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MOZAIKA lásky
Milovat znamená chtít dobro druhého.
Upřímně a ustavičně.
Láska je věc vůle, rozumu a citu.
Milovat znamená, že nejsme lhostejní,
ale vynalézaví.
Rozumíme si, podporujeme se, spolucítíme,
ale hlavně: věříme si.
++++++++++
Vlastností lásky je stálost a věrnost.
++++++++++
Víra bez lásky je nepřesvědčivá
a láska bez víry je neskutečná.
Lidský život se podobá kráčení po laně nad propastí.
Vědomí, že nás jistí záchranná síť Boží lásky,
nám dává odvahu i radost přes všechna naše
zklamání a trápení.
++++++++++
Na konci života budeme souzeni z lásky.
Od Boha i od lidí.
Láska nespočívá v objetí, ale v oběti.

Sv. Jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
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ám dva kamarády. Jeden
sice již nežije, ale to není podstatné. První měl rád, když bylo
vše dopředu nalajnováno a bez
jakékoli změny. Vstával ve stejnou dobu, stejná snídaně, stejný režim dne. Dělal
práci, která ho nebavila, ale jak říkával, mohlo by
být hůř, tady mám alespoň své jisté. V obchodě
stál bezradně před regálem limonád, když zrovna
neměli tu jeho, na dovolenou jezdil léta na stejné
místo. Mluvil rozvážně, ale jeho řeč byla vlastně
vždy stejná, neboť se držel osvědčených témat.
Nikdy se nerozčiloval, změny si k tělu nepouštěl.
Ten druhý byl pravý opak. V žádné práci nevydržel déle jak rok a nikdy jsem nevěděl, v kterém
státě zrovna žije. Byl mužem devatera řemesel,
řidičák měl snad na všechno, co má kola. Vlastnil
zbrojní pas, pilotní průkaz, absolvoval všemožná školení. Každá z jeho desítek profesí si totiž
žádala nové dovednosti. Změna je život, říkal mi
pokaždé, když jsem kroutil hlavou nad novými
informacemi o jeho aktuální životní etapě. Držel
se zásady, že je třeba nechat v sobě volně působit
život a neplést se osudu do řemesla. Pak to dopadne vždy líp, než by kdo vymyslel.
Kdysi jsme stáli nad hlubokou zarostlou roklí
a moc se nám tam nechtělo. Kdo ví, co nás tam
čeká a jak se dostaneme nahoru. Pak vzal batoh
a hodil ho dolů. Abychom tam museli. A našli jsme
snad nejkrásnější údolí světa. Nakonec skončil na
„hřbitově obutých“, ale viděl a dokázal mnoho.
Často žijeme životem prvního a sníme o tom
druhém. Bojíme se změny, zvláště když současnost je příjemně zaběhlá, a navíc nám vyhovuje. Nemusíme řešit nové věci, učit se znát domy
i lidi kolem sebe, nové zvyky. Nemůžeme se
spolehnout jen na svoje znalosti, ale musíme se
vrhnout do neznáma vyzbrojeni jen vírou, že to
s námi Bůh myslí dobře. Ale jak říkával ten druhý,
jen rány dávaj tvar věcem i životu, a myslím, že na
tom něco bude.
JP
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Z liturgického kalendáře
Ne 11. 6.	SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní,
L. b.: bílá
Út 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, L. b.: bílá, žaltář
2. týdne
Čt 15. 6.	SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek, mše: Gloria, sekvence není povinná, Krédo, preface o Eucharistii, L. b.: bílá, lze přeložit na
neděli
		 Tam, kde se překládá na neděli:
		Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka, L. b.: červená
Ne 18. 6. 11. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne.
		
Lze přeložit SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Po 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa, L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Romualda, opata, L. b.: bílá
St 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, L. b.: bílá
Čt 22. 6.	Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa, L. b.: bílá, nebo
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků, L. b.: červená
Pá 23. 6.	SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, mše: Gloria, Krédo, preface vlastní, L. b.: bílá
So 24. 6.	SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, mše: Gloria, Krédo, preface
vlastní, L. b. bílá
Ne 25. 6. 12. neděle v mezidobí, mše: Gloria, krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Út 27. 6.	Nezávazná památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve, L. b.: bílá
St 28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, L. b.: červená
Čt 29. 6.	SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ – doporučený svátek, mše:
Gloria, Krédo, preface vlastní, L. b.: červená
Pá 30. 6.	Nezávazná památka sv. prvomučedníků římských, L. b.: červená
Sv. prvomučedníci římští
Byli to muži, ženy i mládež, duchovní i laici, mnozí velmi brzy po přijetí víry. Padli ve
velkém množství během prvního z mnoha pronásledování křesťanů. Když vyhořela velká
část Říma, kterou podle historika Tacita dal zapálit Nero, císař uvalil podezření na křesťany
a vyhlásil je za žháře. Usmrcování křesťanů pokládal lid za důvod k zábavě. Vedle Tacita
o tom mluví z pohanů např. Seutonius, z křesťanských spisovatelů Klement Římský.
Byli to věřící, které spojovala láska ke Kristu; lidé, kteří měli v srdci lásku ke všem ostatním, ale na které se většina obyvatel Říma dívala jako na své největší nepřátele. Zástupy
bezejmenných svědků pravdy musely zemřít.
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V roce 64 v pyšném srdci císaře Nera uzrál ďábelský plán. Chtěl
vidět velký požár města Říma, aby
si znázornil hořící Tróju. Chtěl být
pánem nade vším a oslavován jako
velký budovatel. Tou dobou ve městě
přibývalo lidí s „nebezpečnou“ vírou,
která ve svém učení hlásala rovnost
všech lidí, takže podle něj by císař
měl být bratrem otroka a otrok rovný
svému panovníku. Jejich „úchylku“
dovršuje fakt, že Boha vidí v někom,
kdo byl ukřižován jako otrok. Císař
chválil sám sebe za nápad, který dostal. Jak je to „velkolepé“! Protože lid bude nenávidět
žháře, za které se rozhodl označit křesťany, bude se jich moci zbavit tak, že všechny jeho
choutky si přijdou na své a bude i oslavován.
Císař Nero po požáru Říma zahájil kruté pronásledování prvních křesťanů, vymýšlelo
se pro ně fantastické mučení, jak napsal římský historik Tacitus. Císařské zahrady dostaly
zvláštní osvětlení z živých pochodní, kterými byli hořící křesťané ve smolných otýpkách na
sloupech a křížích. Někteří křesťané byli zašíváni do zvířecích kůží a předhazováni zdivočelým psům k pomalému roztrhání. V cirku na Vatikánském pahorku se odehrávala krvavá
divadla, při nichž na děti a ženy byly vyháněny šelmy, provádělo se kruté bičování a nechybělo stínání hlav. Tam bylo různým způsobem umučeno nejvíc křesťanů.
Trpěli a umírali v neochvějné víře a naději na život v nebi, i v lásce k Ježíši, z níž čerpali sílu. Apoštol Pavel psal jakoby jejich jménem, připomínajíce prorocká slova žalmu
44,23: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom
všem (mluvíce předtím o pronásledování, soužení a meči) slavně vítězíme mocí toho, který si
nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt… ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 8,36-39)
Pronásledování a utrpení těch, kteří půjdou za ním, Pán Ježíš předpověděl a řekl: „Vydá
na smrt bratr bratra… Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce,
bude spasen.“ (Mt 10,21-22) Tyto pronásledované blahořečil již předem sám Pán Ježíš s povzbuzujícím dodatkem: „Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně
pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“ (Mt 5,12)
Mučednictví je nejvyšší stupeň lásky. Mnozí pohané, vidouce nadšení křesťanů a jejich
statečnost v nejbolestivějších mukách, volali po křtu. A tak církev rostla, čím více ji pronásledovali. Krev mučedníků je símě nových křesťanů. Jelikož pro velké množství nejsou
jména všech římských prvomučedníků známá, slaví církev památku jejich hrdinné smrti
společným svátkem hned po dvou předních apoštolech, popravených rovněž za císaře Nera.
Mezi současným hřbitovem a Svatopetrskou basilikou je kamenem v dlažbě označeno
místo, kde uprostřed cirku, v němž převážně umírali prvomučedníci, stál obelisk, přenesený v roce 1586 na Svatopetrské náměstí.
Zdroj: catholica.cz
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Letní poutě 2017
Neděle 11. 6.
Sobota 17. 6.

Bohumilice

Nejsv. Trojice

10:30 h.

Prachatice

výročí svatořečení JNN

10:00 h.

Javorník

sv. Antonína z Padovy

10:00 h.

Mlynářovice

Neposkvrněného srdce
P. Marie

14:00 h. česko-německá

Zbytiny

Sv. Víta

11:00 h. německo-česká

Sobota 24. 6.

Knížecí Pláně

Narození sv. Jana Křtitele

10:00 h.

Neděle 25. 6.

Zdíkovec

Sv. Petra a Pavla

Nové Hutě

Nejsv. Srdce Ježíšova

11:00 h.

Sobota 1. 7.

Dobrš

Sv. Jana a Pavla

10:30 h.

Neděle 2. 7.

Stachy

Navštívení P. Marie

10:15 h.

Středa 5. 7.

Vícemily

Sv. Cyrila a Metoděje

10:00 h.

Sobota 8. 7.

Nicov

Sv. Martina

11:00 h.

Neděle 16. 7.

Křišťanov

Nejsv. Jména Ježíš

10:00 h.

Želnava

Sv. Jakuba st.

Neděle 18. 6.

Neděle 23. 7.

Sv. Magdaléna
u Zbytin
Svatá Maří
u Vimperka
Sobota 29. 7.

Pěkná

Neděle 13. 8.

9:00 h.

Sv. Marie Magdalény

11:00 h.

Sv. Marie Magdalény

10:00 h.

Sv. Anny

Putkov
Neděle 30. 7.

9:00 h.

13:00 h.

německá
česká
česko-německá

německá

10:00 h.

Borová Lada

Sv. Jáchyma a Anny

Libínské Sedlo

Sv. Anny

Branišov

Sv. Jáchyma a Anny

10:30 h.

Stožecká kaple

Nanebevzetí Panny Marie

16:00 h.

10:00 h.
9:30 h.
česko-německá
pod širým nebem

od 13:00 h. žehnání křížové cesty ke Stožecké kapli
Vacov

Sv. Vavřinec

10:30 h.

Pondělí 14. 8.

České Žleby

Sv. Anny

14.00 h.

německo-česká
pod širým nebem

Sobota 19. 8.

Rosenauerova
kaplička u Schwarzenberského kanálu

Panny Marie Královny

14:00 h.

česká pod širým
nebem

Neděle 20. 8.

Lštění

Nanebevzetí P. Marie

Malá pouť
10:30 h.

