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stránce. Vše je připraveno k tisku, grafik už píše výhružné maily. Chybí totiž jediné, úvodník.
Nějak mi to nejde. V prvním
čísle nového ročníku by se totiž slušelo vypsat,
co jsme pro vás připravili a tak. Jenže čtete-li tyto
řádky, časopis držíte v ruce a sami zjistíte, které
rubriky doběhly a které jsou zcela nové. Co zůstalo, co se mění. Je to vždy těžké dohadování. Po
těch letech ještě vymyslet něco, co by čtenáře zajímalo, u koho jsme ještě nebyli na návštěvě, kde
vzít doposud nepředstavené ministranty a hlavě
kdo to vše sepíše a nafotí. Vše už bylo napsáno,
chtělo by se říci. Tentokrát to bylo nějak až moc
jednoduché. Pravda, roky spolupráce nás vycvičily
a z amatérů se stávají zkušení amatéři, co dokážou pomalu odhadnou, zda je nějaké téma nosné
a zda ho dokážeme zvládnout. Třeba tohle: sejde
z očí, sejde z mysli. Tak se to alespoň říká. Mohlo
by to platit i o kněžích, kteří z našich farností odešli na nové působiště. A že těch změn v poslední
době bylo. Občas je potkáváme na poutích, kněžských svěcení či pohřbech. Ale z vlastní zkušenosti vím, že většina z nich zanechala v našich srdcích i duších nezanedbatelnou stopu. A tak jsme
se rozhodli je navštívit. Nebo, v červnu jsme dokončili dlouhý a myslím, že velice důležitý cyklus
věnovaný mši svaté. Rádi bychom jej celý vydali
knižně, alespoň v elektronické podobě. Avšak teď
jsme řešili co na uvolněné místo. Jaké téma zvolit, aby bylo stejně hodnotné a hlavně přínosné.
Co třeba svátost smíření, pokání. Není to něco,
co je zahaleno závojem nepochopení, obav. Něco
co zasouváme do pozadí a raději o tom nechceme
moc přemýšlet, avšak dobře víme, že je to lék nad
léky. No nic, nechtěl jsem se moc rozepisovat a už
se mi to nějak rozeběhlo, však sami uvidíte. Tak
ještě podpis a posílám. Grafik je už opravdu docela nazlobený.
Jaroslav Pulkrábek, šéfredaktor
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Z liturgického kalendáře
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3. 9. 22. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
7. 9.	Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka.
L. b.: červená
8. 9.	Svátek Narození Panny Marie. Mše: Gloria, preface 1. („když slavíme její
narození“), nebo 2. o Panně Marii. L. b.: bílá
9. 9.	Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze. L. b.: bílá
10. 9. 23. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
12. 9.	Nezávazná památka Jména Panny Marie. L. b.: bílá
13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
14. 9.	Svátek Povýšení sv. kříže. Mše, Gloria, preface vlastní, nebo 1. o utrpení
Páně. L. b.: červená
15. 9. Památka Panny Marie Bolestné. Mše: sekvence není povinná, perikopy
vlastní, preface o Panně Marii. L. b.: bílá
16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice. L. b.: červená
17. 9. 24. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
19. 9. 	Nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
20. 9. Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gōna, kněze a druhů, mučedníků. L. b.:
červená
21. 9.	Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: červená
23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. L. b.: bílá
24. 9. 25. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
26. 9.	Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. L. b.: červená
27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze. L. b.: bílá
28. 9.	SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého
národa – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.:
červená
29. 9.	Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Mše: Gloria, preface o andělech. L. b.: bílá
30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
1. 10. 26. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne

20. 9. PRVNÍ MUČEDNÍCI V KOREJI
První zmínky o křesťanství se dostaly do Koreje kolem roku 1620. V izolované zemi
však bylo Kristovo učení brzy přidušeno. Na opravdovém počátečním rozkvětu církve
v této oblasti o více jak sto let později mají zásluhu laici, kteří uvěřili Kristu, přijali jeho
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sv. Ducha a ve spolupráci s ním přinesli velký užitek. Svědectví, které vydávali, nakonec
stvrdili svou krví.
Psal se rok 1784, když jeden ze členů korejské delegace, pan Yi Song – Hun, přijal
v Pekingu od francouzského misionáře P. Jana
Josefa de Grammont sv. křest i nové jméno
Petr. Nejenže jeho skupina přinesla do Koreje
Písmo svaté, ale Petr, zvláště mezi inteligencí,
velmi úspěšně rozšiřoval víru v Krista.
O sedm let později početně významná skupina křesťanů začala vládě vadit. V roce 1794
přišel do Koreje čínský kněz Jakub Cho a po
sedm let v zemi horlivě působil. Pak byl zajat
a odsouzen asi se třemi sty křesťanů. Vláda vyslovila obavy, že šíření cizí kultury a civilizace
by mohlo vést k ohrožení suverenity a možná
i k její ztrátě. S krvavým útlakem místní církev nabývala na síle a do Říma poslala petici
se žádostí o kněze i o biskupa. Papež Pius VII.,
který byl v té době Napoleonovým vězněm,
nemohl vyhovět. Teprve po zvolení papeže Řehoře XVI. byl v r. 1831 do Koreje jmenován
apoštolský vikář z Francie, který ale cestou zemřel. Než se do země dostal nový biskup,
uplynuly asi dva roky. S tímto nově jmenovaným biskupem Vavřincem Imbertem připluli
dva francouzští kněží: Petr Maubant, Jakub Chastan, k nimž se přidal Číňan P. Patrik Ryu.
V roce 1839 francouzští duchovní byli jako organizátoři církve dopadeni a 21. 9. umučeni.
Na jejich místo nastoupili: biskup Ferréol, misionář Antonín Daveluy a první domorodý
kněz Ondřej Kim Tae-gōn.
Ondřej Kim Tae-gōn jako první korejský kněz je zařazen do čela (s místním laikem
Pavlem) dnešní památky mučedníků a z toho důvodu je připomínán jako první, ač v chronologickém přehledu by byl na 72. místě.
Narodil se v roce 1821 v Solmoi v Ch‘ungch‘ong v Koreji jako syn zemědělce. V 15 letech
odešel se dvěma druhy do Macao, aby se připravoval na svátost kněžství. Poprvé se marně pokoušel o návrat do vlasti v prosinci 1842, ale podařilo se mu to až téměř o tři roky
později. Vysvěcený byl v Šanghaji 17. 8. 1845. Mezi prvním začal organizovat přepravu
francouzských misionářů ze Šanghaje do Koreje pomocí člunu. To se podařilo 12. října.
Na přání biskupa Ferréola udržoval kontakt s čínskými rybáři za účelem korespondence se
zahraničím. V roce 1846 byl dopaden a jako křesťan uvězněn.
Při výslechu se ho mandarín otázal, zda je křesťan, což Ondřej Kim potvrdil. Na otázku,
proč vyznává králem zakázané náboženství, odpověděl: „Protože je pravdivé. Učí mě ctít Boha
a zajistí mi věčnou blaženost.“ Na výhružku, že pokud se Boha nezřekne, bude ubit, řekl: „Jak
vy rozhodnete, já svého Boha nikdy neopustím.“ Byl odsouzen k trestu smrti. Byl mučen a na
pobřeží 16. 9. sťat. Jeho tělo křesťané pohřbili v horách.
Zdroj www.catholica.cz
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Slovo vikáře
K životu je nezbytně potřeba nadhled
Je až překvapivé, kolikrát se v Písmu svatém dočítáme o důležitosti hor jako míst setkávání člověka s Bohem. Asi nejvýraznější je to u Mojžíše, který na hoře Sinaj dostává od
Hospodina Boží zákon – Desatero, které se stává tím nejcennějším duchovním majetkem a zároveň závazkem izraelského národa. Na hoře Nebo je Mojžíšovi popřáno uvidět Svatou zemi, do níž však nemohl vstoupit. Z mnoha
dalších horských setkání Božích lidí s Hospodinem bych
připomenul proroka Eliáše a jeho silnou vazbu na horu
Karmel. Izraelské hlavní město je na hoře Sijón, která se
stává místem posvátného chrámu.
Také mnoho událostí v životě našeho Pána Ježíše Krista
se odehrává na horách. V srpnu jsme slavili svátek Proměnění
Páně, které se podle velmi staré tradice mělo uskutečnit na hoře Tábor. Apoštol Matouš zaznamenává Kristovy nejdůležitější výroky v horském kázání, které
se mělo odehrát na Hoře Blahoslavenství. Tuto horu někteří vykladatelé Písma nazývají
novým Sinajem, kde lidé dostávají novou smlouvu, nový zákon.
V celých dějinách křesťanství se pak hory staly místy, kde zvláštním způsobem promlouvá Bůh. Jistě není náhodou, že velká většina poutních míst se nachází právě v horách.
Jeden kolega kněz, který působil již na mnoha rozličných místech, vyslovil zajímavou
myšlenku, že v horských oblastech jsou lidé mnohem laskavější a ochotnější k pomoci, než
v rovinatých oblastech, kde lidé více myslí především sami na sebe.
Na vrcholu jedné rakouské hory jsem četl zajímavý nápis, který v překladu zní: „Lidé
hor, nedivte se, že vám lidé z údolí nerozumí.“
Když jsem někdy v červnu poprvé přijížděl do Prachatic, všiml jsem si, na jak krásném
místě, s pozadím hor, se město rozkládá. Už tehdy jsem si řekl, že jak jen to bude možné,
pokusím se na tyto vrcholy co nejdříve vystoupit. V případě toho nejvyššího, Libína, se mi
to podařilo poměrně záhy. Hned první neděli jsme si s kaplanem Dominikem udělali odpolední výlet a autem jsme vyjeli až tam, kam nás dopravní značky pustily. Zbytek jsme došli
pěšky a z rozhledny jsme se nejen kochali krásou širokého rozhledu, ale především jsme
požehnali městu a kraji a vyprošovali jsme si Boží požehnání pro naši kněžskou službu.
Hory jsou možná dobré i k tomu, abychom mohli mít nad svým životem a nad místem, kde přebýváme, kde pracujeme, větší nadhled. Velice snadno by totiž člověk mohl
propadnout pocitu, že ho jeho okolí a také jeho starosti a trápení pohlcují a někdy i drtí.
Teprve pohled shora dává životu ten správný nadhled. Znovu jsem si to uvědomil včera,
kdy jsem na Libín vystoupil podruhé. Tentokrát jsem ale k celé cestě z Prachatic na Libín
použil pouze svoje končetiny (používám i ty horní s chodeckými holemi) a jako palivo mi
posloužilo výhradně vlastní sádlo. Z rozhledny byl nádherný výhled s dohledem mnoha
6

desítek kilometrů. Prachatice byly skutečně jako na dlani a rozeznat se daly i jednotlivé
budovy. Přirozeně jsem nejprve hledal kostel sv. Jakuba, potom kostel sv. Petra a Pavla, pak
jsem si všiml, jak je krásně kulaté historické centrum, které se liší od okolí cihlově červenou
barvou svých střech. Potom jsem pozoroval panelové domy s jemnými odstíny barev svých
fasád. Mé pozornosti nemohla uniknout ani popelavě šedá nemocnice, která dominantně,
vědoma si své důležitosti, shlíží shůry na město. Jak jinak město vypadá z rozhledny, než
když se prochází ulicemi!
Dlouho, velmi dlouho jsem na rozhledně zůstal, modlil jsem se a přemýšlel o tom, co asi
Pán ode mě žádá, co ode mě očekává, abych ve městě a v jeho okolí udělal. Vnímal jsem, že
mým hlavním úkolem je především žehnat, vyprošovat Boží požehnání pro všechny obyvatele města a jeho návštěvníky a ke všemu přistupovat se zdravým nadhledem, kterému
mě učí libínská rozhledna.
P. Petr Plášil

