“ a „přemisťovatele mezníků“. 

Archeologům se podařilo rozlišit v dějinách kumránské komunity několik období. První 
trvalo zřejmě jen krátce: budova brzy nestačila stále rostoucímu počtu členů a byla – někdy 
za vlády Alexandra Jannaie (103–76 př. Kr.), jehož mince se zde objevují v poměrně vel-
kém počtu – důkladně přestavěna a doplněna dalšími stavbami. Druhé období bylo dobou 
největšího rozkvětu. Bylo však náhle ukončeno: v sedmém roce vlády Heroda Velikého, 
na jaře r. 31 př. Kr., postihlo Judsko strašné zemětřesení. Zpustošilo města a zahubilo 
tisíce lidí a zvířat. Zasáhlo i kumránskou osadu: velkou cisternou a sousední místností se 
táhne rovná puklina, jejíž jeden okraj klesl asi o půl metru. Také na ostatních budovách 
jsou patrné stopy náhlého otřesu. Obyvatelé museli svůj domov ve spěchu opustit. Král, ač 
Hasmoneovec, jim – podle svědectví Josepha Flavia – byl příznivě nakloněn a dovolil jim žít 
těsně u hradeb Jeruzaléma (dochovaly se po nich nádrže, podobné těm kumránským). Po 
jeho smrti v roce 4 př. Kr. se do Kumránu vrátili a osadu obnovili. V té době u nich možná 
nějaký čas pobýval i sv. Jan Křtitel. Také toto období bylo ukončeno náhle: vpádem Říma-
nů v roce 68 po Kr. Je možné, že obyvatelé nečekali až na trpký konec, ale ukryli vzácné 
svitky v okolních jeskyních v naději, že se pro ně vrátí, a spěchali pryč, než bude pozdě. Na 
druhou stranu: hroty šípů mezi sutinami a stopy po požáru jsou výmluvným svědectvím, 
že tu někdo kladl odpor. Římané pak přestavěli část osady na už zmíněnou pevnost a ta po 
jejich odchodu upadla v zapomnění.  P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

Květy Pěničkové
narozena: 26. 3. 1934 
vzdělání: střední zdravotnická škola
Koníčky, záliby: cestování, procházky Šumavou, překládání knih z němčiny, četba, his-

torie Šumavy

Když dovolíš, Květo, představím Tě jako velmi zajímavou ženu svým osudem, bo-
jovnici nejen za krásnou zelenou Šumavu, ale i ženu, jež po pádu železné opony začala 
mít pocit, že je nutné urovnat vztahy mezi Čechy a Němci. Kde ses narodila? 

Narodila jsem se jako jedináček v rodině sklenáře ve Velké Chuchli.

Jaký byl Tvůj život?
Se svými rodiči během 2. sv. války jsem prožila dramatické situace, na které nerada 

vzpomínám, ale ve své mysli je mám uchované. Odstěhovali jsme se z Velké Chuchle do 
Karlových Varů. 

Po únoru 1948 se můj otec drobný živnostník stal jako mnozí jiní obětí znárodnění a ši-
kanování. Rodinu tyto křivdy hluboce zasáhly. Otec v důsledku těchto událostí, se kterými 
se nedokázal vyrovnat, brzy zemřel. 

Jaké je Tvé vzdělání?
Vystudovala jsem zdravotní školu a svému povolání jsem se věnovala celý život. I když 

jsem byla dobrou studentkou, bylo mi znemožněno vysokoškolské vzdělání. 

Proč Tě začaly zajímat příběhy lidí?
Již ve svých 14 letech jsem se začala zajímat o příběhy lidí, kteří utíkali před režimem 

na Západ. Zájem o lidi a celou problematiku železné opony mi zůstal až do dnešních dnů.
Z vyprávění, dopisů a jiných materiálů jsem poskládala střípky zapadající do sebe. Po-

mohla jsem vnést světlo do tajemna mnoha příběhů železné opony.

Kde jsi žila?
Po smrti tatínka jsem žila s maminkou v Karlových Varech. Provdala jsem se za lékaře. 

V Karlových Varech se narodil i můj syn Michal. Později jsme se odstěhovali. V sedmdesá-
tých letech jsme se jako rodina usadili v jižních Čechách. Nyní žiji se svým synem Michalem 
v malé vesničce na Šumavě v Nových Hutích.

Vím, že jsi členkou Kruhu přátel, pověz k tomu něco bližšího…
Ano jsem dlouholetou členkou Kruhu přátel česko-německého porozumění. Ve svém 

životě jsem se setkala z mnoha bývalými německými Šumaváky, ale i s řadou příhraničních 
Bavorů. Za své zásluhy jsem byla oceněna v roce 2016 „Zlatým srdcem pro Evropu“ na 
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Německém velvyslanectví v Praze. Byla to pro 
mne velká pocta. 

Svoji iniciativou ses zasloužila o opravy 
některých malých sakrálních staveb, které 
to jsou?

Zasloužila jsem se o  opravu kapličky po-
blíž mého současného bydliště na Šindlově. 
Se svým bavorským přítelem jsem se podílela 
na obnově zničeného hřbitova na Knížecích 
Pláních. A nebyla jsem na to sama. Spousta 
mých přátel, kterým nebyly lhostejny tyto pa-
mátky, bylo ochotno podat pomocnou ruku. 

Svědky mé činnosti jsou i pomníčky. Patří 
mezi ně pomník ve Františkově, vyjadřující 
úctu k lidem, kteří utíkali za svobodou v roce 
1948. Nádherný památník ve tvaru otevře-
né knihy věnovaný šumavskému spisovateli 
a básníku Johannu Peterovi na Bučině. Tento 
spisovatel mě natolik zaujal, že jsem začala překládat jeho literární tvorbu.

Pravidelně vychází můj překlad v časopisu „Vítaný host.“

Získala jsi někoho, kdo byl ochoten Tě podpořit?
Pro svoji smysluplnou činnost jsem získala značnou podporu starostů Kvildy p. Václava 

Vostradovského a Modravy p. Antonína Šubrta. Na moji stranu se přiklonil i největší do-
nátor obou pomníků JUDr. Talián, MUDr. Matoušek a další. 

Co říci na závěr k paní Květě Pěničkové?
Lidé na Šumavě jí vždy leželi na srdci ať staří nebo mladí. Šumavu si zamilovala, vryla se jí do 

velkého srdce. Srdce zlatého.
Snaží se pomáhat všude tam, kde je 

dobrá rada nad zlato, nebo svýma ruka-
ma i přes svůj požehnaný věk. Je ochotna 
se obětovat pro druhé s nasazením všech 
svých sil.