Termíny dalších poutí ve vikariátu nebyly do uzávěrky časopisu známy.
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Jubilejní rok
V dubnu jsme uzavřeli výtvarný a literární projekt „Světec
Jan N. Neumann a jeho životní pouť“, který prachatická farnost
ve spolupráci s městem Prachatice vyhlásila na začátku školního roku.
Do výtvarné části projektu přišlo 241 prací, z toho 12 velkoplošných,
kolektivních. Dalších 22 prací je kombinovaných, v nich autoři obrázky
doplnili textem. V literární části se životním příběhem světce nechalo
inspirovat 7 tvůrců, sepsali pověst, úvahu a básně. Odborná komise vybrala vítěze.
Slavnostní vyhlášení výsledků projektu, spojené s vernisáží vítězných prací a doprovodným programem „Den v rodišti sv. Jana N. Neumanna“, se uskutečnilo ve čtvrtek 1. června
v kostele sv. Jakuba. Vítězi z nejvzdálenější školy, která se do projektu zapojila, Šimonovi
z CZŠ sv. Voršily v Olomouci, byla cena předána s předstihem přímo v jeho škole.
Vítězné práce si můžete do září prohlédnout v kostele sv. Jakuba v Prachaticích.
Mgr. Lenka Hanžlová, koordinátorka projektu

Vzpomínka Jiřího Paďoura na Neumannovo svatořečení
19. června uplyne 40 let od svatořečení Jana N. Neumanna, prachatického rodáka, biskupa ve Filadelfii. V roce 1977 byl Jan N. Neumann tehdejším papežem Pavlem VI. prohlášen za svatého, což bylo významnou událostí i s ohledem na normalizační politickou
situaci v tehdejším Československu.
Pozdější českobudějovický biskup Jiří Paďour, který měl tenkrát možnost se procesu
svatořečení v Římě zúčastnit, na beatifikační proces vzpomínal pro Českobudějovický deník takto: „Byl to obrovský zážitek. Viděl jsem tam německy mluvící věřící, ale největším
zážitkem pro mě byli Američané. Bylo jich tam až deset tisíc, neboť svatý Jan byl biskupem
Filadelfie, kde má katedrálu. Viděl jsem klečící Američany, jak se prostě modlí, a všímal si
biskupů, kteří se velmi bratrsky pohybovali mezi ostatními. Kanonizace pro nikoho nebyla
turistickou atrakcí.“
Svátek sv. Jana N. Neumanna, kterému je zasvěcena řada kostelů zejména v USA, proto
slavíme 19. června.
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Boromejky
Kaple sv. Jana Neumanna v Prachaticích
Sestry boromejky opustily Neumanneum v roce 1975, protože si tehdejší komunistický
režim nepřál mít řádové sestry ve městě a neumožnil jim pracovat mezi důchodci. Po 17
letech se sestry opět vrátily do Prachatic. Bylo to v den úmrtí Matky Vojtěchy 21. ledna
1992. První snahou sester bylo obnovit kapli. Do místností po sestrách byli nastěhováni
důchodci a tím se bývalou kaplí procházelo mezi dvěma domy. Postupně byly sestrám uvolňovány pokoje po obyvatelích, ale s rekonstrukcí kaple bylo započato už 14. března. Byly
to především zednické práce a odstraňování dřevěného obložení. Obraz Jana Neumanna,
který byl namalován na pravé stěně ke cti jeho blahořečení v roce 1963, se nám nepodařilo
zachránit, byl zatřen latexovou barvou. Vnitřního vybavení se ujala rodina Janouškova ze
Sušice. Na přání jejich syna – studenta architektury byl interiér ze dřeva proveden v černé
barvě s šedým polstrováním. I když jsme se černé barvy obávaly, měla kaple svůj půvab
a krásu, když se dílo podařilo v krátkém čase realizovat. Chtěly jsme světit kapli 19. června
na svátek Jana Neumanna. Protože byl tehdejší pan biskup Antonín Liška v Římě, svěcení
se odložilo na 25. července, kdy farnost slavila pouť ke sv. Jakubovi. Tehdejší generální
představená Matka Invioláta si přála, aby to byl den opravdu slavnostní a krásný, protože
jako mladá sestra prožila v Prachaticích víc let a rodný dům JNN se jí stal drahým. Navíc
je hluboce propojen s Matkou Vojtěchou, která byla z Neumannea internována do vězení.
Nebylo v našich silách zajistit tuto slavnost po všech stránkách, proto nám pomohly sestry
z našich komunit. Tehdejší představená sestra Bernarda Tůmová o tom v naší kronice píše:
„Celá kongregace se snažila, aby tento den byl opravdu slavnostní. Největší zátěž nesly sestry z Moravských Budějovic. Přivezly všechno pohoštění, od řízků, salátu, až po koláče. Přijely
také sestry ze vzdálené Vidnavy a Města Albrechtic a přivezly přebytky ložnin a ručníků. Již pár
dnů předem přijely sestry ze Znojma-Hradiště a přivezly vybavení pro kapli a ornáty pro kněze. Pomáhaly s přípravou kaple a pohoštěním. Stoly a židle byly zapůjčeny z domova důchodců,
paní vedoucí k nám byla velmi vstřícná a přející. Už od sobotního rána se sjížděli pozvaní hosté. Přivítaly jsme i redemptoristy
z Čech a Rakouska v čele s panem
biskupem Liškou. Ten se stal hlavním světitelem naší kaple. Spolu
s ním koncelebrovali: vikář Václav Hes z Vimperka, prachatický
pan děkan Jaroslav Havrda, vikář František Hobizal z Bavorova,
otec Haase z Vlachova Březí, otec
Jan Hanžl ze Stach, otec Preisler
ze Čkyně, otec Honsa z Volar.
Starý interiér kaple
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Z pozvaných hostů se bohoslužby zúčastnili: přednosta okresu RNDr. Karel Škácha s manželkou, rodina Tetourova, která nám velmi pomáhala od začátku našeho příjezdu, pan Soumar
s rodinou, ten navozoval sváteční atmosféru svou hudbou před začátkem mše svaté. Přišli také
ctitelé Spolku Jana Neumana – pan Soumar starší, Dr. David a pan Ing. Francl. Svým zpěvem
doprovázel celou bohoslužbu místní chrámový sbor pod vedením varhaníka Bohouše Tetoura,
hrou na housle ho doprovázela naše sestra Krista. Byla to opravdu krásná slavnost a všechno je
zachyceno na videokazetě. Pohoštění bylo připraveno ve dvou pokojích a mohly jsme tak všechny,
kdo přišli, podělit a v upřímném rozhovoru se s nimi setkat. Byl to krásný den, kéž Pán Bůh odplatí dobrodincům a všem, kdo nám pomáhali. Jak velikou radost mají v nebi rodiče Neumannovi,
sestra Karolína a Jan Neumann. Kéž nám i dále pomáhá.“
Tolik z kroniky. Podařilo se opravit i vrácené pokoje a sestry zde mohly požehnaně
působit.
Během let nastala potřeba zrekonstruovat celou budovu kláštera, což se podařilo loňského roku, ale kaple zůstala jako poslední. Bylo naší velkou snahou dokončit ji co nejdříve. Tentokrát proběhla velmi důkladná úprava interiéru, který byl navržen architektem
Ing. Janem Dvořákem z Českých Budějovic ve světlém provedení. Lavice a kříž jsou z dubového dřeva, obětní stůl a ambon z imitace bílého mramoru. Kaple má svůj půvab. Zachován
zůstal pozlacený svatostánek, korpus Krista a socha Panny Marie. Svěcení kaple tentokrát
proběhne 10. června. Světit bude pan biskup Mons. Vlastimil Kročil. Jsou pozváni kněží
z vikariátu, významní hosté a dárci jak z Čech, tak z Německa. Dříve byla kaple propojena
s nynější hospicovou kaplí Jana Pavla II. Nyní je naše kaple malá, a proto bychom rády
pozvaly k návštěvě nově posvěcené kaple všechny, kdo budou mít zájem, v odpoledních
hodinách mezi 14.00–18.00. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
S. M. Sebastiana