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou
nezištnost a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru.
S poděkováním účetní a redakce.
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Svátost smíření
Povoláni ke svatosti
Skončili jsme cyklus úvah o mši svaté a pouštíme se do nového, delikátnějšího: o svátosti
pokání a smíření. Na začátku si postavme před oči ideál svatosti. Ta je cílem, ke kterému
chceme dojít.
Svatý ve své podstatě je jen Bůh. Naše svatost je odvozená, je jeho darem. Není to perfekcionismus, nezíská se detailním plněním přepisů a přikázání, jak si mnozí myslí, ale
spočívá v podobnosti Bohu, v účasti na jeho životě, lásce, svobodě … v Kristu. Jednou se
dovrší v plném společenství s ním na věčnosti. Je třeba o ni prosit a připravit své srdce.
Jsou k ní povoláni všichni lidé. Připomíná nám to 2. vatikánský koncil v 5. kapitole věroučné konstituce o církvi Lumen gentium: „Věříme, že církev je nepomíjejícím způsobem svatá.
Kristus totiž, Syn Boží – který je oslavován s Otcem a Duchem jako ´jediný svatý´ – miloval církev
jako svou snoubenku a obětoval se za ni, aby ji posvětil. Spojil ji se sebou jako své tělo a vrchovatě
ji obdařil darem Ducha svatého k Boží slávě. Proto všichni v církvi, ať náleží k hierarchii, nebo jsou
jí vedeni, jsou povoláni ke svatosti, podle apoštolových slov: ´neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení´
(1Sol, 4,3). Tato svatost církve se stále projevuje a má projevovat v plodech milosti, které nechává
Duch zrát ve věřících; vyjadřuje se mnohotvárně u jednotlivců, kteří ve svém uspořádání života
směřují k dokonalé lásce a vzdělávají druhé. Pán Ježíš, učitel a vzor každé dokonalosti, hlásal
svým učedníkům – společně i jednotlivě – svatost života, kterou jedině on uskutečňuje a dokonává: ´Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec´ (Mt 5,48). Všem totiž seslal Ducha
svatého, aby je v nitru vedl k milování Boha z celého srdce, z celé duše, z celé mysli a ze všech sil,
a ke vzájemné lásce, jakou on miloval je (Jan 13,34; 15,12). Kristovi následovníci, povolaní od
Boha a ospravedlnění v Pánu Ježíši ne na základě svých skutků, ale z jeho rozhodnutí a milosti, se
stali při křtu víry opravdu Božími dětmi a účastníky Boží přirozenosti, a proto skutečně svatými.
Mají tedy svým životem toto přijaté posvěcení s Boží pomocí uchovávat a zdokonalovat. Apoštol
je napomíná, aby žili, ´jak se sluší na věřící´ (Ef 5,3), a aby jako Boží vyvolení, svatí a milovaní
projevovali navenek ´milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost´(Kol 3.12) a přinášeli plody Ducha k posvěcení. Protože však všichni často chybujeme, stále potřebujeme Boží
milosrdenství a denně se musíme modlit: ´Odpusť nám naše viny´.
Každému je proto jasné, že všichni křesťané jakéhokoli stavu a postavení jsou povolání
k plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce. Křesťanská svatost podporuje i v pozemské společnosti lidštější způsob života. O dosažení této dokonalosti ať se věřící snaží všemi silami, které
dostali podle míry Kristova daru; aby se následováním Krista a snahou se mu podobat oddali
celým srdcem oslavě Boha a službě bližnímu v úplném podřízení Otcově vůli. Svatost Božího lidu
tak přinese bohaté plody.
Jediná svatost je uskutečňována v různých způsobech života a povolání všemi, kteří jsou vedeni Duchem Božím, a z poslušnosti k hlasu Otcovu se klanějí Bohu Otci v duchu a pravdě, následují
Krista v jeho chudobě a pokoře a nesou s ním kříž, aby si zasloužili účast na jeho oslavení.
Podle svých darů a úkolů má každý bez váhání postupovat na cestě živé víry, která povzbuzuje
naději a je činná skrze lásku … Křesťanští manželé a rodiče se mají na své vlastní cestě věrnou lás8

kou po celý život navzájem podporovat v milosti, a dětem,
které s láskou přijmou od Boha, vštěpovat křesťanskou nauku a evangelijní ctnosti. Tak dávají všem příklad vytrvalé
a velkodušné lásky, … a jsou znamením a účastníky lásky, jíž
Kristus miloval svou snoubenku církev a obětoval se za ni.
Dělníci, kteří často velmi těžce pracují, mají touto lidskou
prací zdokonalovat sami sebe, pomáhat svým spoluobčanům
a celou společnost a celé stvoření přivádět k lepšímu stavu.
Ti, kdo jsou tísněni chudobou, slabostí, nemocí a různými nesnázemi, nebo kdo snášejí pronásledování pro spravedlnost, ať jsou si vědomi toho, že jsou zvláštním způsobem
spojeni s Kristem trpícím pro spásu světa. Pán je nazývá
v evangeliu blahoslavenými.
Všichni křesťané se tedy den co den budou stále více posvěcovat v podmínkách, povinnostech a okolnostech svého života, jestliže přijmou všecko s vírou z rukou nebeského Otce,
spolupracují s Boží vůlí a projevují i ve své časné činnosti
lásku, kterou Bůh miloval svět.
Láska, kterou milujeme Boha nade všechno a bližního pro
Boha, je prvním a nejpotřebnějším darem Ducha svatého. Aby však v duši jako dobrá setba rostla
a vydávala plody, má každý věřící rád poslouchat Boží slovo, s pomocí jeho milosti uskutečňovat
Boží vůli, přijímat často svátosti, hlavně eucharistii, zúčastňovat se posvátných obřadů a vytrvale
se věnovat modlitbě, sebezáporu, účinné pomoci bratřím a uskutečňování všech ctností. Láska
totiž, jakožto svazek dokonalosti a naplnění zákona, řídí všechny prostředky ke spáse, dává jim
vnitřní náplň a dovádí je k cíli.
Všichni křesťané jsou povoláni a zavázáni k uskutečňování svatosti a dokonalosti ve shodě se
svým stavem. Všichni se mají snažit řídit správně své náklonnosti, aby používání pozemských
hodnot a přilnutí k majetku proti duchu evangelní chudoby jim nebránilo v uskutečňování dokonalé lásky.“
Tento ideál měli křesťané před očima odedávna, koncil ho jen znovu shrnuje. Přitom
dobře věděli, jak málo se mu jejich život podobá. Za všechny to vyjádřil sv. Pavel: „Jsem
si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Dobrou vůli sice mám, ale skutek mi schází.
Vždyť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. Je to jako pravidlo: třebaže chci
konat dobro, vyjde mi z toho zlo. Radostně souhlasím s Božím zákonem, pozoruji však, že v mých
údech je jiný zákon, který ze mě dělá zajatce hříchu. Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí od
těla propadlého této smrti?“ A s úlevou odpovídá: „Díky Bohu! Je to možné skrze Ježíše Krista,
našeho Pána!“ (srv. Řím 7,18-25).
My se v těchto úvahách pokusíme znovu nastoupit cestu k osvobození od hříchů, kterou
před námi Kristus otvírá, zamilovat si ji, vděčně ji využívat a dojít k pokoji, radosti, vnitřní
vyrovnanosti a jednou k plnému společenství s ním, k pravé svatosti.
Tento díl končím o svátku sv. Jana Maria Vianneye, jednoho z nejvyhlášenějších zpovědníků v celých dějinách církve. Ať se za nás v nebi přimlouvá!
P. Pavel Liška
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Křížové cesty
Legenda o Kříži a vznik křížových cest
Mezi důležité sakrální památky patří nejen kostely, kaple a kláštery, o nichž byla řeč
v minulých ročnících JP, ale také křížové cesty,
jejichž cyklus právě tímto začínáme.
Podle Legendy o Kříži dřevo kříže přinesl na zemi Adam, když v ráji ulomil větev ze
stromu poznání. Dřevo se dědilo z pokolení na pokolení, až z něj byl vyroben kříž pro
popravu Ježíše Krista. Byl uložen spolu s Kristovým tělem v hrobě na Golgotě. Legendu
o Kříži zachytil ve 13. století jeden ze středověkých autorů – Ital Jakub de Voragine ve své
Zlaté Legendě – Legenda Aurea. Také mistři malíři jako byl Giotto, Cimabue nebo Pierro
della Francesca zachytili tento starý příběh.
Ve čtvrtém století, kdy se již křesťanství stalo oficiálním náboženstvím, vzrostl zájem
o Svatou zemi a řada poutníků se vypravila na pouť ke Svatému hrobu. Císařovna Helena, matka západořímského císaře Konstantina Velikého se vydala do míst Ježíšova života
a smrti. Podle legendy nalezla roku 326 v Jeruzalémě na vrchu Golgota hrob s pozůstatky
Kristova kříže, tři hřeby, jimiž byl na kříž přibit, část trnové koruny a kus nápisu INRI na
desce z ořechového dřeva. Helena s pomocí svého syna také dala postavit kostel Svatého
Kříže v Jeruzalémě, kostel Narození v Betlémě a palácovou kapli Santa Croce in Gerusalemme v Římě, kde jsou uloženy části kříže a dalších ostatků. V Jeruzalémě byly ostatky
ohroženy vpádem a pleněním Peršanů v sedmém století, po několika desetiletích však byly
navráceny. Slavnostní Povýšení svatého Kříže se událo v roce 335 v Jeruzalémě. V roce
1492 prohlásil papež Alexandr VI. všechny
relikvie za pravé.
Cesty poutníků do Svaté země byly časté a zájem o poznání míst Ježíšova života
a smrti se sílícím křesťanstvím vzrůstal.
Proto byla na území Evropy budována místa, která přibližovala posvátná místa poutníkům, pro něž cesta do daleké země byla
nemožná. Tak vznikaly Boží hroby, loretánské kaple, Kalvárie a díky vlivu řádu svatého
Františka z Assisi ve třináctém století také
křížové cesty. Ty měly zpočátku omezený
počet zastavení. Většinou však připomínaly
těžkou cestu Kristovu na Golgotu, byly zřizovány ve stoupavém terénu nebo později
do schodů vedoucích k poutnímu místu. TeIluminace ze středověkých rukopisů
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prve roku 1731 byl počet čtrnácti zastavení
uznán jako závazný pro celou katolickou církev papežem Klementem XII.
Křížové cesty tak líčí ucelený příběh počínající Ježíšovým odsouzením římským
místodržícím Pilátem a radou židovských
velekněží, pokračuje vložením kříže na jeho
ramena, popisuje strastiplnou cestu, pády
pod tíhou kříže i setkání s matkou Marií,
Veronikou, Marií Magdalenou, jeruzalémskými ženami, Šimonem z Kyrény až po smrt
na kříži a uložení do hrobu. Někdy je přidáno
ještě patnácté zastavení – Vzkříšení – Zmrtvýchvstání. Je počátkem další cesty, cesty
Světla, tzv. Via Lucis, která vypráví o Kristových zjeveních v Jeruzalémě, Emauzích, Nanebevstoupení a Nanebevzetí Panny Marie.
V Čechách vznikaly křížové cesty již od
doby baroka, nejvíce však v 19. a v první polovině 20. století na poutních místech, v kostelích i ve volné krajině. Jejich původ byl v lidovém umění i v umění uznávaných umělců.
Jedním z nich byl rakouský malíř českého KC Borová Lada
původu Joseph Fűhrich, umělec, profesor
vídeňské akademie, který se věnoval převážně náboženským tématům (nazarenismus).
Byl autorem kreseb pro křížovou cestu vídeňského kostela svatého Jana Nepomuckého,
podle nichž později realizoval cyklus fresek. Kresby byly převedeny do rytin a rozšířily
se po celé Evropě. Jen v Rakousku najdeme desítky křížových cest vytvořených jinými
výtvarníky podle Fűhrichových kartonů – Sankt Othmar. V Německu – chrám v Breitenbergu, Lamu, Bayreuthu, také ve švýcarském Luzernu. V Čechách, zejména v oblastech
sousedících s německy mluvícími zeměmi, vznikly podobné křížové cesty – chrám piaristického kláštera v Českých Budějovicích, ekumenická křížová cesta na Ronšperk u Stříbra
autorů malíře Ivana Komárka a keramického výtvarníka Františka Švancara, hřbitovní
křížová cesta v Husinci, vytvořená Jakubem Strőmingerem, ve Vlachově Březí, Křišťanově,
polychromované reliéfy v chrámu sv. Jakuba v Prachaticích. Také v Praze bychom nalezli
fűhrichovské křížové cesty – na Vyšehradě, Petříně, v kostele Panny Marie Sedmibolestné
v Nerudově ulici apod.
Jakousi výtvarnou a symbolickou zkratkou jsou v našem kraji známé kohoutí kříže, například litinový a kovaný kříž v Kašperských Horách, původně umístěný v blízkém Nicově.
Také na malbách a reliéfech venkovských stavení tyto kříže nalezneme, například na fasádě
statku v Libotyni u Vlachova Březí, jejímž autorem je jihočeský Jakub Bursa. Na kříži jsou
umístěny symboly a předměty Kristova utrpení – kopí, kladivo, džbán s octem, hřeby, kleště
a na vrcholu kohout, který třikrát zakokrhal ráno v osudný den Velkého pátku. 
MFK
11

