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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
KniHa moZaiKa Života
(závěr)

Víra přináší naději.
Láska dává jistotu.
Láska Boží je jistá. 
Láska lidská je nadějná.

+ + + + + + + + + + 

Vyznávám:
Život je hledání pravdy, 
hledání lásky, 
hledání Božího království.
Věřím, že Bůh je nikdy nezačínající a nikdy 
nekončící Tajemství.

+ + + + + + + + + + 

Ať Boha oslovujeme Otče, Matko nebo 
Všechno, 
vždy oslovujeme Toho, který nás stvořil 
a k životu novému a věčnému zachránil.

+ + + + + + + + + + 

Věřit v Boha pro mne znamená myslet na Toho,
který neustále myslí na mne, 
a těšit se na Toho, který mě má rád. 
On je Věčný, Živý a Věrný. 
Amen.

sv. jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
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setkání na Kvildě
13. dubna 2017 ráno počasí nic moc, chlad-

no, déšť. I přes tuto nepohodu se sešla parta Šu-
mavských Králováků a hostů, dokonce vzácných 
hostů, mezi něž patřili i bývalý český prezident 
pan Václav Klaus, Václav Klaus ml. z Centra pro 
občanské svobody, poslanec Jan Zahradník, sta-
rostové obcí Kvildy, Modravy, Borové Lady a další 
hosté. 

Procházka Šumavou začala na Zadově u hotelu 
Olympie, směr Horská Kvilda a cíl putování Kvi-
lda, hotel Šumava Inn. Byly velikonoce, Zelený 
čtvrtek, a tak si tito lidé přišli posedět a připít 
zeleným pivem za zelenou Šumavu. Nálada byla 
skvělá. Přátelské posezení se všem přítomným 
líbilo.

Pan Václav Klaus st. byl vstřícný, prolistoval 
fotogalerii Šumavských Králováků a na požádání 
rád podepsal mnou určenou fotografii. Podepsal 
se na již letos zrestaurovaný křížek u Nového 
Dvora. Měla jsem z toho velkou radost. Vždyť 
komu se poštěstí potřást si rukou s bývalým pre-
zidentem na Zelený čtvrtek. 

V pozdních odpoledních hodinách se hosté po-
malu rozcházeli do svých domovů. Myslím si, že 
to byla dobře připravená akce Šumavskými Králo-
váky.  Milli Hojdekrová

Zleva na fotce: předseda Šumavských Králová-
ků Jiří Mánek exředitel Šunapu, Jan Zahradník, 
Václav Klaus, Antonín Schubert, Václav Klaus 
ml., Jana Hrazánková, Václav Vostradovský, Jo-
sef Sova.
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ne  7. 5. 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání, mše: Gloria, 
Krédo, preface velikonoční, L. b.: bílá, žaltář 4. týdne

Po  8. 5. nezávazná památka Panny marie, Prostřednice všech milostí, L. b.: 
bílá

Pá 12. 5. nezávazná památka sv. nerea a  achillea, mučedníků, L. b.: červená, 
nebo nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka, L. b.: červená

so 13. 5. nezávazná památka Panny marie Fatimské, L. b.: bílá
ne 14. 5. 5. neděle velikonoční, mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční, L. b.: bílá, 

žaltář 1. týdne
Út 16. 5. svátek sv. jana nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona 

čech, mše: Gloria, preface vlastní, L. b.: červená
čt 18. 5. nezávazná památka sv. jana i., papeže a mučedníka, L. b.: červená
so 20. 5. nezávazná památka sv. Klementa marie Hofbauera, kněze, L. b.: bílá, 

nebo nezávazná památka sv. Bernardina sienského, kněze, L. b.: bílá
ne 21. 5. 6. neděle velikonoční, mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční, L. b.: bílá, 

žaltář 2. týdne
Po 22. 5. nezávazná památka sv. rity z Cascie, řeholnice, L. b.: bílá
čt 25. 5. sLavnost naneBevstouPení Páně – doporučený svátek, mše: 

Gloria, Krédo, preface o Nanebevstoupení Páně, v římském kánonu vlastní 
„V tomto společenství…“, L. b.: bílá, začíná devítidenní příprava na Slavnost 
Seslání Ducha sv., lze přeložit na neděli

  Tam, kde se překládá na neděli: 
  nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, L. b.: 

bílá, nebo nezávazná památka sv. Řehoře vii., papeže, L. b.: bílá, nebo 
nezávazná památka sv. marie magdalény de Pazzi, řeholnice, L. b.: bílá

Pá 26. 5. Památka sv. Filipa neriho, kněze, L. b.: bílá
so 27. 5. nezávazná památka sv. augustina z Canterbury, biskupa, L. b.: bílá
ne 28. 5. 7. neděle velikonoční, mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční, L. b.: bílá, 

den modliteb za sdělovací prostředky, žaltář 3. týdne.
  Lze přeložit sLavnost naneBevstouPení Páně 
Út 30. 5. nezávazná památka sv. Zdislavy, L. b.: bílá
st 31. 5. svátek navštívení Panny marie, mše: Gloria, preface 2. o Panně Marii,  

L. b.: bílá
čt  1. 6. Památka sv. justina, mučedníka, L. b.: červená
Pá  2. 6. nezávazná památka sv. marcelina a Petra, mučedníků, L. b.: červená
so  3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, L. b.: červená
ne  4. 6. sLavnost sesLání DuCHa sv., mše: Gloria, sekvence, Krédo, prefa- 

ce vlastní, v  římském kánonu vlastní „V  tomto společenství…“, nakonec 
„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“, L. b.: červená. Dnes končí doba veli-
konoční.

Z liturgického kalendáře
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Zjevení ve Fatimě
13. května 1917 si Lucie Santosova, František a Hya-

cinta Martových hráli na svahu Cova da Iria. Náhle uvi-
děli něco jako blesk. V domnění, že se blíží bouřka, 
začali sestupovat, aby hnali ovce k silnici. Asi v polo-
vině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli 
před sebou nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, 
zářící více než slunce. Vycházelo z ní jasné inten-
zivní světlo. Všichni tři se octli uvnitř světla, které 
paní obklopovalo a z ní se rozlévalo. Ze vzdále-
nosti asi půldruhého metru k  nim promluvila: 
„Nebojte se! Neublížím vám.“

Na otázky, odkud je a co si přeje, odpověděla, 
že přichází z nebe, a požádala je, aby přicházeli po 
šest příštích měsíců 13. dne ve stejnou hodinu a pak jim řekne, kdo je a co chce. Paní pak 
ještě řekla:  „Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války.“  Pak 
se začala zvedat a vznášet směrem k východu a její světlo jako by před ní otevíralo cestu 
do nebeské klenby.

13. června po modlitbě růžence se Paní zjevila podruhé. Na Luciinu otázku, co si přeje, 
odpověděla:   „Přeji si, abyste sem přišli příští měsíc 13., abyste se modlili každý den růženec 
a naučili se číst. Potom vám řeknu, co chci.“  Opět je zalila záře a před pravou dlaní Paní bylo 
srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat. Všichni pochopili, že je to Neposkvrněné 
srdce Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si přeje odčinění těch vin. To bylo na závěr 
zjevení a všichni tři to uchovávali jako první tajemství, i když jim v té věci mlčení nebylo 
přikázáno.

13. července na Cova da Iria se děti již modlily se zástupem. Paní přišla a zopakovala 
své prosby. Lucie mimo další prosby požádala o zázrak a Paní ho přislíbila v říjnu. Paní uká-
zala dětem peklo, uvedla předpovědi o Rusku, o pronásledování Církve, o utrpení svatého 
Otce i to, že některé národy zmizí z povrchu země. Oznámení o utrpení bylo podmíněné 
jako v případě II. světové války. O tajemstvích sdělených v tento den měly děti prozatím 
přikázáno mlčet. A Paní dodala:  „Když se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku: 
O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, 
zvláště ty, které toho nejvíce potřebují.“  Pak zjevení skončilo jako obvykle.

13. srpna byly děti vězněny na faře, a tak ke zjevení došlo o dva dny později na Valin-
hos. Lucie, František a Hyacinta byli vyzváni, aby 13. 9. přišli na Cova da Iria a denně se 
modlili růženec. Na dotaz, co s penězi, které tam lidé nechávají, dostali odpověď, aby se 
nechala udělat dvoje nosítka pro slavnost růžencové Panny Marie a zbytek sloužil na stavbu 
kaple, a loučila se slovy: „Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť 
mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“

13. září Lucie, František a Hyacinta se museli protlačit zástupem, z něhož na ně lidé 
volali své prosby. U dubu se s nimi začali modlit růženec. Paní přišla, opět poprosila o mod-
litbu růžence. Pochválila děti za jejich oběti a stanovila hranice pro jejich askezi. Na různé 
prosby odpověděla, že některé splní, některé ne. Pak se začala vznášet.
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13. října pršelo, na Cova da Iria vybídla Lucie lid, aby zavřel deštníky a modlil se růže-
nec. Pak přišla Paní a řekla Lucii: „Chci ti říci, aby zde postavili k mé poctě kapli; jsem Panna 
Maria, královna růžence! Modlete se nadále denně růženec. Válka se chýlí ke konci a vojáci se brzo 
vrátí domů.“ Následovala Luciina prosba za nemocné a hříšníky. 

V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční ko-
touč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo metaje všemi 
směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, 
stromy, skály i lid. Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se znovu 
roztočilo. Ještě znovu se zastavilo a roztočilo ještě v rozmanitějším oslnivém víření. Pak 
všichni zažili pocit, jako by se odpoutalo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena 
do bláta a vzbuzovali lítost nad svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 
70.000 lidí nejen přímo nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slu-
nečního úkazu lidé měli šaty dokonale suché.

Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, k pokání, k modlitbám za hříšníky. Chce jedině 
to, co její Syn. Jedná se o lásku, které On učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu 
šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť 
Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. Zdroj: www.catholica.cz

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.

Začátek obřadů Veliké noci 2017 v Husinci
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Jubilejní rok

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

Sv. Jan Neumann jistě patří mezi významné osobnosti, které se za-
psaly do dějin Prachatic. Inspirující je způsob, jakým vnímal svůj vlastní 
život, jaký k němu měl postoj a jak s ním naložil. Dnešní doba nás učí 
užít si života co možná nejvíce. Načerpat pro sebe z bohatství, které 

nás obklopuje. Svádí nás blahobyt a jsme tlačeni do víru konzumu. Sv. Jan šel opačnou 
cestou. Byl skromný a osobně nenáročný, dokonce až téměř nepřátelský vůči jakémukoliv 
druhu pohodlí, blahobytu či okázalosti. Jeho tělo i duch přivykl tvrdé a houževnaté askezi, 
mravenčí práci. Výsledkem však nebyla, jak bychom očekávali, únava či malátnost, ale podi-
vuhodná lehkost, s níž za poměrně krátký čas vykonal ohromné dílo. Prakticky se vydal ve 
službě druhým. Bral svůj život jako vzácný a neopakovatelný a s láskou ho proměnil v dar 
pro druhé. Neptal se především, co mi svět může dát, ale co mohu dát já světu. I díky tomu 
poznamenal neuvěřitelným způsobem ten Nový svět v zámoří, do kterého ho Bůh povo-
lal. Kéž se i v dnešních prachatických rodinách pomalu a jistě formují naše děti k tomuto 
životnímu postoji. P. Josef Sláčík, farář

vzpomínky na oslavu roku 1977, kdy se konalo svatořečení blahoslaveného 
jn neumanna

Můj tatínek Matěj Šimek se od pana faráře dozvěděl, že přijede biskup z Filadelfie a ně-
kdo z amerického velvyslanectví. Zavolal mi do práce, abych vyzvedla syna Tomáška ze 
školy, byl ministrant a bylo mu 8 let. Od dopoledne čekalo asi 5 věřících v kostele, ale nikdo 
do oběda nepřijel. Tak čekali dál. V době oběda jsem šla do školy pro Tomáška a odvedla ho 
za dědečkem do kostela. Z práce v 15.30 jsem šla rovnou do kostela, kde zrovna vzácná ná-
vštěva vystupovala z auta. Jak již paní Srbená uvedla v minulém č. JP, byla vítat hosty paní 
učitelka Vávrová s velikou kyticí, převázanou 
trikolorou. Byla sloužena mše sv. a to už nás 
v kostele bylo asi 20. Po mši sv. jsme se roz-
loučili se vzácnými hosty. Myslím, že se STB 
nepovedlo tuto dobu zachytit. Jinak by nás 
v práci potrestali. Ale nic se nestalo. Tomášek 
dostal dolar, který má do dneška schovaný. 