Nový interiér kaple
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Kláštery
Svatý Jan pod Skalou
Bývalý benediktinský klášter se nachází v jednom z nejmalebnějších míst krasové krajiny Berounska. Jeho areál se rozkládá nad potokem Loděnice, místními obyvateli nazývaným Kačák, těsně před jeho soutokem s vodami Berounky pod vysokou travertinovou
skálou. První zmínka o tomto poutním místě pochází z roku 1030, kdy přemyslovský kníže
Břetislav I. věnoval jeskynní kapli zasvěcenou sv. Janu Křtiteli jinému benediktinskému
opatství, a to Ostrovu u Davle. Brzy nato byl ostrovským mateřincem při kapli založen
dceřiný klášter svatojánský.
Vraťme se ale zpět do doby dávné, do doby knížete Bořivoje a jeho manželky svaté
Ludmily. Hlavní postavou našeho příběhu je poustevník Ivan. Jeho původ sahá do oblasti
Saska a podle legend, kterých v době středověku i později vzniklo několik, byl jeho otcem
obodridský panovník Gostomysl, jenž roku 844 zahynul v boji proti východofranskému
králi Ludvíku Němci. Syn byl v boji zajat a poslán do benediktinského kláštera v Corvay nad
řekou Veserou. Ivan měl časem nastoupit na knížecí stolec svého otce a ujmout se vlády.
Roli vládce však odmítl a vypravil se na misijní cestu do Čech. Jako mnoho jiných poustevníků se usadil v jeskyni v hlubokých lesích. Živil se plody lesa, vodou ho zásoboval pramen
přímo v jeskyni a na pomoc mu přišla také laň, která jej živila svým mlékem. Legenda
vypráví také příběh o zjevení svatého Jana Křtitele, jenž věnoval poustevníkovi svůj kříž.
Takto samotářsky žil po dvaačtyřicet let, až jednou při lovu kníže Břetislav zranil Ivanovu laň a ta jej dovedla k lesní jeskyni. Kníže se snažil svůj neúmyslný čin napravit a zval
poustevníka na svůj hrad, kde by žil v úctě a bezpečí. Ivan však odmítl a dožil svá léta
v jeskyni. Jeho příběh byl poprvé zachycen ve středověké legendě sepsané ve staroslověnštině – O poustevníku Ivanovi, kraloviči korvatském. Původní rukopis se nedochoval,
ale díky mnoha opisům je tato literární památka známa. V kapitulní knihovně Pražského
hradu je uložena latinská, takzvaná Kapitulní legenda, pocházející z roku 1465. Také dvě
nejznámější kroniky, a to první česky psaná veršovaná kronika Dalimilova a Kronika česká
Václava Hájka z Libočan, vyprávějí Ivanův příběh. Z doby barokní pak pochází legenda
sepsaná jezuitským básníkem Bedřichem Bridelem – Život svatého
Ivana poustevníka.
Poustevníci v Čechách žili odděleně od církve. V roce 1732 prosadil pražský arcibiskup založení bratrstva ivanitů, pevné řehole,
jež podpořil také papež Benedikt XIII. Úkolem bratrstva byla péče
o poutní místa, správa kostelů, kaplí a hřbitovů. Bratrstvo však nebylo podporováno habsburskými panovníky, a proto bylo omezeno
přijímání nových členů bratrstva císařovnou Marií Terezií a následně zakázáno a zrušeno jejím synem císařem Josefem II.
O podobě středověkého kláštera není mnoho známo. K jeskyni,
která byla upravena a zařízena jako kaple, byla nejspíše přistavěna
dřevěná stavení konventu. V době husitské tedy nebylo mnoho
co zničit. Hůře na tom byl mateřský klášter v Ostrově u Davle,
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jehož mniši se počátkem následujícího století natrvalo usídlili ve
svatojánském klášteře. Koncem
patnáctého století za vlády Vladislava II. Jagelonského byla započata obnova a založeny první, již
renesanční stavby. Při stavebních
pracích byl nalezen poustevníkův
hrob a nad ním vystavěn kostelík
zvaný hazenburský podle českého
šlechtice Oldřicha Zajíce z Hazenburka, který stavbu financoval.
Barokní přestavba byla zahájena za opata Matěje Ferdinanda Sobka v polovině sedmnáctého století. Starý kostelík byl
zbourán a na jeho místě a nad hrobem Ivanovým byl vystavěn nový jednolodní kostel podle
projektu Carla Luraga. Ten se dopustil osudové chyby, když nechal stavbu budovat na místě
se spodní vodou. Tak došlo k tomu, že se během několika desetiletí porušila statika stěn,
které popraskaly a nebyly schopné udržet těžkou valenou klenbu. Pokusy sepnout budovu
kovovými kleštinami byly marné, a proto byli roku 1710 do kláštera povoláni dva významní
čeští architekti – Kryštof Dienzenhofer a Maxmilián Kaňka. Ti nechali především strhnout
těžkou kamennou klenbu a nahradit ji lehkou dřevěnou, a navíc zesílili obvodové zdi. Tak
byla raně barokní bazilika zachráněna. Se třemi jeskyněmi byla spojena portálem. Jedna
z nich sloužila jako krypta.
Za dalšího stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera byly přistavěny budovy konventu,
knihovny a prelatury. Klášter však byl zrušen v době reforem císaře Josefa II. v roce 1785
a po několika letech prodán v dražbě hraběti Šporkovi. Ten si zde zřídil soukromé obydlí
a textilní manufakturu. Nedaleko klášterního komplexu na skalním výběžku byl v roce
1714 postaven malý kostelík Svatého kříže na památku legendárního zjevení.
Kostel zasvěcený Narození svatého Jana Křtitele je jednolodní barokní bazilika spojená
s jeskyní jednoduchým portálem v jižní části kostela. Zvnějšku jsou jeho stěny členěny
plochými lizénami a stěny v interiéru pilastry s akantovými hlavicemi. Prostor je zaklenut
valenou klenbou s výsečemi. Hlavní oltář i oltáře vedlejší jsou bohatě zdobeny vyřezávanými ornamenty, sochami i obrazy. Před hlavním oltářem se nachází hrob svatého Ivana
se zaskleným sarkofágem.
Také obrazová výzdoba je pozoruhodná. Na jižní stěně je umístěn obraz s tématem Povýšení svatého kříže, který je kopií obrazu Petra Pavla Rubense z katedrály v Antverpách.
Proti němu je obraz Korunování trním, kopie originálu Antona van Dycka. Na kruchtě
můžeme spatřit obraz Založení svatojánského kláštera od Johanna Bachmanna.
Příběhem kláštera Svatého Jana pod Skalou končí naše malá řada vyprávění o významných českých středověkých i barokních klášterech, které byly nejen uměleckými památkami, ale také místy bohaté historie a pamětníky významných osobností. Většina jich je
opravena, restaurována a zve k návštěvě interiérů a prohlídce uměleckých skvostů.
MFK
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Life update
Výchova dětí
Zvládat výchovu dětí je velmi obtížné. Často si nevíme rady a zapomínáme se obracet
na našeho Pána. Je těžké najít vhodný styl výchovy, který by vyhovoval jak dětem, tak
rodičům. Každé dítě je individuální, vyrůstá v jiném prostředí a okolní vlivy v něm mění
charakter, spoustu emocí a pocitů. Neměli bychom být na děti tvrdí ani příliš mírní.
Ačkoli někteří rodiče hledají chyby právě na dětech, neuvědomují si to, že děti se pouze
brání a učí se samy zvládat nové situace v životě, které přicházejí. Je zapotřebí nevidět jen
sami sebe (jakožto rodiče) a zároveň si uvědomovat své nedostatky i chyby, které děláme
špatně v krocích ve výchově. Někdy to pro nás může být bolestné, protože si nevíme rady
a činíme špatně. Naše jednání se poté odráží v životě našich dětí. Měli bychom se učit řešit
problémy s dětmi bez hněvu, křiku a ponižování. Když dítě něco vyvede, objeví se v nás výbušná reakce, které často podléháme, a už ji nemůžeme vzít zpátky. Důležité je trestat děti
s láskou a modlit se k Bohu za to, abychom se nenechali strhnout tím zlým a nereagovali
hned příliš unáhleně a v hněvu, aby se v dítěti nevybudoval vzdor a zloba. Děti vnímají vše
a poté nám dokážou vrátit i naše chování stejnou měrou. Měli bychom se naučit ovládat náš
lidský jazyk, abychom nevypustili z úst něco, co nás pak mrzí a co kolikrát ani nemůžeme
napravit. ,,Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.“ (Přísloví 21:23)
Děti jsou velikým darem a potřebují vyrůstat v klidném, fungujícím rodinném prostředí,
plném porozumění, vnitřní radosti a souhry, kde se budou cítit v bezpečí. Především rodiče
by měli žít ve svornosti a být dobrým vzorem dětem.
Určitě je potřeba si udržovat
autoritu, aby dítě vědělo, co je
správné a co ne. Zároveň bychom
neměli zapomínat být obětaví,
umět je pochválit, povzbudit, pohladit, poděkovat jim, dodávat jim
odvahu, trpělivost, umět jim poradit, radovat se s nimi, důvěřovat
jim a být jim neustálou oporou.
Měli bychom se společně modlit jako rodina, upevňovat vztah
k Bohu i k sobě navzájem. Často
mluvit s dětmi o Bohu (o stvoření světa, o Ježíši atd.) už od jejich
mladého dětského věku, aby věděli, na koho se mohou obrátit.
„Tu mu přinášeli děti, aby se jich
dotkl, ale učedníci jim to zakazovali.
Když to Ježíš uviděl, rozhněval se
a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke
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mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží
království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.“ (Marek
10:13-16)
Je spousta knih o výchově, kde se píše, jak nejlépe vychovat děti, ale my bychom přece
jako rodiče měli sami vědět a zvážit, která výchova je pro naše děti nejlepší. Základem je
snažit se o dobré vztahy mezi sebou a nechat se vést Bohem. Ten jediný nás může učit a dát
nám moudrost a rozum tam, kde strádáme. „Jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš
na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin,
poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“ (Přísloví 2:3-6)
On nás miluje, je tu pro nás a čeká, až mu vložíme do rukou sebe, děti a naše radosti
i starosti. I moudrost praví v Přísloví 1:23-25: „Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova: Protože jsem volala, a vy jste
odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal, každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste
na mé domlouvání.“
Důležité je být tu pro naše děti, umět jim naslouchat každý den, i když to někdy může
být těžké, protože mnohdy přijdou děti s něčím, co je pro rodiče zbytečné a ne vždy pochopitelné. A když dítě něco potřebuje, měli bychom umět zanechat práce a jít za nimi,
obětovat jim svůj čas. Oni nás potřebují, jsme jim ti nejbližší ještě před narozením.
Sami se kolikrát divíme, že děti odmlouvají, když je od nějaké práce vyrušíme, a nechtějí
od ní odejít. Tak i my bychom jim měli jít příkladem a ukázat, že odejít od práce za tím
druhým jde s klidem.
Někdy nám také záleží až moc na tom, jak máme čistou, uklizenou a dokonalou domácnost, ale už zapomínáme na děti, které by si s námi rády popovídaly či si zahrály. Myslím,
že je lepší mít méně naklizeno, ale mít spokojené a šťastné děti.
Také bychom neměli usilovat pouze o jejich budoucí hmotné zajištění (živobytí), spíše
o jejich duchovní růst. Rodiče zapomínají na důležité věci v tomto životě našem i našich
dětí. Máme pracovat na sobě, na duchovním životě a učit se s druhými vycházet. Nejsme
tu pro kariéru ani pro peníze, ale jeden pro druhého, abychom se jednou společně mohli
sejít v nebi.
„Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“
(Matouš 19:23-24)
Bůh chce, abychom o děti pečovali s důvěrou a láskou a odevzdali mu jejich životy. Modleme se tedy za ně a nechme se vést a inspirovat Bohem. 
Lucie Dvořáková
Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou
nezištnost a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru.
S poděkováním účetní a redakce.

13

Vikariáty českobudějovické diecéze
České Budějovice – město
Co do počtu farností patří vikariát České Budějovice
k těm nejmenším. Nenajdeme jich tu ani půl tuctu, takže
si je můžeme i vyjmenovat. K nejstarší českobudějovické
farnosti u kostela svatého Mikuláše (1297), zahrnující
původně celý areál města a jeho okolí, přibyla v roce
1858 nejprve fara při kostele Panny Marie Bolestné
na Dobré Vodě, kde však již od 1777 působili sídelní
kaplani, kteří tu vykonávali samostatnou duchovní správu včetně vedení matrik. Dne 1. ledna 1925 vznikla farnost
při kostele svatého Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí
a 1. července 1990 farnost při kostele svatého Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech. Poslední, pátá farnost v obvodu města byla ustavena
1. 12. 1995 v Suchém Vrbném při kostele svatého Cyrila a Metoděje.
Vedle toho je zde dalších sedm filiálních a klášterních kostelů a můžeme počítat i hřbitovní kapli sv. Otýlie či řadu dalších kaplí (např. nemocnice, školy).
V duchovní správě při farnostech je v současné době ustanoveno čtrnáct kněží a dva jáhni.
Z celkového počtu duchovních přináleží více
než polovina katedrále.
V předhusitském období tvořily České Budějovice společně s blízkým okolím jednu farnost
při kostele svatého Mikuláše, k němuž byl přifařen i filiální kostel svatého Prokopa. Vyšším
článkem pak byl bechyňský děkanát a bechyňské arcijáhenství. Je pochopitelné, že na takto
rozsáhlý farní obvod nemohl stačit jeden kněz,
a tak již na počátku 14. století měl dva pomocníky – vikáře, později tři a řadu oltářníků, kteří
plnili mešní povinnosti u bočních oltářů a kterých v závěru husitského období bylo šestnáct
a po jednom v kapli svatého Jakuba, kostelích
sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele.
Změny přinesla až pobělohorská reorganizace duchovní správy v zemi, kdy místo starších
arcijáhenství a děkanátů byly v Čechách nově
zřizovány vikariáty, jejichž správní obvody
byly vymezeny v souladu s krajskými hraniceČerná věž
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mi. Vikáři vystupovali ve svém správním obvodu jako zástupci biskupa, z jehož pověření
také dohlíželi na duchovenstvo. Územní rozsah jednotlivých vikariátů se postupně měnil,
např. 1725 bylo součástí budějovického vikariátu vedle českobudějovického děkanství ještě
20 dalších farností: Borovany, Boršov, Doudleby, Dubné, Hojná Voda, Hosín, Kamenný
Újezd, Ledenice, Lišov, Nové Hrady, Pištín, Rudolfov, Rychnov u Nových Hradů, Střížov,
Stropnice, Strýčice, Trhové Sviny, Velešín, Zahájí, Žumberk. Samostatný oddíl církevní
správy představovala od samého počátku správa řeholních konventů působících na území
města, neboť závisela vždy na daném řádu a kongregaci, k níž českobudějovické řeholní
domy náležely.
Dle internetových zdrojů sestavil Jaroslav Pulkrábek
Po roce opět v televizi NOE
v anketě Duhové srdce
Tentokrát jsme si vyzkoušely roli porotců, do
které jsme byly pozvány. Byla to pro nás velká čest
spolupracovat s ředitelem NOE P. Leošem Ryškou
a s. Ludmilou Němcovou. Milé bylo i setkání s týmem Martiny Fürstové, kterou za naši diecézi nominovala farnost Třeboň a Majdalena. Pořad bude
vysílán v červnu v nedělním podvečeru.
Lenka Hanžlová a Lucie Hejhalová
Anketa Duhové srdce hledá oblíbené vyučující
v katechetické službě. Anketu vyhlašuje redakce časopisu Duha ve spolupráci s TV NOE.
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Lažiště
Prvního faráře tu měli již
v roce 1360 a kostel tu měli tak
o století dříve. Hřbitov, který
bude zřejmě stejného stáří, tu
mají vyřešený šalamounsky. Je
v centru obce i na jejím okraji zároveň. Lažiště byly vždy
české, a tak se jim vyhnul poválečný odsun a s ním spojená
devastace obce a tedy i hřbitova. Po záboru Sudet v roce 1938
museli obyvatelé říší zabraných
obcí Zábrdí, Kratušín, Drslavice
a Chlístov žádat o propustku,
aby mohli navštívit hroby svých
předků.
Pohřbívalo se tu hojně, novější hroby vesměs nahradily
starší. A tak jako vždy můžeme
u kříže zapálit svíčku za ty, jejichž jména již dnes na náhrobcích nenajdeme. Jak se v kraji
traduje, byli zde pochováni rodiče Mistra Jana Husa. Jenže kdo ví. Reálnou postavou byl
však rychtář Stuchel, jehož rod žil ve špýcharovém domě číslo popisné 15 po tři století.
Za třicetileté války byl
„pro odmítání stravy
a píce od lidu vojenského i s manželkou z tohoto svět zprovozen“. Nebo
sedlák Jíra Jiroušek, ten
zas byl roku 1629 „od
lidu vojenského nanejvýš uprán a shůzen pasem se udusil“. Lažišťský
sedlák Matouš Němec
byl zas vojáky z císařské
posádky, která se usadila
v Drslavicích „zajat a zemřel“. Na podzim roku
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1919 zde řádila španělská chřipka, které padlo za oběť dvacet vesměs mladých
a silných lidí. Tedy více než mužů, kteří
se nevrátili ze světové války, jež skončila
rok předtím. Rozvolnění mravů přivodila chřipka stejně jako válka. Jak uvádí
kronikář, „v této době došlo k uvolnění
mravů, rodily se nemanželské děti, kradlo se, děti nechodily do školy“. Jako by
očekávali konec světa.
Jestliže však pomník obětem epidemie na hřbitově nenajdeme, padlým,
kteří jsou povětšinou pochováni v Itálii
nebo v Rusku, postavili pomník v roce
1936, tedy pouhé tři roky před tím, než
začala válka nová. Avšak ta si bohudík ve
vsi nevyžádala přímou oběť žádnou.
Ale tragických událostí tu měli v minulosti povícero. Například v roce 1912
za velikého sucha dne 4. července vyhořel
„Mejkov“, kde zůstalo stát jediné stavení,
protože nebylo čím hasit. V plamenech
našla smrt jedna žena s třemi dětmi. Jen
o rok později vyhořel statek Jakuba Hodiny v Chlístově, oheň zničil tři dětské
životy.
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Bývaly tu slavné pohřby. Dne
1. ledna roku 1933 měla pohřeb paní
Růžena Zaumüllerová z Pěčnova,
bohatá selka, jež bývala nazývána
„matka chudých“. Na pohřbu bylo
dobrých čtyři tisíce lidí. Lepší pomník by žádný kameník nevytesal.
Pan učitel Leopold Vobořil působil na lažišťské škole plných 52 roků,
a to až do své smrti dne 20. prosince roku 1897, a uložen k věčnému
spánku byl na tomto hřbitově.
Kněžský hrob jsem našel pouze
jeden. Vlevo od vedlejšího vchodu
a s dvojicí jmen. Farář František
Vaclík se snažil svůj chrám zvelebit.
Za jeho působení byly vyměněny
lavice a vylepšeno vybavení chrámu
jak inventářem, tak rouchy. Ještě
v roce nechal 1884 opravit faru, a to
nákladem 848 zlatých 50 krejcarů,
a necelý rok poté, 6. dubna 1885,
skonal a o tři dny později byl uložen
na zmíněném místě.
JP
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Stalo se
Ohlédnutí za dubnem ve Farní charitě
V Charitním domově sv. Dominika Savia
se v dubnu konaly akce zaměřené na Velikonoce. Jednalo se o pečení beránků, kdy si děti
měly možnost vyzkoušet své kuchařské nadání
a upéct si symbol Velikonoc beránky, na kterých
si nakonec společně pochutnaly. Došlo i na zdobení vajíček, kdy si děti měly možnost ozdobit
uvařená vajíčka pomocí barviček, které nanášely válením vajíčka v dlaních. Poté byla suchá
vejce dozdobena samolepkami. V rámci duchovního programu se uskutečnilo velikonoční
setkání s Mgr. Lenkou Hanžlovou, se kterou si
děti mohly popovídat o tom, co přináší radost jim a co Velikonoce znamenají pro ně.
V Domě sv. Petra se konala 4. dubna beseda s novým správcem záblatské farnosti R.D.
Mgr. Šimonem Stančíkem. Tématem bylo postní období v katolické církvi. Při Kurzu dílenských prací vyráběli uživatelé podlahu pro automobilový přívěs. Náplní Gastronomického
odpoledne 16. dubna bylo pečení velikonočních bochánků.