Šumavě zůstává věrná, miluje její ne-
popsatelná kouzla. Bojuje za to, aby Šu-
mava zůstala zelená i pro další generace. 
Nežádá za to mnoho, snad jen trochu vdě-
ku a spravedlivosti. 

Děkuji Ti za rozhovor. Přeji hodně 
zdraví a sílu do dalších aktivit.

Připravila: Milli Hojdekrová



26

Duchovní cvičení

nebezpečí z knih o Harry Potterovi 
V únoru zazněla zajímavá přednáška o Harry Potterovi (dále jen HP) v městském divadle 

v rámci duchovních cvičení s Eliasem Vellou. Dosud spisovatelka Rowlingová vydala 7 knih 
o tomto čarodějovi. Jedná se o ezoterickou literaturu – zabývá se paranormálními jevy. 
V našich klasických pohádkách jsou jasné hranice mezi dobrem a zlem. Tady to neplatí.

Knihy o HP:
•	 skrývají	v sobě	iniciaci	–	otvírání	se	a uvádění	do	oblasti	magie	a věštění
•	 překrucují	dobro	a zlo	(když	konáme	zlo,	nemá	to	žádný	vliv	na	morální	stav	člověka,	

neboli je ospravedlňováno Zlo)
•	 když	se	otevíráme	zlu	–	otevíráme	se	zlému	duchu
•	 oslabují	vůli	člověka	(pak	je	pro	něj	těžší	konat	dobro)
•	 v této	literatuře	najdeme	magii,	věštění,	spiritismus	a okultní	medicínu

Všechny dosud vydané knihy obsahují asi 3 500 stran. To je velice rafinované. Mysl dětí 
se tedy přečtením zabývá dlouho. Knihy o HP ovlivňují negativně mysl mladých čtenářů. 

Vyučovací předměty v knihách jsou z reálné magie. Na kletbu dána jiná kletba. Jsou zde 
zaklínadla. Učí se tu dělat lektvary. Ty slouží k navození transu (změněné vědomí). Je tady 
skutečné nebezpečí pro otevření Zlu.

Kmotrem HP je Sirius Black, což je vlkodlak. V západoevropské tradici je ďábel často 
zobrazován v podobě černého psa (je to záměr?). Je zde postava čaroděje Lorda Voldemor-
ta, která později hraje větší a větší roli. 

Datum narození HP je 11. Počet písmen Harry Potter je také 11. Zde je podobnost s brit-
ským propagátorem satanismu Crowley, jehož oblíbeným číslem byla 11.

V knihách se pro žáky vyučuje také předmět „Otevírání třetího oka“, neboli vyučování 
jasnovidectví – útočí se na první, druhé a třetí přikázání Desatera.

Díly jsou čím dál temnější. Propaguje se kult temnoty. Vnucuje se dětem, aby tuto tem-
notu do sebe vstřebávaly.

Ve všech dílech jsou zaklínadla: Název + latinský text + návody, jak je používat.
Jsou to kletby černé magie. Mají realistickou strukturu. Hluboce zasahují vůli, paměť. 

Je to návod na manipulaci, kontrolu a ovládání druhých. Vystupují tam reálné postavy, 
jako třeba zakladatelka New Age.

V čem je duchovní nebezpečí? Ukazuje magii jako něco dobrého (např. zaklínání, kletba 
a zlořečení). Ale i na úrovni myšlenek se jedná o těžký hřích.

V literatuře se vyskytuje hexagram – bílý trojúhelník a černý trojúhelník. Neboli dobro 
a zlo jsou stejné. V knihách je postupně dokonce zlo silnější než dobro. Myšlenka – zlo je 
součástí světa, Boha nepotřebuji – tedy vykoupení nepotřebuji. Harry Potter se staví proti 
autoritě – lže, krade (účel světí prostředky). Hlavní postava má na čele iniciační znamení. 
Je spojena se svým učitelem (se Satanem). Ve 4. díle je patrné postupné sjednocení s Vol-
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demurtem (neboli dobrý Harry Potter se spojuje se Zlem). Oba čerpají ze stejného zdroje. 
Potter se musí poklonit Lordu Voldemortovi. V 5. díle se sjednotí těla Harry a Voldemorta. 
V 6. části se Harry Potter stane součástí Voldemortovy duše. Je posedlý zlým duchem – 
„jeví se“ to jako dobrá věc, protože mu dává velkou moc. Autorka záměrně volí ve vyprávění 
mnoho postav posedlých. Harry Potter nebojuje se zlem, ale stává se jeho součástí. V kníž-
kách se vyskytují jména známých čarodějů a zlých duchů. Dílo je plné reálných kleteb, jmen 
démonů a zlých duchů.

Knížky ohrožují děti a mládež. Ještě jako kardinál to Josef Ratzinger nazval protikřes-
ťanskou literaturou. V roce 2003 psal spisovatelce Rowlingové, že zasévá do dětských duší 
zlo. Známý exorcista Amorth v roce 2001 řekl: „Začněte s Harry Potterem a skončíte s Ďáb-
lem.“

Co s tím? 
být v milosti posvěcující
Modlit se (mocná modlitba je růženec)
Modleme se za děti a mládež

Zapsáno na duchovních cvičeních s P. Vellou v Prachaticích v únoru 2017
PB

Prachatické muzeum 
připravilo na  rok 2017 cyklus přednášek, který má zmapovat vývoj česko – německých 

vztahů v  českých zemích od příchodu Germánů a  Slovanů až po současnost.   Toto pro 
náš region stěžejní téma budilo v minulosti často kontroverze  a emoce a tento cyklus by 
ho chtěl představit v pokud možno objektivním světle současných vědeckých poznatků.  
V deseti přednáškách se představí přední odborníci na daná období z Prachatic, jižních 
Čech i z centrálních vědeckých pracovišť našeho státu. Cyklus probíhá v krásném prostředí 
Radničního sálu staré radnice v Prachaticích a zájemci z řad široké veřejnosti jsou na něj 
srdečně zváni. 