Přikládám foto z  návštěvy nástupce sv. 
JNN v roce 2002, kdy jsme mluvili s nyněj-
ším ministrem Hermanem, který pana bis-
kupa doprovázel při návštěvě, ten nás k panu 
biskupovi postavil a vyfotografoval. 

Marie Turková
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Sedni si ke mně… Zahřej mi ruce, ať tu nejsem sama… Tvé ruce jsou krásně horké 
od vřelého srdce… Zahřej mi ruce, když mě tolik studí… zažeň ten strach, který mě ze 
sna budí a řekni, kde Ty bereš tolik síly, aby Tvé ruce krásně horké byly… zahřej mi 
ruce, ať tu nejsem sama… zahřej mi je, než půjdu do neznáma… (z veršů P. S.)

Síla cigaret… 
I když je pro mě kouření velmi nepochopitelné, až nepříjemné, a nechápu, jak někdo 

může kouřem zaplňovat svoje plíce, mám s kuřáky, kteří přijdou do hospice, soucit. Do-
provázím je ven, aby si mohli zakouřit, a dokonce jim cigaretu zapálím, když už to sami 
nezvládnou. Jednou jsem se dokonce učila balit tabák do papírků a zjistila jsem, že je to 
velké umění, vytvořit cigaretu.

Jednou k nám byl přijat náruživý kuřák, takový zanedbaný samotář, nikoho neměl a ci-
gareta pro něj byla vším. Protože byl bez peněz, měl určený počet cigaret na den. Jednou 
jsem s ním jela na vozíku vykouřit cigaretu a od sloužící sestry jsem dostala do ruky i za-
palovač, který prý je jeho, byl v bundě, ve které přijel. Takový baculatý soudek oranžové 
barvy. Ve výtahu jsem říkala pánovi, že to bude nějaký velkokapacitní zapalovač… oba jsme 
se tomu smáli. Když jsem mačkala na páčku, viděla jsem, že dírka je nějaká větší a říkala 
jsem pánovi, že to bude asi větší plamen… plamen nebyl, ale zásah pepřovým sprejem jsme 
chytli oba. Já menší, měla jsem brýle, ale pán začal pořádně křičet. Běžela jsem pro vodu 
a začala mu vyplachovat oči, křičel ještě víc. Přiběhla sestra, a když pochopila, co se stalo, 
všichni jsme se smáli, protože se pán mezitím uklidnil a chtěl svou cigaretu. Ta záhadně 
zmizela, ač jsme horečně hledaly, zvedaly ho z vozíku a nic… nakonec mě napadlo podívat 
se do jeho pampersek… byla tam. On v tom pepřovém zásahu stačil cigaretu rychle uklidit 
na místo nejbezpečnější… Já od té doby vím, jak vypadá pepřový sprej a že je to dokonce 
na obalu napsáno… 

Šťastná to žena …
Paní B. k nám přišla jen na krátký pobyt, čekala na přijetí do jiného zařízení. Byla dro-

boučká, stařičká, ale velmi mile komunikovala. Hodně mi vyprávěla o těžkém životě, kte-
rý prožila. Bylo jich šest dětí, maminka zemřela, když dostala zápal plic po sklizni sena. 
Ona musela ve 12 letech vařit pro celou rodinu. Pak se vdala a zase starost o svoji rodinu 
a těžká práce v zemědělství. Moc hezky se vyjadřovala o chvílích strávených v „kostelíčku“, 
jak říkala. Ona měla ráda všechno, jak Pána Boha, svého pejska a hlavně přírodu, také lidi 
kolem sebe, především svou rodinu, … Byla jsem svědkem, že jí tu lásku dokázali vracet. 
Předpokládala jsem, že do kostela chodívala, dokud mohla. Ona se moc těšila na ponděl-
ní mši svatou. Protože nebyl čas domluvit s knězem svátost smíření, řekla jsem jí, že to 
„dotáhneme“ až po mši svaté, a domluvila jsem, že ke svatému přijímání půjde. Prožívala 
bohoslužbu velmi pozorně, a když přišla chvíle, že otcové přijímali Tělo Páně, ona se roz-
plakala a hlasitě vyslovovala: „Svaté přijímání, svaté přijímání…“ Sepjala ruce a plakala. 
Když přijala Pána Ježíše, byla ještě víc dojatá a stále říkala: „Po devadesáti letech ke mně 
přišel Pán Ježíš…“ Po mši svaté to všem radostně stále říkala a také příbuzným, když přišli, 

Boromejky
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že to byl její nejkrásnější den v životě. Nebyla jsem z toho moc moudrá, myslela jsem si, 
že chodívala ke svátostem, ona si pamatovala všechno z dětství, jak to bývá – první svaté 
přijímání, slavnosti Božího Těla jak chodívala za družičku… všechno vyprávěla velmi živě. 
Pak jsem pochopila z její řeči, že ona opravdu do kostela chodívala málo, protože jí tam 
bývalo špatně mezi tolika lidmi, a že spíš chodívala sama, když byl kostel prázdný… Tak 
uběhl život a ona se dočkala tohoto krásného dne. Další pondělky už k přijímání chodila, 
protože jsme to se svátostmi všechno dotáhli. Myslím, že jí Pán Ježíš dal sám sebe jako 
odměnu za její životní věrnost, lásku a touhu… Věřím, že i v jiném zařízení, kam odešla, jí 
umožnili plnit její touhu po Pánu Ježíši. Vpravdě – šťastná to žena…

 
Pomazání nemocných …
Každému, kdo k nám do hospice přijde, nabízíme svátosti, pokud zjistíme, že je pokřtěn 

a třeba ještě byl i u prvního sv. přijímání, ale dál se jeho život ubíral jiným směrem… Málo-
kdy se stává, že někdo opravdu odmítne. Problém je, když o pacientovi téměř nic nevíme, 
domluvit už se nemůžeme a blízcí příbuzní nic nesdělí.

Delší dobu u nás pobýval pan S. Rodina si velmi přála, aby se ještě uzdravil a neustále byl 
aktivizován. Do kaple měl zákaz chodit. Neodmítal moji návštěvu, dokonce jsem s ním byla 
ve velmi hezkém kontaktu, ale kněze odmítal. Když se jeho stav velmi zhoršil, přemýšlela 
jsem, co pro něj udělám. Přišla jsem na oddělení a sestry mi hlásily, že je pán umírající. 
Vešla jsem k němu. Seděla u něj jeho sestřenice – věřící a modlila se. Řekla jsem jí, že jdu 
pro kněze, že to tak cítím. Ona se zaradovala a řekla, že se za to modlí jeden růženec za 
druhým. Když byla tomuto pánovi udělována svátost nemocných, viděla jsem, že ji vnímá 
velmi silně a s dojetím. Měla jsem radost a napadlo mě, že na dvoulůžkovém pokoji jsou 
dva pánové, kteří umírající nebyli, ale když už byl kněz při ruce, zašli jsme i tam. Jeden 
pán nevnímal, s druhým jsem byla na svátostech domluvená. Přijal ji velmi pokorně a byl 
dojatý. Druhý den jsem přišla do služby a na dvoulůžkovém pokoji nebyly cedulky se jmény. 
Zeptala jsem se sester, kam ty dva pány přestěhovaly. Dozvěděla jsem se, že zemřeli oba 
v noci a že pan S. zemřel jako poslední… Bylo mi tak radostně u srdce, že jsem poslechla 
vnitřní hlas. Uvědomila jsem si, že oba pánové na tu svátost čekali a hlavně – že se dočkali… 

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

Pozvání 
na setkání pro ty, kterým ztroskotal základní životní vztah, jímž je manželství, a kteří 

si přitom kladou otázky, jak po tom všem žít křesťanský život v církvi.
Setkání s názvem „jak se vyrovnat s rozvodem?“ se koná v sále orla, Lannova tř. 

č. 2, české Budějovice dne 13. 5. od 9 h. Zahájí ho přednáškou mons. aleš opatrný. 
Po přednášce počítáme s diskuzí a prací ve skupinách. Přítomen bude i církevní právník 
P. stanislav Brožka. Na akci je možné přihlásit se přímo z http://dcr.bcb.cz/. Prosíme, 
abyste nám pomohli šířit informaci k potřebným.

Alena a Pavel Poláčkovi, Diecézní centrum pro rodinu
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Kláštery

osek u Duchcova
Cisterciácký klášter v severočeském Oseku se nachází v blízkosti Duchcova a lázeňského 

města Teplic. Ve své dlouhé historii prožil dramatické události. Dnes se však může pyšnit 
svojí barokní nádherou. 

Jeho zakladatelem byl patrně nižší šlechtic Milhost nebo Milhošť, který se rozhodl po-
zvat konvent cisterciáků z bavorského mateřince ve Waldsassenu, ležícího nedaleko čes-
kých hranic. Zakladatel kláštera pozval mnichy z bavorského kláštera roku 1191, neusadil 
je však v Oseku, ale na své usedlosti v Mašťově. Nebyl dobrým hostitelem a mnichy po ně-
kolika letech bez milosti vyhnal. Cisterciáků se ujal Slávek z rodu Hrabišiců a přijal je roku 
1198 na svém sídle Oseku. Jeho potomci pak časem ponechali celé sídlo řádovým bratřím 
a odstěhovali se na nově založený hrad Rýzmburk. Ochranu vznikajícímu klášteru poskytl 
nejen rod, který přijal dle svého sídla jméno z Rýzmburka, ale také král Přemysl Otakar I. 
a dokonce samotný papež Inocenc III. 

Výstavba kláštera začala založením trojlodní baziliky zasvěcené Nanebevzetí Panny Ma-
rie s protáhlým pravoúhlým presbytářem. Kostel nebyl zaklenut, jak hlavní loď, tak také 
chór a boční lodě byly uzavřeny plochým trámovým stropem. V půdorysu baziliky byly 
začleněny dvě sakristie a na jižní straně dvě kaple – Svatého kříže a Božího hrobu. K bazilice 
přiléhal z její jižní strany postupně vznikající konvent. Roku 1240 již stálo východní křídlo 
s kapitulní síní. Je zaklenuta šesti poli křížové klenby, jejíž žebroví se uprostřed sbíhá do 
dvou sloupů. Hlavice nízkých sloupů jsou zdobeny bohatými rostlinnými motivy. Ve stě-
nách se pak sbíhají žebra klenby do konzol, které kryjí vnitřní nosné pilíře. Uprostřed mezi 
sloupy je umístěn pulpit – podivuhodná gotická kamenická práce. Do síně se vstupovalo 
románským portálem, po jehož bocích byla ve stěně dvě románská trojitá okna s dvojitými 
tenkými sloupky. Kolem roku 1300 bylo dostavěno jižní křídlo s refektářem a studniční 
kaplí, do níž byla v šestnáctém století umístěna renesanční kašna se sochou Panny Marie. 
Celou stavbu dovršila křížová chodba dostavěná v polovině čtrnáctého století již ve stylu 
gotickém. Svými lomenými oblouky je otevřena do obdélníkového rajského dvora. S bazi-
likou spojoval křížovou chodbu románský portál.

Osecký klášter byl již ve středověké době ně-
kolikrát napaden. Poprvé během sporů Václava 
I. se vzpurným synem – kralevicem Přemyslem. 
Roku 1248 vyvrcholila Přemyslova vzpoura pro-
ti otci a Rýzmburkové, věrni Václavu I., doplatili 
na svoji oddanost králi vypleněním ostrovského 
kláštera. Další pohroma na sebe nedala dlouho 
čekat. Roku 1278 napadla a poničila klášter voj-
ska Rudolfa Habsburského. To však ještě nebyla 
konečná zkáza. Ve dvacátých letech patnáctého 
století ji dokončilo několikeré přepadení husit-
skými vojsky. Vyhnaní mniši se na dlouhou dobu 
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do Ostrova nevrátili. K určitým stavebním úpravám 
došlo v šestnáctém století.