J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
Lhenická farnost se 15. května rozloučila
se svým dlouholetým kostelníkem, panem
Františkem Fenclem. V únoru oslavil sedmdesátiny, přáli jsme mu všechno nejlepší
a netušili jsme, že si ho Pán Bůh tak brzy vezme k sobě. Děkujeme mu za jeho celoživotní
obětavou službu a vyprošujeme mu věčnou
odměnu.
Pan Fencl byl věrným čtenářem našeho
časopisu, těšil se na něj a první z farnosti
si ho kupoval. Vnímal jeho prostřednictvím
všechny radosti i starosti celého vikariátu.
Rád se zúčastňoval všech diecézních i vikariátních poutí s dětmi i s dospělými, rád
putoval na mariánská poutní místa: do Mariazell, na Svatou Horu a hlavně do Kájova.
Jistě není náhoda, že odešel na věčnost právě uprostřed měsíce zasvěceného Panně Marii.
Dbal na dodržování starých farních tradic a zvyklostí. Každý rok organizoval slavnostní
procesí hasičů s farníky ke kapli sv. Jana Nepomuckého na hřbitově. Letos se konalo den
před jeho pohřbem. Vzpomínali jsme na něj. On sám nyní leží „za zády“ sv. Jana a ten mu
jistě „vyšlape cestu“ k Božímu trůnu. Ať mu Pán dá věčnou slávu!
P. Liška
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Stalo se
Pouť u sv. Vojtěcha ve Lštění
Hlavní svatovojtěšská pouť letos
připadla přesně na 23. duben, svátek
titulárního světce, patrona země české
i českých kněží, především však na neděli v oktávu největších křesťanských
svátků, od nedávna zasvěcenou Božímu milosrdenství. Tradičně také nesla
označení neděle bílá podle barvy roucha,
které v raných dobách křesťanských
toho dne odkládali ti, kteří o velikonoční vigilii přijali křest. Silné sluneční
paprsky tentokrát roztajily bělavou pokrývku předcházejících dnů a vrtošivé aprílové počasí ukázalo vlídnější tvář.
Třebaže tomu vnější projevy příliš nenasvědčovaly, půvabný kostelík se záhy zaplnil
početným zástupem poutníků. Namísto hlaholu zvonů, jež padly za oběť dvěma světovým válkám, je dle krásného zdejšího zvyku přivítaly zvučné hlasy žesťových nástrojů.
Na počátku poutní bohoslužby vyzývají ke ztišení i ke vzpomínce na celý uplynulý rok.
Pro očistu duše se dalo využít příležitosti ke zpovědi a k občerstvení očí i hrdla pramene
léčivé pověsti v obnovené kapličce u Dobré vody, které oboje před rokem požehnal diecézní
biskup V. Kročil.
Jako host k oltáři z Českých Budějovic zavítal generální vikář Mons. ThLic. David Henzl.
V promluvě vyšel z příběhu Janova evangelia o apoštolu Tomášovi, který bez hmatatelného
důkazu „nemohl“ uvěřit ve vzkříšení Krista, jehož tváří v tvář následně vyznal jako svého
Pána a Boha (J 20, 19 31). Rovněž pražský biskup sv. Vojtěch se setkával s nevěrou. Ovšem
víra ve Vzkříšeného dokáže býti člověku velkou oporou, posilou a útěchou zvláště ve velmi
náročných až mezních situacích, které může život přinést.
Dá-li Bůh, těšíme se na shledanou o letní pouti ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
v neděli 20. srpna 2017.
Sp.
Farnost Lhenice ve spolupráci
s místním hasičským sborem uspořádala v neděli 14. května slavnost sv.
Jana Nepomuckého. Vynesením hasičských slavnostních praporů a pochodem na lhenický hřbitov se následně konala malá bohoslužba u kaple sv.
Jana Nepomuckého.
Jan Klein
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Pouť do Svaté země
Kumránské svitky a Ježíš
Když už jsme věnovali Kumránu tolik času, zůstaňme tu ještě tentokrát. Zbývá nám
odpovědět na otázky, které se vynoří, jakmile si uvědomíme, že kumránská komunita existovala ještě za Ježíšova života a v době formování prvních křesťanských obcí v Palestině:
Věděli Kumránci o Ježíšovi? A on o nich? Jaký byl jejich vztah? Mohli se vzájemně ovlivňovat? V čem se jejich učení shoduje a čím se liší? Všichni to přece byli zbožní Židé, chtěli
poctivě sloužit Bohu a záleželo jim na věrném zachovávání Zákona!
První zprávy o objevech u Mrtvého moře vyvolaly senzaci: „Konečně se dovíme pravdu
o křesťanství. Konečně se ukáže, jaký je to podvod!“ Jiní kontrovali: „Konečně se potvrdí, že Ježíš opravdu žil a to, co je o něm psáno v evangeliích, je pravda!“ Následující léta
studia a výzkumů však nepotvrdila ani jedno z těchto krajních stanovisek. Ukázalo se, že
mezi kumránskou komunitou a počínajícím křesťanstvím není žádná přímá souvislost. Ve
svitcích není ani nejmenší zmínka o Ježíšovi a jeho učednících a na druhé straně, pokud se
v evangeliích naráží na nějaké názory, které zastávali esejci, tak jen nepřímo a bez uvádění
toho, že jde o ně. Pokusme se krátce shrnout to podstatné:
Svitky, nalezené v lokalitě Chirbet Kumrán, pocházejí – jak dosvědčují historické, archeologické a paleografické důkazy, včetně zkoušky pomocí radioaktivního uhlíku C14 – vesměs
z doby před rokem 68 po Kristu. Jsou tedy starší (ve výjimečných případech stejně staré)
než nejstarší křesťanské texty. Je zřejmé, že případný vliv mohl jít pouze jedním směrem
– od Kumránců k Ježíšovi. Jsou psány hebrejsky a aramejsky, jen několik fragmentů řecky (Nový zákon je celý v řečtině). Komunita, jíž patřily, existovala od poloviny druhého
století př. Kr. do roku 68 po Kr. Původně se skládala výhradně z kněží, kteří byli vypuzeni (nebo na protest odešli) z jeruzalémského chrámu. Byli to legitimní kněží, odvozovali
svůj původ od Sádoka, nejvyššího kněze krále Davida. Do Judské pouště je přivedl muž
nazývaný „Učitel spravedlnosti“. Nevíme o něm nic určitého – neznáme jeho jméno a nedokážeme ho ztotožnit se žádnou známou historickou osobou. Pravděpodobně předtím
zastával úřad nejvyššího kněze. Sestavil pro ně Řád jednoty a pravidla, kterými se řídili.
Na přelomu druhého a prvního století př. Kr.
se k nim začali přidávat i další Židé. V době
největšího rozkvětu jich bylo několik set. Netvořili však izolovanou skupinu. Byli krajně
konzervativním křídlem velkého a vlivného
směru v raném judaismu, esejců. Ti žili rozptýleni po celé zemi, jak dosvědčuje Josephus
Flavius: „Neobývají jen jediné město, nýbrž ve
velkém počtu se usazují v každé obci.“ Ježíš nemusel odcházet na poušť, aby poznal, jak žijí
a jaké jsou jejich názory. Jako potulný kazatel
se s nimi mohl setkat kdekoli – v Galileji, po
celé Palestině i v okolí Jeruzaléma.
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Co s nimi měli první křesťané společného? Sdíleli totéž území, byli členy téhož národa.
Byli oddanými a zbožnými Židy, dodržovali Zákon a považovali ho za Boží milostivé zjevení.
Přijímali ho s láskou a hledali v něm Boží vůli. Měli společné nepřátele uvnitř judaismu: zákoníky, chrámovou aristokracii, saduceje a některé (ale ne všechny) farizeje. Sdíleli naději,
že Bůh nezapomněl na své sliby, naopak, že je právě teď naplňuje. Souhrnně lze říci, že si
byli podobní v mnoha podstatných věcech.
Ale ještě víc bylo rozdílů: Ježíšova skupina byla otevřená, esejská uzavřená a obě zastávaly velmi rozdílné názory na ty, kdo k nim nepatřili. Kumránci mezi sebe jen tak někoho
nepřijali, leda po dlouhé čekací době a náročných zkouškách. Ježíš naopak vstupoval do
společenství s jinými lidmi prakticky všude a své učedníky povzbuzoval: „Kdo není proti
nám, je s námi.“ (Mk 9,40).
Ježíš zdůrazňoval lásku, a to do té míry, že vyzýval i k lásce k nepřátelům: „Milujte své
nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,44). Naproti tomu kumránští esejci
při každoročním obnovování smlouvy proklínali ty, kteří k nim nepatřili („syny tmy“, jak
je nazývali): „Buďte prokleti ve všech skutcích své hříšné zkaženosti. Ať na vás Bůh dopustí teror
z ruky mstitelů … Buďte bez milosti prokleti podle všech svých temných skutků. Buďte zatraceni
v temných místech neustávajícího ohně.“ (1QS 2,5-8). Takové smýšlení (zejména vzhledem
k Římanům) ve svých důsledcích vedlo k národní katastrofě v roce 70 po Kr.
Ježíš se, na rozdíl od Kumránců, kterým to bylo přísně zakázáno, stýkal s prostými
lidmi, s malomocnými, vyvrženci a se ženami. Oslovoval celníky, hříšníky a nevěstky. Měl
rád dobrou společnost, přijímal pozvání na hostinu i od předních farizeů. Jeho kritici ho
nazvali „žroutem a pijanem vína, přítelem celníků a hříšníků“ (Lk 7,34; Mt 11,19). Rozhodně nebyl žádným asketou jako esejci. Ti žili v zajištěné izolaci na poušti nebo v ghettech
na okraji měst a vesnic, chráněni (duchovní) hradbou před těmi, kteří by je mohli svést.
Ježíš mluvil jednoduše a dával přednost obrazné řeči. Evangelia lze snadno pochopit,
kdežto svitky od Mrtvého moře jsou obtížné. Kumránci často psali v šifrách, aby svou
zvěst skryli před nezasvěcenými. Byli uzavřenou, tajnou společností, zatímco křesťanství
je otevřené.
Ježíš s nimi sdílel obdiv k některým knihám Písma, například k Izajášovi a dalším velkým prorokům, ale na rozdíl od jejich krajně konzervativního přístupu vykládal posvátné
spisy „liberálně kriticky“. Markantně se to projevilo v postoji k sobotě: zatímco on zdůrazňoval, že sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu, esejci (jak píše Josephus ve Válce
židovské 2,147) „byli ze všech Židů nepřísnější v odmítání práce o sedmém dni.“ V Damašském
spise čteme: „Ať nikdo nepomáhá zvířeti při porodu v sobotním dni, a když zvíře padne v sobotu do studny nebo do jámy, ať jej nikdo v sobotu nevytahuje!“ (CD 11,13). Ježíš, když
mu vyčítali, že v sobotu uzdravuje, se naproti tomu tázal: „Je někdo mezi vámi, kdo by měl
jedinou ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, aby ji hned neuchopil a nevytáhl?“ (Mt 12,11)
a dodal: „Oč větší cenu má člověk než ovce!“
Podobných shod a rozdílů je tolik, že je tu všechny nestačíme uvést. Na to jsou odborné
studie, dostupné nyní hojně i v češtině. Pomáhají nám pochopit mnoho z toho (dobové
pozadí, obrazný způsob mluvy apod.), čemu jsme v různých narážkách v evangeliích dosud
málo rozuměli. Přispívají nám tím k lepšímu poznání Krista a jeho učení.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Milli Hojdekrové
Narozena:
Rodina:
Vzdělání:
Záliby, koníčky:

9. září 1950
manžel, dva synové
SZTŠ
zvířátka, toulání v přírodě, fotografování

Můžeš prozradit něco z Tvého života, dětství?
Otevírám knihu života a poznání šetrně, abych ji nepoškodila dříve, než jí začnete rozumět.
Začnu od stránek svého narození. Narodila jsem se 9. září v roce 1950 v dnes již v zaniklé
šumavské vísce Městská Lada na hájovně u své babičky a dědy hajného. Od malička jsem
byla vychovávána k lásce k přírodě, ke všemu co v ní žilo. Měla jsem moc hezké dětství.
V roce 1955 se děda s rodinou přestěhoval na hájenku na Radosti. O dva roky později
byl přeložen na hájenku „Babůrek„ na Nové Hutě.
A co bylo dál? Kam jsi z takové samoty chodila do školy?
Opět jsem putovala se svou babičkou a dědou na novou hájenku. Bylo mi sedm let, když
jsem začala chodit do školy na Nové Hutě do pětitřídky, kam jsem chodila 5let. Hájenka
„Babůrek“ byla poslední hájenkou. Děda odešel do důchodu a odstěhovali jsme se do obce
Zdíkov, kde žiji i dnes.
V roce 1963 jsem začala navštěvovat školu ve Zdíkově. Zde jsem dokončila své základní
vzdělání.
Jaké bylo Tvé další vzdělávání?
Chtěla jsem se stát učitelkou v mateřské škole, nebo studovat na lesnické škole v Písku.
Nezdařilo se ani jedno. Nevzdala jsem to, chtěla jsem vystudovat za každou cenu střední
školu. A tak jsem se dostala na školu SZTŠ v Dubu. Zpočátku to pro mne nebylo lehké. Bylo
to zcela jiné zaměření. Ale člověk si zvykne na všechno. Stále jsem však snila, že budu učit
nebo že se stanu veterinářkou. Často jsem při praxi asistovala při veterinárních zákrocích.
Na škole k mým zálibám patřili koně. Pohled z koňského hřbetu, rozhled po kraji byl úžasný
zážitek.
Splnilo se Ti Tvé přání učit nebo být veterinářkou?
Bohužel nesplnilo. Ve 4. ročníku jsem se vdala a další studium šlo stranou.
Kde jsi pak pracovala?
Mé první místo bylo na geodézii v Prachaticích. Byla to velmi zajímavá práce. Pracovala
jsem na oddělení evidence nemovitostí. Naše práce nespočívala jen v kanceláři. Vyjížděli
jsme na místní šetření do obcí a dávali tak do pořádku zaevidování nemovitostí.
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V roce 1971 se mi narodil první
syn Petr a já jsem odešla na mateřskou
dovolenou. Po půl roce jsem se vrátila
do práce znovu na geodézii. Dojížděla
jsem ze Zdíkova, a tak to bylo docela
náročné. Odjížděla jsem po páté hodině ráno a vracela se domů večer. Ještě
že jsem měla svoji tolik milovanou babičku, která se o syna starala.
Má práce na geodézii byla opět přerušena těhotenstvím. V roce 1973 se
mi narodil druhý syn Pavel. Pak již jsem
dojíždět za prací nemohla. Po dvou letech jsem si našla práci ve Vimperku na
stavebním podniku, kde jsem byla 17
let. Přestěhovali jsme se do Prachatic
a já začala pracovat v DRUPOSU, v projektové organizaci až do roku 1989. Znovu stěhování,
tentokrát do Vimperka.
Doba po revoluci nebyla pro mě příznivá. Onemocněla jsem a práce odpovídající středoškolačce nebyla. Několik let jsem byla uklízečkou v různých restauračních podnicích,
později na gymnáziu ve Vimperku. Těžce jsem to nesla. S pomocí dobrých přátel jsem získala místo u armády jako sekretářka velitele posádky. Začala jsem znovu získávat jistotu
a věřit lidem, získávala jsem krůček za krůčkem sebevědomí, že jsem potřebným člověkem.
Sloužila jsem jako civilní zaměstnanec v armádě 7 let. Kasárna byla zrušena a já byla
opět bez práce. Znovu jsem začala mít zdravotní problémy, které byly vážné. Byla mi diagnostikována zhoubná nemoc. Bylo pro mne velmi těžké se s tímto vyrovnat. S pomocí rodiny jsem se odpoutala ode dna a začala jsem nabírat sílu a věřit, že se uzdravím a budu žít.
Pověz nám něco o svých zálibách, koníčcích?
K mým největším koníčkům patří toulání přírodou s fotoaparátem na krku a zachycovat
nádhernou šumavskou přírodu, život v ní. Obdivuji šumavská jezírka, Plešné jezero, Jelení
jezírko, místa v zaniklých vesničkách, Krásnou Horu, Kamennou Hlavu a jiná romantická
zákoutí v každém ročním období. Ráda se na tato místa, v nichž je i kus historie, vracím.
V přírodě čerpám další sílu. Příroda je skutečně lékem na mé zdraví. Dokáže dokonale
pročistit hlavu, uvést do klidu a zapomnění.
Ráda navštěvuji oboru jelenů a daňků. Tam dokáži být a pozorovat, samozřejmě natáčet
a fotit celé hodiny. Není nic krásnějšího, než tiše sedět a vnímat ptačí zpěv a vidět klidně
pasoucí se stádo laní s kolouchy. Miluji přírodu, říkám to všem, i svým odrostlým dětem
a vnoučatům, je to můj život a oni chápou.
K mým zálibám také patří objevování a následná obnova malých sakrálních staveb, křížků. Je jich celkem 15 obnovených v různých částech Šumavy. Mám na jejich obnově nepatrný podíl, obnovuji na tabulkách křížků zbožné nápisy, uklízím okolí. Ostatní nechávám
na restaurátorovi. I z toho mála mám radost, když se obnova podaří dovést do konce.
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A Tvůj odkaz na závěr?
Rozhovor bych ukončila těmito slovy:
Tam v krásné Šumavě byla víska rodná, již zanikla, je opuštěná.
Jen vzpomínka na ni zůstala hluboko v mém srdci.
To dětství překrásné, vrať se mi ještě na chvilku zpět,
do míst kde v hrách
jsem prožila své dětství, svůj mladý věk.
Z rodné hájenky, na louky plné květů, do zeleně lesů, hleděla jsem bezstarostně.
V malé světničce, kde jsem se narodila, na klíně maminky jsem obklopena láskou žila.
Můj děda ten učil mě přírodu znát, neničit ji, ale milovat.