Během března už cyklus začal třemi díly na téma Germáni v Čechách od příchodu do 
konce stěhování národů, Slované v Čechách od příchodu do konce 10. století a Češi a Němci 
v Čechách v raném a vrcholném středověku. Dále je připraveno na 1. pololetí r. 2017:

čtvrtek 13. 4.: Česko-německé vztahy v husitském století (Prof. Dr. Petr Čornej, DrSc., 
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR Praha)

čtvrtek 11. 5.: Česko-německé vztahy v době předbělohorské (Prof. Dr. Petr Vorel, 
CSc., Univerzita Pardubice)

středa 31. 5.: Česko německé náboženské vztahy v době barokní (Prof. Dr. Jiří Miku-
lec, CSc., Historický ústav Akademie věd ČR Praha) 

Přihlášky na letní tábory pro děti a mládež
ke stažení na www.farnostprachatice.cz
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Mše svatá

elias vella o eucharistii
Chtěl jsem pokračovat v přehledu právních norem o eucharistii kánony, které upravují 

praxi mešního stipendia. Kolega, který připravuje Malý slovníček církevních pojmů, však 
zařadil heslo Stipendium do minulého čísla, a i když jde jen o stručný souhrn, považuji za 
zbytečné se k němu nyní vracet. Přemýšlel jsem, co jiného vám nabídnout, a náhodou mi 
padla do rukou kniha Eliase Velly Síla eucharistie, kterou vydalo KNA v roce 2011. Trochu 
jsem zaváhal: Otec Elias byl před pár dny u nás v Prachaticích, mnozí jsou možná jeho 
myšlenkami přesyceni; jiní si tu knížku sami koupili a nechali si ji od něj podepsat … Na 
druhou stranu: okruh čtenářů JP je, jak doufám, širší než byl počet účastníků duchovní 
obnovy, a řada z nás se navíc jeho myšlenkami nikdy nepřejí. 

Zaujal mě původní název: Dancing in the desert – Tancování na poušti. „Mojžíš na poušti 
vyzval Izraelity, aby tancovali. Spolu se sestrou Miriam, která vedla sbor (srv. Ex 15,20-21), 
zorganizoval oslavy spojené s  tancem. Přikázal, aby lidé hráli na nejrůznější nástroje, zpívali 
a tancovali, a tím si připomínali znamení a divy, které Bůh uprostřed nich učinil. Nabádal je, aby 
snili. Měli snít o dni, kdy vejdou do Zaslíbené země, a představovat si, jak tento vstup oni sami 
nebo jejich potomci oslaví. A tak Izraelité tancovali na poušti a předjímali budoucí oslavy. 

Co budeme dělat my, až vejdeme do Zaslíbené země Božího království? Vyjádřeno symbolickým 
lidským jazykem, budeme se radovat, budeme tančit, zpívat, tleskat rukama a jásat. A liturgie 
je oslavou, která probíhá na této zemi, tedy stále ještě na poušti. Je jakousi předzvěstí či ochut-
návkou toho, co nás čeká na věčnosti. Je to náznak toho, co pro nás Bůh připravil, až se s ním 
setkáme tváří v tvář.“ 

Je právě postní doba a putování Izraelitů pouští z egyptského otroctví do Zaslíbené 
země je jedním z ústředních témat tohoto „výstupu na posvátnou horu velikonoc“. A proto-
že toto číslo dostaneme do rukou krátce před začátkem Svatého týdne, vybral jsem úryvek, 
který nám může pomoci pěkně prožít liturgii Zeleného čtvrtku i následnou chvíli rozjímání 
před Nejsvětější svátostí.

„Rozjímat nad eucharistií je jako vstupovat do hlubin země, kde vždy objevíme nové skryté 
bohatství. Nikdy nebudeme schopni tuto svátost lásky prozkoumat vyčerpávajícím způsobem.

Uvažovali jsme nad obětním aspektem eucharistie. Prolitím své krve Ježíš obnovil smlouvu 
mezi lidmi a Otcem, který ujišťuje: ,Budu vaším Bohem a vy budeme mým lidem.‘ Dnes už není 
zapotřebí prolévat krev kozlů a jehňat, protože Ježíš jednou provždy zpečetil smlouvu mezi Bohem 
a člověkem vlastní krví prolitou na kříži. Je to smlouva věčná.

Eucharistie není vzpomínkou na Ježíšovy činy, ani opakováním toho, co pro nás vytrpěl na 
kříži. Ježíšovo vykupitelské dílo se v eucharistii zpřítomňuje. Obětní aspekt eucharistie je ne-
smírně důležitý, protože vyjadřuje jednotu mezi křížem a eucharistií. Ježíš prolil svou krev, aby 
nás skrze ni očistil od hříchů.

Rozjímali jsme také nad eucharistií jako pokrmem, hostinou. Smyslem hostiny je vzájemné 
setkání všech zúčastněných, kteří tak vytvářejí jeden celek, jednu rodinu, jedno společenství. Je 
těžké si představit hostinu bez vzájemné lásky a jednoty. Právě během takové hostiny se Ježíš 
zcela daroval lidem: ,Vezměte mě a jezte – vezměte mě a pijte.‘
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Chceme-li skutečně žít eu-
charistickým životem, měli by-
chom napodobit Hlavu mystic-
kého těla a  také se dobrovolně 
vydávat pro druhé a rozdávat se 
jim. Slovy to lze vyjádřit takto: 
,Tady jsem. Jsem ti k  dispozi-
ci.‘ Ježíš nám říká: ,Tady jsem. 
Dávám ti veškerou svou energii. 
Dávám ti všechen svůj čas. Dá-
vám ti všechnu svou sílu.‘ Ježíš 
nám bez kompromisů dává sám 
sebe i vše, co má. 

Mluvili jsme také o  třetím 
aspektu eucharistie – př i j í-
mání, jehož prostřednictvím 
přichází Ježíš do našeho srdce. 
Jeho účelem není vytvořit povrchní vztah, ale vzdát se sebe samých a na uprázdněné místo po-
stavit jeho. Jinými slovy usilovat o to, abychom se s Ježíšem sjednotili v mysli i v srdci. Když se 
s ním sjednotíme v mysli, přijímáme místo svého smýšlení jeho smýšlení a začínáme řídit svůj 
život podle jeho, nikoliv podle vlastních hodnot a pohodlí. Jsme s ním natolik sjednoceni, že začí-
náme myslet tak, jak přemýšlel on, a jsme schopni milovat tak, jak miluje on.

Čtvrtý úhel pohledu nabízí rozjímat o eucharistii jako o svátosti  lásk y. Už jsme zmínili, že 
na rozdíl od synoptických evangelií se v Janově evangeliu nikde nehovoří o samotném ustanovení 
eucharistie. Janovo evangelium bylo sepsáno ze všech jako poslední a autor se snažil neopakovat 
to, co už bylo napsáno. Na místě, kde synoptická evangelia líčí ustanovení eucharistie, vypráví 
o umývání nohou. Spojil ustanovení eucharistie s umýváním nohou, abychom pochopili, že eucha-
ristie je svátostí lásky. Je ovocem Ježíšovy lásky k člověku a skrze ni se tato láska může vytvářet 
a šířit mezi lidmi. Dává nám do podstaty této lásky hlouběji proniknout. 