Barokní přestavba začala teprve koncem sedm-
náctého a v průběhu následujícího století. Architekt 
Octavio Broggio vyučený ve stavitelství u svého otce 
Giullia se ujal velkolepé úpravy celého komplexu. Pro-
story baziliky zvýšil, zaklenul valenými klenbami s vý-
sečemi a menší prostory kaplí uzavřel klenbami nazý-
vanými česká placka. Přibyl také portikus – vstupní 
prostor baziliky osazený bohatou sochařskou výzdo-
bou. Průčelí zdobí sochy čtyř evangelistů, církevních 
otců, svatých Petra a Pavla, socha Spasitele a svatého 
Jana Křtitele s anděly. Autorem většiny sochařských 
děl byl rakouský sochař Franz Anton Kuen. Jeho spo-
lupracovníkem a autorem sochařské výzdoby interié-
rů se stal Giacomo Antonio Corbellini, italský sochař 
a štukatér. Původně přišel do Čech jako umělec tvořící pro šlechtický rod Dietrichsteinů, 
časem však získal samostatné zakázky. Interiéry chrámu, kaplí a prostorů prelatury pokryl 
okázalou štukatérskou prací. Také sochy na hlavním oltáři pocházely z jeho sochařské dílny. 

Malířská výzdoba učinila osecký klášter skutečnou galerií českého barokního malířství. 
Václav Vavřinec Reiner byl autorem většiny fresek v klenbách bočních lodí, kaplí i prostorů 
mimo chrám. Fresky v klenbě hlavní lodě a chóru s námětem Seslání Ducha svatého vytvo-
řil freskař Jan Jakub Steevens ze Steinfeldu, jehož malířská rodina, původem holandská, 
se usadila v Praze již v době císaře Rudolfa II. Dalšími mistry byli Michael Leopold Will-
mann a jeho nevlastní syn Jan Kryštof Liška. Tito dva malíři zaměření téměř výhradně 
na malbu kostelních obrazů vytvořili řadu děl, umístěných v hlavním oltáři a v oltářích 
bočních. Obraz Nanebevzetí Panny Marie namaloval J. K. Liška jako první z řady dalších, 
na kterých pracoval sám nebo s M. L. Willmannem. Také dva oválné protějškové obrazy 
s námětem Krista Trpitele a Bolestné Panny Marie jsou jejich dílem a jsou umístěny pod 
barokním baldachýnem.

Z dalších částí interiéru je třeba se zmínit o chórových i kostelních lavicích, které se 
zachovaly v původní podobě z osmnáctého století. Jsou zdobeny vyřezávanými figurálními 
i ornamentálními motivy stejně jako skříň varhan. Patrně pochází ze stejné řezbářské dílny 
a je osazena sochou svaté Cecílie.

Při návštěvě kláštera neopomeňte jeho zahradu v italském stylu. Jejím architektem byl 
patrně také Octavio Broggio. Je členěna do tří parterů, z nichž nejvyšší vyhlídková tera-
sa má po obou stranách umístěny osmiboké otevřené letohrádky. V nejnižším prostoru 
se rozkládá vodní bazén, kolem nějž jsou volně rozestavěné kamenné barokní sochy. Na 
konci zahrady v pohledové ose stojí tradiční součást barokních zahrad letohrádek, který 
uzavírá prostor zahrady. Stojí na oválném půdorysu. Ovál se v různých částech půdorysu 
opakuje v celém uspořádání stavby kláštera. Architektura zahrady je pokračováním vzácně 
jednotného barokního stylu kláštera v Oseku, který jím zůstal pouze do doby josefínských 
reforem na konci osmnáctého století. MFK
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Life update

sláva hříšníkova
„Člověk se rodí rozbitý. Žije spravováním. Milost je Božím lepidlem,“ pravil kdysi americký 

dramatik Eugen O’Neill. Ačkoliv žil tento člověk – světe div se – místy až bohémským, 
revoltujícím životem, jeho tvrzení by mělo otřást snad každým nitrem věřícího člověka. 
Písmo nás v tomto ohledu uvádí do veškeré pravdy; vše začalo v Edenu. Adamův pád je 
nám všem jistě dobře znám, následky hříchu však možná nikoliv. Ty byly totiž naprosto 
nedozírné, neboť netrvalo dlouho a „Hospodin viděl, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka 
a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.“ (Gn 6,5) 

První, co si potřebujeme uvědomit, jestliže chceme pochopit velikost spasení, které není 
z nás, nýbrž z milosti, je fakt, že jsme od hlavy až k patě hříšní. Spatřili jsme porušení. Kaž-
dý nerv našeho těla se začal Stvořiteli vzpouzet. Lidská náklonnost k hříchu se rozlezla jako 
morová nákaza, naše srdce potemněla: „Není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni 
propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.“ (Řím 3,10) Věděl to již David; 
a Bůh mu tuto skutečnost připomněl v nejméně očekávaném okamžiku, kdy nám izraelský 
král zanechává snad nejsilnější svědectví pokání poté, co zcizoložil s Bat-šebou: „Ano, zrodil 
jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ (Žl 51,7) Uvědomoval si to i apoštol Petr, když 
zvolal v úžasu a pokoře nad tím, jak v jeho přítomnosti Kristus učinil zázrak a naplnil sítě 
apoštolů rybami: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ (Lk 5,8) Jeho slova se 
potvrdila, když navzdory všemu zapřísahání Pána třikrát zapřel. 

Ani naše skutky, ba dokonce ani dobré úmysly nemohly smazat dlužní úpis, jehož usta-
novení svědčila od našeho praotce Adama proti nám. Vždyť jak praví prorok Izaijáš: „Všech-
na naše spravedlnost je jako poskvrněný šat.“ (Iz 64,5) Čím se můžeme pyšnit a holedbat, 
je-li tomu doopravdy tak, jak nám to zjevuje Boží slovo? Pochopme, že nejsme těmi, za 
které se mnohdy vydáváme. Jak často se mnohdy snažíme všemožným úsilím plnit zákon, 
avšak náhle zjišťujeme, že nás cosi vede k tomu jej spíše obcházet a porušovat: „Víme, že 
zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. (…) Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské 
přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.“ (Řím 7,14-18) Svatý 
Pavel, píšící tato slova, zde výstižně dosvědčuje, jak ubozí jsme – sama vtělená slabost. Jde 
však ve svých epištolách ještě hlouběji a křičí proti tělesné schráně v tom nejubožejším 
duševním stavu, jaký si jen dovedeme představit. 

Jsme vážně tak špatní, mrtví ve svých hříších, bezmocní a slabí, jak tomu čteme v Pís-
mu? Existuje pro nás vůbec východisko, nějaká naděje? Podíváme-li se na lidskou rasu 
z Boží perspektivy, musíme připustit, že tomu tak skutečně je. Jak z tohoto začarovaného 
kruhu ven? Vlastními silami těžko; bez Boha je každé naše konání k ničemu, bez Něho 
nemůžeme činit nic. Ovšem tak, jako Pavlovo nářek neústí do prázdného zoufání, nýbrž 
do chvalozpěvu a díkuvzdání Bohu, i nás musí v našem odsouzeníhodném stavu proměnit 
jedině kříž Ježíše Krista. Neboť bez ochromení ze své vlastní bídy a hříšnosti nemůžeme 
pochopit ohromující Kristovu lásku k nám. Onu lásku, která se nechala přibít na dřevo 
kříže, aby přinesla usmíření Bohu, odpuštění, vykoupení a ospravedlnění nám, lidem. Tam, 
kde člověčenství propadlo soudu, tam vyrazil výhonek naděje a vzkříšení; tam bylo zapla-
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ceno drahé výkupné probodnutým srdcem služebníka, 
který vzal lidské prokletí na sebe. Bůh přišel s plánem 
záchrany: „Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem 
více rozhojnila milost.“ (Řím 5,12) 

Starokřesťanský velikonoční hymnus Exultet nevá-
há nazvat prvotní hřích „šťastnou vinou“ (felix culpa). 
A vpravdě hřích šťastnou vinou je! Vždyť kdyby nebylo hříchu, nepotřebovali bychom Kris-
ta. A vězme, jak moc jej potřebujeme! Děkujme Bohu za to, že z jedinečné lásky k člověku 
poslal svého vlastního Syna, druhého Adama, aby nás definitivně a jednou provždy vysvo-
bodil z otroctví hříchu, zákona i smrti. Pláče-li v nás Adam, dokonané dílo Trojjediného 
Boha nás konejší. Jemu buď sláva!  Jan Kaňka

Římskokatolická farnost Prachatice a Haidmühle srdečně zvou na 

Pouť rodin 
 „Společně na cestě za lidmi a k Bohu“

v sobotu 27. května 2017 
 9.45 příjezd vlakem do nového Údolí - 
  možnost dopravy autem do Stožce, poté pěšky do N. Údolí 
 10.15 českoněmecká poutní mše u muzea Pošumavské jižní dráhy  

v Novém Údolí
 11.30 – 13.00 polední přestávka na oběd, prohlídka muzea, nákup suvenýrů  
 13.00 – 15.00 PROGRAM PRO RODINY
  - poznávání historie, přírodních zajímavostí místa, hry, společné putování 

s průvodcem
  (Děti obdrží poutnické pasy a na jednotlivých stanovištích za splnění 

dostanou razítko, procházka „původní“ obcí Nové Údolí) 
 15.00  závěrečné požehnání u zvonice v Haidmühle
 16.15  odjezd vlaku z Nového Údolí do Prachatic

Pro společný odjezd z Prachatic - SRAZ na vlakovém nádraží v 8.15h
V případě silného deště bude mše v kostele v Haidmühle a pro děti bude zajištěn  

odpolední program pod střechou ve Středisku ekologické výchovy Stožec
S sebou doklad totožnosti a evropský průkaz zdravotního pojištění.  

Doporučujeme sjednat pro tento den cestovní pojištění 
Aktuální informace na www.farnostprachatice.cz, 
přihlášky u katechetů a na hanzlovapt@seznam.cz
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Vikariáty českobudějovické diecéze

Hosín

vikariát české Budějovice – venkov
je pro nás předposledním z deseti vikariátů česko-

budějovické diecéze. Skládá se ze 44 farností, z nichž 
pouze v deseti sídlí farář nebo administrátor a v du-
chovní správě v  něm působí 17 kněží (z  toho tři 
z vikariátu České Budějovice – město, jeden z vika-
riátu Český Krumlov a jeden z vikariátu Prachatice) 
a čtyři jáhni. Okrskovým vikářem je P. Mgr. Josef 
Stolařík, administrátor v Ševětíně, a vikariátním 
sekretářem P. Václav Hes. Rozhodování, kam se 
vypravit ponejprv, je velice složité, neboť co jmé-
no, to pojem. Poutní Římov či Dobrá Voda. Starobylé 
Doudleby, Hosín nebo Týn nad Vltavou. Pro toho, kdo 
si vytváří seznam míst k prázdninovým výletům, hotový 
ráj. A tak se v kostce podívejme na pár z nich.

Dobrá Voda (U Nových Hradů)
Obec též nazývána Vilíkova Hora. Do r. 1855 spojena s Hojnou Vodou,  

r. 1564 objeven léčivý 
pramen, v  16. a  17. stol. 
zde byly lázně. R. 1706 postavena kap-
le, r. 1715 poutní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, barokní centrála na elip-
tickém půdorysu. Od r. 1708 společná 
farnost s  Hojnou Vodou. Matriky od  
r. 1706. Farář sídlil původně v  Hojné 
Vodě (a  v  Dobré Vodě kaplan), od r. 
1712 sídlili faráři v  Dobré Vodě (Hoj-
ná Voda se oddělila jako samostatná 
farnost r. 1855). V  letech 1940–1941 
spravováno ze St. Pölten, v letech 1942–
1945 z Lince.

Doudleby
Původní středisko území, obývaného 

slovanským kmenem Doudlebů. První 
zmínka z r. 981. Plebanie a děkanát již 
r. 1143. Ve 14. stol. zahrnoval zdejší 
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děkanát 46 plebanií. Matriky od r. 1670. Kostel raně gotický, r. 1494 postavena loď s věží, 
zbarokizován v letech 1708–1709. Doudlebský vikariát existoval v letech 1938–1952.