Doteky něhy
Ing. Stanislava Tomešová je autorkou myšlenky Doteky něhy pro Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích. Ve volném čase se věnuje muzice. Působí jako houslistka v Pošumavské
komorní filharmonii, jako zpěvačka sboru Česká píseň, zpěvačka a houslistka folklórního
souboru Libín S v Prachaticích, s kytarou a zpěvem příležitostně doprovází mše svaté.
Už několik let do Domova M. Vojtěchy dochází s kytarou jako dobrovolnice a společně
s klienty zpívá písničky, které znají z doby, kdy ještě byli v aktivním věku. Vypozorovala, že
zpívají velmi rádi a každý má nějakou tu svou oblíbenou. Jak nemoc postupuje, nezpívají
už všichni, přesto hudbu vnímají, jak jejich momentální zdravotní stav dovolí.
Projekt „Doteky něhy“ je série koncertů vždy na určité konkrétní téma. Pohlazení,
lásku, něhu, přijetí, laskavost, lidskost všichni potřebujeme, zvláště pak staří bezbranní
dědouškové a babičky. První úspěšný koncert se konal k poctě Panny Marie, bez které
bychom se neradovali z narození Mesiáše a neslavili slavné Ježíšovo Zmrtvýchvstání.
V druhém koncertu chce přiblížit krásné léto v lůně Šumavě, tj. slunce, modré nebe,
čistou vodu, šumící les, vůni čerstvě pořezaného dřeva, humor, písničky, usměvavé tváře.
Koncert se uskuteční 15.6.2017 od 18.00 hodin v kapli Domova Matky Vojtěchy.
Je určen obyvatelům domova, jejich rodinným příslušníkům, přátelům, známým a všem,
kteří se jakkoli o důstojné žití klientů starají, včetně dobrovolníků, a také těm, kdo chtějí
přijít a pobýt, tedy i veřejnosti. Program je vhodný i pro děti.
V hudebně zábavném posezení tentokrát budou znít písničky z vystoupení folklórního
souboru Libín S, které se zpívají v létě na Jeleních Vrších, na Ježové a jiných místech při
ukázkách plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanálu. Zazní zde také jedna
z pohádek z obou stran Šumavy, kdy vypravěčkou bude paní Helena Svobodová.
Podvečer bude provázen nádhernými fotografiemi pana Hynka Hladíka, aby návštěvníci koncertu měli ucelenou představu o tom, o co v létě na tomto místě Šumavy jde. Vše
bude zasazeno do prostředí nově upravené kaple DMV. Bude-li pěkné počasí, otevře se také
ven, aby si lidé mohli vybrat příjemné místo.
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Stojí za přečtení
Hans Buob
Dar rozlišování duchů
Kniha vznikla na základě tří autorových přednášek. Její
první část je rozjímání o Duchu svatém. Možná se o něm
mnoho mluví a je málo vzýván. Snad se příliš zdůrazňuje
naše vlastní přičinění a málo se bere zřetel na proměňující
sílu Ducha svatého.
Duch svatý je méně často obsahem zjevení a adresátem
modlitby. Je však předpokladem a umožněním zjevení a bez
něj se nemůžeme modlit k Otci ani k Synu. Je obrazem
nezištné Boží lásky. Když Duch svatý chybí v teologii i ve
zbožnosti, je to nebezpečné. Vede to k nepochopení Božího
jednání a k chybnému vnitřnímu postoji vůči Bohu – předepisujeme mu, co má udělat podle naší vůle.
Druhá část se zabývá darem rozlišování. Jde o takové rozlišování, které už není možné
jen přirozeným rozumem, o rozeznání skutečného a zdánlivého dobra. Někdy to, co se
zdá lepší, odvede od skutečného dobra. Co je od Ducha svatého, co od toho Zlého, co od
našeho já? To je třeba zkoumat, dokonce i u prorockých slov. První věta může být od Boha,
další je čistě lidská. Nedá se také tvrdit, že to, co řekl nějaký dobrý člověk, je vždy dobré.
Ani všechno, co řekl nějaký světec, nemusí být svaté – i svatí se mýlili. Může se stát, že
Bůh skrze někoho učiní zázrak, ale tím ještě není řečeno, že každé jeho slovo je pravdivé.
Boží Duch nikdy není v rozporu s láskou. Je-li něco v rozporu s láskou, je to egoismus,
který je většinou zneužit duchem zla. Bůh nejde proti naší svobodě, na rozdíl od duchů
zmatení, kteří na svobodu nedbají. Boží Duch si neodporuje, nejedná proti Božím nebo
přírodním zákonům. Avšak duchové zmatení často dávají nepřirozené nebo nesmyslné
pokyny. Sem patří zanedbávání stavovských povinností kvůli evangelizaci. Boží Duch nás
také nechává zrát a růst. Pokud nás zachvátí neklid a chceme se stát svatými během jednoho dne, nepochází to od Božího Ducha. Boží Duch dává podněty k činnosti. Člověk, který
se stává lenivým, určitě není veden Duchem Božím. Duchové zmatení vedou k pasivitě
a zlehčují důležité úkoly.
Duch Boží nás činí citlivými na naše hříchy, zároveň dává novou odvahu a novou naději
i při největším selhání. Zlí duchové staví naše chyby do tak špatného světla, že upadneme
do beznaděje a pasivity. Boží Duch mi dává objevovat, jaké mám obdarování pro službu
druhým. Může jít o malé věci. Přivádí vždy k Ježíši. Duchové zmatení od něj odvádějí, často
pod záminkou nějakého mimořádného duchovního výkonu, abychom pak byli přetíženi
a získali zpitvořenou představu Boha vyžadujícího takové úsilí. Jedná-li se o působení Božího Ducha, přivádí to vždy k podstatnému. Duchové zmatení nám zabírají čas, abychom
se prali s podružným.
Duch svatý se nevnucuje, chce být vzýván. Prosme o jeho působení v životě jednotlivců
i společenství a stále více se otvírejme jeho působení.
Romana Bilderová
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Mše svatá
Z myšlenek Otce biskupa Hloucha
Končíme cyklus úvah o mši svaté. Prošli jsme podrobně všechny její části a letošní ročník
jsme celý věnovali svatému přijímání i tajemství eucharistie v širším kontextu. Nechali
jsme se unést slovy dávných mystiků, naslouchali jsme výrokům koncilů, četli jsme z papežských encyklik a exhortací. Teď se vrátíme domů, do českobudějovické diecéze, a dáme
se oslovit myšlenkami jednoho z jejích nedávných pastýřů, Otce biskupa Josefa Hloucha.
10. června uplyne 45 let od chvíle, kdy v pověsti svatosti odešel na věčnost, a na konci léta,
7. září, si připomeneme 70. výročí jeho nástupu na biskupský stolec v Českých Budějovicích. My, kdo jsme ho znali osobně, víme, že to byl citlivý a citově založený člověk. Každý
takový nejsme. Navíc získal klasické vzdělání už před téměř sto lety. To se samozřejmě
odráží ve způsobu vyjadřování. Ale až se do jeho textů začteme, přestane nám to vadit.
Myšlenky jsou – pro někoho možná překvapivě – stále velmi aktuální.
Začněme úryvkem z jeho nástupního pastýřského listu (7. září 1947): „Ježíš přišel, abychom žili! Nedívejme se na náboženství jako na vedlejší zájem člověka. Kdykoliv slyšíte Ježíše
mluvit o nejdůležitějších pravdách, vždy se setkáte se slovem závratné výšky a hloubky: život! A to
slovo může míti obsahem moře blaha nebo moře slzí. O život tu jde, pravý život. Nemá-li se svět
státi hotovým peklem, musí mu zářit pravda Kristova, láska Kristova, Kristova moc! Vím, drazí
diecesáni – když se řekne ,život‘, nejeden zaslzí. Máš, bratře, sestro, těžký život! Nuže, pojďme
k Ježíši s onou žíznivou touhou, s jakou chceme žít a životu to nejkrásnější dát. Budeme odpovídat
za každou chvilku života – chtějme životu vtisknout pečeť, že jsme všude byli libou vůní Kristovy
lásky, pokory, obětavosti. Proto zpět ke svatostánkům, kde je živý Ježíš, k oltářům, na kolena
k jednomu: Věřím, k volání: ,Pane, zůstaň s námi!‘ Ať nejdeme životem tak strašně sami! – Ježíš
znamená závazek pro lidstvo. Buď lidstvo přijme jeho ideály a bude žít, nebo vše krásné
zhyne. Po letech rozpoutaných vášní, v době, kdy ztvrdla lidská srdce (text vznikl dva roky
po 2. světové válce, ale totéž platí i o naší době), nepřestává Ježíš – Ukřižovaná láska – hlásat
svou metodu: tj. způsob, jak spasit svět. Je to
oběť lásky za druhé! Bez oběti se nic nezbuduje, nic se nezvelebí a neudrží. Bez oběti za
druhého mizí štěstí rodin, hyne hospodářství
obcí, blaho země. Ne tedy násilí, úskok, lež,
krádež, nýbrž láska, oběť, pravda, poctivost,
láska k Bohu, která je jedinou základnou pravé lásky blíženské.“
Rozjímání o eucharistii věnoval drobné
dílko „Ježíš, Bůh svátostný, Posvětitel života“, které vyšlo v Olomouci v roce 1941,
tedy ještě předtím, než se stal biskupem.
Čiší z něho láska ke svátostnému Spasiteli,
ale také touha zapálit lásku k němu v srdcích věřících: „Na Kalvarii získal nám Ježíš
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možnost spásy, ale nikdo nebude spasen, kdo nechce míti vnitřního spojení s touto obětí Kristovou, kdo na ní nechce mít účasti. Podílu na oběti Kristově se nám dostává právě mší svatou.
Proto Církev přikazuje obětovat mši svatou, poněvadž Ježíš to nejdřív přikázal: ,Toto čiňte na
mou památku!‘ Přikazuje, poněvadž nemůže dopustit, aby tys živořil beze mše svaté, aby tvůj
týden neměl slunce, tvé jaro květů, tvé léto žní. Ty, matko, i k jídlu nutíš dítě, když málo jí; víš,
že by nevyrostlo, že by onemocnělo! Může dopustit Církev, tvá Matka, abys trpěl podvýživou,
abys žil život chudoby, když můžeš žít život duchovního bohatství? Může matka Církev dopustit,
abys byl vydán v nebezpečenství drtivých křížů života a nezdolných pokušení, když bys nečerpal
z požehnání mše svaté?“
„Nepovažujme mši svatou za soukromou pobožnost, kterou snad lze konat, když je člověk
v dobré náladě. Mše svatá je bohoslužba. Bůh má právo, abychom ho ctili tím nejvznešenějším.
Může se spokojit s nějakým roztržitým zdrávasem, pomodleným někdy odpoledne, když ty máš
možnost obětovat mši svatou? Nedopusťte, aby den Páně ztratil svou poesii, posvěcení, krásu. Na
nedělní mši svaté závisí zdraví duše, spokojenost, vyrovnanost a často i zdraví těla. Nedopusťte,
aby musel Ježíš, obětovaný na oltáři, když vy tam nejste, volat: ,Kde je to mé dítě, které tolik
miluji? Chystal jsem mu požehnání pro celý nastávající týden, proč nepřišlo?‘ … Učiňme mši
svatou středem života! Žádný náš úkon nemá větší ceny, žádná jiná modlitba nemá takové moci
a posvěcení.“
„Když vidíme, jak se Ježíš obětuje, jak chce dobrovolně takřka viset na kříži na smír za nás,
zdaž to nebudí v nitru největší odpor ke hříchu, zdaž to vše nevolá, aby i náš život byl obětí svatou, čistou, neposkvrněnou? Obětí vykoupil Kristus tento svět, oběť dává životu to nejkrásnější.
A mše svatá učí nás naplnit život obětí. Jak krásně se to žije, když se vrátíme z nedělní mše svaté
s předsevzetím, že si chceme býti obětníky, že chceme ve své lásce dát bližnímu aspoň něco ze
svého Spasitele! Když vidíme, jak se Ježíš všeho vzdává pro velkou myšlenku naší spásy, zdaž
nám to neříká, že pravá radost není v tom, abychom vše měli, nýbrž abychom se mnohého vzdali
a žili velké myšlence křesťanské rodiny, svatého manželství, hrdinného mládí? Vždyť vzdáti se
něčeho, neznamená tu věc ztratit, nýbrž nalézti v Bohu něco mnohem krásnějšího. A tak vidíš,
že právem oltář nechce nic víc, a nic méně, než tebe. Chce, abys srdce své učinil oltářem, na němž
podáš Bohu a bližnímu to nejkrásnější. Chce, abys oběť života nosil k oběti oltáře, aby tak všechno,
co činíš, co trpíš, bylo spojeno s obětí Kristovou a tím aby vše tvé nabylo ceny Kristovy! Jít na mši
svatou znamená i ochotu, dát se Kristem proměnit, dát se povýšit jeho křížem. Chceš-li tedy co
nejvíce ze mše svaté mít, nalezni vždy v nitru něco, co má býti povýšeno, proměněno z pozemského
v duchové, z pomíjejícího ve věčné.“
„Svaté přijímání jest poklad, jehož nelze ničím nahradit. Zamilujme si je! Přijdou sice posměváčci, i vášně a budou nám hledět zatarasit cestu ke stolu Páně. Odpovězme na všechny ty námitky
se sv. Pavlem: ,Vím, komu jsem uvěřil, a mám jistotu.‘ Volejme se zástupy, jimž Kristus slíbil chléb
věčně sytící: ,Pane, dej nám toho chleba!‘
Drazí, svěřil mi vás Pán Bůh! Vás všechny, kdož to dobře myslíte se svou věčností, zvu… :
nežijte bez Ježíše. Chtějte jako sv. Augustin raději všecko ztratit a Boha nalézt, než vše nalézt
a Boha ztratit. Pro život, který vám tu Pán Bůh ještě dopřeje, pro hodinku smrti, pro den slavného
vzkříšení vás prosím, berte a jezte, přijímejte často, možno-li denně. Amen.“