Láska, o které hovoříme, není založená na citech. Citově dokážu milovat jen toho, kdo miluje 
mě. Jde tedy o lásku vzájemnou, opětovanou. Nejsem svrchovaným pánem svých citů, ale jsem 
svrchovaným Pánem svých skutků, a právě této praktické lásce nás učí eucharistie. 

Ježíš si pro její ustanovení nevybral okamžik, kdy mu davy lidí mávaly palmovými ratolestmi 
a volaly hosana. Nedal nám ji, ani když uzdravoval nemocné, kdy za ním proudily zástupy a lidé 
mu děkovali a chválili ho. Ustanovil ji v kontextu nenávisti, žárlivosti a zrady, ve chvíli, kdy se ho 
jeden z nejbližších přátel chystal zradit a kdy se velekněží a členové velerady snažili najít způsob, 
jak ho zajmout a usmrtit. Na vrchol nenávisti odpovídá vrcholem lásky. Je snadné milovat druhé, 
když nám tleskají, ale je to nesmírně obtížné ve chvíli, kdy nás zradí a opustí. Protože nám Ježíš 
daroval eucharistii za této situace, dosahuje jeho láska svého vrcholu právě v eucharistii. 

Jsme synové a dcery Božího království lásky. Jsme povoláni k tomu, abychom tuto lásku šířili 
po celém světě, a to nejen slovy – což může být velmi snadné – ale především činy a svědectvím. 
Děkujme Bohu za to, že nám dal lásku, která každou jinou lásku převyšuje.“

P. Pavel Liška
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Ze starých farních kronik

Záblatí
Chrámový lidový zpěv při bohoslužbách doprovázel na varhany ochotně nejprve zdejší 

p. řidící Kraus (+ 1949), po něm strážmistr SNB p. Zámečník a nyní p. Sýkora, autodopravce 
a po něm Jaromír Kubašta.

Jak postupovalo osídlení zdejší farnosti snad nejlépe ilustruje vývoj zdejších škol.
Po převratě byla zde otevřena měšťan. škola, jejíž správou byl pověřen svědomitý p. ře-

ditel Jan Tvrdek, rodák z blízkého Zabrdí. Týž byl pověřen spravovati též obecnou školu, 
mající jen nepatrný počet žactva. Dnes obecná škola má 2 třídy, z nichž každá má žáků 
kolem 50 a to do tohoto počtu nejsou dosud zahrnuty děti sloven. Národnosti z Krejčovic 
a některých jiných vesnic, které se teprve přistěhovaly. Žactvo měšťan. školy tvoří převážně 
děti z farnosti lažické.

Psáno 29./1. 1948
K bolestným stránkám zdejší farnosti patří kvetoucí alkoholismus, který dnes již trochu 

se mírní, a četné konkubináty v pravém slova smyslu, neboť většina z nich není ani civilně 
oddána. Prostě opustili svého prvního manžela nebo manželku a  žijí s  jiným, ač s  ním 
nejsou oddáni. 

1. srpna 1951 byl zdejší střední (dříve měšťanské) školy Jan Tvrdek přeložen za učitele 
odborného do Vlachova Březí a na jeho místo dán bývalý odborný učitel Stocký z Vlachova 
Březí.

Na podzim a v zimě 1950–51 byly stáje zdejší fary upraveny na kravín a teletník pro 
zdejší JZD (Jednotné zemědělské družstvo) a  ke kravínu přistavěna kolna. Na podzim 
1950 byla elektrizována zdejší farní budova kromě přízemní místnosti, v níž je farní kan-
celář a do fary jako nájemník se nastěhoval nově sem přeložený velitel stanice SNB vrchní 
četnický strážmistr Veselý. Poněvadž do farní budovy teklo, byla na podzim 1950 překryta 
celá střecha fary a vadné tašky nahrazeny taškami novými.

Bohužel do kostela také zatéká a ač již několikráte jsem upozorňoval na tuto smutnou 
skutečnost církevní oddělení ONV (okres. národ. výboru) v Prachaticích, k opravě dosud 
přikročeno nebylo.

Správu obecné – národní školy vede pí.  ředit. Krausová a  ve školním roce 1951-52 
z trojtřídky byla učiněna zase dvojtřídka pro malý počet žactva.

24./9. 1951

Pozvánka
na vernisáž výstavy misie Dnes a besedu v Radničním sále v Prachaticích  
v úterý 2. května 2017 v 17.00 h.  
Hlavní host mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl,  
bývalý vojenský kaplan Armády ČR. Výstava fotografií z misijních cest potrvá 
v Městské knihovně v Prachaticích do konce června.
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Velikonoční svatý týden 
Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“. 

(KKC 1169). Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství 
s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, 

že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také 
podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací mod-
litba nad ratolestmi: „… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem.“ 
Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve 
velikonočním tajemství vzájemně propojeno… 

ZELENÝ ČTVRTEK
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství 

eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. 
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vydávat na cestu 
do zaslíbené země. 

VELKÝ PÁTEK
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení 

Páně. Ty mají tří části: bohoslužbu slova (ve které se čtou pašije) zakončenou přímluvami 
za celý svět; uctívání kříže; přijímání. Velký pátek je postním dnem – postem od masa 
a újmy v jídle.

BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další 

svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Oslava vzkříšení začíná večer na 
Bílou sobotu anebo v noci.

Velikonoční noc (vigilie)
Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta 

smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu.
Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství křtu vyvěrá 

přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. 
Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích.

Velikonoční neděle
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne po sobotě“ 

(která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním 
dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 
scházet k eucharistickému „lámání chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“. Každá neděle 
je tedy velikonoční nedělí.

Malý slovníček církevních pojmů
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Ministranti vikariátu

ministranti ze Lštění od sv. vojtěcha 
To jsou sourozenci z rodiny Fürstů žijící na tamní faře. Nabízíme postřehy od nejstaršího Cy-

rila, dále Káji, Prokopa a občasné ministrantky Rozárky, které s nimi sepsal otec rodiny akolyta 
Richard.

Kdy a kde jsi přišel k ministrování?
C.: Ministrovat jsem začal přibližně ve třech letech pod vedením svého táty u nás ve 

Lštění. Chtěl jsem být blíž u toho, co se tam děje.
K. a P.: My jsme začali taky brzy, jak jsme dostávali rozum. Pak nás táhl zkušenější Cyril.
r.: Chodila jsem po mši do sakristie a okukovala, jak se to dělá. Chtěla jsem také něco 

dělat navíc, než jen sedět v lavici. 