Hosín
Plebanie se připomíná k r. 1367, matriky od r. 1599. Kostel sv. Petra a Pavla, původně 

románský kostelík z let 1260–1280, změněný v sakristii raně gotického kostela zbořeného 
r. 1898, nahrazeného r. 1900 pseudorománským. Hosínský vikariát existoval 1785–1790.

Nové Hrady
Již r. 1284 se zde připomíná plebán Jindřich. Kostel původně z  doby před r. 1284,  

r. 1467 vyhořel spolu s hradem a velkou částí města. R. 1500 započato s novostavbou, jež 
se protáhla až do r. 1590, r. 1607 přistavěna věž a záhy zvýšena. R. 1682 vestavěna ora-
toř. Před r. 1608 měl vyšebrodský klášter právo patronátní a obsazovat farnost. Matriky 
od r. 1630. R. 1667 byl zde založen klášter servitů a jim svěřena duchovní správa. V le-
tech 1940–1945 spravováno z Lince. Novohradský vikariát existoval v letech 1790–1945.  
R. 1990 se ujali opět duchovní správy servité a začali obnovovat kostel.

Římov
Oldřich z Eggenberka daroval r. 1626 římovský statek krumlovským jezuitům. Lokalie 

r. 1786, farnost r. 1857, matriky od r. 1786. Kostel Sv. Ducha dokončen kolem r. 1672, 
konsekrován r. 1697. Loretánská kaple dokončena r. 1650, zvonice z r. 1891, obklopena 
ambity z let 1652–1658. Celek doplňuje 25 kaplí křížové cesty, zasazených do okolní kra-
jiny, vzniklých v době od r. 1658 do 1. čtvrti 18. stol.

Týn nad Vltavou
Původně letní sídlo pražského biskupa, jak dokazují písemné zprávy z let 1229 a 1259. 

Při kostele, tehdy zasvěceném sv. Kryštofu, byla ve 14. stol. kolegiátní kapitula s proboš-
tem a  děkanem v  čele. Zanikla 
za husitských válek. Matriky od 
r. 1650. Děkanstvím už v 17. stol. 
Kostel sv. Jakuba (původně sv. 
Kryštofa), původně raně gotic-
ký, přestavěn r. 1279, přestavěn 
a  rozšířen v  letech 1560–1567, 
kdy postavena věž, zevně zbaro-
kizován r. 1702. Kostel sv. Víta 
raně barokní z  let 1681–1682, 
barokní centrála, postavena patr-
ně Antonínem de Alfieri. Vltavo-
týnský vikariát existoval v letech 
1790–1952.

 
Týn nad Vltavou



16

čkyně
Čkyňské dějiny se začaly psát někdy ve třináctém století, 

a když toto století končilo, stál zde již nějakou dobu kostel 
a lze předpokládat, že i hřbitov. Jenže staré hroby tu moc 
nehledejte, je jich tu poskrovnu a ten s nejnižším letopoč-
tem, patřící Marii Byšovecké, je z roku 1822. Stará data pak 
najdete i na rodinné hrobce rodiny Claudi, přilepené ke zdi 
kostela vlevo od vchodu. 

Claudiové pocházeli z Rudolfova, kde je v první polovině 
18. století doložen měšťan a hostinský Martin Claudi. Jeho 
vnuk Karel Klement Claudi, který se narodil v Rudolfově 
v roce 1770, se stal právníkem a jako zemský advokát v Praze nashromáždil značné jmění, 
takže mohl v roce 1808 koupit statek ve Čkyni. Zemřel v roce 1852 a je prvním v hrobce ulo-

ženým. Posledním je Fritz Bay-
er, syn Marie Bayerové, rozené 
Claudi, poslední z  rodu, jenž 
statek držel do roku 1945, kdy 
byl zkonfiskován a rodina odsu-
nuta do Německa. Do Čkyně se 
všichni vrátili až posmrtně. 

Na druhé straně od vchodu 
najdeme na zdi kostela další 
desku, nikoli však panskou, 
ale kněžskou a z doby relativně 
nedávné. Připomíná zdejšího 
faráře P. Jana Preislera. Ten byl 
vysvěcen v roce 1948 například 
s  monsignory Karlem Fořtem 
a Václavem Dvořákem. Ve Čky-
ni sloužil deset let, než byl na 
velikonoční pondělí 17. dubna 
1995 zabit sedmi bodnými ra-
nami a  údery dřevěným věšá-
kem s  kovovými hroty. Z  činu 
byl obžalován sedmadvacetiletý 
invalidní důchodce, jehož moti-
vem bylo získat peníze ze sbír-
ky, kde bylo 3835 korun. Vrah 
nebyl nikdy odsouzen. 

V kostele se po pravé straně 

Průvodce šumavskými hřbitovy
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nachází náhrobek některého z  Malovců, 
který býval dříve před hlavním oltářem, 
u vchodu je sešlapaný kámen, zřejmě další 
náhrobek. V kostele je rovněž pochován ry-
tíř Václav Chřepický z Modlíškovic. 2. února 
roku 1742 se ve Čkyni srazilo francouzské 
vojsko a armádou Marie Terezie a ve starých 
knihách lze najít tento zápis: „Francouzský 
vojsko dle důmění a  zprávy v  200 mužů při 
vozích z  Vimbergku do Volyně marchirovalo 
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a furáže vezlo, kdežto zdejší husaři dříve o tom vědomost majíce, z Prachatic dragony, z Bavorova 
husary ku pomoci v rychlosti povolajíce k zabránění těchto for v 900 mužů u Čkyň Francouzům 

se postavili, kdežto Francouzové svou opa-
trností tak se na odpor postavili, že u zdi 
kostelíčka čkyňského k  své ochraně uží-
vajíce, z krchova proti husarům střílením 
z malý zbraně dostatečný odpor činili a tak 
šťastné vítězství obdrželi, jak husary tak 
dragouny k utíkání přinutíce.“ 

V  listopadu 1832 vypukla ve Čkyni 
epidemie cholery, která odezněla až ke 
konci roku a  denně umírali tři i  čtyři 
lidé. Hned poté začaly řádit neštovice. 
Pod kostelem pak najdeme kříž se jmé-
ny padlých v první světové válce. 

18. listopadu 1961 bylo započato 
s  kopáním základů pietní síně, která 
byla brigádnicky dokončena o  pět let 
později.  

 JP
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Stalo se

veLiKonoCe 2017

Květná neděle - žehnání ratolestí v Prachaticích

Velikonoční dílna a trh v Prachaticích a Strunkovicích. Děkujeme za milá setkání a podporu 
katecheze a akcí s dětmi ve vikariátu.  -lh-

Tradiční velkopáteční křížovou cestu v prachatickém kostele sv. Jakuba vedly a hudebně 
doprovodily děti.



Stalo se

Při slavnosti Vzkříšení o Veliké noci byly v Prachaticích pokřtěny a biřmovány 2 mladé 
katechumenky.

Křížová cesta „na Patriarch“
Na Velký pátek jsme se sešli opět po několika letech ke 

společnému putování křížové cesty „na Patriarch“, tedy ke 
kapli sv. Filipa Neri pod Libínem u Prachatic. Dříve se ko-
nala tato – pro prachatické farníky tradiční – křížová cesta 
na Květnou neděli, tato tradice se však na pár let přerušila. 
Nyní jsme se tedy sešli na Velký pátek, který je již druhým 
rokem státním svátkem. To, že se jedná o volný den, bylo 
znát i na účasti na této události. Sešlo se nás kolem dva-
ceti farníků. Křížovou cestu zahájil akolyta Jenda Šrámek 
a poté se farníci střídali v zamyšleních a modlitbě u  jednotlivých zastavení. Nesli jsme 
také dřevěný kříž. Ke kostelu sv. Filipa Neri jsme dorazili přesně ve tři hodiny odpoledne, 
kde jsme se společně krátce pomodlili. Krásná procházka přírodou spojená s rozjímáním 
křížové cesty byla opravdu dobrým programem na toto 
velkopáteční odpoledne. Rádi bychom tuto tradici udr-
želi do budoucna. Petr Šrámek
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synové světla a synové tmy
Od nálezu svitků v  Kumránu u  Mrtvého moře uplynulo letos 70 let. Co všechno se 

našlo? Kromě nejstarších známých opisů biblických knih a komentářů či parafrází k nim 
(k Habakukovi, k některým žalmům, k Izaiášovi dokonce čtyři, aj.) i celá řada apokryfů (spi-
sů podobného obsahu, které z různých důvodů nebyly přijaty mezi knihy Písma svatého; 
kánon se však ustálil až po zániku kumránského společenství a vymezila ho konkurenční 
náboženská pospolitost!). Zvláštní skupinu, pro nás velmi zajímavou a poučnou, tvoří řády 
a pravidla upravující život sekty, její liturgické předpisy a chvalozpěvy (vlastní náboženská 
poezie). Některé z nich sice badatelé znali z pozdějších opisů, nalezených na jiných místech, 
ale teprve teď, když se ukázalo, kdo byli jejich autoři a jaké byly okolnosti jejich vzniku, se 
staly opravdu srozumitelnými. 

Nejdůležitějším byl – jak ho sami esejci nazývali – Řád Jednoty (katalogové označení: 
1QS). Byl určen pro užší společenství mužů, oddělených od světa a zachovávajících přísnou 
řeholi. Hned na začátku uvádí cíl: plnit příkazy dané od Boha skrze Mojžíše a proroky, mi-
lovat syny světla a nenávidět syny temnoty – nemají se však s nimi přít, mají trpělivě čekat 
na den pomsty, protože všechno dění je předem dáno Boží vůlí. Členové Jednoty jsou každý 
rok podrobováni zkouškám, na základě kterých je určeno hierarchické uspořádání. Vyzná-
vají se ze svých vin a pronášejí dobrořečení i zlořečení. Podle učení Jednoty existují dva 
duchové, Kníže světel a Anděl temnosti, kteří bojují boj v srdci člověka; člověk pak je buď 
zastáncem spravedlnosti, nebo působí nepravost. Podobně i nově vstupující jsou podrobeni 
náročným zkouškám. Musí se zřeknout bohatství a odevzdat všechen majetek Jednotě.

Z Řádu čerpáme informace i o trestech, postihujících ty, kteří pravidla nedodržují nebo 
proti nim reptají (omezení přídělu jídla, dočasné nebo i trvalé vyloučení, aj.). Na něj pak 
navazuje Pravidlo pro veškeré shromáždění Izraele v posledních dnech (Řád obce – 1QSa; obcí 
se míní širší společnost, zahrnující i ženy a děti) a Sbírka požehnání (1QSb). 

Druhým důležitým dokumentem je Damašský spis (CD), nazývaný tak proto, že se v něm 
místo, kde sekta ve vyhnanství žila, označuje obrazně jako „Damašek“ (podle Am 5,27 
a snad i Zach 9,1). Jeho směrnice jsou mírnější, jsou určeny těm, kteří vyznávají tytéž hod-
noty, ale žijí v rodinách, vykonávají běžné zaměstnání, nevzdávají se majetku a tvoří osady 

(„tábory“) na různých místech země. Je rozdělen na 
dvě části. První pojednává o vzniku společenství: těm, 
kdo hledali pravdu („zbytku Izraele“), ukázal Boží ces-
tu Učitel spravedlnosti. Jeho osoba a dílo se setkávaly 
s výsměchem a odporem. Přesto Bůh skrze něj seslal 
svému lidu Novou smlouvu. Kdo ji přijmou, dojdou od-
měny, nevěrné čeká trest. Druhá část obsahuje tresty 
a napomenutí, předpisy o očišťování vodou a zachová-
vání soboty. Tábory, ve kterých mají žít, dokud nepři-

Pouť do Svaté země

Zbytky rituální lázně
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jde Pomazaný Áronův a Izraelův, mají být nejméně desetičlenné a v každém musí být kněz. 
Vybírá se daň ve výši dvou denních mezd za měsíc; z těchto peněz jsou podporováni chudí. 
Spis dále obsahuje směrnice pro vstupování do manželství a předpisy o slibech a přísahách. 