29

Rozloučení
Prachatickou farnost čeká velká změna. Na časté výměny kaplanů už jsme si trochu zvykli,
během posledních 3 let se tu vystřídali tři. I letos odchází P. Vojtěch Vágai z postu farního vikáře,
aby byl plně nasazen pro službu diecézní mládeži. Během roku se prokázalo, že opravdu nejde tato
dvě poslání zvládat najednou, tak mu děkujeme za vše dobré, co pro prachatickou farnost udělal,
a přejeme Boží provázení a dary Ducha sv. do dalších let.
Výměna vikářů se však dotkne celého prachatického vikariátu. P. Josef Sláčík odchází z této
služby po 13 letech, a to na opačný konec diecéze, než byl přes 20 let zvyklý. Loučení bude těžší,
a tak k němu chceme přispět několika střípky pohledů lidí, kteří s ním něco prožili.
To, co nám otec Josef během svého působení v prachatické farnosti předal, má pro nás
takový význam, že žádné „díky“ nevyváží hodnotu toho, co jsme od něj dostali. Tím nemyslím jen na to, jak nás akolyty ve službě vedl, ale i na jeho snahu přizvat co nejvíce laiků
k aktivnímu podílení se na liturgii církve. Chci Ti, Josefe, poděkovat za nádherná páteční
setkání, při kterých jsi nám přibližoval hloubku eucharistie; setkání, při kterých jsme mohli
zachytit něco z Tvé velké eucharistické úcty, a tak prohloubit vlastní víru a modlitbu. Děkujeme Ti jednoduše za to, že jsme Ti mohli být k ruce a pomoci tam, kam jsi nás poslal. Ať
Tě Bůh provází svým požehnáním i na novém působišti v Pelhřimově, Ti přejí a za Tebe se
modlí všichni akolyté. 
Pavel Ludačka (red. zkráceno)
P. Josef je muž modlitby! Děkuji mu spolu s dětmi, že nám ukazoval krásu liturgie.
Nedělní mše svatá, kterou on sloužil, byla vždy těžištěm pro život farnosti i nový týden
každého z nás. Nezapomeneme na jeho udělování svátostí. Vždy jsme poznávali, jak jsou
pro něho důležité, a tím i nám předával lásku k nim a ke Kristu v nich přítomnému.
katechetka Lenka
Na našeho vikáře, kterému i ten nejmenší ministrant neřekl jinak než Josefe, budeme vzpomínat navždycky. Vždyť pro mnohé z nás, a zvláště pro ty mladší, to byl kněz,
se kterým jsme prožívali velkou část nebo i celou naši ministrantskou „kariéru“. S Josefem jsme jako ministranti nikdy nemuseli
být v nějakém stresu nebo strachu, že něco zkazíme nebo že na
něco zapomeneme, Josef bral všechno s humorem a nikdy se na
nás nijak moc nezlobil. Rád vzpomínám například na vtipnou situaci, kdy Josef přinesl přímo na ranní mši v Prachaticích hadrového
panáka, oblečeného do ministrantského oblečení, který byl větší
než polovina ministrantů. Pro každého z nás ministrantů byl Josef
skvělý „parťák“, který nezkazil žádnou legraci, a u každého zanechal vzpomínku v jeho srdci.
Petr Šrámek
Děkujeme otci Josefovi za bratrské přátelství i otcovskou péči
o naše duše. Zvláště za to, že nám připomínal specifikum naší
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farnosti v rámci odkazu sv. Jana Nepomuka Neumanna, za zavedení čtyřicetihodinové adorace v naší
farnosti, také za vedení modlitby za uzdravení, semináře Život v Duchu sv. či zorganizování semináře
s O. Eliasem Vellou a vůbec za vše, co jsme od něho
přijali jako vzácný dar a co lze stěží plně vypočítat.
Těžko se nám s Tebou, Josefe, loučí. Přejeme Ti
pro nové působiště plnost darů Ducha svatého a vše,
co budeš pro svěřené potřebovat. Ať Tě provází Boží
požehnání na přímluvu Panny Marie a sv. Jana Nep.
Neumanna.
Za sestry boromejky sestra Alena
Josífek, jak Pateru Sláčíkovi důvěrně říkáme, zanechává v hospici nesmazatelnou stopu.
Jím sloužené bohoslužby byly vždy posilou a podporou v naší nelehké službě. Kromě pravidelných mší sv. v pondělí v hospici a ve středu v DMV krásně vzpomínáme na, dnes již tradiční, poutě Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční). Nejdříve litanie k Janu Pavlu II.
v hospicové kapli před ostatky velkého polského papeže, jenž tento milý svátek ustanovil,
poté průvod do kaple Božího milosrdenství v DMV a zde mše svatá. Pater Josef, to pro nás
je vždy vlídné slovo, zbožnost, úsměv, opravdovost, pochopení, humor… Děkujeme za vše!
Robert Huneš
Nesmírně si vážím jeho upřímnosti, vstřícnosti, pracovitosti, hlavně jsem vděčná za
letitou spolupráci s ním. Jedná se opravdu o ojedinělou spolupráci mezi městem a farností.
Jeho zásluhou jsme mohli zrealizovat tolik krásných akcí, koncertů, ale i výstav v kostele.
Osobně je mi líto, že odchází. Zanechává tu mnoho dobrého.
Jiřina Dolejšková
Myslím, že stejně jako P. Šimák a P. Havrda, tak i P. Sláčík zanechá v prachatické farnosti
nesmazatelné stopy, které doceníme až po letech. Osobně na něj budu vzpomínat jako na
někoho, kdo mi až v mém pokročilém věku odkryl krásu modlitby růžence, ale vlastně
modlitby vůbec a přivedl mne k hlubšímu přemýšlení o víře. A jsem plna vděčnosti také za
to, že mi byl velkou duchovní oporou v době nemoci a následně smrti mého manžela. Díky,
Josefe! 
Marie Horová
První setkání s Josefem proběhlo u nás ve Vimperku, byl tam jako bohoslovec s ještě
jedním spolubratrem na praxi. Bylo to ještě za vikáře Václava Hese, pozvali jsme tehdy
všechny duchovní na nedělní oběd. Pekla jsem králíka s kouskem bůčku, dělala jsem k tomu
bramborové knedlíky se zelím. Králík se mi hodně v troubě vysušil, knedlíky rozbředly…
Otcové s tím statečně bojovali, a ačkoliv byla u oběda dobrá nálada, nikdo neměl žádnou
poznámku ke kuchařce. Kvalitní lidé.
Na P. Josefovi si nejvíce vážím jeho neutuchající dobré nálady a pozitivního ladění. Bude
se mi stýskat.
Viktorie Předotová
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Charismatický duchovní, kterému věřím každé
slovo, muzikant, člověk s laskavým humorem, realista se srdcem na správném místě. Jsem velmi vděčná
za to, že mě dlouhá léta brával sebou na mše sv. do
Husince, čímž mi umožnil zpěvem s kytarou doprovázet mše svaté. Kamarád forever. Slávka Tomešová
Rád vzpomínám na svůj první zážitek s otcem
Josefem. Stěhovali jsme spolu jeho věci z Netolic do
Prachatic (r. 2004). Potřebovali jsme několik převozů udělat rychle, a tak jsme za jízdy z hladu okusovali
mrkve. Vše se nakonec (kromě oběda) stihlo. Později
jsem na otci Josefovi oceňoval praktičnost, selský
rozum a hlubokou duchovnost.
Pavel Benda
S P. Josefem mám coby jeho dlouholetá účetní
nespočet zážitků, ale vybavují se mi i nějaké mimopracovní. Jednou se chtěl pochlubit svými úspěchy v oblíbeném houbaření v jistém lese,
kde vždy našel zaručeně nejvíc. Nejdřív si se mnou houby hrály na schovávanou a Josef mě
nezkušenou navigoval: … přihořívá hoří! Pak jsme se rozdělili a po půlhodině jsem se vrátila
na smluvené místo nadšeně s velkým úlovkem, který mi však z košíku všechen vyházel byly
to samé hořčáky. Rád se ale vždy dělil o vlastní bohaté úlovky.
Zdenka Kůsová
Jsem vděčný P. Josefovi za dlouholetou spolupráci v mé funkci stavebního technika
prachatického vikariátu. Poznal jsem ho nejdříve jako kaplana v Netolicích, které po smrti
P. Vobra převzal jako administrátor, a pak jsme spolu realizovali spoustu oprav ve farnostech jím spravovaných. Po jeho převzetí funkce vikáře jsem u něho na faře měl zřízenou
kancelář (hodně studenou!) až do jeho přestěhování na faru do Prachatic v r. 2004. Teď
v důchodu na tyto roky spolupráce i všechny další aktivity s P. Josefem rád vzpomínám.
František Hamberger
Díky Bohu za to, že jsme v Prachaticích měli P. Josefa aspoň po tu dobu, po kterou nám
ho nechal. Nezkazil žádnou legraci a máme ho všichni rádi. Bude tu chybět rodinám a dětem. 
Marie Turková
Po téměř blahořečeném kněžském vzoru P. Bonfiliovi z N. Hradů byl snad nejlepším
šéfem z téměř 10 kněží, kterým jsem mohla v životě asistovat, a hlavně to se mnou nejdéle
(skoro 10 let) vydržel! Fara tak otevřená a tolika různým lidem přístupná jako v Prachaticích je málokde. Oceňuju hlavně jeho schopnost uznat chybu a dělat legraci (i sám ze
sebe), realistický i vlídný přístup k lidem, bez povyšování, jeho velkou důvěru v Boha i lidi
kolem sebe, velkorysost, ochotu ke službě, … v tom se i různé chybky snadno ztratí. Ať Ti
to, Josefe, vydrží taky až do blahořečení!
Marta Mrvíková
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Malý slovníček církevních pojmů
Z

altář
(latinsky psaltérium, řecky psalterion)
Pod pojmem Žaltář se rozumí jedna z knih Bible, obsahující žalmy. Ve Starém zákoně
je řazen mezi knihy vyučující (naučné), mudroslovné nebo básnické. Žaltář obsahuje 150
žalmů. Básník v nich promlouvá k Bohu, čímž je kniha v rámci kánonu knih bible výjimečná
jak svým rozsahem, tak různorodostí řeči k Bohu uvnitř Božího Slova k lidem.
Žaltářem je také nazývána sbírka responsoriálních žalmů zpívaných ve mši sv.
Slovo žaltář může však označovat i jen jeden oddíl knihy, který obsahuje žalmy, např.
zvláštní oddíl breviáře, jak je také uváděno v rubrice našeho časopisu Liturgický kalendář.
V současnosti se celý žaltář breviáře projde v průběhu 4 týdnů (s výjimkou několika prokládacích a dějepravných žalmů, zařazených pro zvláštní období roku). Cyklus začíná od začátku 1. neděle adventní, postní a velikonoční a 1., 5., 9. atd. neděli v liturgickém mezidobí.
Leckteré z dochovaných žaltářů jsou významná historická a umělecká díla, například
Melisendin žaltář z 12. století.