Ministrujete i někde jinde?
C. za kluky: Příležitostně posloužíme i jinde našemu p. faráři třeba o Velikonoční vigilii 

v sousedních Bohumilicích, nebo na Ktiši v DCŽM. Někdy třeba u prarodičů o prázdninách. 
Tamní páni faráři jsou trpěliví a podle potřeby si nás usměrní. Pravda, nebývá to všude 
úplně stejné.

r.: Já zatím ministruji jen u nás. Někdy s sebou vezmu i naši nejmladší Ráchel.

Vzpomenete si na nějaký zajímavý nebo úsměvný okamžik z vaší služby?
C.: To jednou o naší velké pouti, bývá tu vždycky nějaký host, tenkrát byl pan biskup. 

Dostal jsem na starost mitru a kupodivu i ta je po dvou hodinách pěkně těžká, není možné 
se o ni opřít, tak jako o berlu, a tak se mé myšlenky stále více soustředily na má bolavá záda.

P.: Jednou jsme byli na Velikonoční vigilii v Bohumilicích. Když pan farář začal žehnat 
oheň a pak paškály do všech svých farností, zvedl se tak silný vítr, že mu málem chytl ornát, 
a nebylo možné přinést oheň do kostela, několikrát nám uhasla svíce. Pak začalo vydatně 

pršet, během chvíle jsme, 
nemaje deštníky, byli na 
kůži promoklí. Během 
dlouhého obřadu jsme 
docela uschli, nikdo z nás 
nestonal.

r.: Jednou při pro-
měňování mi Cyril půjčil 
zvonky, abych si to také 
zkusila, no napoprvé to 
nemělo rytmus, spíš jako 
klekání, nebo jako když 
ženou berana z  pastvy to 
znělo.



Jak tě podporují rodiče?
C.: Už od malička se mnou chodí do kostela. Jako malý jsem pravidelně usínal při kázání 

a probudil se až doma. Taťka je akolyta, takže mi může poradit.
P.: Jsou rádi, že ministrujeme, poznal jsem to, třeba když jsem si pokapal rochetu vos-

kem, obětavě mi ji maminka vyprala.
K. a r.: Táta s námi taky ministruje, takže nám pomůže.

Jak reagují spolužáci, kamarádi, že chodíš do kostela?
C.: Řekl bych, že nijak, občas na to ve škole přijde řeč, ale nic nekomentují.
K.: Ještě nedávno se jeden spolužák křesťanům vysmíval, teď už ne.
P.: Někteří se vysmívají, myslím, že jsou hloupí a  nerozumí tomu, ale někteří chodí 

s námi také na náboženství.
r.: Náboženství máme u nás ve škole ve Svaté Maří, jezdí k nám pan farář z Vimperka.

Co bys chtěl jako ministrant změnit, jaký je tvůj úkol?
P.: Můj úkol je být k ruce panu faráři.
K.: Chtěl bych se naučit dobře číst, abych neměl trému, jinak úkoly si střídáme, abychom 

uměli všichni všechno.
C.: Ještě se chci naučit s kadidlem, při bohoslužbě Slova bývá ale pro nás práce méně.
r.: Já bych nic neměnila, mně se to takhle líbí a zvládnu už skoro všechno, jako kluci.
táta: K poslední otázce mám cukání se taky vyjádřit. Naši ministranti mi všichni dělají 

velikou radost (nejen mně). Jen při bohoslužbách Slova, které jsou u nás tři neděle v měsíci, 
si někdy v presbytáři připadáme trochu v přesile, jako by to byl náš rodinný podnik, a tak 
jsme rádi, když máme kam vyrazit na návštěvu, třeba do Prachatic, nebo do Vimperka na 
dětskou mši se zpěvem. Tam mají naši možnost setkat se a vidět, že nejsou vůbec sami. 
Těžko můžeme čekat, že se náš kostel zaplní do posledního místa jako o jarní vojtěšské 
pouti. bohu díky a přijďte na pouť, která letos bude 23. dubna v neděli, nebo také 
už tradičně v sobotu pro pěší poutníky.

Vážené rodiny,
v  době velikonoční nabízíme tradiční víkend pro rodiny. Hostem letos bude 

P. Dr. ing. Ladislav Heryán, ThD., kněz římskokatolické církve a řeholník kongregace 
salesiánů. Pochází z Petřvaldu, od roku 2002 působí v Praze. Věnuje se vyučování, práci 
s mládeží, je znám též jako „pastor undergroundu“. Vyučuje na katedře filosofie a teologie 
Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok.

Víkend se koná 19.–21. 5. 2017 v klášteře božího milosrdenství na nových Hra-
dech. Čeká vás ticho a zastavení v prostorách kláštera. Samozřejmě dodržíme v sobotu 
odpolední program pro celou rodinu šitý na míru radostnému velikonočnímu času.

Přihlášení na víkend je možné z našich webových stránek www.dcr.bcb.cz , na kterých 
naleznete i více informací o akci, nebo na tel. č. 731 402 980.

Alena a Pavel Poláčkovi, Diecézní centrum pro rodinu, České Budějovice • dcr@bcb.cz 
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Čtení na pokračování

Pouť na svatou Horu
„Kdo ještě nikdy nebyl na Svaté Hoře, dopustil se hříchu 

odpustitelného pouze na jediném místě – na Svaté Hoře,“ 
říkával známý svatohorský kněz, redemptorista Josef Bři-
cháček. I mně toto krásné mariánské poutní místo přirostlo 
k srdci a navštívil jsem ho možná už stokrát. Jezdívám tam 
také každý rok na jaře se svými farníky a bývá to vždycky 
milé a nezapomenutelné.

Taková farní pouť se ovšem musí dokonale připravit, aby vše dobře klaplo a přineslo své 
duchovní plody, nejlépe v podobě obrácení poutníků. Proto se za to už několik týdnů pře-
dem modlím a zajišťuji vše potřebné. Měsíc dopředu rovněž oznamuji farníkům v kostele 
její termín, každou následující neděli ho připomínám a pro jistotu vyrábím několik plakátů, 
na které všechno napíši, a na několika místech je vyvěšuji. Lidé si to pak dobře pamatují 
a vše běží jako po másle.

„Pane faráři, kdy jedeme na tu pouť?“ ozve se v telefonu čtvrt hodiny před odjezdem 
vždycky někdo. Tentokrát to byl pan Vrána. „Cože, už dneska? A za čtvrt hodiny se odjíždí? 
To není možný, to se nedá stihnout. Tak mi neujeďte, už letím, jen co se umeju, nasnídám 
a posekám zahradu.“

Nezlobím se však na něj a mám k tomu své dobré důvody. Především jeden – ten, na 
kterého se nakonec vždycky nejdéle čeká, jsem já.