Asi nejpoužívanějším byl v kumránské komunitě Válečný řád (1QM), známý také pod 
jménem Válka synů světla se syny tmy. Zachoval se dokonce v osmi exemplářích. Popisuje 
apokalyptickou válku synů světla (jak Kumránci sami sebe nazývali) se silami temnot, za-
stoupenými různými pohanskými národy; tato poslední válka skončí úplným vítězstvím 
světla. Spis obsahuje směrnice pro velitele, stanoví věkové hranice pro jednotlivé druhy 
vojsk, vznáší požadavky na schopnosti bojovníků speciálních oddílů. Podrobně líčí signály, 
dávané troubami, i podobu standart s nápisy s náboženskými hesly. Zevrubně předepisuje 
výzbroj pěchoty a jízdy. Klade požadavky na čistotu obřadní a mravní – kvůli ní byli ve voj-
sku i kněží a levité. Najdeme tu apel velekněze k vojsku na začátku bitvy, různá dobrořečení 
a zlořečení i slova modliteb a díků po vítězném boji.

V posledním sloupci je bitva dopodrobna vylíčena: začne dílčím neúspěchem, ale při dru-
hém útoku – zásahem Božím – bude nepřítel přemožen. Vítězství tedy nebude výsledkem 
lidského snažení, ale „dílem Boží pravice, jeho svatého ramene“. 

Dá se v myšlenkách kumránských zasvěcenců vystopovat nějaký systém, nějaká „teolo-
gie“? Jen nesnadno. Názory zachycené ve svitcích pocházejí z různých období, jsou ovlivně-
ny měnící se historickou situací a tím pádem kladou důraz pokaždé na jiné prvky. Nehledě 
na to, že ne všechny pocházejí od esejců – objevují se tu i myšlenky jiných hnutí a proudů. 
Přesto se pokusme shrnout aspoň to nejdůležitější:

1. Predestinace a myšlenka vyvolení. Esejci věřili, že jen oni jsou pravý Izrael, vyvolený lid 
Nové smlouvy. Pokládali se za syny světla, ostatní považovali za syny tmy, syny zavržení. 
Toto rozdělení je podle nich Bohem dané, nic na něm nelze žádným způsobem změnit. 
Přesto je nevedlo k pasivitě, naopak k horečné aktivitě, aby dokázali, že si své vyvolení 
zaslouží. 

2. Dualismus. Ve vesmíru spolu zápolí dva duchové, Duch dobra a Duch zla, symbolizo-
vaní světlem a temnotou, Kníže světel a Anděl tmy. Oba podléhají svrchované moci Boha, 
který nakonec přiřkne vítězství Dobru, ale až po vleklé bitvě. Na zemi se válka Duchů 
promítá do napětí mezi dobrými a  zlými proudy, které se rodí v  srdci každého člověka 
a způsobují, že jde buď cestou dobra, nebo cestou nepravosti. Liší se od íránského dualismu 
tím, že Bůh je pánem i nad zlem, i od dualismu řecké filosofie, podle kterého je (vždy dobrá) 
duše uvězněna ve (vždy zlém) těle a touží se z něj vymanit. Esejci uznávali, že i duše může 
být zkažená. 

3. Apokalyptická eschatologie, očekávání náhlého konce časů. Ten nastane v konečné bitvě 
synů světla se syny tmy, ve které budou synové tmy definitivně poraženi. Kdy to bude, je 
v rukou Božích. Do té doby je třeba se k nim chovat mírně, vždyť už jsou stejně odsouzeni.

Sedmdesát let je dlouhá doba – celý lidský věk. Na prozkoumání a zhodnocení tak roz-
sáhlého a natolik fragmentovaného materiálu je to však pořád málo. Kumránské svitky 
nám pomohly pochopit celou řadu skutečností, kterým jsme dosud málo rozuměli – včetně 
různých zmínek v kanonických evangeliích. Už nás asi nečekají žádná ohromující překvape-
ní, ale i ta malá jsou kamínky do mozaiky, ze které pomalu vystupuje obraz doby, ve které 
se rodilo křesťanství.  P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

P. aloise Kaisera
farář v Haidmühle
narozen 26. 1. 1959 Mitterhausen 
kněžské svěcení 2002 (Passau)

Stojíme v předsíni fary a chvilku čekáme. Však do domluvené schůzky zbývá ještě pět 
minut a vzhledem k tomu, že v sousední vsi, kterou jsme před pár minutami projeli, se 
konal pohřeb, tušíme, že otec Alois bude právě tam. Nicméně přesně ve čtyři zastaví před 
farou auto a můžeme vejít.

Pobýval jsem na mnoha šumavských farách, těch vesnických i městských, avšak tato je 
úplně jiná. Jestliže u nás interiér připomíná monarchii, zde naopak kancelář a zasedačku 
moderní firmy. Jenže nás více než fara zajímá farář.

Jazyková bariéra komplikuje rozhovor a ne všechno je na první pokus srozumitelné. 
Už proto, že život na Bavorské a Německé Šumavě měl v druhé polovině minulého století 
rozličné barvy.

Takže: Alois Kaiser se narodil v rodině drobného zemědělce jako jedno ze šesti dětí. 
Základní školu absolvoval jako průměrný žák a v deváté třídě vyvstala otázka co dál.

„Chtěl jsem na misie do Ruska. Otec, který Rus poznal za války, o ní mluvil velice kladně. 
Líbila se mu jak krajina, tak lidé, a vyprávěl, že je to tam s křesťanstvím špatné, že je tam církev 
utlačovaná.“

I rodiče by rádi syna viděli s kolárkem, jenže mladý muž se vzepřel. Chce se rozhodnout 
sám, musí to být jeho volba. Na podzim roku 1974 napíše dopis a uteče z domova. Na 
misie. Chvíli vandroval a dál než do nedalekého Altöttingu se nedostal. A vrátil se domů 
a stal se tesařem.

„Nebyl jsem špatným tesařem. Ale ta práce mě moc neuspokojovala. Pořád jsem snil o kněžství. 
Ale byl tu jeden velký problém. Vada řeči. Silně jsem zadrhával, a tak jsem ani neměl odvahu zajít 
za farářem a říci mu o svém přání.“

Ve čtyřiadvaceti se zamiluje, ale také má těžkou autonehodu. Přežije jen zázrakem. 
A v tom těžkém rozpoložení si uvědomuje, že zemře a nestane se knězem. Anebo že neze-
mře právě proto, aby se stal knězem. Jenže je tu ta vada řeči.

„Deset let jsem pilně cvičil výslovnost a až pak jsem se odhodlal zajít za farářem a říci mu, že 
bych rád do semináře. Ale na to musíte mít maturitu a tu já neměl.“

Nejdříve tedy nastoupí do gymnázia. Odmaturuje bez problémů a může do semináře. 
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Tam je to složitější. I třeba proto, že 
se podruhé zamiluje. Ale konečně 
přichází rok 2002 a s ním i kněžské 
svěcení. 

Haidmühle se stává jeho prv-
ním a  dosavadním místem. Spolu 
s ním spravuje i Bischofsreut a Phi-
lippsreut, kde se nachází mimo jiné 
i slavná replika Stožecké kaple a Kří-
žová cesta vyhnanců.

„Když jsem přišel do Haidmühle, 
bylo zde asi 1600 farníků. Dnes jich 
je tak o  tři stovky méně. Stárneme, 
vymíráme, rodí se méně dětí. A mladí 
odcházejí do měst. V neděli je účast na 
mši přibližně čtyřicetiprocentní.“ 

Avšak českobavorská hranice 
je pro P. Aloise jen čárou na mapě. 
Často jej můžeme jako kněze vídat 
na české straně Šumavy. Ať již ve 
Stožci, ve Strážném, nebo ve Volarech, kde nechyběl ani na primici P. Karla Faláře. Sem-
tam zavítá nějaký český turista do kostela sv. Maxmiliána v Haidmühle, mnohem více jich 
pak navštěvuje nedalekou „kapli železné opony“ nebo již zmíněnou kapli ve Philippsreutu.

„Českou Šumavu jsem si oblíbil. Rád vyrazím na vycházku za hranici a jsem vděčen za spolu-
práci a přátelství se šumavskými kněžími.“

A jaký rozdíl nachází mezi církví českou a bavorskou?

„Čeští kněží jsou skromnější, lidovější. Což u nás někdy nebývá. Pro Němce je někdy víra spíše 
záležitostí tradice, je formální a neprožívají ji tak do hloubky. Je to jako u smrku. Roste do výše, 
ale má mělké kořeny.“ 

Haidmühle se letos 27. května stane i místem konání Českoněmecké pouti rodin. Co by 
chtěl otec Alois vzkázat poutníkům?

„Mám trochu obavy. Těžko dostávám zdejší lidi do pohybu. Dá práci je přesvědčit, aby se zapo-
jili. Aby přišli. Nejsou zralí pro přeshraniční spolupráci, mnozí mají železnou oponu stále v srdci. 
Já to vidím jinak a mrzí mě to. Mají vše a nemají potřebu své úsilí zaměřovat tímto směrem. Ale 
třeba se to změní.“

Jaroslav Pulkrábek
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Mše svatá

sacramentum caritatis
Prozatím posledním velkým církevním dokumentem o  eucharistii je postsynodální 

apoštolská exhortace Benedikta XVI. Sacramentum caritatis (Svátost lásky). „Exhortace“ 
je povzbuzení, vyzvání, vybídnutí. „Postsynodální“ znamená, že vznikla po (biskupské) 
synodě jako shrnutí mnohotvárného bohatství úvah a návrhů, které na ní zazněly, a jako 
náčrt základních linií pro další život a činnost církve, s úmyslem dát impuls a vzbudit novou 
horlivost pro eucharistii. Má podtitul: O eucharistii, zdroji a vrcholu života a poslání církve.

Na začátku papež vyslovuje obdiv Boží lásce: „Svátost lásky, nejsvětější eucharistie, je da-
rem, kterým Kristus dává sám sebe a zjevuje nekonečnou Boží lásku ke každému člověku. V této 
podivuhodné svátosti se projevuje ,největší láska‘, taková, která vybízí položit svůj život za své 
přátele (srv. Jan 15,13). Ježíš ,jim projevil lásku až do krajnosti‘ (Jan 13,1). Tímto způsobem 
vyjádřil evangelista neskonale pokorné gesto, které Ježíš vykonal. Dříve než za nás zemřel na 
kříži, uvázal si kolem pasu zástěru a umýval svým učedníkům nohy. Stejně tak nás Ježíš stále 
miluje ve svátosti eucharistie ,až do krajnosti‘, až k darování svého těla a své krve. Jaký úžas 
musel zachvátit srdce apoštolů při Pánových slovech a činech během této večeře! Jaký údiv má 
i v našem srdci vzbudit eucharistické tajemství!“ A pokračuje: „Když sledujeme dvoutisíciletou 
historii Boží církve, obdivujeme plni vděčnosti nadčasově uspořádaný rozvoj rituálních forem, 
jimiž si připomínáme události naší spásy … 11. řádné zasedání biskupské synody, které se konalo 
od 2. do 23. října 2005 ve Vatikánu, vyjádřilo za tuto historii hluboké díky Bohu a uznalo v ní 
působení Ducha Svatého.“ 

Exhortace má tři části s příznačnými názvy: 1. Eucharistie – tajemství, ve které se věří, 
2. Eucharistie – tajemství, které se slaví, 3. Eucharistie – tajemství, které se žije.