Life update
Síla modlitby
Možná se vám taky někdy stává, že ztrácíte naději.
Říkáte si, že daný problém,
který vás trápí, asi nemá
konce. Tolikrát už jste se za
danou věc modlili, tolikrát už
jste prosili Boha, aby vám pomohl, a stále nevidíte žádné
zlepšení, problém se pořád
opakuje dokola. Modlíte se
za to už pět, deset nebo dokonce dvacet let. Je možné tedy, že se to nikdy nezlepší, že nás
Bůh neslyší?
Bůh nás slyší vždycky a žádná modlitba, kterou vyřkneme ze svých úst, nezaznívá do
prázdna. Bůh ale vidí mnohem dál než my, než kdokoli jiný. Takže se může stát, že naši
prosbu, náš kříž, odstraní třeba až za několik let, kdy už budeme ztrácet naději. Bůh vyčkává na správný moment, na to, kdy budeme třeba připraveni, nebo na to, kdy to bude pro
nás nejlepší. Myslím si, že někdy nám také Bůh náš problém prostě ponechá jako náš kříž,
nevysvobodí nás od daného problému. Je to taková naše forma utrpení. Proč ale? Někdy
nás tento náš kříž vede k Bohu blíže. Máme pevnější vztah s Bohem, odevzdáváme mu naši
bolest. Právě tehdy, když nás daná věc trápí, se k Němu více utíkáme. Mnohdy ale také skrze
naše utrpení může Bůh pronikat k jiným lidem, aniž si to my můžeme uvědomit. Nebo toto
utrpení promění především nás samotné.
Jak ale vytrvat, když se k Bohu obracíme už mnoho let a problém stále trvá a nelepší
se? Pro Boha plyne čas jinak než pro nás. Pro něj znamenají roky jen okamžik. Takže pokud
se například modlíme za obrácení nějakého člověka celý život a stále nevidíme výsledek,
tak bychom možná měli myslet na to, že pokud se člověk obrátí třeba v devadesáti letech
a změní se, tak Bůh ho přece přijme. Velikou roli v tom ale hraje naše modlitba. Síla modlitby je obrovská, jen nemůžeme vědět, kdy se naše modlitba projeví. To ví jen Bůh, jen on
sám ví, kdy je ten správný okamžik. Ale jistě nám vždycky naslouchá a představuji si, že
i on s námi v tu chvíli trpí. Vždyť je pro nás víc než naše vlastní matka, ví o každém našem
dechu. A možná v tu chvíli říká – „jen vydrž, jednou se dočkáš“. Anebo také: „Nevíš, oč prosíš, kdybys jen věděl, že ti připravuji mnohem lepší cestu…“ Nebo se nám snaží naznačit,
že bychom i my měli přeci jen pro to něco udělat.
Obrovským vzorem a příkladem ve vytrvalosti v modlitbě nám může být svatá Monika.
Nikdy mě nepřestane inspirovat svou oddaností Bohu, svou obrovskou trpělivostí, když se
modlila za svého syna Augustina desítky let. Proto si říkám, že Bůh může učinit zázrak, jen
je potřeba naše modlitba. Vždyť Ježíš několikrát řekl: „Tvá víra tě zachránila.“
Petr Šrámek
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Dominika Stauberová, Prachatice

Jubilejní rok

V červnu jsme oslavili 40. výročí
svatořečení prachatického rodáka,
misionáře a biskupa filadelfského,
sv. Jana Nepomuka Neumanna. Tyto
oslavy provází mnoho doprovodných
akcí. V uplynulém školním roce proběhl výtvarný a literární projekt
„Světec Jan N. Neumann a jeho životní pouť“. Pojďme nahlédnout do
prací těch, kteří se nechali životem
sv. Jana inspirovat.

Šimon Smažil, Olomouc

V přístavu
Ty přijíždíš.
Co Tě tu čeká?
A není tu člověka,
co znaly by oči Tvé.
Jen pár lidí z dopisů
zvalo Tebe dál.
Tvé ano přemohlo ten vnitřní žal
a opustils rodnou zem
bys sloužil Bohu, lidem všem
když do srdce Ti vložil touhu
chceš mu odpovědět
milovat, pomáhat a dobro konat
v něm a pro něj, jeho následovat.
Teď nemůžete ani zakotvit
a cítíš, jak dlouhá byla cesta,
Tvé tělo je tak slabé
však přesto všechno říkáš:
Tvá vůle, ať se stane.
Jan Šrámek, Prachatice
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Jak se daří
panu faráři Mgr. Petru Misařovi
(v našem vikariátu působil ve Vimperku)
v jeho novém působišti – farnosti v městečku Rožmitál pod Třemšínem
Vyjeli jsme s panem Sovou kolem deváté hodiny na výlet. Těšili jsme se na smluvené
setkání. Počasí nám přálo, svítilo slunce a bylo teplo. Šťastně jsme dorazili na faru ve Starém Rožmitále. Pan farář nás velice mile a přátelsky přijal. Stisk rukou byl velice srdečný.
Poseděli jsme při dobrém čaji na faře a vyprávěli si. Následovala malá prohlídka fary
a krásného, udržovaného kostela sv. Petra a Pavla. Pan farář řekl: „ Jsem moc rád, že kostel
je zasvěcen těmto svatým, já sám se jmenuji Petr, že zde mohu sloužit mše svaté. V této
kapli jsem měl křest u historické křtitelnice.“ Fara je starý, vlhký objekt, což pro stálé bydlení a zdraví není zrovna dobré. Přála bych panu faráři lepší bydlení. Zasloužil by si jej. Na
faře nám ukázal byt zesnulého kardinála Miloslava Vlka, který působil v Rožmitále pod
Třemšínem v letech 1972-1978.
V kostele nám vyprávěl o zajímavé historii této stavby. Při tom pozval k návštěvě i ostatní Šumaváky. Lze využít odborného průvodce, který rád všem zájemcům objasní osudy lidí
žijících v tomto kraji i místa samotného. Je to krásná podívaná, dýchá na vás historie. Za
zmínku stojí i historie vážící se k Jakubu Janu Rybovi. Ten zde hrával při mši sv. na varhany.
Říká se jim „Rybovy“. Jsou původní, zrestaurované, hraje se na ně dodnes. Dostalo se nám
oběma požehnání přímo v kostele, když jsme jej opouštěli.
Poté následovala prohlídka hřbitova, který se nachází v blízkosti kostela. Pan farář nás
zavedl k místu posledního odpočinku Jakuba Jana Ryby. Pan Sova položil na hrob květinu,
vezenou ze Šumavy, a spolu rozžehli svíčku. Navštívili jsme také hrob příbuzných Jakuba
Jana Ryby. Při procházce po zahradě nás přišel přivítat společník
pana faráře věrný pejsek Arko. Kocour, který doplňuje společnost,
nebyl momentálně doma.
Položila jsem panu faráři pár
otázek. Rád a se zájmem odpověděl.
Můžete popsat svou novou
farnost?
Starý Rožmitál je specifická farnost, v níž stále žije odkaz Jakuba
Jana Ryby, který zde působil jako kantor a regenschori. Zde vytvořil mnoho skladeb, kolem 2000, duchovní
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hudby, včetně České vánoční mše, která je
nejznámější. Bez tohoto díla si zdejší lidé
nedokáží představit Vánoce. Jakub Jan
Ryba zde žil v letech 1765–1815.
Zdejší farnost jsem převzal jako administrátor 14. srpna 2016. Mám na starosti
celkem tři farnosti, ještě Hvožďany a Bělčice. Rožmitál je dvakrát menší než bývalá
farnost Vimperk. Přesto do kostela chodí
stejné množství věřících, kolem sto dvaceti.
Jak vzpomínáte na předešlé farnosti?
Stěhování je nepříjemné, změny prostředí náročné, ale pozitivní je poznávat další
kouty vlasti a další úžasné lidi. Služba je
služba, nejsem tu na pobytu ve mnou vybraném prostředí.
Jak vypadá den na faře?
Zatopím v kamnech, nakrmím zvířátka
a pak sebe, vyvenčím pejska na zahradě,
nanosím dříví, vyřídím e-maily, telefony,
písemnosti, modlitba, kázání, návštěvy domova důchodců a přinést svaté přijímání věřícím. Vyslechnu případné návštěvy, pomodlím se,
následuje oběd. Pak dopiluji kázání, drobné práce v domácnosti, zpovídání, mše svatá, společenství, znovu se postarat o zvířátka, telefonovat s maminkou, modlitba a to vše v různých obměnách
i další den.
Zbývá Vám čas na koníčky a záliby?
Zatím nebyl čas na delší procházky s pejskem v blízkých Brdech, ale dopřávám si ve volných
chvilkách po internetovém radiu poslech jazzu. Moji dva chlupatí kamarádi mi vytvářejí rodinnou
atmosféru, hlavně pejsek Arko, který je hravý a úžasně tolerantní, dokáže poznat moje rozpoložení a pomůže mi někdy i tím, že přinese svoji hračku, aby mi vylepšil náladu. Je skvělý, Pánu
Bohu se povedl.
Po společném obědě, který pan farář požehnal, nám popřál šťastný návrat domů, také
vzkázal všem Šumavákům srdečné pozdravení. Společně strávený den se vydařil. Máme
na co vzpomínat.
Děkujeme Vám, P. Petře, za milé přijetí, přejeme spokojenost a hlavně pevné zdraví, co
nejméně starostí, hodně radostí na Vašem působišti. Lidé, správní křesťané, ať rádi přicházejí do kostela s láskou pro Boží útěchu a požehnání.
Milli Hojdekrová
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Vitějovice
Nový vitějovický hřbitov byl vyměřen „u chýše konopické na poli
Fatkovic“ a 24. září roku 1785 vysvěcen jako konfesní, rozumějme
katolický. Prvními pochovanými
byl Jakub Fučík, chlapec z Vitějovic,
a svojnická výměnkářka Justina Bohatá. Důvod, proč se ve Vitějovicích
rozhodli zřídit druhý hřbitov, byl
nasnadě. Císařský příkaz přestěhovat pohřebiště mimo zástavbu.
Jenže vitějovickým se na ten nový
moc nechtělo. Však také ani nebyl
řádně ohrazen. A tak vždy uprosili
faráře a ten nadále pohřbíval u kostela. Více pohřbívat se zde začalo až
počátkem třicátých let devatenáctého století. Ve farní knize je tento
hřbitov označován jako venkovní,
„neboť byl starý, ale přes čtyřicet let
se zde nepohřbívalo“. V roce 1834
je ohrazen, postavena vrata a v roce
1842 obec nahradila starý a již sešlý
dubový kříž novým železným.
Rychle se plnit hřbitov začne
zvláště poté, co roku 1847 ve farnosti propukla záhadná epidemie provázená bolestmi břicha a každý den bylo potřeba pod zem uložit dva i tři nebožtíky. Začátkem
nového století je již nouze o místo a v roce 1914 komise složená ze zástupců knížecího
patronátního úřadu, c.k. okresního hejtmanství, farního úřadu a zástupců přifařených obcí
konstatuje, že je nutné pohřebiště rozšířit. Je vypracován projekt, paní Marie Vítovcová
souhlasí s prodejem pozemku, je navezen písek na stavbu zdi. Jenže vypukla světová válka
a stavba je ukončena dříve než začala.
Téma hřbitova je opět otevřeno až čtyři roky po válce. V říjnu roku 1922 se konají nové
schůze, ale jak poznamenal farář, „ dobré vůle bylo dost, ale skutek utek“. A tak následujícího roku byly opraveny alespoň stávající zdi. Jenže místa je na hřbitově méně a méně.
V dubnu 1924 byl prachatický architekt Karel Novák požádán, aby vypracoval nový rozpočet na plány z roku 1914. Avšak opět to tím skončilo. Farnost i obec žila pořizováním
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nových zvonů a téma hřbitova šlo stranou. A tak přišla jen dílčí úprava. Českobudějovický
továrník Augustin Šembera z dobré známosti za slušnou cenu vyrobil nová vrata.
V roce 1928 došla úřadům trpělivost a nebyli již dále ochotni snášek liknavost obce. Bylo
totiž zjištěno, že rakve není kam ukládat, kladou se tedy na sebe a hroby jsou tak mělké.
Navíc jediná márnice se nacházela u kostela v místě starého hřbitova, což se ukázalo jako
nevyhovující. Jestliže do prvního dubna toho roku nebude započato se stavbou, zahájí ji
úřady samy a náklady budou exekucí vymáhat na přifařených obcích. Začalo se horečně
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domlouvat na posunutí termínu, ale marně. A tak
konečně až úředním nátlakem byl vitějovický
„venkovní“ hřbitov rozšířen tak, aby mohl dál bez
rizika nákazy sloužit další roky. Jak opět glosoval
farář, „a tak musily obce dáti se do práce, do níž se
jim nechtělo“.
Stavební práce byly svěřeny staviteli Valentinovi z Vlachova Březí, jenž postavil zeď, zatím bez
márnice. Vysvěcení rozšířené části hřbitova se konalo 22. října 1928 s tím, že márnice musí býti
postavena do dvou let a na staré části se nesmí
deset let pohřbívat. Přestože hřbitov může sloužit,
klid není. V roce 1934 se rozhořel spor o to, kdo
vlastně hřbitov spravuje a zda je konfesní či nikoli.
Byly popsány štosy papírů, a když ze sporu vyšla vítězně církev, začal spor nový, tentokrát
o zboření staré hřbitovní zdi u kostela. Ale to už je jiný příběh.
JP
18
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Stalo se
Pěší pouť ke svaté Anně
v sobotu 29. července 2017
Náš Pán velkoryse požehnal
pěší pouti od svatého Jakuba
v Prachaticích ke svaté Anně
na Libínském Sedle. Uprostřed
prázdnin jsme tak měli možnost
opustit jistotu Prachatic a vydat
se do neznáma. S o. Petrem jsme
čekali účast 20–30 lidí. Nakonec
nás bylo kolem šedesáti v rozmezí od 5 do 80 let.