Letos s námi jelo k mému potěšení opět několik dětí, se kterými bývá plno legrace. Např. 
osmiletý Ivan měl na zádech batoh, jako kdybychom jeli na týden do Alp.

„Co v něm, prosím tě, máš?“ zeptal jsem se ho.
„Kopačky a míč,“ odpověděl s roztomilým úsměvem. 
Chtěl jsem mu říct, že na Svaté Hoře budeme dělat něco jiného než hrát fotbal, ale na-

konec jsem mlčel. Ostatně je lepší si kopačky s sebou vzít nežli je od někoho dostat. Život 
sám ho poučí.

„Hlavně, že sis nevzal brusle,“ konstatoval jsem jen tak na půl úst, což ale zaslechl jeho 
brácha a dodal: „Ty mám já, pane faráři.“

„Cože, brusle, teď v květnu?“ nevěřil jsem svým uším.
„Proč ne, jsou kolečkový a od Ježíška,“ vysvětlil mi, „tak nevím, proč bych si je nemoh’ 

vzít zrovna na Svatou Horu.“
Bylo zřejmé, že i naše letošní pouť bude velmi zajímavá a nezapomenutelná. Zvláště, 

Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás 
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky



35

když jsme už při odjezdu měli třičtvrtěhodinovou sekyru, kopačky, kolečkové brusle, ale 
stále jsme neměli pana Vránu. I ten však naštěstí zanedlouho dorazil a divil se:

„Proč už nejedeme, kdo to zase zdržuje?“
Za nějakou chvíli jsme po společné modlitbě konečně vyjeli. Kolona šesti vozidel s asi 

třiceti farníky ukrajovala pomalu cestu z Touškova na Svatou Horu a nebýt toho, že jedno 
z nich byla plazící se Škoda 1203 z r. 1970, ukrajovala by ji i rychle. Musím však přiznat, že 
takto jsme měli více času na prohlížení krás přírody podél cesty, což je koneckonců také bo-
hulibá činnost, a na mávání několika cyklistům, kteří nás míjeli. Když nás ale u Rožmitálu 
předjel i jeden koňský povoz, začal jsem být přece jen mírně nervózní, zda dojedeme včas. 
Proto jsem požádal pana Havlíčka, řidiče dvanáctsettrojky, jestli by na to nemohl trochu 
šlápnout a nevytáhl z ní aspoň třicet nebo čtyřicet. Moc se mu nechtělo, pod vousy brumlal, 
že není Niki Lauda a nechce se zabít, ale nakonec mi vyhověl. Poručil všem v autě, aby se 
pevně drželi, a přeřadil z jednotky na dvojku. 

Díky tomu jsme už pět minut před začátkem mše svaté stáli na parkovišti pod Svatou 
Horou. Vylezli jsme z aut, dva naši dědové s francouzskými holemi vyběhli sprintem ko-
peček k bazilice, já za nimi s albou a ornátem pod jednou paží a dvěma ministranty pod 
druhou a úderem půl jedenácté jsem začal bohoslužbu. 

Po mši svaté následovalo požehnání milostnou soškou Panny Marie Svatohorské a pak 
asi hodina a půl volna, kterou každý využil, jak chtěl. Někdo k modlitbě, rozjímání a pro-
hlídce Svaté Hory, další k nákupu devocionálií, jiní k občerstvení. Právě zde jsem se pře-
svědčil, jak rozmanitá a pestrá je skladba mých farníků. 

Odpoledne jsme vyslechli krátkou přednášku o  Svaté Hoře a  různých zajímavostech 
tohoto poutního místa. „Co se vám na ní nejvíce líbilo? ptal jsem se dětí.

„To, jak ten pán vyprávěl o sošce Panny Marie, kterou zamykají přes poledne a noc do 
trezoru,“ odpověděl malý David. „Říkal, že má tři zámky a bez speciálních klíčů nejde ode-
mknout. Mně to šlo,“ dodal mávajíce sadou šperháků navléknutých na provaze.

„Cos to proved’, kluku nešťastná,“ vyděsil jsem se, „a kdes ty paklíče vůbec vzal? Chceš, 
aby mě zavřeli?“ 

„Vzal jsem je doma z krabice pod postelí, kde zůstaly po tatínkovi. On teď bydlí na Bo-
rech. A kdyby vás zavřeli, tak tam budete s ním. Vy ho naučíte, jak se dělá kříž, on vás, jak 
se dělá samoobsluha. Lidi si mají pomáhat, ne?“

Sebral jsem mu jeho šperháky, poděkoval na kolenou Pánu Bohu za to, že si Pannu Marii 
vzal k sobě svatý Jan, a nikoli náš David, a usoudil, že bude asi nejlépe pouť ukončit. V ba-
zilice jsme se ještě jednou společně pomodlili, poděkovali za vše, co jsme zde prožili, a pak 
se už s Pannou Marií Svatohorskou rozloučili.

Pomalu jsme se vraceli na parkoviště, kde jsme museli chvíli čekat na osmdesátiletou 
paní Mráčkovou, kterou zlobí nohy. Poslal jsem proto děti, aby jí šly naproti a pomohly dolů. 
Nenapadlo je nic jiného než jí připnout kolečkové brusle. Brzy nato svištěla paní Mráčková 
kolem nás téměř kosmickou rychlostí, volajíce střídavě: „Panno Maria, pomoz!“ a „Děti 
moje, jak se na tom brzdí?!“ Naštěstí se zastavila o dřevěný plot, ve kterém prolomila dvě 
plaňky, a pak už nic nebránilo, abychom se naskládali do aut a vydali zpět domů.

Přitom jsme stihli ještě jednu malou občerstvovací zastávku ve vesničce Míšov. Děti se 
mě zeptaly, jestli si na louce u silnice mohou zahrát fotbal, což jsem jim povolil, pokud se 
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moc nepokopou a nevytlučou okno u kiosku se zmrzlinou. Hned obuly kopačky a daly se do 
toho. Protože je mám dobře vychované, mou podmínku splnily. Nevysklily okno u kiosku, 
ale u jedné projíždějící oktávie. 

Ano, byla to opět krásná pouť k Panně Marii na Svatou Horu. Největší radost jsem měl 
ale z toho, že přinesla i své duchovní plody, o které jsem tolik prosil. Neobrátil se jen jeden 
poutník, nýbrž celá rodina. Pan Havlíček během zpáteční cesty zkusil, co to udělá, když tam 
dá trojku, a obrátil svou Š 1203 i s manželkou a dětmi na střechu.