Z první části uvádím alespoň názvy kapitol: Nejsvětější Trojice a eucharistie – Eucha-
ristie: Ježíš-pravý obětovaný beránek – Duch Svatý a eucharistie – Eucharistie a církev – 
Eucharistie a svátosti – Eucharistie a eschatologie – Eucharistie a Panna Maria. Svatý otec 
v úvodním odstavci stručně naznačuje její obsah: „,Tajemství víry!‘ Víra církve … vzbuzená 
hlásáním Božího slova se živí a roste v milostiplném setkání se vzkříšeným Pánem, které se usku-
tečňuje ve svátostech. Svátost oltářní stojí proto vždy uprostřed církevního života … “ 

Druhá část pojednává o slavení eucharistie – tedy o tom, čím se v této sérii článků zabý-
váme už čtyři roky. Je uvedena slovy sv. Augustina: „Chléb, který vidíte na oltáři, posvěcený 
Božím slovem, je Kristovým tělem. Kalich, tedy to, co je jeho obsahem, posvěceno Božím slovem, 
je Kristovou krví. Těmito znameními nám chtěl Kristus Pán svěřit své tělo a krev, kterou za nás 
prolil na odpuštění hříchů. Když jsme obojí přijali správným způsobem, jsme sami tím, co jsme 
přijali. Nejenže jsme se stali křesťany, nýbrž jsme se stali samotným Kristem. Nesmíme totiž vě-
řit, že Kristus je v hlavě, aniž by byl i v těle. On je celý v hlavě i v těle“. Kristus nás skrze slavení 
eucharistie připodobňuje sobě, spojuje sám se sebou. Nadpisy kapitol nám přibližují obsah 
této části: Slavení eucharistie-dílo, které koná „celý Kristus“ – Umění správně celebrovat 
– Struktura eucharistické slavnosti – Aktivní a plodná účast jednotlivých skupin věřících 
– Slavení s niternou účastí – Adorace a eucharistická zbožnost. 

„Když se synodní otcové zamýšleli nad tématem aktivní účasti věřících na posvátném obřadu, 
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vyzdvihli také osobní podmínky, v nichž se má 
každý nacházet, aby jeho účast byla plodná. 
Jednou z nich je duch stálého vnitřního obrá-
cení, kterým se má vyznačovat život každého 
věřícího. Nelze očekávat aktivní účast na eu-
charistické liturgii, když se k ní přistupuje po-
vrchně, bez předchozího zkoumání vlastního 
života. Takové vnitřní dispozici pomáhají např. 
usebranost a mlčení aspoň chvíli před začátkem 
mše svaté, půst, a – je-li to nutné – svátostná 
zpověď. Zvláště je třeba věřícím připomínat, že 
,actuosa participatio‘ se nedá uskutečnit bez 
aktivního podílu na církevním životě v jeho ce-
listvosti, včetně misijní snahy o vnášení Kris-
tovy lásky do prostředí společnosti.“

Ve třetí části nám Svatý otec připomíná povinnosti, které vyplývají z naší svátostné 
účasti na Kristově tajemství. Jednotlivé kapitoly jsou nadepsány: Eucharistická forma křes-
ťanského života – Eucharistie-hlásané tajemství – Eucharistie-světu nabízené tajemství. 

„Slavení eucharistie se projevuje v celé své síle jako pramen a vrchol církevního života, neboť 
současně vyjadřuje počátek i naplnění nové a definitivní bohoslužby. Slova sv. Pavla Římanům 
na toto téma jsou nejhutnější formulací toho, jak eucharistie proměňuje celý náš život v duchov-
ní bohoslužbu milou Bohu: ,Pro Boží milosrdenství vás, bratří, vybízím: přinášejte sami sebe 
(doslovně: svá těla) v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba‘ (Řím 
12,1). V tomto jeho povzbuzení vystupuje obraz nové bohoslužby jako úplná oběť vlastní osoby ve 
společně s celou církví. Tím že apoštol trvá na oběti našeho těla, zdůrazňuje lidskou konkrétnost 
bohoslužby, která je vše jiné než jen čistá duchovnost.“

V dalším odstavci si papež půjčuje od sv. Ignáce z Antiochie jeho oblíbený termín „žít 
podle neděle“, a vysvětluje ho: „Tato formulace osvětluje úzkou souvislost mezi eucharistickou 
skutečností a každodenním křesťanským životem. Zvyk křesťanů setkávat se první den po sobotě 
k oslavě Kristova vzkříšení je skutečností, která přesně popisuje způsob života, obnovovaného 
v setkání s Kristem. Formulace ,žít podle neděle‘ zdůrazňuje vzorovou hodnotu, kterou má tento 
den vzhledem ke každému dalšímu dni týdne. Neodlišuje se totiž jen prostým přerušením obvyklé 
činnosti jako nějaká přestávka v běžném rytmu dní. Křesťané vždy chápali tento den jako první 
den v týdnu, protože se v něm slaví radikální novost, kterou přinesl Kristus. V něm křesťan opět 
nabývá eucharistickou formu svého života, podle níž je povolán stále žít. ,Žít podle neděle‘ zna-
mená, žít ve vědomí vysvobození, které přinesl Kristus, a rozvíjet vlastní existenci jako darování 
sebe Bohu, aby se jeho vítězství ukázalo v plnosti všem lidem skrze vnitřně obnovené jednání.“

V samotném závěru Benedikt XVI. připomíná celou řadu světců, jejichž život se vyzna-
čoval opravdovou eucharistickou zbožností – od sv. Ignáce z Antiochie až po Matku Terezu 
z Kalkaty (Jan Pavel II. tehdy ještě nebyl svatořečen) – a vyzývá nás, abychom i my toto 
Nejsvětější tajemství skutečně věřili, s úctou slavili a intenzivně žili. K tomu ať nám pomá-
há přímluva blahoslavené Panny Marie, „ženy eucharistie“ (jak ji nazval právě Jan Pavel II.).

P. Pavel Liška
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Ze starých farních kronik

Prachatice 1916

Sv. Missie v Prachaticích
Ode dne 12 – 21. března 1916 konány byly v Prachaticích sv. missie za vedení veled. Pp. 

Redemptoristů z Čes. Budějovic a sice po 5 dní německé a po 5 dní české. … Návštěva byla 
neobyčejně velká, kajícníků bylo 3800. Horliví pp. Redemptoristé seděli dlouho do noci ve 
zpovědnici – za všechno dobré, co vykonali, budiž jim Bůh odplatitelem.

V roce 1917 těšili jsme se v době postní na obnovu sv. missie, ale pro velký nedostatek 
životních potřeb jakož i pro ohlášenou gener. visitaci musilo býti od renovace opuštěno.

Změna na III. kapl. místě
Dne 10. dubna 1916 povolán byl telegr. za aktivn. Feldkuráta zdejší III. výp. Kaplan 

Adolf Miliska, který později přidělen byl službou k c. a k. pěš. pluku č. 28 a stál v poli proti 
Itálii. Na jeho místo přišel dp. Karel Lapka, kaplan ve Vitějicích, narozen 28/12 1865, or-
din. 21/VII 1889, který zde byl jen do 30. června 1916, kdy na jeho místo ustanoven byl 
novosvěcenec Jan Höfferl, naroz. 28/10 1883, ord. 4/6 1916, který však také na vlastní 
žádost ustanoven byl dne 1/5 1917 za defin. Kaplana ve Chvalšinách.

Zima v roce 1916/17 byla velmi tuhá a dlouhá, nebylo možno dostati ani uhlí ani dříví, 
jehož cena stoupla o více než 100%, pro nedostatek topiva bylo na mnohých školách 2 – 3 
měsíce prázdno – v Prachaticích jen 1 týden prázdno.

Oheň v Prachaticích
Dne 3. dubna 1917 vyhořela v Neumannové ulici střecha domu pí. Kramerové; oheň 

vyšel asi neopatrností.
Zvony k válečným účelům
Dne 25. října 1916 vzaty byly z naší farní osady následující zvony k válečným účelům:
Z věže kostela sv. Petra a Pavla nejmenší zvon ve váze 83 kg
Z malé věžičky sv. Petra a Pavla nad hlavním oltářem 38 kg
Pfefferschlag z věže nejmenší zvon ve váze 41 kg
St. Laurella Kapelle nejmenší zvon ve váze 19 kg
St. Margaretha Kapelle am Bad zvon ve váze 17 kg
St. Antonius Kapelle … 26 kg
Domácí zvonek ze zdejšího kláštera 16 kg
Zvonek z Bělče … 5 kg
Zvonek z Těšovic … 8 kg
Celková váha 253 kg.
Z děkanského kostela měly býti vzaty „Säumerglocke“ a umíráček; na intervenci děkan-

ského úřadu ponechán byl „Säumerglocke“ pro jeho historickou památku; místo umíráčku 
dal zdejší klášter se svolením Mütterhausu v Praze na velkou prosbu děkana Mgsre. Jana 
Švédy svůj domácí zvonek a slíbeno jim, co by se snad nedostávalo po zaplacení vzatého 
zvonku (16 kg x 4 K = 64 K) na pořízení nového, že se doplatí děkanským úřadem. – Tento 
obnos 64 K vyplacen byl z Klinglbeutterklösteru. 
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Zjevení 

(lat. revelare, řec. apokalyptein) znamená odhalit něco, co by jinak bylo skryté. Bůh je 
skrytý, je tajemstvím. Rozhodl se však ve své dobrotě a moudrosti zjevit sebe sama a ozná-
mit tajemství své vůle (srv. Ef 1,9), takže lidé mají prostřednictvím Krista v Duchu svatém 
přístup k Otci. Bůh se zjevuje činy i slovy; slova uvádějí člověka do Boží pravdy a vysvětlují 
činy, které naopak potvrzují Boží slova. Vrcholem zjevení je Ježíš Kristus, vtělené Boží 
Slovo, skrze které bylo učiněno vše, co jest (srv. prolog Janova Evangelia).

Přirozené zjevení
Boží věčnou moc a božství lze poznat přirozeným rozumem, když přemýšlíme o Božím 

díle (srv. Řím 1,20). Přirozený svět tedy umožňuje jistý stupeň poznání Boha všem lidem. 
Toto poznání není bezprostřední, ale zprostředkované – v díle stvoření nacházíme stopy 
Tvůrce. Už samotným stvořitelským aktem nám Bůh zjevuje něco o sobě.

nadpřirozené zjevení
Bůh nezůstává u zjevení přirozeného, ale chce, aby s ním lidé vešli do bezprostředního 

kontaktu. Toto zjevení je slovo i čin. Zjevení Boha slovem a spásnými událostmi povyšuje 
dějiny z pouhého toku času na dějiny spásy. Účel tohoto zjevení je co nejbližší kontakt 
člověka s Bohem. Proto jsou sdělovány určité pravdy, proto Bůh spásně jedná, proto Bůh 
povzbuzuje lidi slovy i skutky. Toto nadpřirozené zjevení je ovšem také jaksi zprostředko-
váno, a to našimi smysly. Bůh se musí vyjadřovat tak, abychom mu rozuměli. A naše lidství 
vyžaduje působení na smysly. Proto se Bůh musí snižovat k člověku a používat lidských – 
a tedy nedokonalých – prostředků. Proto např. o Bibli říkáme, že je cele božská (neboť je to 
Boží slovo) a cele lidská (neboť k jejímu vzniku Bůh použil lidi, se všemi jejich omezeními 
a nedostatky).

mariánské zjevení
Mariánská zjevení jsou stále znovu novým podnětem k uctívání P. Marie na zvláštních 

místech. Nejznámějším z nich jsou francouzské Lurdy, kde Marii viděla roku 1858 dívka 
Bernadette. Ještě významnější byla pozdější Fatima v Portugalsku, kde byla v roce 1917 vi-
děna třemi selskými dětmi. V osmdesátých letech 20. století se pak vyhledávaným místem 
mariánského zjevení stalo jugoslávské Medjugorje. Taková zjevení ale nejsou pro katolíky 
žádnými závaznými pravdami k věření. Jsou to soukromá zjevení zaměřená na zúčastněné 
osoby a zpravidla jen jimi vnímatelná. Nikoho k víře nezavazují.

Mariánská zjevení a  jiné mimořádné duchovní zkušenosti mohou vést a často vedou 
k obrácení člověka nebo k podstatnému oživení křesťanské víry. Jde-li o zkušenost auten-
tickou, ponese dobré ovoce v osobním životě a tím i v životě rodiny, ve farnosti, v zaměst-
nání apod. Za takových okolností lze těžko něco namítat, naopak, bylo by na místě děkovat 
Bohu, že sáhne i k mimořádným prostředkům, jen aby člověka oslovil a přitáhl k sobě.