Jak se patří, pouť jsme zahájili modlitbou a požehnáním. Většina poutníků v čele s o. Petrem
volila náročnější trasu (zelená turistická) – je
vidět, že farníci jsou připraveni na výzvy. Kaplan s menší skupinou poutníků mohl obětovat
Pánu modlitbu růžence po schůdnější cestě. Děkujeme všem,
kteří pomohli s přípravou a průběhem poutě. Příští rok vyjdeme opět, co říkáte?
A pak opět. A pak už bude pěkná tradice. DEO GRATIAS. 
o. Dominik
Koncert duchovní hudby
Zúčastnila jsem se v létě několika pěkných akcí. Nejvíce mě
zaujal tradiční koncert duchovní
hudby na Kvildě v kostele sv. Štěpána. Zpíval vimperský chrámový sbor pod vedením sbormistra
Milana Ernesta. Sólovým zpěvem
s krásným přednesem obohatila
kulturní zážitek Jitka Ernestová.
Celý sbor je na velmi dobré úrovni.
Byla zpívána krom jiných skladba
od F. Jiříma „O nejsvětější svátosti“, Dvořákova biblická píseň, od J.S. Bacha Jesus bleibet meine Freude. Na varhany hrál
V. Hašek. Akustika kostela přispěla k dobrému poslechu skladeb v rámci duchovní hudby.
Celému sboru moc děkuji za krásný kulturní zážitek.
Milli Hojdekrová
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Stalo se
Léto ve Farní charitě Prachatice
I během letních měsíců se v našich azylových
domech uskutečnilo mnoho akcí, ze kterých nabízíme krátký výběr.
V Charitním domově sv. Dominika Savia
se konal Duchovní program na téma Proč a jak se
křtí děti a Poděkování maminkám za péči a lásku.
Při akci Pečení pizzy si maminky s dětmi mohly připravit tento pokrm z ingrediencí dle vlastního výběru. Jindy se vyráběla cukrová vata nebo
domácí popcorn.
Proběhla zde přednáška na téma Efektivní trávení volného času s dětmi aneb „Mami, pojď si se
mnou hrát“. Maminky a děti se seznámily s několika zábavnými i naučnými činnostmi,
které mohou s dětmi ve svém volném času podnikat.
Byl realizován celodenní výlet, jehož náplní byla nejen návštěva nejkrásnější zoologické
zahrady v jižních Čechách, ale také návštěva pohádkového podzemí, které je součástí Loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Při kurzu První pomoci a prevence úrazů se děti a maminky naučily zásady poskytnutí
první pomoci.
V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí se uskutečnily Kurzy pozemkových a truhlářských prací. Na programu bylo dokončení oplocení pastvin, instalace elektrického ohradníku a zhotovení dřevěného oplocení.
Konaly se semináře s pracovníky PMS Prachatice. Tématem seminářů byly „Dluhy a výkon dohledu“ a „Oběti trestných činů – zákon o obětech“.
Uskutečnilo se i „Společné letní posezení“. Tentokráte jsme grilovali jehněčí maso a vyprávěli anekdoty. 
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
Setkání dětí a mládeže
Prázdninové letní setkání dětí a mládeže pořádané Demdaal z.s. (www.demdaal.cz) se neslo
v duchu příběhu knihy Malý princ, jejímž autorem je francouzský letec A. de Saint Exupéry.
V pestrém programu se mimo jiného děti dověděly, že správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Díky všem, kdo se přípravě a realizaci letního tábora věnovali, především
pak hlavní vedoucí Růžence Novákové.
Lenka Hanžlová
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Pouť do Svaté země
En Gedí
Z Kumránu jedeme dál na jih. Po levici máme Mrtvé moře, pusté, bez života,
jen větřík si pohrává s vlnkami na kovově lesklé hladině. Na protějším břehu se
zvedají do výše Moabské hory. Průvodce
upozorňuje na skálu, která při troše fantazie připomíná hlavu koně. Od ní se podle
pověsti odrazil Mohamedův kůň al-Búráq
při slavném prorokově nočním letu do Je- Palmový háj En Gedí
ruzaléma. Krajina kolem je vyprahlá, jen tu
a tam se objeví nějaký keřík. Stráně nad silnicí jsou zjizveny vyschlými koryty potoků. Tudy
se po prudkých jarních deštích valí voda. Jen pár hodin, ale jakou má sílu! Svědčí o tom
balvany, které dokázala vyplavit!
Asi po dvaceti kilometrech se před námi vynoří pás zeleně: En Gedí, největší a nejhezčí
oáza u Mrtvého moře na východním okraji Judské pouště. V literatuře narazíme i na jiné
tvary jejího jména: Ejn Gedi, Eggadi, Engadi, Ain Jidi (čti: Džidi) … – všechny znamenají
totéž: Pramen kůzlete, Jehněčí pramen. Je obývána od pravěku – dokládají to četné nálezy
prehistorického nářadí. Kniha Jozue (Joz 15,62) ji uvádí v seznamu osad náležejících kmeni
Juda. Z poznámky ve 2. knize Kronik (20,2) soudíme, že je totožná s Asasonthamarem,
o němž je řeč v 1. Mojžíšově (Gn 14,7) v souvislosti s Abramovým tažením na záchranu
Lota.
Protínají ji dvě rokle, oběma protékají potoky: na severu Nachal David, na jihu Nachal
Arugot. Tvoří i několik vodopádů. Celá oblast byla v roce 1972 vyhlášena národní přírodní
rezervací. Zahlédneme tu množství zvířat: kozorožce núbijské, damany kapské, kteří vypadají jako králíci, hyeny, a v odlehlejších zákoutích i pouštní leopardy. Z ptactva jsou tu
dravci, včetně orlů a sokolů, sup hnědý, sup mrchožravý, četné kolonie drobných ptáků,
také některé ptačí endemity (druhy, které se nikde jinde nevyskytují). Pro ornitology je tu
ráj. Územím rezervace prochází severní hranice zeměpisného rozšíření tropických súdánských dřevin; rostou tu vedle sebe pouštní, středomořské i tropické druhy vegetace.
Také archeologický park přináší poučení: poblíž pramene, který dal lokalitě jméno, se
nachází chalkolitický (tzn. z doby měděné) posvátný okrsek s kruhovým oltářem uprostřed.
Osada vzkvétala díky pěstování datlí, produkci vonné pryskyřice, a těžbě soli a živic na
nedalekých březích Mrtvého moře. Pět vrstev odkrytých na sídlištním pahorku Tel Goren
nese stopy po průmyslových zařízeních z doby železné (7. – 6. stol. př. Kr.), určených k výrobě voňavek a balzámu. Na jedné z mozaik v tamní synagoze se dochoval nápis, varující
před „odhalením tajemství“ – tedy před vyzrazením receptury na přípravu balzámu, hlavního zdroje příjmů osadníků až do doby byzantského císaře Justiniána I., nepovolaným.
Několik set metrů severovýchodně od Tel Goren odkryli archeologové zbytky synagog,
jež od 2. – 3. do druhé poloviny 6. století po Kr. postupně nahrazovaly jedna druhou. Kromě
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mnoha posvátných předmětů, misek a mincí tu objevili i zachovalé podlahové mozaiky. Nejkrásnější (z 5. stol. po Kr.) zachycuje čtyři ptáky v medailonu zasazeném do dvou čtverců,
natočených tak, že vytvářejí osmicípou hvězdu. V rozích jednoho čtverce stojí proti sobě
dva pávi s obrovitým hroznem v zobácích. Snad je to připomínka události z Num 13,23?
Podobně jako Karmel na severu země, stalo se i En Gedí pro biblické autory synonymem
krásy a hojnosti Božího požehnání. V knize Sírachovcově 24,13-14 se Moudrost chlubí:
„Vyrostla jsem tam jako cedr na Libanonu, jako cypřiš na hoře Hermonu. Vyrostla jsem jako palma
v Engadí, jako keře růží v Jerichu, jak spanilá oliva na planině …“. (Ozvěnu těchto slov zpíváme
v jedné sloce písně Tisíckrát pozdravujeme tebe; tam jimi chválíme Pannu Marii). V Písni
písní 1,14 vyjadřuje snoubenka svou lásku přirovnáním: „Můj miláček je pro mě jako větévka
z heny, která kvete na vinicích v Engadí.“ Ve známé Ezechielově vizi o vodě, vytékající pod
chrámovým prahem a stékající do pouště do slaných vod (Mrtvého) moře (Ez 47,1-12), je
jedním z důsledků jejího uzdravujícího působení rybolov v Mrtvém moři: „Na pobřeží budou
rybáři. Od Engadí až po En-Eglajim budou nataženy sítě. Ryby budou téhož druhu jako ryby ve
Velkém (tj. Středozemním) moři a bude jich velmi mnoho.“
Stěžejní příběh, spjatý s En Gedí, nacházíme ve 24. kapitole 1. knihy Samuelovy. Není
to jen přirovnání, ale historie počátků izraelského království: David prchal před Saulem,
který ho pronásledoval, a usadil se na těžko přístupných místech v En Gedí. Tam byly jeskyně, které sloužily pastýřům za příležitostné útočiště. Do jedné z nich zašel Saul vykonat
tělesnou potřebu. A právě v ní se vzadu skrýval David se svými muži! „Hospodin ti ho vydal
do rukou!“ pobízeli ho. Ale David mu jen tajně uřízl kus pláště, nechal ho jít a přísně je napomenul: „Chraň mě Hospodin, abych vztáhl ruku na svého pána, Hospodinova pomazaného!“
A litoval i toho uříznutého pláště. Podobný příběh čteme ve 26. kapitole (podle některých
se jedná o dvě různé verze jedné a téže události). Tam David říká: „Kdo vztáhne beztrestně
ruku na pomazaného od Hospodina? Jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne; buď
nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin,
abych já vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného!“ A na Saula z dálky volá: „Hospodin odplatí
každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti; vždyť dnes tě vydal do mé ruky, ale já jsem nechtěl
vztáhnout ruku na jeho pomazaného. Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu, takový
ať on přikládá mému. Kéž mě vysvobodí z každé úzkosti!“
Dnes nezabíjíme kopím a oštěpem, ale zlým slovem, tvrdou kritikou, pyšnou ve svých
předpokladech, pronášenou bez úcty a bez ohledu na ty, kdo ji slyší, pomluvami, založenými jen na dohadech, zbytečným vyjevováním a zveličováním chyb a hříchů představených
… Naše rozhořčení se často obrací i proti kněžím a biskupům. Neničíme tak jen plody jejich
služby, ale i křehkou víru a vztah k církvi hledajících, často našich vlastních dětí a vnoučat.
Kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, píše v knize Bůh nebo nic:
„Dnes existuje vážný problém, neboť si už neuvědomujeme nadpřirozené pouto mezi Kristem
a jeho Církví. Například ti, kdo si dovolují kritizovat biskupy nebo stavět jedny proti druhým,
protože nevyhovují jejich malicherným, více či méně oportunistickým ambicím, zapomínají, že
biskupové jsou Kristem vyvolenými nástupci apoštolů. Musíme pokračovat v budování Církve
tak, jak si přeje Boží Syn, a nikoli Církve formované našimi momentálními touhami.“ Právě tady,
v En Gedí, zkusme znovu prosit Pána o pokoru, jakou měl David, a obnovme svou důvěru
v Boží prozřetelnost. 
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
P. Petra Plášila
nového prachatického vikáře
Narozen:
Vzdělání:

8. 6. 1964 v Jindřichově Hradci
vyučený prodavač, Biskupské gymnázium Brno, Teologická fakulta UK Praha
Předchozí působiště: farnosti Č. Budějovice, Borovany, Tábor, Bechyně
Záliby:
turistika, cestování, setkávání s lidmi
Přišel jsi, P. Petře, do Prachatic převzít nelehký úkol vikáře po letech zde působícím
oblíbeném P. Josefovi. S jakými pocity, myšlenkami, představami, dojmy, …?
U nás kněží je to tak, že si místo nevybíráme, ale jdeme tam, kam jsme posláni, což
člověku dává určitý pokoj a jistotu. Je potřeba mít stále na mysli, že kněžství je především
služba spojená i s osobními oběťmi. Nad to, že odněkud odcházím a někam přicházím, se
musím povznést, osobní pohled je třeba odložit, nikoli však vztahy, které byly navázány.
U mě osobně je to ovlivněno také tím, že v posledních šesti letech je to už moje třetí stěhování. Co je na změně místa příjemné, je to, že s každým dalším mi přibývá množství přátel,
skvělých lidí, se kterými bych se jinak nepotkal. Mluví se v této souvislosti o nové výzvě,
což zní jako otřepaná fráze, ale vlastně to tak je.
Prachatice prakticky vůbec neznám, takže jsem nepřicházel s žádnými konkrétními
představami. Abych aspoň trochu poznal atmosféru ve farnosti a městě, zúčastnil jsem se
letošní červnové pouti JNN, při které jsem se v kněžském společenství v čele s biskupem
Pavlem cítil moc dobře, zažil živou atmosféru mše svaté a při následném obědě se setkal
a krátce pohovořil s panem starostou. Hned napoprvé se mi velmi zalíbil děkanský kostel
sv. Jakuba a také na mě velmi pozitivně působí vzhled města se spoustou zeleně.
Jaká byla Tvoje cesta ke kněžství?
Možná bude pro někoho překvapivé, že moje první zaměstnání bylo prodavač. V obchodě se smíšeným zbožím (Jednota v Jindřichově Hradci) jsem pracoval asi tři roky, pak
jsem se stal vedoucím skladu v podniku Technomat. Mezitím jsem absolvoval náhradní
vojenskou službu, kdy jsem 19 měsíců pracoval jako stavební dělník ve Veselí nad Lužnicí
a poté byl 5 měsíců na vojně. Zkušenost manuální dělnické práce v drsném mužském kolektivu je k nezaplacení.
V té době jsem prožil svou konverzi, která radikálně nasměrovala můj život jinam. Poprvé jsem zaslechl volání k duchovní službě, a proto jsem se rozhodl dodělat si středoškolské vzdělání na BiGy v Brně, kde se moje volání ke kněžství utvrdilo a logicky vyústilo ve
studium teologické fakulty v Praze a v kněžské svěcení.

24

Jaká byla Tvoje předchozí kněžská působiště?
Po jáhenském svěcení v červnu 1997 jsem nastoupil
ke službě u katedrály v Č. Budějovicích, kde jsem po
roce pokračoval i jako kněz. Kaplanská služba tam byla
intenzivně naplněna především pohřby, přípravami
a udílením svátostí. Moje osobní rekordy jsou: 5 pohřbů za den, 4 svatby za sobotu, nebo jsem při jednom
obřadu pokřtil 17 dětí. K takovým „výkonům“ jsem se
na dalších působištích už ani nepřiblížil. Navíc jsem
byl určitý čas současně také nemocničním kaplanem se
službou pravidelných bohoslužeb a s udílením svátostí
v krajské nemocnici.
Od 1. ledna 1999 jsem byl ustanoven v Borovanech
(u Č. Budějovic) a přilehlých farnostech. Na tomto svém
prvním farářském místě jsem byl 12,5 roku. Říká se, že
první samostatná farnost je jako první láska, na kterou
se nezapomíná, a v mém vztahu k Borovanům to tak
platí. Prožil jsem tam krásnou etapu svého kněžského
i osobního života. Borovany byly na přelomu tisíciletí
velmi živou a milou farností, kde žilo hodně rodin, mladých lidí, dětí. Založili jsme tam na faře mimo jiné Augustiniánské klášterní archivní sklepy s nepřebernými
zásobami kvalitního vína. Tyto sklepy byly a stále jsou místem setkávání farníků i mnohých
významných osobností kultury a politiky.
V červenci 2011 jsem byl poslán do Tábora, ze kterého jsme spravovali společně s kaplanem Slávkem Brožkou a později Jendou Turkem, kteří oba pocházejí z Prachaticka, i řadu
okolních farností. Sloužil jsem tam 3,5 roku a mým dalším působištěm se stalo lázeňské
město Bechyně a dvě další farnosti. Každé z těchto míst mělo svá specifika. V Táboře jsme
pracovali spíše jako tým, kdežto v Bechyni jsem byl na vše víceméně sám. Bechyňsko bylo
nábožensky nejslabší, ale lidé zde byli až neuvěřitelně velkorysí, štědří a pohostinní, zvláště
ve farnosti Hlavatce, kterou jsem z Bechyně spravoval. V takové míře jsem se s tím zatím
nikde ani zdaleka nesetkal.
Po několika týdnech v Prachaticích mám pocit, že život farnosti se nejvíce podobá tomu,
co jsem zažil v Borovanech, a týmová práce se podobá té v Táboře.
Co Tě dosud v Prachaticích nejvíc zaujalo?
Velmi pozitivní pocit mám z nedělního farního bohoslužebného shromáždění, kdy mám
kolem sebe početnou skupinu šikovných ministrantů a v kostele vnímám velkou účast rodin s mnoha dětmi. V ochotě mít více dětí vidím křesťanský postoj „bláznovství pro Krista“.
Hodně mě oslovuje zdejší rozvinutá péče o ty, kteří jsou nějakým způsobem slabí, tzn.
hospic, Domov Matky Vojtěchy, domov seniorů. Jsem rád, že se k této péči můžeme s novým kaplanem přidat pastorační službou a rádi bychom ji rozšířili obnovením pravidelných
bohoslužeb v prachatické nemocniční kapli.
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Z jaké rodiny pocházíš a co Tě nejvíc ovlivnilo v dětství a mládí?
Pocházím z nevěřící rodiny, vyrůstal jsem s jedním
bratrem jako nepokřtěný. S křesťanstvím jsem se poprvé
setkal díky svým přátelům v mladém dospělém věku. Bylo
to nejprve v prostředí Církve československé husitské, kde
jsem se rozhodl pro křest, a po nějakém čase jsem ještě
jednou konvertoval, a to ke katolické církvi. Toto období
hledání bylo asi pro můj duchovní život nejdůležitější. Je zajímavé, že z původního společenství u husitů v Jindřichově Hradci vzešla tři kněžská povolání v katolické církvi.
Když jsem se rozhodl pro křest a později pro kněžství, vnímal jsem, že rodiče nejsou
příliš nadšení, ale přesto to přijali a respektovali jako moji volbu a při studiu a přípravě
na kněžství mě podporovali. Tohoto jejich postoje si velmi vážím a je pro mě vzorem pro
respektování odlišných názorů a postojů druhých lidí.
Co Tě nejvíc povzbuzuje v žití – máš nějaké oblíbené vzory, myšlenky, duchovní
proudy?
Je skvělé, že v pestrém společenství církve si každý z nás může najít ty, kteří ho mohou
inspirovat a stát se vzory správného jednání. Můj patron sv. Petr mě povzbuzuje k odvážnému následování Krista i k tomu, že pokud selžu, můžu se ke svému Pánu vždycky
vrátit a On mě neodmítne. Jako biřmovacího patrona jsem si vybral sv. Ignáce, zakladatele
Tovaryšstva Ježíšova, protože mě velmi oslovil film Misie o působení jezuitů mezi jihoamerickými indiány a také jezuitské heslo „Vše k větší cti a slávě Boží“. Z dalších světců mám
velmi rád sv. Františka z Assisi s jeho prostou, a přesto odvážnou vírou a jeho následovníka
z 20. stol. P. Pia. A protože jsem nyní prachatickým farářem, povzbuzuje mě také příklad
horlivé misijní a pastorační práce svatého Jana Nep. Neumanna.
Mými vzory je také celá řada kněží a dalších výborných lidí, kteří mě nějak v mém životě oslovili, učili či provázeli. Inspirativní pro mě rovněž vždy bylo starověké a středověké
mnišství s důrazem na rovnováhu mezi duchovním a praktickým životem. Myslím, že heslo
sv. Benedikta „Modli se a pracuj“ může být dobrým povzbuzením pro každého z nás. Musím
říci, že montérky patří mezi moje nejoblíbenější oblečení.
Čím Ti Tví farníci můžou pomáhat či dělat radost, jak spolupracovat?
Farnost by měla žít jako společenství, což chápu jako skupinu lidí, kteří mají společný
zájem a cíl, pro nějž jsou ochotni také něco udělat. Budu moc rád, když každý bude podle