Růženec
Někdo ho má pověšený v autě na zrcátku (což je pořád lepší než na hřebíčku), někdo ho 

nosí po kapsách a jiný ani neví, co to je. Já ho mám uložený v malém pouzdru na poličce, 
na stole nebo někde jinde, kam ho zrovna položím. Vždycky, když ho vezmu do rukou, 
vzpomenu, jak se ho modlili blahoslavení František, Hyacinta a Lucie z Fatimy nebo Mat-
ka Tereza z Kalkaty, kterou jsem při tom jednou viděl. Rád bych se ho modlil jako oni, ale 
zatím mi to moc nejde. Modlím se ho jako Jiří Barhoň z Touškova. Někdy popletu počty 
Zdrávasů, jindy zase pořadí tajemství. Například páté přes deváté. Chudák Pán Ježíš, ten 
při tom trpí skoro víc než na Golgotě. Sotva se narodí, hned je ukřižovaný, sotva sestoupí 
do vody Jordánu, hned zase vystoupí na nebesa, zatímco Panna Maria, než si ji tam vezme 
k sobě, ho marně hledá na hoře Proměnění, kde ještě není, protože je mu teprve dvanáct 
let, sedí v Jeruzalémském chrámě a všichni nad ním žasnou.

Neméně žasnul jeden člověk, kterého jsem před časem růženec nějak takto učil: „Teda, 
pane faráři, ten Ježíš měl ale dobrodružnej život, to vám povím. Je to vůbec možný?“

„Co by nebylo,“ odpověděl jsem mu. „U Boha není nic nemožného, neznáte Písmo svaté?“
Naučit se růženec modlit je velmi záslužná a bohulibá věc a naučit to i někoho druhého 

dvojnásob. Jak je z předchozích řádků patrné, mám v tom určitou praxi, a proto si mohu 
dovolit něco k tomu říci. Nejprve pár technických věcí pro toho, kdo růženec vůbec nezná. 
Vypadá trochu jako náhrdelník s mnoha korálky a jedním šperkem. Těch korálků je padesát 
a ještě nějaké k tomu, aby to nebylo málo. Ten šperk je kříž. Bez kříže to nejde. V životě ani 
v růženci. Jím se růženec začíná a také končí. Dejte si zvláštní pozor na to, abyste ho během 
modlitby neztratili, jinak totiž nikdy neskončíte. Pán Ježíš sice říká, že je třeba se modlit 
neustále, ale za jeho dob ještě růženec nebyl. Dále je třeba dát si pozor, aby se nepřetrhla 
šňůrka s korálky neboli zrnky. Co to dá práce je potom všechna najít, sesbírat a navléknout 
zase zpátky. Mně se to přihodilo jednou večer v obýváku. To, co jsem pak zažil, nikomu 
nepřeji. Hledal jsem je pod stolem a za skříní, kam se potvůrky zakutálely, celou noc. Ma-
lou satisfakcí mi bylo aspoň to, že jsem přitom našel i brýle, klobouk a dva knedlíky (brýle 
a klobouk jsem použil hned následující den, knedlíky ne, mám raději rýži).

Padesát zrnek je padesát Zdrávasů. Jsou rozděleny do pěti desátků, aby se člověk stačil 
aspoň čtyřikrát nadechnout, když někam pospíchá. Spěch ale při růženci není namístě. 
Lepší je modlit se pěkně v klidu a pomalu. Dobře se vžít do každého tajemství, prožívat je 
v duchu s Pánem Ježíšem a s Pannou Marií a nemyslet přitom na nic jiného.

Například taková žena v domácnosti, která zrovna připravuje oběd. Dá ráno kachnu do 
trouby a pak se může klidně a bezstarostně začít růženec modlit. Když už je všude plno 
kouře a začíná se dusit, ví, že je načase, aby otevřela okno, kachnu podlila a přešla na druhý 
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Stojí za přečtení

Gabriele Amorth
Zlí duchové a exorcismy

Autor knihy je italský kněz a emeritní římský exorcista. V této 
službě má 27 letou praxi. Exorcismy prováděl ještě v 88 letech. Svý-
mi publikacemi a pořady se snaží oslovit co nejvíc lidí a šířit pově-
domí o tom, jak se správně stavět vůči zlým duchům.

Hned na začátku jsme upozorněni, že moc ďábla je velká. Sv. Jan 
ve svém 1. listu píše, že celý svět je v moci zlého ducha. Ježíš nejmé-
ně dvakrát nazývá satana vládcem tohoto světa. Když byl pokoušen, ďábel mu nabízel moc 
a slávu všech království. Řekl, že jemu je odevzdána a dává ji, komu chce. Ježíš mu neřekl, 
že lže, že přece to vše patří jeho Otci. Odpověděl větou z Písma: „Je psáno: Pánu, svému 
Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit.“ Ďábel dnes nemá větší moc než dřív, to jen člověk 
mu dává větší prostor: spolu s úpadkem víry narůstá zájem o okultismus, lidé upadají do 
pověrčivosti, obracejí se dokonce k ďáblu samému (satanismus).

Běžné ďáblovo působení spočívá v pokoušení lidí ve snaze oddělit je od Boha. Mimo-
řádné působení je působení zla ďábelského původu, nejzávažnějším je posedlost. Toto pů-
sobení není tak časté, ale nyní ho přibývá. Posedlost se nemusí projevovat vždy nápadně. 
Obvykle se jedná o velké utrpení a závažné fyzické a psychické potíže. 

Autor se pozastavuje nad nezájmem a  nepřipraveností kněží ohledně mimořádného 
působení satana. Byl obviněn, že se kvůli tomu zlobí výhradně na biskupy. Odpovídá, že 
jmenovat exorcisty je úkolem biskupa, a jestliže exorcisté chybí, nemůže z toho vinit kos-
telníky. Všímá si i zlepšení v této oblasti ve srovnání s dobou, kdy jako exorcista začínal.

Autor připomíná známou skutečnost, že Kristovým vítězstvím byla satanova moc zlo-
mena. Je dobře, že v závěru knihy jsou uveřejněny modlitby, jichž můžeme použít.

Romana Bilderová

desátek. Pokračuje pak v pohodě dál, a než se naděje, kolem poledne, když houkají sirény 
a jedou hasiči, má růženec za sebou a může servírovat. Jak potom, po takovém dobře po-
modleném růženci, kachna načerno zachutná!