Malý slovníček církevních pojmů

noc kostelů 9. 6. 2017 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích –  
program na www.farnostprachatice.cz.
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Ministranti vikariátu

Dominik a Lukáš Hejhalovi
Další dva ministranti, které bychom Vám rádi představili, ministrují již několik let v pracha-

tickém kostele. Jedná se o dva bratry z Budkova u Vlachova Březí…

jak ses k ministrování dostal? jak dlouho už ministruješ?
Dominik: No, to by bylo na delší povídání, ale ve zkratce by se to dalo říct tak, že mě 

k tomu tak dlouho otec Josef přemlouval, až mi nezbývalo nic jiného než začít. Ministruji 
aktivně okolo 10 let, ale přesně už si to fakt nepamatuji, akorát vím, že během své „první 
služby“ jsem zvonil tak důkladně, až jsem z toho praštil zvonkem do oltáře.

Lukáš: Přes Dominika. Asi dva roky se mě soustavně ptal, jestli bych to chtěl zkusit. No 
a jednou se mi prostě a jednoduše nechtělo říct ne, tak jsem to zkusil. A od té doby minis-
truji téměř každou neděli už asi šest let.

jak ses naučil ministrovat? Chodil jsi na nějaké ministrantské schůzky nebo 
jsi četl nějakou knihu o ministrování?

Dominik: Abych řekl pravdu, nejlepší škola podle mě je ta praktická, takže jsem tak dlou-
ho ministroval, až jsem se to jakžtakž naučil. Nicméně jsem i tak ministrantské schůzky 
navštěvoval a co se týče publikací, tak snad jen časopis Tarsicius.

Lukáš: Chodil jsem na ministrantské schůzky a pořád občas vezmu do ruky časopis Tar-
sicius, i když už často spíš kvůli vtipům, ale i tak 
si občas přečtu nějaký jiný článek. Ale vždy jsem 
se učil spíše praxí.

ministroval jsi někdy i  jinde mimo svou 
farnost?

Dominik: No jéje, těch farností bylo… Co se 
týče vikariátu, tak se občas vyskytne kostel, ve 
kterém jsem to ještě nedělal. Zvláštní je ale to, že 
jsem nikdy neministroval ve Vlachově Březí, kam 
to mám vlastně nejblíž. Jinak jsem taky občas 
k zastižení v Písku a kolem Sedlčan.

Lukáš: Celkem často. Například na poutích 
(vikariátních i diecézních), v Nechvalicích – když 
jsme u babičky na prázdninách, v Chrobolech, na 
Ktiši, v Písku a na dalších místech.

máš nějaký zvláštní nebo mimořádný zá-
žitek z ministrování?

Dominik: To bychom tu byli fakt dlouho. Kdy-
bych ale měl vypíchnout jeden, tak to bude asi 
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tenhle. Na Velikonoce jsme byli spolu s rodinou ve Strunkovicích, kde jsme s bráchou dě-
lali kadidlo. Bohužel se stala jedna nemilá věc. Z nějakého neznámého důvodu nám nějak 
nechtěly hořet uhlíky. Tak mou milou maličkost napadlo, že kadidlo „roztočím“. Uvnitř 
sakristie, protože se nedalo jít ven. A jak někteří tuší, tak to dopadlo tak, že během eucha-
ristické modlitby se ozvala rána a všechny ty uhlíky se vysypaly na podlahu. Naštěstí se 
nikomu a ničemu nic nestalo, a tak to mělo šťastný konec. A je úplně jedno, že se to stalo 
asi před 5 lety, ve Strunkovicích už na kadidlo nešáhnu a ani nemůžu.

Lukáš: Rozhodně si nevzpomenu na všechny, ale docela zajímavé jsou všechny “speciální 
mše”, například ty s někým z biskupů, nebo třeba o Velikonocích. To si totiž nikdo není 
jistý, co má vlastně dělat, takže je někdy nejlepší nedělat vůbec nic.

jakou činnost nejraději při mši svaté děláš?
Dominik: Nejraději nedělám vůbec nic, protože na tom se nedá nic zkazit. Ale pokud bych 

měl vybrat nějaký konkrétní úkol, tak to bude asi držení Misálu, akorát se občas „knížečka“ 
trošku pronese.

Lukáš: Je mi to většinou celkem jedno, ale kdybych měl vybrat jednu věc, tak to bude asi 
zvonění s Jendou a Štěpánkem Ludačků.

máš nějaký svůj ministrantský sen?
Dominik: Tak ministrovat u papeže by možná nebylo špatný. 
Lukáš: Nevím, asi spíš ne, ale napadá mě, že by solidní zážitek bylo třeba ministrování 

ve Vatikánu nebo třeba ve Svaté zemi, ale kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych náhodou 
nechtěl ministrovat třeba na Marsu, asi bych taky neodpověděl ne.

moc vám oběma děkuji za rozhovor. Připravil Petr Šrámek

slavnost večeře Páně 
v Prachaticích

Na Zelený čtvrtek při slavnosti Večeře Páně se již 
několikátým rokem stalo tradicí, že součástí liturgie 
je obřad mytí nohou. Tento prvek v liturgii Zelené-
ho čtvrtku není povinný a  není obvyklý ve všech 
farnostech. V Prachaticích se již však koná pravi-
delně. Tento obřad, kdy kněz umývá nohy několika 
vybraným mužům (u nás vždy přesně dvanácti), je 
konkrétním znázorněním události z evangelia, kte-
ré je předtím čteno. Pro vybrané muže (učedníky) se 
vždy jedná o nevšední „zážitek“, kdy se sami mohou 
stát na chvíli součástí této sváteční liturgie.

pš
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Čtení na pokračování

Když má člověk naspěch
Když má člověk nejméně času, když má dvouhodinový 

skluz od rána a třídenní od minulého týdne, vždycky se ob-
jeví někdo, kdo ho zdrží ještě více. 

„Pane faráři, dneska vás čekáme na oběd,“ volal pan Vo-
máčka.

„Dneska nemůžu, ani kdybych se roztrh’. Možná zítra, 
možná pozítří, možná příští rok.“

„K jiným chodíte a k nám byste nepřišel? To byste nám neudělal. Jestli se rozzlobíme, 
budeme zlí. Bububu!“

Co může chudák farář dělat?
„Jen o jedno jediné vás prosím,“ kladl jsem si minimální podmínku. „Ať ten oběd netrvá 

dvě a půl hodiny jako minule.“
„To víte, že nebude,“ ujišťoval mě pan Vomáčka, „manželka už bude mít všechno připra-

veno. Jakmile přijdete, hned budeme servírovat. Budeme mít svíčkovou, tu přece máte rád. 
Kvůli vám budeme připraveni se vším všudy hodinu předem. Přijďte ve dvanáct.“

Styděl jsem se a červenal jako rak. Staří Vomáčkovi, takoví dobráci, mě pozvou na oběd 
a já si ještě kladu podmínky. Ne na svíčkovou, ale na houby s octem mě měli pozvat, to bych 
si zasloužil (ačkoliv takové dobře naložené houby v polosladkém octě…)!

Ve 12:00:00 jsem zvonil u Vomáčků na zvonek. 
„Pojďte dál a posaďte, pane faráři,“ vítala mě paní Vomáčková, „jak vidíte, máme všech-

no připravený.“
Skutečně. Na svátečně prostřeném stole stála porcelánová mísa plná líbezně vonící 

svíčkové, kolem zářily talíře s  pozlaceným lemem, střežené stříbrnými příbory. Radost 
pohledět, blaho pojíst.

„Udělala jsem ji ve staré kachlové troubě, jak se to dřív dělávalo,“ chlubila se paní Vo-
máčková, „aby vám více chutnalo. Jen knedlíky musím ještě přihřát v mikrovlnné troubě, 
to bude ale jen chvilka. Táto, strč je do tý trouby, ať taky něco děláš!“ 

Pan Vomáčka splnil rozkaz a podotkl, že za dvě až tři minuty budou teplé. 
Za dvě až tři minuty, kdy je z trouby vyndal, byly stejně studené jako předtím.
„To je divný, že by nám ta trouba nehřála?“ kroutil hlavou. 
Nerad poučuji staršího člověka, ale když i během dalších pěti minut trouba ani neškytla, 

navrhl jsem mu, aby zavřel její dvířka.
„No jo, že mě to hned nenapadlo,“ omlouval se, „to víte, já nejsem technickej typ.“

Jiří Barhoň
všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky
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Zavřel dvířka mikrovlnky a mnul si ruce, že je po problému. Ruce si mnutím zahřál, 
knedlíky bohužel ne. Ty byly stále studené, neboť trouba nadále nefungovala.

„To jsem z toho jelen,“ divil se, „mámo, s tou naší troubou asi něco bude. Co myslíš?“
„Že máš pravdu, táto. Jenže já nevím co. Čas utíká, svíčková stydne, pan farář pospíchá. 

Co budem dělat?“ 
Nechtěl jsem se vnucovat podruhé, ale co má člověk dělat, když mu nic jiného nezbývá?
„Máte strčenou šňůru do zásuvky?“ zeptal jsem se nesměle.
„Já se podívám,“ děl pan Vomáčka a pátral, zda je zastrčená šňůra.
„No jo, to bysme mohli hřát knedlíky celý odpoledne! Teda, pane farář, vy jste bedna. 

Inu, študovanej člověk. Teď už to bude konečně dobrý.“
Leč nebylo ani po strčení šňůry do zásuvky. Mikrovlnná trouba dál stávkovala. Nevrčela, 

nehřála, nesvítila – nedělala nic.
„To jsou věci, mámo, viď!“ Trouba nehřeje, ani kdyby ji palicí praštil. V čem by moh’ bejt 

zádrhel?“ 
„Nemáte náhodou spadlý jističe?“ odvážil jsem se poradit potřetí.
„To by mohlo bejt, to se nám občas stává – to víte, starej barák se starou elektrikou,“ 

zareagoval hned pan Vomáčka a běžel se do předsíně podívat na jističe.
„Představte si, že hlavní byl shozenej, ale už jsem ho nahodil,“ oznamoval vítězoslavně 

po návratu do kuchyně. 
Mikrovlnná trouba se však ani po tomto zásahu nevzpamatovala.
„Tak to je konec světa,“ držel se za hlavu pan Vomáčka, „já se jdu oběsit. Mámo, dojdi do 

komory pro špagát, pan farář mě mezitím vyzpovídá. Tady už nám nikdo nepomůže ani 
neporadí. Nebo snad myslíte, že jo, pane faráři?“

„Jednu radu bych měl.“
„Abysme se pomodlili, ne?“
„To taky, ale myslel jsem ještě jinou. Zavolejte do elektrárny, jestli vás neodpojili.“
„To by jim bylo podobný, lumpům!“ přitakal pan Vomáčka, „to nám udělají vždycky, 

když jim nezaplatíme.“
„A teď jste zaplatili?“
„Můj Bože, složenka leží tamhle v kredenci! Já na to zase zapomněl!“
„Tak neberte jméno Boží nadarmo a volejte!“ pravil jsem rázně.
Paní Vomáčková volala ihned. Když zavěsila, pan Vomáčka se zeptal:
„Co říkali, mámo?“
„Dobře to dopadlo, táto, uprosila jsem je, aby nás hned připojili. Teď ale mají elektrome-

chanika na nějaký havárce, připojí nás večer. Nu, což, aspoň si zatím trochu popovídáme, 
viďte, pane faráři, a pak hned se dáme do tý svíčkový, abysme vás dlouho nezdržovali.“

Těžký život
„Pane faráři, vám se v noci zdálo o tom, že jste řídil, že jo?“ pravila mi paní Turhobrová 

ráno při farní snídani.
„Jak to víte?“ divil jsem se.
„Já vím všechno,“ smála se. „Jezdil jste za hustýho provozu, stupeň č. 4.“
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„Jste dokonale informovaná,“ uznal jsem, „ale pořád nevím od koho.“
„Přece od vás. V noci jste křičel ze spaní tak silně, že to bylo slyšet až v mým pokoji.“
„A co jsem křičel?“
„Tak jeď, ty idiote! Na co čekáš? – Kam se hrabeš s tím Tatraplánem? – Co sedáš za vo-

lant, ty jedna Andulo? Kroutíš s ním jak s klikou od mandlu.“
„Tohle jsem opravdu křičel?“ zděsil jsem se.
„To se ví, a ještě mnoho jinýho. Taky jste se modlil: ‘Svatej Kryštofe, chraň mě! A toho 

hlemejždě v tom Trabantu přede mnou taky, jinak ho slisuju, jestli nepřidá!’ Víc nevím, 
jelikož jsem si musela strčit špunty do uší, abych mohla spát.“

„Tak vidíte, jak má kněz těžkej život,“ ospravedlňoval jsem se. „Ani v noci se, chudák, 
pořádně nevyspí při takovejch hrůzostrašnejch snech. A když to pak chce přes den dohnat, 
jen tak si trochu zdřímne, od rána do večera, ještě ho pomlouvají, že celej den prospí a nic 
nedělá.“

Paní Turhobrová souhlasně pokývala hlavou, sklidila nádobí ze stolu a šla vytřít koupel-
nu. Je to zlatý člověk, kolik ta už toho pro mě udělala! A přitom to také nemá lehké. O tom 
jsem se přesvědčil asi za dva týdny, neboť též křičela ze spaní.