svých možností k životu našeho společenství přispívat. Každá pomoc je vítaná, nezdráhejte
se ji nabídnout. To se týká nejen Prachatic, ale samozřejmě i ostatních farností, které mám
na starosti.
Konkrétně by bylo skvělé, kdyby byl někdo ochoten ujmout se v Prachaticích stabilně
pozice kostelníka. Dále prý bývalo zvykem, že se na faře aspoň 1x týdně vařilo – kdyby byl
někdo ochoten na to navázat, určitě by nám to udělalo radost. Rozhodně se neobávejte
a neostýchejte mě nebo kaplana P. Dominika pozvat na návštěvu, rádi se s vámi blíže poznáme.
Připravila MaM
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Svědectví radosti
Chodím do vimperské nemocnice na LDN a do Domova klidného stáří v Pravětíně i do
DS Kůsov se svatým přijímáním za nemocnými a staršími lidmi. Musím se přiznat, že
když jsem s touto službou začínala, moc mě to nebavilo. Nemocní mi připadali takoví nedostateční, protože jsem si je prohlížela těma svýma výkonostníma očima. Ani ten odér
nemocnice mě nijak netěšil. Ale poctivě jsem se snažila.
Asi po roce ejhle, najednou jsem si připadala do této práce úplně zamilovaná. Všechny
babičky i dědečci se mi zdáli velmi blízcí. Už se na mě těšili a ráda jsem se jimi zabývala, ale
jak nastala ta změna, nevím. Dokonce jsem cítila, že čím se stávali slabšími, tím raději jsem
je měla. Vyprávěla jsem jim o našich dětech, máme tři. Co jsem vařila, zahrádka, houby,
dovolená a různé legrácky, nejraději měli povídání o panu farářovi. Oni zase o svých dětech
a bolístkách.
Moc ráda jsem chodila za jednou paní, říkejme jí Janoušková z jedné větší vesničky
u Vimperka. Byla to droboučká babička, 87 let stará a upadla na dvorku, když sypala slepicím, točila se jí často hlava. Všichni z chalupy chodili do práce, a tak nebyl nikdo, kdo by
se postaral. A protože chodila doma každou neděli do kostela a k svatému přijímání, nosila
jsem jí eucharistii. Znala se s ní jedna farnice od nás z Vimperka a ta mi říkala: „Jo teta, ta
měla těžký život, ve 12 letech jí zemřela maminka, a tak převzala starost o domácnost ona.
Vařila, prala a jako nejstarší dcera se starala o rodinu a otce.“
Jednou, když jsem za paní Janouškovou přišla, měla teplotu a trochu byla popletená. Pořád opakovala: „Oni, když tam nejsem, tak ty slepice nezavřou a ty pak hrabou v záhonech
a všechnu úrodu sezobou.“ Vzala jsem jí za ruku a řekla: „Paní Janoušková, teď když nejste
doma, má slepice na starosti váš vnuk. Pokaždý, když jim nasype, chvilku si s mima povídá,
jak jste to dělala, a pak je pečlivě zavře! Vůbec si s tím nedělejte starosti!“ Paní Janoušková
se uklidnila. Snad ta má lež není až moc hrozná.
Za týden mi volala sestřička a říkala, že paní Janoušková umírá. Vzala jsem svaté přijímání a chystala se do nemocnice, protože náš kněz na faře nebyl. Ale nabídl se mi otec
Reginald, který u nás trávil dovolenou, a šli jsme za ní. Paní Janoušková měla dýchací
přístroj a moc nevnímala. Byla
ještě o něco drobnější a já jsem
se štípala do nohy, abych nebrečela. Otec jí udělil pomazání
nemocných a řekl: „Nebojte se
přejít z tohoto břehu na druhou
stranu.“ Pocítila jsem najednou
velkou radost, zdálo se mi, jako
by Bůh byl blízko. Po našem odchodu asi za dvě hodiny zemřela. Zbožná a spravedlivá žena,
sloužící po všechny dny svého
života.
Viktorie Předotová
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Aktuálně
Sedm bolestí Panny Marie
(k památce Panny Marie Bolestné 15. 9.)
Když rozjímáme o sedmi smutcích Panny Marie, může nás to obohatit.
Simeonovo proroctví, že duší Panny Marie pronikne meč
Představme si tu situaci. Maria s Josefem se radují z prvorozeného syna. Ví, od anděla,
že je to Spasitel. Simeon vezme dítě do náručí, chválí Boha a pak řekne Marii: „I tvou vlastní
duší pronikne meč.“ Neboli – tenhle syn ti způsobí bolest. Bůh Marii dal syna, ale má s ním
svého plány. Panna Maria nad tím nelamentovala a rozjímá o tom. Věřila v Boží plán.
Útěk do Egypta
Josef ve snu uslyší hlas anděla: „Vstaň, vezmi dítě a matku a jděte do Egypta.“ To není
jednoduchá situace. V té době nebyla auta a oslové chodí pomalu. Navíc cesta vedla i pouští
(zde se skrývalo i nebezpečí přepadení). Opět si představme tuto situaci. Panna Maria nedávno porodila, cesta měla trvat asi mnoho dní. V novém působišti si musí hledat domov
a nové přátele. Maria ví, že Ježíš je Boží syn, ale nic dobrého pro ně není připraveno. Je to
život utečenců, kdy nevím, co se stane zítra. Svatá rodina asi 8 let žila v Egyptě. Vrátili se
zpět až po smrti Heroda. Maria určitě na všechno pohlížela jako na Boží plán. Život v cizí
zemi – jak trpěliví byli Ježíš, Maria a Josef.
Ježíš je ztracen v chrámě
Dívejme se na to jako na fyzickou realitu. Maria prožila tři bolestné dny. S Josefem nevěděli, zda Ježíšovi někdo neublížil. Říkala: „Synu hledali jsme tě z úzkostí.“ Když někoho milovaného ztratíme, podívejme se na Marii. Ona rozumí naší bolesti. Když v životě ztratíme
Ježíše – obraťme se ( tj. dělejme pokání) a jděme do chrámu, kde Spasitele opět najdeme.
Ježíš nese kříž a setkává se se svojí Matkou
Ve čtvrtek, řekli učedníci Marii, že zatkli Ježíše. Možná z toho Maria nespala. V pátek
lidé křičí: „Ukřižuj.“ Ve filmu „Umučení Ježíše Krista“ je scéna, kdy malý Ježíš utíká a upadne na cestě a poraní si koleno. Maria hned přiběhne mu na pomoc. Ale teď na křížové cestě
mu nemůže pomoci. Setkají se spolu pohledem. Čtvero očí a dvě srdce plná bolesti spolu
rozmlouvají. Maria pro svého Syna nemohla udělat nic. Je to bolestné. Je dobré o tom
přemýšlet. Naše láska pak k Marii roste. Když o tom rozjímáme – už nás to uzdravuje…
Smrt Ježíše
U kříže stála Maria. Když se díváme na kříž, mnohé bolesti mizí. Maria vše vidí. Jak silná
je to Matka. Věří v Boží plán. Ani jeden z příslibů se nenaplnil a Panna Maria přesto věří.
Ona je jediným člověkem, který Ježíšovi rozuměl. Když se nám dějí těžké věci, můžeme se
inspirovat Marií, že Bůh má přesto plán. Maria nás to chce naučit. Při slovech Pána Ježíše
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„Já žízním“, co Maria musela prožívat! Ježíšovi
dodávala odvahu v životě přítomnost Otce. Na
kříži Pán Otce nepociťoval, a k tomu ta bezmocnost. Panna Maria to vidí, jak Ježíš umírá na
kříži, a všechno uchovává ve svém srdci.
Ježíšův bok je kopím probodený a jeho
tělo ukládají do hrobu
Ježíše chtějí pohřbít již v pátek. V sobotu se
nepohřbívalo. Voják se chtěl ujistit, že Ježíš už
nežije. Ale Ježíš velmi trpěl a byl vyčerpán již
v noci. Zemřel brzy, ještě před tím, než mu byl
proboden bok. Maria vidí utrpení a smrt svého
Syna a po sejmutí z kříže objímá jediného Syna.
Jak velká to musela být bolest pro Marii…
Pohřbení Ježíše
Pohřeb dítěte – Matka je v bolestech. Zúčastnilo se jen pár lidí. Je známo, že když rodiče pohřbívají své dítě, je to bolestnější než naopak.
Sedm bolestí nás má posílit. Maria nebyla Bohem. Je to silná žena plná víry. Rozjímejme
o tom. To nám přináší uzdravení. Když někdo o mně špatně mluví a není to pravda, nás to zraní.
A my snadno ztrácíme naději. Modleme se k Marii. Ona se stala královnou, protože hodně v životě
vytrpěla. Proto je patronkou mučedníků. Panna Maria nešla na kříž. Ona prožila dost utrpení. Po
smrti Ježíše žila jako vdova. Zná bolest samoty. To nám dodává odvahu, že přes všechny problémy
můžeme žít život pro Ježíše. Nemusím obviňovat druhé. Maria vše přijímala od Boha. Vybavme
si celý náš život. Kdy jsme měli pocit odmítnutí, kdy jsme byli druhými falešně obviňováni. Odpusťme těmto lidem a budeme silní a naše modlitby budou mocné.