Svatý otec Jan Pavel II. říká, že modlitba svatého růžence je jeho nejoblíbenější mod-
litbou. Je překrásná ve své jednoduchosti a hloubce. Já si to myslím také. I když se ho ne-
modlím jako František, Hyacinta a Lucie z Fatimy nebo Matka Tereza z Kalkaty, modlím se 
ho tak, jak umím. Alespoň jednou denně. Rád bych i častěji, jen kdyby mi netrvalo vždycky 
hodinu, než najdu, kam jsem si ho položil.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007
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Legoprojekt 
Legové městečko o rozměrech 8 x 3,5 metru putuje od června 2010 na různá místa 

České i Slovenské republiky, aby si jej děti ve věku 6-12 let mohly samy postavit a také si 
s ním i hrát. Děti město postaví v průběhu tří odpoledních setkání (co město, to originál) 
za pomoci instruktorů, kteří se jim věnují a pomáhají, pokud to děti potřebují. Děti mohou 
stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých návodů. Postavené město čtvrtý den 
ukážou všem: ostatním dětem, rodičům dětí, babičkám a dědečkům a celé veřejnosti.

Po několika letech snah a vyřizování se koncem května 2010 do České republiky dostala  
zapůjčená velká sada Lego® kostiček, německý Dětský odbor se pak rozhodl, že podpoří 
práci v České republice, a materiál ke stavbě legového městečka daroval. Od této důležité 
události se legové městečko za pomoci různých dárců rozšiřuje, rozvíjí a zvelebuje, takže 
jeho plocha vzrostla od dovezení z Německa o jednu třetinu a rovněž výrazně narostl i po-
čet legových stavebnic. Legových kostiček je připraveno opravdu dost, takže z nich vyrostou 
silnice, železnice, letiště i přístav, auta, letadla, vlaky a lodě, nádraží, budovy a třeba i věže 
a náměstí. Ani sportovci nepřijdou zkrátka – součástí města jsou fotbalová hřiště i hoke-
jový stadion či basketbal.

Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní principy pro-
střednictvím biblických příběhů. Proto se v průběhu stavby legového městečka o stavební 
přestávce pomocí panáčků a  legových kostiček dětem přiblíží některé z mnoha příběhů 
Bible. Hravou formou se děti učí také vzájemně spolupracovat a pomáhat si, vždyť staví 
společné město!

Nejedná se o žádnou komerční aktivitu, nýbrž o dobrovolnický projekt a pro děti je vše 
připravováno zdarma. Existuje však dobrovolná možnost projekt finančně podpořit. Lego-
projekt není žádným způsobem provázán s firmou Lego® a rozhodně se nejedná o předvá-
děcí akci. Projekt organizuje Dětský odbor, který je jmenován Radou Církve bratrské. Jeho 
posláním je rozvíjet službu mezi dětmi v České republice a zastupuje ho kazatel této církve 
z Husince Pavel Fér. Kde se aktuálně Legoprojekt nachází a kde bude, zjistíte v kalendáři 
Legoprojektu na http://www.cb.cz/legoprojekt/.

Již podruhé jsme se rozhodli uspořádat Legoprojekt také v Prachaticích, nejenom pro velký zá-
jem dětí a rodičů, ale i kvůli vzájemné spoluprá-
ci římskokatolické farnosti Prachatice a Církve 
bratrské z Husince. Tentokrát jsme do řad orga-
nizátorů přivítali i duchovního z Církve česko-
slovenské husitské pana Vojtecha Pekárika, kte-
rý působí v Prachaticích a s velkým nasazením 
pomohl doplnit naše společenství. Celá akce 
opět probíhala pod ochrannými křídly paní ředi-
telky ZŠ Národní, která nám nezištně zapůjčila 
od čtvrtka 9. 3. do neděle 12. 3. 2017 prostory 
školy. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem  

Vypravili jsme se
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40 dětí a povedlo se jim postavit 109 staveb podle legosetů s plánky a 103 staveb podle fanta-
zie malých i větších stavitelů. V  legoměstě letos nechybělo několik katedrál a kostelů, hřbitov, 

vysílač s rozhlednou, radnice s fontánou, 
železnice s  vlaky, večerní klub, mrako-
drap, škola, vesmírná stanice atd. Celé 
postavené město si mohli všichni zájemci 
z řad veřejnosti prohlédnout v neděli do-
poledne a  dát hlas třem stavbám, které 
nejvíce upoutaly jejich pozornost. Letos 
se to povedlo hradní tvrzi, radnici a ves-
mírné stanici. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
byli ochotni obětovat svůj volný čas a po-
moci nám s  organizací celé akce, hlavně 

Církvi bratrské za zapůjčení lego kostek, vybavení a pomoc a naší katechetce Lence, která vše za 
naši farnost výborně zorganizovala. MaG a MaM
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Pozvánky

Spolek Most-České Budějovice a Biskupství českobudějovické vás zvou na 

POUŤ RODIN ZA NENAROZENÝ ŽIVOT 
podporovanou Českou biskupskou konferencí 

v sobotu 22. 4. 2017 v Praze 
při příležitosti Národního pochodu pro život a rodinu 

 
PROGRAM 

 10.00 pontifikální poutní mše sv. v katedrále 
12.00 společný oběd a kulturní festival na Klárově 

14.00 přátelský průvod centrem Prahy  
15.00 závěrečný duchovní program na Václavském náměstí 

16.00 zakončení 
Vypravujeme autobusy po třech trasách 

Sušice (kostel sv. Václava 5.30) – Strakonice (aut. zast. sídliště 1. Máje 6.15) – Písek 
(parkoviště u zimního stadionu 6.45) - Březnice (aut. zast. Počápelská 7.45) 

 

Třeboň (Táboritská zast. ČSAD 6.00) – Jindřichův Hradec (u nádraží ČD 6.30) – 
Pelhřimov (Říčanského, zast. autobusu 7.15) 

 

Frymburk (aut. st. 5.45) – Český Krumlov (Špičák směrem ke světelné křiž. 6.30) – 
České Budějovice (u prodejny Peugeot naproti parkovišti 7.00) – Tábor (u nádraží ČD 8.00) 

 

Časy jsou odjezdové, prosíme cestující, aby přišli na místa odjezdu o 10 minut dříve. 

Jednotná dotovaná cena  
Platba předem 300 Kč/osobu, na místě 350 Kč/osobu  

děti do 16 let zdarma 
Informace a přihlášky 

E-mail: dks@bcb.cz, mobil: 380 420 313 

Pozvánka do Prachatic
velikonoční dílna v úterý 4. dubna 15.00–18.00 hod.

ve farním sále v Prachaticích.

Květná neDěLe 9. 4.: od 9.30 žehnání ratolestí na Kostelním náměstí  
a velikonoční jarmark po mši před kostelem 

(výtěžek bude určen pro potřeby katecheze a pro akce s dětmi ve vikariátu)

veLKÝ PáteK 14. 4. v kostele sv. Jakuba:
9.00 svátost smíření

9.30 křížová cesta s dětmi a mládeží
19.00 velkopáteční obřady

Přehled velikonočních bohoslužeb na www.farnostprachatice.cz