Z

idokřesťané
je poměrně novodobý termín. Zřejmě poprvé ho použil až význačný odborník na počátky křesťanství F. C. Baur, a to ve své rozsáhlé studii z roku 1831. Všeobecně však panuje
shoda, že výraz „židokřesťané“ označuje první generaci následovníků Ježíše Krista, kteří
byli židovského původu. Ti jsou označování jako „židokřesťané“ na rozdíl od věřících z nežidů, kteří jsou označování jako „pohanokřesťané“.
Problém používání výše uvedených pojmů spočívá v tom, že jako křesťané byli poprvé
označeni ti učedníci Ježíše Krista, kteří tvořili společenství v Antiochii, přičemž toto společenství bylo tvořeno převážně nežidy. Co se týče židovských učedníků Ježíše Krista, tak ti
byli i nadále vnímáni jako židé. V nejširším slova smyslu by měl termín označovat všechny
křesťany, kteří se na víru v Krista obrátili ze židovství. V užším slova smyslu by však měl
termín označovat všechny rané křesťany, kteří po svém obrácení i nadále zachovávali velmi
přísně Zákon, ale kteří toto zachovávání nevyžadovali po „pohanokřesťanech“ (viz Skutky
apoštolů).
LOMEC
Rádi jsme přijali pozvání do strakonického
vikariátu na Fatimský den
13. května – den 100. výročí zjevení P. Marie ve
Fatimě.
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Ministranti vikariátu
Daniel Hubáček
mimo jiné také ministrant v Šumavských Hošticích
Narozen: 23. 4. 2005
Bydliště: Šumavské Hoštice
Záliby: četba, klavír, karate
Jaká je rodina, ve které vyrůstáš? Mám tři starší sourozence. Bratr je v 9. ročníku ZŠ
a sestry jsou na střední škole. Taťka je učitel a mamka účetní.
Kam chodíš do školy a jaký je tvůj oblíbený předmět? Do školy chodím v Šumavských
Hošticích do 6. ročníku. Můj oblíbený předmět je matematika.
Co pro tebe znamená, že věříš v Boha? Znamená to pro mne, že je stále se mnou
a mohu se na Něj kdykoli obrátit.
Co děláš ve volném čase? Většinou čtu, chodím za babičkou hrát karty (někdy také psát
diktáty), hraju na klavír, a když nemám zrovna zlomený kotník (jako teď), tak chodím na
karate.
Jak dlouho už ministruješ? Dlouho. Asi od té doby, kdy jsem začal chodit a dokázal
postát na místě. Ministroval jsem s taťkou a bráchou.
Kdo je pro tebe vzorem ministranta? Postupně jsem napodoboval taťku. Jiné starší
ministranty v našem kostele, kromě bráchy, neznám, většinou jsme u nás v kostele.
Ministroval jsi také v jiném kostele než u vás v Hošticích? Několikrát jsem ministroval s taťkou při bohoslužbě slova ve Lštění. Jinde
bylo vždy ministrantů dost.
Jistě jsi ministroval různým kněžím. U koho
se ti ministrovalo nejlépe? Na koho rád vzpomínáš? Kněží se mění hodně. Každý má jiné zvyky.
Nejlépe jsem byl sehraný s o. Michalem Pulcem. Ten
tu byl nejdéle.
Ministruješ sám nebo s někým dalším? Většinou sám, ale když přijedou bratranci z Č. Budějovic, tak ministrujeme společně. Jsou mladší, tak se
o službu dělíme, ale je to náročnější na souhru.
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Co všechno stihneš zastat
jako ministrant a co tě na této
službě nejvíce baví? Stíhám, co
se dá tj.: svíčky, příprava darů,
držet misál, svíčky u evangelia
s bráchou, příprava oltáře, konvičky, zvonění, … pak samozřejmě úklid. Někdy také čtu
přímluvy. Nejvíce mě však baví
roznášení pokoje při pozdravení pokoje.
Vzpomeneš si na nějakou
veselou příhodu z ministrování? Jednou při mši mě pan
farář poslal do zákristie pro knihu přímluv. Po dlouhém hledání
(2-3 min.), kdy všichni čekali, jsem konstatoval, že jsme ji museli ztratit! Když jsem se pak
bez knihy vracel do presbytáře, tak jsem viděl bráchu, jak na mne z lavice knihou přímluv
mává – byla připravená v lavici!
Co je pro tebe na ministrování nejtěžší? Stačit rozložit korporál a zároveň už stát před
oltářem a přebírat konvičky s košíčkem od pana faráře při přinášení darů. V takové situaci
bych ocenil přítomnost svých spoluministrantů z Budějovic.
Jak dlouho chceš ještě ministrovat? Tak to netuším. Dokud budu moci?
Čím chceš být, až budeš dospělý? Tak nad tím jsem zatím nepřemýšlel.
Přemýšlel jsi o tom, že bys byl knězem? Já ne, ale bratranec ano. Ten to bere vážně!
Jmenuješ se Daniel. V čem je pro tebe prorok Daniel vzorem? Že byl odvážný a důvěřoval Bohu.
Danieli, děkuji ti za rozhovor a přeji hodně radosti z každé služby, kterou budeš konat, a dostatek odvahy na cestě do Nebe .
Připravil MH

Časopis Jan Prachatický rovněž na: http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku Jan Prachatický
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
Pražáci
Třebaže máte je na háku, ten jejich hrad a most,
nedělejte blbce z Pražáků, i bez nich je vás dost.
Přijede-li venkovský člověk do Prahy, uvidí tam dvě věci,
které rozhodně stojí za vidění. Ta první více, ta druhá méně
– nicméně také. Uvidí tam nádherné staleté domy, kostely
a paláce a uvidí tam též Pražáky. Je jich asi milion, což už je slušný počet, ale jim je to jedno.
Pražákům totiž na nějakém tom milionu nezáleží. Ani těm, kteří jsou chudí.
Právě to je pro ně charakteristické. Že je jim všechno šumafuk. Pražáci sice vypadají na
první pohled jako ostatní lidé, ale přece jen jsou trochu jiní. Dopoledne dělají svou práci, odpoledne nákupy (nebo naopak), ve zbývajícím čase všelijaké jiné věci, jen jednu věc
nikdy nedělají. Nedělají z ničeho vědu. Kdyby se jednoho dne v pravé poledne v Praze na
Václavském náměstí promenádovala karavana velbloudů a na Staroměstském prohánělo
stádo bizonů, všichni přespolní by se divili, kde se tam vzali. Jen Pražáci by řekli: „No a co?“
Přijedou-li pro změnu Pražáci na venkov, je to také zajímavé. Pravda, někteří venkovští
strejdové je příliš v lásce nemají. Říkají, že nic nedělají, jsou nafoukaní, i na autech mají
áčka. O co rychleji v nich jezdí, o to pomaleji jim to pálí atd. Já ale takový názor nesdílím.
Pražáky mám docela rád a vždycky se s nimi rád setkám. Jako kněz mám takříkajíc v popisu
práce být k lidem vstřícný a laskavý. Zrovna moc to sice neumím, ale s Pražáky to jde samo,
ani se člověk nemusí moc snažit. Když přijela před nějakým časem parta mladých z jedné
pražské farnosti na moji vesnickou faru, velice mě to potěšilo. Byli to veselí, sympatičtí
a inteligentní lidé, kteří se zde cítili jako doma. Poznal jsem to např. podle dotazu jednoho
z nich, který šel po schodech do sklepa a ptal se mě, na kterou trasu metra vedou. Všichni
se chovali slušně, dobře se mnou vycházeli, nevyvolali konflikt ani s místním obyvatelstvem, které se vysídlilo před několika lety, a během svého pobytu nezpůsobili ani žádné
větší pohromy.
Snad jen jednu maličkost mi vyvedli, ale ta nestojí ani za řeč. Půjčili si ode mne na uvaření čaje konvici s plastovým držadlem a trochu se divili, když ji postavili na vařič, že se
rozteklo. Inu, pražské vysokoškolské makovičky. Samozřejmě, že se za to na ně nezlobím.
Jeden šikovný farník mi ji opravil, udělal na ní držadlo kovové. Jako bývalému elektrikáři
mi nedalo moc práce k ní namontovat ještě ohřívací spirálu, aby ji příště nemuseli na vařič
stavět vůbec. Když jsem zkoušel, jak funguje, všiml jsem si, že trochu jiskří a probíjí, ale
snad to nebude tolik vadit, když je jich milion.
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Také jsem si připravil některé další věci speciálně pro ně. Jsou to lžíce, do kterých jsem
navrtal několik nepatrných půlcentimetrových děr. Pražáci s nimi budou jíst spokojeně
po celý víkend jedinou polévku, kterou do nich investuji. Dále mám přislíbeno od jedné
hodné paní zapůjčení elektronického papouška, opakujícího bez přestání slova, která ho
naučíte. Až tu Pražáci zase budou, požádám je o úklid na faře a přinesu jim k tomu tohoto
papouška. Ten bude říkat neustále: „Dobrý den.“ Pražáci pak budou pracovat nepřetržitě
i večer a v noci, protože si budou myslet, že je pořád den.
Možná si na ně připravím i další věci, ale teď si s tím hlavu nelámu. Hlavně, aby vůbec
přijeli a aby se tu cítili dobře jako minule. Jinde je totiž tak vstřícně nepřijímají. Leckde
před nimi dokonce ujíždějí, varují obecním rozhlasem nebo sirénou, organizují domobranu
apod. To se u nás rozhodně stát nemůže a nesmí. Naopak, pozvu všechny děti, které znám,
aby se na ně přišly na faru podívat. Děti se na ně těší ještě více než já. Když jsem s nimi byl
totiž naposledy v zoologické zahradě, ukazoval jsem jim muflony a slíbil, že až přijdou na
faru, uvidí něco ještě mnohem zajímavějšího.
Ten pes to ale přežil!
Kněz to mívá v životě těžké. Často ho nespravedlivě obviňují jako samotného Pána
Ježíše, byť jde o věci banální. Ať chce nebo nechce, musí i tento svůj kříž vzít a trpělivě ho
nést. Mně už několik lidí vyčetlo, že nemám rád psy a přejíždím je záměrně autem. Proto
znovu a důrazně opakuji (je-li to něco platné), že proti psům nic nemám a ten, kterého
jsem jednou neúmyslně přejel, to přežil. Přesně tak jsem to řekl všem, kteří se mě na to
v minulosti ptali, ale stejně se pak mezi nimi vždycky našel někdo, kdo se zeptal znova:
„A co vám ten pes udělal, pane faráři, že jste ho přejel?“
Asi se toho už nezbavím. Nejsem kněz, jsem ras. Od té doby, co mě tato pomluva provází,
si dávám na psy mimořádný pozor. Jsem-li za volantem a vidím-li před sebou psa, okamžitě
zastavím, jdu mu naproti a nabízím, že ho na druhou stranu silnice převedu, popřípadě
přenesu v náručí, bude-li si to přát. Začal jsem se i učit štěkat, aby mi psi rozuměli. Někdy
však s nimi bývá těžká domluva (skoro jako s lidmi). Pro její usnadnění vozím v kufru i pár
špekáčků. Co by člověk z lásky k němé tváři neudělal. Dáte-li psovi špekáček, nejenže za
vámi přejde silnici, ale ještě při tom panáčkuje.
Něžněji než matka své dítě jsem takto převáděl jednoho psa přímo v naší obci, přičemž
vůně masné pochoutky zlákala psa dalšího. Moc si jí ale neužil, neboť ho nabralo auto
v protisměru, zrovna když se do ní zakousl.
„Tak to vidíte, pane faráři, další pes, kterého máte na svědomí,“ pravil vzápětí teskně pan
Jelínek, jeho majitel, a sklonil se na silnici ke svému ležícímu miláčkovi.
„Já za to nemůžu,“ bránil jsem se, „já ho nepřejel. To bylo jiný auto!“
„Aspoň se nevymlouvejte, to byste jako kněz neměl.“
Co jsem měl dělat? Chtěl jsem mít v tu chvíli ode všech psů na světě nadosmrti pokoj.
Vrátil jsem se ke svému autu, otevřel kufr a vyhodil za hlavu poslední špekáček, který jsem
tam měl.
„Necháš mi ho, potvoro, nestačil ti jeden?“ křičel pan Jelínek za svým psem, který špekáček popadl a pelášil s ním pryč.
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Vypravili jsme se
Pouť rodin v Národním parku Šumava
na česko-německé hranici
Náš vikariát Prachatice prožívá jubilejní rok díky svému rodákovi Janu N. Neumannovi,
misionáři a prvnímu svatému muži Ameriky. 19. června uplyne 40 let od jeho svatořečení.
Českoněmecké kořeny Neumannovi rodiny jsme si připomněli POUTÍ RODIN v sobotu
27. května v Novém Údolí – Haidmühle na Šumavě. Krásný slunečný den, cesta vlakem,
českoněmecká poutní mše u státní hranice, odpolední program připravený pro všechny
generace – to byl výsledek velmi obohacující spolupráce farností vikariátu s německou
farností Haidmühle. Putování s průvodcem zaniklou obcí Nové Údolí, pohled na dobové
fotografie a na tváře lidí, kteří tam kdysi byli doma – to vše připomnělo bolest odsunu.
Začali jsme českoněmeckou mší svatou. Hlavním celebrantem byl volarský P. Karel Falář.
Mluvil o Panně Marii, vedle obětního stolu stála z Německa půjčená soška panny Marie
Fatimské, posvěcená Svatým otcem Františkem, která do naší diecéze doputuje v září, po
pouti ve Fatimě. Taky tam byl kříž s ostatky Hyacinty a Františka, dětí, kterým se ve Fatimě
Panna Maria zjevila. Tím nás v závěru P. Karel Falář požehnal.
Děti obdržely poutnické průvodce, do kterých zapisovaly a luštily šifru. Poznávali i přírodní krásy, namíchaly si koktejl plný vůní. Svezly se také po nejkratší mezinárodní železnici Nové Údolí – Haidmühle, kterou vlastní spolek Pošumavská jižní dráha. Pouť ukončilo
procesí ke zvonici a poutní kapli Panny Marie u Železné opony v Německu.
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