Zveme všechny mladé z vikariátu Prachatice na

Večer mladých v pátek 29. září v Prachaticích
Téma: Andělé a archandělé
18.00
18.50
20.00
22.00

Mše svatá v kostele sv. Jakuba
Modlitba chval s kapelou Elaion (v kostele)
Tematický program na faře (pro mladé 14 – 30 let)
Předpokládaný konec
Bližší informace: P. Dominik Ettler (721 257 980), Martin Vanáč
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Ministranti vikariátu
David Říha
Davide, kdo Tě pozval k ministrantské službě a jak dlouho ministruješ?
1. 2. 1991 k večeru k nám zavolal pan doktor Sládek, akolyta a kostelník netolický, a ptal
se rodičů, zda bych s bráchou nechtěl přijít druhý den (na Hromnice) ministrovat. Byla
tenkrát v Netolicích dětská mše svatá, kterou sloužil pater Rajmund Tretera, OP. Farářem
byl v Netolicích pater Antonín Vobr. Od té doby ministruji. V Netolicích je už třetí duchovní
správce za tu dobu.
Jak ses naučil ministrovat? Chodil jsi na nějaké schůzky ministrantů, četl knihu
o ministrování?
Učil jsem se nejprve pozorováním od starších ministrantů. Po příchodu patera Sláčíka
do Netolic v roce 1993 začaly pravidelné ministrantské schůzky, kde jsme se více učili teorii a pak v kostele praxi. K tomu byla i různá literatura, kterou jsem pročítal a také stále
pročítám.
Kdo Tě ovlivnil, byl Ti vzorem?
Jistě by to byl pater Sláčík, který do netolické farnosti přišel když jsem chodil do čtvrté
třídy a jistě působil na mé formování ve víře.
Máš nějaký zvláštní (mimořádný) zážitek z ministrování?
Mimořádný zážitek se mi přihodil nedávno, když jsem ministroval v pražské katedrále
na pohřbu emeritního arcibiskupa pražského Miloslava kardinála Vlka. Nejen, že jsem byl
u veškerých příprav a zajišťování pohřbu, ale přímo jsem byl u ukládání těla pana kardinála
do hrobky pražských arcibiskupů.
Co taková příprava pohřbu kardinála obnáší?
Na přípravě pohřbu kardinála Vlka se podílela velká spousta lidí. Můj nadřízený pater
Vladimír Kelnar – diecézní konzervátor - byl sekretariátem kardinála Duky pověřen zajištěním rakví a scénářem přenesení rakve s tělem kardinála Vlka od oltáře v katedrále svatého
Víta k hrobce arcibiskupů a následné uložení. Ve středu večer byla do arcibiskupského
paláce přivezena dřevěná rakev, ve které byl po dva dny kardinál Vlk vystaven. Rakev byla
atypická svými rozměry. Byla 230 cm dlouhá a 80 cm široká proto, aby bylo tělo kardinála
důstojně a prostorně vystaveno i s insigniemi a pontifikáliemi jeho úřadu. Rakev byla na
místě opatřena držadly pro manipulaci a polstrováním. Ve čtvrtek dopoledne byla rakev
převezena k řádovým sestřičkám, kde bylo těla kardinála Vlka uloženo do výše zmíněné
rakve. Byla nutná kompletní úprava oděvu, nasazení mitry, kontrola maličkostí jako je
natočení prstenu, použití správných manžetových knoflíčků atd. Poté bylo tělo kardinála
převezeno do katedrály svatého Víta, kam se mohli lidé přijít osobně rozloučit s Miloslavem
kardinálem Vlkem. Před otevřením katedrály v 17 hodin byla nutná kontrola hlavně oděvu
a rukou – zda jsou sepjaté na prsou. Ve 21 hodin byla katedrála uzavřena a tělo kardinála
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Vlka převezeno do pohřebního ústavu. V pátek krátce po poledni bylo tělo kardinála Vlka přivezeno do kostela svatého
Benedikta na Hradčanském náměstí, kde se mohli lidé s kardinálem Vlkem od 15 do 21 hodin rozloučit. Ve 21 hodin byl
kostel uzavřen. Tělo kardinála Vlka bylo přendáno z dřevěné
rakve do rakve zinko-titanové. Po přenesení těla byla opět
provedena kontrola oděvu a insignií. Jelikož kovová rakev
byla standartních rozměrů, byla mitra sejmuta z hlavy pana
kardinála a položena k jeho nohám. Následně po veškeré
kontrole byla rakev zaletována. Po zaletování byla zinko-titanová rakev uložena do rakve kovové a přenesena k sestrám karmelitkám z kostela do
prostor kláštera. Mezi tím byla katedrála svatého Víta v pátek odpoledne uzavřena pro
veřejnost a probíhaly nutné úpravy a přípravy na pohřeb. Byla také zkouška přenášení
rakve od oltáře k hrobce a její spouštění. Byly přinášeny květinové dary jednotlivých velvyslanectví, organizací, státních aparátů. Vše bylo kontrolováno policejním psem a policií,
aby do katedrály nebyly vneseny výbušniny. V den pohřbu byla ráno vyzvednuta rakev
s ostatky kardinála Vlka z kláštera k karmelitek a převezena do katedrály. Po jejím umístění
před oltář jsem byl pověřen vyleštěním rakve, aby na ní nebyly žádné nečistoty. Pak se už
chystal pohřeb. Po zádušní mši svaté byla rakev přenesena k hrobce pražských arcibiskupů.
S diecézním konzervátorem jsem připravoval popruhy pro spuštění rakve do hrobky. To byl
jeden z těžších úkolů. Rakev byla cca 200 kilogramů těžká. Spouštění a přenášení bylo dosti
náročné. Je úsměvné jak se lidé bojí rakve. Když jsme vezli prázdnou rakev na zkoušku do
katedrály, službu konající strážník byl dosti vyjevený, když v autě objevil rakev. Já s tělem
pana kardinála strávil od středy do soboty většinu dne. Je to silný zážitek a velká zkušenost.
Jak ses k tomuto úkolu dostal?
Tento úkol mi byl tak trochu dám příkazem. Vlastně jsem se přihlásil dobrovolně. Bylo
to svěřeno Diecéznímu konzervátorskému centru Arcibiskupství pražského, kde pracuji
a tak jsem prostě šel. Šel jsem se strachem, obavami, ale i zvědavostí.
Můj další zážitek u oltáře jsem prožil, když jsem ministroval při biskupském svěcení patera Kročila v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše. Další zážitky jsou, když člověk
ministruje na velkých poutních místech, např: Svatá Hora, Mariazell, Heiligekreuz, Řím.
A co tréma?
Neuvědomuji si, že bych někdy měl trému. Snad jen když přijel do farnosti pan biskup
Antonín Liška na biřmování v roce 1996. Přísně vyhlížející postava pana biskupa Lišky
vzbuzovala trochu strach. Tenkrát mě nenapadlo, že jednou bude jeho synovec v Netolicích
administrátorem. Po pravdě v té době jsem žádného patera Lišku neznal.
Kde jsi ministroval mimo svou farnost?
Je spousta míst kde jsem za těch 26 let ministroval ať už na území vikariátu tak diecéze
či české provincie i ciziny. Nejvíce si považuji toho, když jsem ministroval v kryptě Svatopetrské baziliky ve Vatikánu. Je to zážitek, který si budu velmi dlouho pamatovat.
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Jakou činnost nejraději při mši svaté vykonáváš?
Při ministrování jsou hezké všechny činnosti. Nedokážu říci, která je nejlepší. Je hezké,
když ministruji ve všední den sám, to si velmi užívám. V neděli činnosti přenechávám
mladším ministrantům a spíše dohlížím na plynulý průběh mše svaté.
Máš nějaké jiné „kostelní aktivity“ mimo ministrování?
Jiné aktivity – u nás ve vsi jsem zvoníkem, zvoním také v zámecké kapli na Kratochvíli, kde se jedenkrát za měsíc s panem kastelánem staráme o přípravu mše svaté v kapli.
S rodiči a sourozenci se staráme o to, aby každoročně proběhla pouť u Nejsvětější Trojice
v lese u Velkého Boru.
A co nějaký ministrantský sen?
Asi každý člověk v jakékoli „profesi“ má svůj sen. I já mám sen - sny. Rád bych ministroval při pontifikální mši svaté svatému Otci, nejlépe ve Vatikánu v bazilice svatého Petra
pod Michalangelovou kopulí u Berniniho baldachýnu. Rád bych ministroval i ve Svaté zemi
a ve Fatimě.
Liturgie, liturgická hudba……. Jaký je tvůj vztah k varhanám?
Varhany do kostela neodmyslitelně patří. Jejich hudba vždy naplní chrámový prostor
a jejich velebné tóny, ať už tiché nebo znělé pleno, oslavují boží velikost. Mě tento nástroj
uchvacuje. Zajímám se o jednotlivé nástroje jejich historii, dílny a mistry. Sám jsem se na
tento nástroj nikdy pořádně nenaučil hrát.
Davide, děkuji Ti za rozhovor, který vzniká na letním táboře Demdaal z.s., kde každým rokem – již 16 let - sloužíš v roli šéfkuchaře. Jak vnímáš tuto službu?
V roce 1994 se konal první tábor. S konáním táborů přišel pater Sláčík a ten první tábor
byl pro netolickou farnost. Konal se v Byňově u Nových Hradů. Bylo nás asi něco málo přes
20. Od tohoto roku jsem na tábory jezdil. Postupně se záběr rozšířil na všechny farnosti
spravované paterem Sláčíkem. Vynechal jsem dva tábory – Horní Vltavice a Čimelice. Před
tím jsem jezdil jako táborník a poté jako organizátor a to hned do kuchyně. Už mnohokrát
jsem byl rozhodnut, že na další tábor již nepojedu. Jelikož jsem tradicionalista, vnímám
to jako tradici jezdit na tábor a když se hlavní vedoucí Růženka Nováková ze Strunkovic
přihlásí s dotazem, zda pojedu na tábor, tak odpovím kladně. Ale sám si to tak trochu podmiňuji tím, že musí jet i paní Janička Pártlová a Evička Plojharová. Od začátku tvoříme tým
a víme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Kuchařský tým na táborech tvoří vždy
čtyři lidi. Tím „čtvrtým mušketýrem“ byla paní Churáčková na kterou stále vzpomínáme
a modlíme se za ní i za jejího manžela Míru, který s paterem Sláčíkem tábory začínal. V posledních letech paní Churáčkovou bezkonkurenčně zastupuje můj kamarád Lukáš Jašík
z Prahy. Bylo více lidí, kteří s námi na táboře vařili, ale Lukáš prostě zapadl. Strávníků na
táboře je tak 120 a tak je důležité, aby se tým doplňoval aniž by si členové museli něco říkat.
Prostě to funguje. A jak tuto službu vnímám? Pozitivně – pokračuji v tradici. Je velmi milé,
když táborníci přijdou a pochválí nás, že dobře vaříme. Těší mě i to, že děti vedeme k Bohu,
k hledání Boha.						Připravila Lenka Hanžlová
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Malý slovníček církevních pojmů
Andělé

jsou Bohem stvořené duchové bytosti, které jsou obdařeny rozumem a svobodnou vůlí,
ale nemají tělo. Bůh stvořil anděly pro čtverý účel: aby se Bohu klaněli, milovali jej a sloužili mu a také proto, aby střežili lidi. Slovo „anděl“ (angelos) pochází z řečtiny a znamená
„poslaný“. Výraz odkazuje na to, že andělé plní Boží příkazy. Nejvznešenější z andělů, kteří
mají i zvláštní poslání, jsou archandělé. Část andělů se projevila pýchou, postavila se proti
Bohu a ztratila tak Boží milost, totiž ďáblové.

Asperges

je kající obřad, kterým se tradičně zahajuje nedělní bohoslužba. Kněz s asistencí při něm
prochází kostelem a kropí věřící lid svěcenou za zpěvu antifony „Asperges me hyssopo et
mundabor, dealbabis me et super nivem dealbabor“. Antifona je vzata z kajícího žalmu 51.
Česky zní: Pokrop mě yzopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.