„Paní Turhobrová, víte, že jste tentokrát křičela ze spaní vy?“ oznamoval jsem jí násle-
dující ráno. 

„To nevím. A co?“
„‘To jelito! – Ten křen! – Ten ovar! – Ta hlava vepřová!’ Tohle všechno jste křičela. Asi se 

vám zdálo o nějaký zabíjačce.“
„Ale kdepak, o vás se mi zdálo!“

Šťastný člověk
„Šťastný je člověk, kterému Bůh nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu,“ – jak stojí psá-

no v Žalmu dvaatřicátém. Jednoho takového člověka znám. Je šťastný od rána do večera, 
ale mimořádně šťastný, ba absolutně nejšťastnější je tehdy, když jede vlakem. Což bývá 
poměrně často, neboť ve vlacích prožil polovinu svého života. Druhou prožil na nádražích 
čekáním na ně. Kromě toho je knězem. V tom všem spočívá jeho celoživotní štěstí.

Když vlakem někam jede, nebere si s sebou moc věcí (ke štěstí toho člověk moc nepo-
třebuje), vystačí s dvěma. S   breviářem a kilometrickou bankou. Mnohokrát jsem s ním 
o vlacích hovořil a několikrát jsem s ním vlakem také cestoval. Vždycky to byl zážitek.

Jednou jsme jeli společně z Plzně do Prahy. Venku hustě sněžilo, vlak se coural, jako by 
se nechumelilo, měl už asi hodinové zpoždění. 

„Kdybysme jeli autobusem, už jsme tam byli,“ utrousil jsem polohlasně před Berounem.
Neřekl na to nic, ale jen tak se na mě podíval. Ostrým pohledem, po kterém jsem ihned 

zmlkl. Pochopil jsem, že to musím napravit.
„Možná, že bysme tam tím autobusem byli o něco dřív, ale možná taky ne. To člověk 

nikdy neví. Co říkáš?“
To ho poněkud uklidnilo a rozpovídal se. Řekl: „Hm.“
„Určitě to zpoždění doženeme,“ pokračoval jsem v usmiřovacím procesu. „Strojvedoucí 

na to šlápne, vrazí tam největší mašinfírskej kvalt a za chvíli jsme v Praze.“
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Sotva jsem to dořekl, vlak zpomalil ještě více, zavrzaly brzdy a zastavil úplně. Stáli jsme 
v poli a koukali z okna. Čas plynul. Deset minut, dvacet, třicet. Já a můj kamarád jsme 
mlčeli, silný vousatý muž, jediný další pasažér v našem kupé, nikoli. Hovořil na téma vlaky 
a jejich provozovatel. Hovořil dlouho a stále jadrněji. Ještě štěstí, že s námi v kupé neseděly 
děti. 

Uběhlo dalších asi deset minut a vstoupil průvodčí. 
„Mohl byste nám říct, jak dlouho tady budeme ještě trčet?“ vyhrkl na něj náš spoluces-

tující.
„Už to nebude dlouho trvat,“ uklidnil ho sympatický mladík v modré uniformě. „Jen co 

položí nové koleje u Dobřichovic. Staré dosloužily. To se občas po létech provozu stává. Do 
půlnoci, nejdéle do rána, jsme v Praze.“

Čekal jsem s napětím, co vousáč na to, ale nedočkal jsem se. Žuchlo to s ním o zem.
„Co s ním budeme dělat?“ zpanikařil průvodčí.
„Co se dá,“ pravil klidně můj kamarád, „nebudeme z toho dělat vědu. Napřed ho trochu 

propleskneme, jestli se neprobere. Když ne, vy zavoláte mobilem 155 a my ho zaopatříme.“
Šťastný to člověk.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007

výuka židovských tanců
pod vedením faráře CČH byla úspěšně zahájena 18. dubna 2017 na husitské faře v Pra-

chaticích (Slepá ul. 195) a bude tamtéž pokračovat každé úterý od 18.00 hod. 
V  úterý 16. 5. se 

v  rámci tohoto kur-
zu uskuteční před-
náška o různých for-
mách tohoto tance, 
jehož kořeny sahají 
až do doby krále 
Davida. Od biblic-
kého, přes chasid-
ský, až po současný 
izraelský tanec, vše 
má svou hlubokou 
symboliku, která 
tancům dodává du-
chovní rozměr, je to 
pohybem vyjádřená 
modlitba. Přijďte se 
o tom přesvědčit.
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Stojí za přečtení

Watchman Nee
Pravý život křesťana

 Na docela obyčejnou obálku knihy čínského spisovatele a kaza-
tele v jedné osobě jsem narazil čirou náhodou na webových strán-
kách jistého křesťanského knihkupectví. To jsem ještě nevěděl, jaké 
bohatství a občerstvení jeho duchovní četba skýtá. O životě autora 
toho v češtině nalezneme jen pramálo. Mezi nejpodstatnější patří 
snad to, že svůj život odevzdal Kristu ve svých sedmnácti letech, 
jeho četné spisy byly přeloženy do několika jazyků a za svou víru 
byl po dobu téměř dvaceti let vězněn. Podle některých svědectví 
byl pro svou moudrost a dlouholetou službu církvi jedinečným darem.

Pravý život křesťana je kniha poutavá snad od začátku do konce. Ve svém výkladu 
k epištole Římanům, který byl v době komunismu vydáván jen tajně, se Nee jeví nejen jako 
pozoruhodný teolog, což dokládá jeho úžasná znalost Božího slova, leč stejně tak i praktik. 
To dosvědčují jeho osobní zkušenosti ale i příběhy různých lidí, se kterými se za svůj život 
setkal. Jeho spis zároveň nepostrádá četné příklady, na nichž srozumitelně a s  lehkostí 
uvádí Kristovo učení skutečně do života věřícího člověka.

Knihu otevírá kapitola s příznačným názvem Kristova krev, v níž Watchamnn Nee po-
ukazuje na hřích člověka a patřičný lék na něj. Tím je Kristův kříž a právě zmíněná krev, 
která v díle Spasitele dostatečně usmiřuje Boha s porušeným stvořením a zajišťuje lidem 
odpuštění a vítězství. Tak jako svatý Pavel už tedy nežijeme sami sobě, ale naším životem 
je Kristus. Staré pomíjí a začíná nové. Nee znamenitě podtrhuje skutečnost milosti, osvo-
bození od hříchu, zástupné oběti Vykupitele a smělého přístupu, který díky Němu získá-
váme, aniž bychom pro to mohli cokoliv z vlastních sil učinit. Přijetí této pravdy – vírou 
v nezaslouženou milost – působí v životě křesťana naprostou úlevu a nezměrnou radost. 
Jeho zásluhy jsou i našimi, jestliže je přijmeme darem víry, neboť to, co platí o Kristu, 
platí nyní i o nás. Bůh vše již vykonal, na této skutečnosti nelze nic změnit. Nezáleží tedy 
na tom, jakými pocity jsme na svých životních cestách zmítáni, pravdou je, že každý jeden 
z nás spolu s Kristem zemřel. Spolu s ním jsme však byli navíc vyvedeni ze smrti do života 
v plnosti. Naše namáhání a neustálé prosby by se tak měly spíše proměnit v důvěřivé spo-
léhání, přijetí Božího slova do našich srdcí a díkučinění za mocný dar spásy.

Coby křesťan vykresluje Nee na druhé straně pokušení ďábla, který se snaží vzbudit 
v Božích dětech pochybnosti, na něž nelze reagovat jinak než utvrzováním se v Božích jis-
totách. Rozpor těla a Ducha řeší Nee přimknutím se ke Kristu, odevzdáním svého života do 
Jeho rukou, hledáním i nacházením Jeho vůle a chozením v Duchu, který je zdrojem naší 
síly. Tam, kde sami nestačíme, věříme v Jeho posilu, vždyť zákon Ducha nás osvobozuje 
od zákona hříchu. Pro praktický život autor dále zdůrazňuje potřebu „vnitřní zlomenosti“ 
pro růst v Kristu a dennodenní přemáhání hříchu mocí kříže, který neseme při Ježíšově 
následování.  Jan Kaňka



ohlédnutí za únorem a březnem 2017  
v prachatické charitě

V Charitním domově sv. Dominika Savia si děti 
v únoru v rámci Miniškolky vybarvily Domeček 
rizik a povídaly o ne-
bezpečích, která mo-
hou číhat doma. Dal-
ší akcí byl Karneval 
spojený s  výrobou 
masek. V  březnu si 
v  rámci Duchovního 
programu povídaly 
o  tom, jak Zacheus 
otevřel dveře svého 
srdce. Druhou břez-

novou akcí bylo Tvořivé odpoledne pro děti zaměřené na vý-
robu obrázků.

Terénní program 
Most naděje uspo-
řádal 3. března pro 
děti z Volar Pohybo-
vé hry s míčem.

V Domě sv. Petra pro muže si v únoru v rámci 
Kurzu vaření upekli domácí chléb. Při Dílenských 
pracích byla vyráběna nová dvířka ke králíkárně. 
V březnu navštívili uživatelé filmové představení 
Masaryk v Českých Budějovicích. Při gastrono-
mickém dopoledni si klienti pekli bramborovo 
žitné placky.  J. Schwarzová, ředitelka

Charita
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Vypravili jsme se

svatá marie u železné opony – Haidmühle
Konec války je na spadnutí a americká ar-

máda se chystá překročit českobavorské hra-
nice. Stejnou cestou, kudy do Čech před sed-
mi lety vstoupil Wehrmacht, z Waldkirchenu 
přes Haidmühle a Nové Údolí. Bez střelby se 
to neobejde. Za dům v Oberludwigsreutu, do 
kterého se uchýlil farář Moritz Meisl s něko-
lika občany, dopadne dělostřelecký granát. 
Smrt není vítaným hostem nikdy, a  zvláště 
teď, jen pár dní před koncem války. Z granátu 
vyšlehne oheň a ... a už se nestane nic. Všichni 
děkují Panně Marii za záchranu a slíbí, že jí za 
to postaví kapli. A tak se stalo. V roce 1958 
je vysvěcena farářem Johanessem Bischofem 
a  onen granát v  ní dodnes slouží jako váza. 
Vzhledem k nedaleké státní hranici a tehdejší 
politické situaci se kapli začne říkat Kaple sv. 
Marie u železné opony. V roce 1969 je opodál 
zřízena zvonkohra s pěti tóny naladěnými na 
melodii "Ave Maria z Lourdes", která se odtud nese krajinou vždy v celou hodinu. Za dob 
studené války zde probíhaly bohoslužby nejen za sjednocení Německa, ale především za 

kostely na východě a  zvláště za křesťany 
v Čechách. Každoročně 1. května, na den 
sv. Marie, ochránkyně Bavorska, po ve-
černí bohoslužbě světelný průvod přinese 
Madonnu z Altöttingeru do kaple, ve které 
se poté až do října konají bohoslužby. Pra-
men pod kaplí byl vysvěcen v  roce 1974. 
Socha sv. Bernadetty pochází ze St. Ul-
richu v  Jižním Tyrolsku a  je to dárek od 
jedné občanky z Haidmühle. V průběhu let 
se kaple stala oblíbeným poutním místem. 
Mnoho věřících z blízka i daleka, ale také 
spousta turistů a občanů z Čech zde spoči-
nou, aby se pomodlili k Matce Boží a aby 
nabrali sílu. A tu zde můžete načerpat i vy. 
Třeba při nadcházejícím setkání dětí a ro-
din v závěru letošního května.

JP
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Pozvánky