Informace k výuce náboženství ve školním roce 2017/2018
V našem vikariátu se vyučuje náboženství na farách a ve školách (nepovinný předmět).
Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole.
Pro Prachatice a Husinec: Rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství na webu
farnosti (www.farnostprachatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky na NP náboženství
k vyzvednutí v sakristii v kostele a ve školách.
Setkání s rodiči v pondělí 11. 9. od 17:00 h. na faře v Prachaticích.
Mše za nový školní rok za všechny pedagogy, studenty a žáky prachatických škol
v neděli 17. září od 9:30 h. v kostele sv. Jakuba.
Milí rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo
svátost křtu či další svátosti v Prachaticích nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky
Hanžlové (mob. 603 859 190) nebo na faře (tel. 388 312 158) do 30. 9. 2017. Příprava ke
svátostem bude v Prachaticích zahájena v neděli 1. října při mši sv. pro děti.
Celoroční předplatné časopisů pro děti a mládež:
DUHA – 20ks + dárek na prázdniny 240 Kč; IN- dívčí svět – 11ks + dárek 370 Kč
Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190
Čtyřicetihodinové adorace v Prachaticích
se budou nadále konat pravidelně od 1. pátku v měsíci 17. h. do následující neděle
9 h. Navazují na tradici sv. Jana N. Neumanna a o jejich významu a historii blíže pojednáme v příštích vydáních JP. Je možné se přidat vždy na 1 hodinu k nepřetržité modlitbě
v atriu prachatické fary podle rozpisu v kostele sv. Jakuba či tel. domluvy v kanceláři na
tel. 388 312 158.
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
ZE ŽIVOTA VŠEOBECNÉHO
Hned jak se člověk narodí, povšimne si jedné zcela nové věci.
Povšimne si, že žije. Z radosti nebo bolesti nad tím (obojím je narození doprovázeno) začne vzápětí křičet. Tak to dělá drtivá většina
lidí, ale ne všichni. Někteří nezačnou z úžasu nad životem křičet,
ale psát. Někteří z těchto některých to navíc neudělají hned, ale až
později, podle toho, jak jsou opožděni ve vývoji. Do této miniminority spadám já. Moje opoždění
je asi třicetileté.
Ani to však nic nemění na tom, že život je úžasný a všechno, co v něm prožijete, stojí za nějakou
reflexi. Za zasmání, za zaspání, za zapsání… Já jsem zvolil to poslední.
Náš pan farář
„Tak nám vyměnili faráře, paní Müllerová,“ postesknou si čas od času farnice ve frontě
na maso u řezníka a zavedou fundovaný rozhovor na teologické téma.
„On ten starej nebyl špatnej, to teda ne, to se musí nechat. S lidma si rozuměl, do kostela
v neděli zašel a ty kázání, ty měl jako Cicero, to mi teda věřte. Sedmdesátku už na krku
mám, já to musím nejlíp vědět, něco už jsem zažila. Jen škoda, že už deset roků na jedno
ucho neslyším a v druhým mám prasklej bubínek.“
„Nic si z toho nedělejte, mladá pani, beztak se ty kázání nedaly poslouchat. Ale jinak
to byl člověk hodnej a svatej, ten náš pan farář, to se nedá popřít. Vždycky nás tak pěkně
povzbudil a napomenul: ‘Modlete se báby a nespěte mi tady,’ tak jak to jenom on uměl.
A těch ministrantů, co u oltáře míval! Sice se mu tam rvali jako judisti, ale to je ta dnešní
mládež, to už jinak nejde. Samý mejdany, diskotéky, Matuška, Plánička, kdepak, to za
našich mladejch let nebejvalo, nemám pravdu?
Jak říkám, světec to byl. I ta svatozář by mu slušela a možná by i vidět byla, jen kdyby
to sombrero z hlavy sundal. Že ho nosil po vsi a hrál si v něm v lese s klukama na Indiány,
to bych mu ještě odpustila, ale že v něm jednou přišel i do kostela a vytáhnul kolt na varhaníka, když hrál falešně, to dělat neměl. No nic, pomlouvat ho nebudeme, to se nedělá,
zvláště když teď máme toho novýho, mladýho.“
„Jenom aby nezaváděl nějaký novoty, jak to ty mladý dělaj. Prej byl zase nějakej koncil,
dokonce už druhej a vatikánskej, a všechno změnil. Ale radši to nikomu neříkejte, je to
církevní tajemství. Já jsem taky slíbila, že to nikde neprozradím.“
„Na mě se můžete spolehnout, já budu mlčet jako hrob, a kromě toho se do takovejch
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věcí nepletu. Cože to bylo? – A hele, koukám, že už jsem na řadě. Uříznou mi kus toho hovězího na svíčkovou, pane mistr. Jo, a abych nezapomněla, taky musím vzít něco Brokovi
a panu faráři, aby se mu u nás líbilo. Přibalte mi ještě dva buřty!“
Nikdy se nevrátí pohádka mládí?
Docela rád se setkávám se staršími lidmi, kteří při různých příležitostech rádi zpívají.
Když přijde na řadu Pohádka mládí, leckterá babička utře slzu a děda objedná panáka.
Zazpívám si s nimi rád, ale při slovech „nikdy se nevrátí“ si myslím své. Ve své víře mívám
také mnoho pochybností, ale o tom, že se pohádka mládí vrátí, nepochybuji ani trochu.
Jak to bude na věčnosti, to ví samozřejmě jenom Bůh. Avšak sv. Pavel, který říká: „Ani
oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm,
kteří ho milují“, a s ním ti, kteří mají víru, o tom tuší své. Nechme se překvapit.
To ale není všechno. Bůh nás přece nebude milovat až na věčnosti, on to dělá už teď.
Kristus si nedělal legraci, když nás vyzýval, abychom byli jako děti, chceme-li vejít do Božího království. Proto nám dává v každém věku mnoho příležitostí, abychom své dětství
i mládí prožívali stále.
Ve svém dětství a dospívání jsem zažil tolik legrace, že si nemohu stěžovat. Dělali si ji
druzí ze mě, někdy také já z nich, přicházela tak, jako by z nebe padala. Ve škole to bylo
normální, nouze o ni nebyla ani v následujícím zaměstnání, ale to nejlepší na mě teprve
čekalo – v kněžském semináři a na Teologické fakultě v Litoměřicích. Právě tam jsem si
znovu užil své mládí, snad ještě krásnější než to první. Jelikož většina bohoslovců byli
mladí a inteligentní hoši, zatímco já starý třicetiletý trouba, celkem dobře jsme si rozuměli
a komplementárně se doplňovali.
Mezi nejdojemnější zážitky, kterými byl pobyt v našem novém společném domově systematicky zpestřován, patřila nepochybně výuka latinského jazyka. Přiznávám, že jsem
zprvu tento jazyk zrovna nemiloval. Když jsem ho šprtal v létě před zkouškami za červnového slunka na lavičce seminární zahrady, měl jsem někdy chuť latinskou učebnici i se
slovníkem vzít a vyměnit je v nejbližší restauraci za tři orosená piva. Jelikož nebylo s kým,
tomuto pokušení jsem statečně odolal.
Noc před první hodinou latiny jsem nespal. Nepotil jsem se sice krví jako Ježíš v Getsemanské zahradě, ale své jsem si užil. Ráno to pak přišlo. S hrůzou a napětím dlouho
očekávaná hodina L nastala. Pětapadesát vědychtivých mládenců s hlavou plnou ideálů
(někteří též počínající pleše) se pohodlně usadilo ve třídě, která byla pro dvacet lidí těsná.
Naše prudce bušící srdce přerušila silná rána, když profesorka latiny hravě vyrazila dveře,
které jsme před ní zatloukli dvěma kramlemi a zatarasili dubovou skříní. Po počátečním
seznámení s naší třídou a následném zalapání po dechu ji vzápětí rozdělila do dvou skupin.
Na blbé a ještě blbější. Mě zařadila oprávněně mezi inteligenty, jelikož jsem již od dětských
let znal důvěrně latinské přísloví, které kdysi vyslovil Jaroslav Štercl: „In vino veritas, in
pivo taky.“
Brzy nato začala zvídavá pedagožka klást nepříjemně dotěrné otázky a neomaleně se
prohrabovat obsahem našich vědomostí. Nedověděla se mnoho. Ticho, které nastalo, bylo
takové, že by ho záviděl i spirituál v trapistickém klášteře. Zkušenou profesorku to však
nevyvedlo z míry a s chladnokrevností válečného stratéga změnila taktiku výuky, když
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oznámila písemnou zkoušku ze slovní zásoby. Spolužák po pravici, který si povšiml, že
nemám čím psát, mi ochotně nabídl své zlaté plnicí pero s podmínkou, že mu ho vrátím.
„Děkuji ti, kamaráde,“ ocenil jsem jeho laskavost, „myslím, že ho nebudu potřebovat.“
Také ostatní studenti toho nenapsali mnoho, jak jsem postřehl z jejich listů, na kterých
převažovala běloba. Jediným žákem, kterému zadaná práce nečinila potíže, byl primus
třídy Žoha, sedící v první lavici před katedrou a toužící sedět za ní.
„Pošli tahák, vole, voluí,“ oslovil mě vousatý spolužák z poslední lavice. Jeho bas však
zachytila bdělá profesorka a napomenula ho žlutou kartou za pokus o porušení pravidel.
Brzy nato odbily hodiny na věži půl a bodrý student František, původním povoláním zedník, zvolal: „Padla!“, odhodil potají kouřenou cigaretu a vytáhl svačinu. Doutnající Startka
se zatoulala k lavici šprta Žohy a zapálila štos listů, který stačil tento pilný Stachanovův
potomek během dvaceti minut popsat.
V několika minutách sálalo třídou teplo tak veliké, že i rampouchy na radiátorech roztály a chladnokrevný student Mráz se začal potit. Nenasytné jazyky ohně se nespokojily
s papírovým předkrmem a s chutí sáhly po červotočivém dřevu středověkých lavic. Mezitím
poctil učebnu svou návštěvou sám pan děkan, aby se přesvědčil o řádném průběhu výuky.
Nezvyklá podívaná jej dojala k slzám a vyslovil paní profesorce veřejnou pochvalu za to, že
dokázala pro vymírající jazyk zapálit celou třídu.
Taková byla má první hodina latiny. Zažil jsem snad někde něco podobného? Vrátila se
pohádka mládí, nebo ne? Dodnes na tuto hodinu s dojetím vzpomínám a latinu chovám
od té doby ve stále větší úctě. Aby mi náhodou nezevšedněla, raději ji moc nepoužívám.

Zveme vás na

Dvoreckou pouť
aneb svatováclavské setkání sousedů,
která se koná dne 23. září 2017 ve Dvorci u Dubu u Prachatic.
V 17:00 mše svatá a poté bohatý kulturní program:
1. lidové pranostiky a dvorecká vnoučata
2. pouťové ret-orání, rétorické pásmo slov a tónů (keltská harfa a kytara)
3. Lucky – výstava fotografií Daniela Havlíka, zachycení starého lidového zvyku
při svátku sv. Lucie ze šumavské vesnice Svatá Máří
4. vystoupení kapely Bůczech a blues
Děkujeme za podporu obcím Dub a Strunkovice nad Blanicí,
jakož i Městskému muzeu ve Volyni.
Hana a Jiří Steinerovi
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Stojí za přečtení
Stormie Omartianová
Síla modlitby za vaše dospělé děti
Autorka je autorkou několika zajímavých knih. V češtině
již v nakladatelství Paulínky vyšly její knihy: Síla manželčiny
modlitby (2010), Síla rodičovské modlitby (2011), Síly modlitby
teenagera (2014) a Síla manželovy modlitby (2016).
I když každé období přináší jiné rodičovské povinnosti, vaše srdce i mysl budou po zbytek života vždy s každým
z vašich dětí a to vůbec není lehký úkol, protože bez ohledu
na to, kam půjdou nebo co budou dělat, část vašeho já bude
vždycky s nimi. Když jsou šťastné, jste šťastní i vy. Když trpí,
trpíte i vy. Dokonce i poté, co dospějí a nejste s nimi dennodenně v jejich přítomnosti, si děláte bez ustání starosti
– dodala bych, že častokrát i v noci: jestli jsou v pořádku…
My, rodiče dospělých dětí, můžeme mít mnoho obav, ale
ne vždy máme možnost nějak zasáhnout nebo příležitost
všechny své myšlenky, názory či návrhy vyslovit. Alespoň
ne před našimi dětmi. Máme však obrovskou příležitost
vyjádřit své obavy před Bohem a pozvat ho do nich, aby nám pomohl… Když své
obavy předneseme před Pána – s důvěrou, že modlitby za naše dospělé děti slyší a vyslyší
– znamená to, že tyto modlitby mohou vnést do jejich života změnu k dobrému, a to nám
přinese pokoj, který nemůžeme získat žádným jiným způsobem.
Okruhy modliteb:
Modlete se za to, aby vaše dospělé děti zakoušely, že na ně Bůh vylévá svého Ducha • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti, měly srdce zapálené pro Boha, pro slovo Písma a Boží přikázání • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti rostly v moudrosti,
rozvážnosti a poznání • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti nalezly svobodu a zažily
celkové obnovení a vnitřní uzdravení • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti pochopily,
jaký má Bůh s jejich životem záměr • Modlete se za to, aby se vašim dospělým dětem dařilo
v zaměstnání a aby dosáhly finanční stability • Modlete se za své dospělé děti, aby měly
správné postoje a jasný úsudek • Modlete se za své děti, aby dokázaly odolávat vlivům zla
a destruktivnímu chování • Modlete se za své dospělé děti, aby se vyhýbaly tělesnému
pokušení a nečistotě • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti měly pevné zdraví a zakusily
Boží uzdravení • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti měly šťastné manželství a aby
vychovávaly své děti ve víře • Modlete se za to, aby si vaše dospělé děti dokázaly udržet
pevné a naplňující vztahy • Modlete se za to, aby byly vaše dospělé děti pod Boží ochranou a zvládly náročná životní období • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti poznaly, že
potřebují Boha • Modlete se za to, aby vaše dospělé děti kráčely vstříc budoucnosti, jakou
jim připravil Bůh
pb
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Vypravili jsme se
Pouť ke Stožecké kapli
Každoroční pouť o svátku Nanebevzetí Panny Marie se i letos konala za krásného srpnového počasí
v neděli 13. 8. Stožecká kaple a její okolí ožívá kroky poutníků z Čech i Německa. Součástí mše svaté,
kterou celebroval P. Karel Falář z Volar a asistoval
mu jáhen Dieter Stuka z Pasova, bylo také vysvěcení
nového mariánského obrazu tzv. Rindennmadony –
kůrové Panny Marie.
Zvláštní název a zvláštní příběh. Stožecká kaple je
dřevěný kostelík s kamennou původní kaplí. Pojí se
k ní mnoho pověstí i skutečných příběhů. Týkají se obrazu Stožecké madony, která ve své
pravé ruce drží bílý květ růže a s láskou se dívá na svého synáčka sedícího jí na klíně. Obraz
byl trvale umístěn v kapli. Její prostor je malý, sotva by pobral všechny poutníky, a proto
se mše svatá vždy konala venku před vchodem do lesní kaple. Při té příležitosti se vynášel
z kaple menší obraz madony v rámu, který byl nahrubo vytvořen z větví borovice. Tato stará
tradice byla letos obnovena a Kůrová madona bude při každoroční srpnové pouti vynesena
z kaple, kde je trvale umístěna na boční stěně vedle větší Madony s růží.
Nový obraz je menší, má rozměry 50 x 70 cm a je kopií Rindennmadony z nové Tussetkapelle ve Philippsreutu. Autorkou kopie je Mirka Fridrichová Kunešová a nutno také připomenout, že obraz vznikl díky sponzorskému daru pana Michaela Sellnera.
Podobu kaple nám připomíná starý obraz, díky němuž bylo možno rekonstruovat starou tradici. Poděkování patří také jeho majiteli panu Schmellerovi, který nám sdělil řadu
cenných informací. 
Text a fota KF, MFK, DS, LH

38

39

Pozvánka

Bis
českobu kupství
dějovick
é
a město
Tábor
Vás zvo
u na

Celodiecé

Pátek 22. 9

zní Pouť

. 2017 – veče

16.00 – 22.00
r mladých
Hudební fe
stival Moun
TIMON, Cit
t Tábor – Žiž
ová záležito
kovo nám.
st, Stripes of
• Večer chva
Glory, KS V
l (kostel na
imperk
Klášterním
nám.)

Sobota 23.

9. 2017 | 9.0
Program pr
0–16.00
o děti a mla
dé
• Poznej osob
nosti Tábor
a – tematické
tvořivé díln
hry,
y, fotbal, lan
ový park...
Přednášky
pro dospělé
(paralelní)
Kateřina La
chmanová,
Mons. Pavel
Prof. Martin
Posád
Weis, Doc. T
omáš Machu , Prof. Karel Skalický,
la a mnoho
dalších
Mariánské
procesí z Táb
ora do Kloko
Pontifikáln
t
í mše sv. s ot
cem biskupem
Vlastimilem
v Klokotech
Pouť se koná pod záštitou
starosty Ing. Jiřího Fišera a za
finanční podpory spolku Most
České Budějovice, města Tábor
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