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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

Bez lásky je duše omezená,
bez víry je ohrožena.

+ + + + + + + + + + 

Umím žít v nadbytku i v nedostatku?
Umím se rozdělit bez postranních úmyslů?

+ + + + + + + + + + 

Duchovní člověk nejdříve naslouchá,
potom rozjímá a nakonec rozdává.

+ + + + + + + + + + 

Vyslechni každého, 
a poslechni jen moudrého.

+ + + + + + + + + + 

Etika – blíž k člověku.
Evangelium – blíž k Bohu.
Evangelium je etické, ale není jen etické.
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onehdá jsem jel autobusem 
do Prahy. Přede mnou seděl tatí-
nek s malým synkem a ten klu-
čina se velice živě zajímal o vše, 
co se dělo i nedělo. S obličejem 

přilepeným na okně, které sem tam labužnicky 
olízl, se vyptával. Proč je tráva zelená, proč fouká 
vítr, proč prší, proč jsou auta barevná, proč stojí-
me, proč nestojíme... A tatínek, začten do novin, 
mechanicky monotónním hlasem trpělivě odpo-
vídal. Možná si na ta raně rodičovská léta vzpo-
menete. Ta zatracená proč. Odhaduji, že to tomu 
klukovi vydrží ještě pár měsíců a ptát se přesta-
ne. Tak jako jsem přestal ptát já, vy, prostě každý. 
A bohužel se už neptáme, i když bychom po právu 
měli. Proč lidé volí toho či onoho, proč lidé nemají 
víru a  nechodí do kostela, proč se Evropou valí 
vlny uprchlíků, proč je chceme nebo nechceme. 
Bez otázky není odpovědi, bez odpovědi není im-
pulz k řešení. 

Měl jsem jednoho známého, ukrutně ho bo-
lelo koleno. Šel k lékaři, ten se podíval na nohu, 
prohmatal ji a zeptal se, kde to bolí. Pak mu píchl 
injekci. Na chvíli to zabralo, ale ne nadlouho. Tak 
tam šel podruhé, potřetí. Když už těch injekcí 
bylo moc a výsledek nulový, zašel za jiným léka-
řem. Ten samý postup. Pak mu někdo poradil, ať 
zajde za jedním starým praktikem. Ten ho pro-
hlédl, poslal ho se šampuskou na záchod a vzal 
mu krev. Ten můj známý považoval doktora za 
blázna. Po týdnu si zavolal pro výsledky a dozvě-
děl se, že má poškozené ledviny. A proto ho bolí 
koleno. A opravdu, když měl ledviny v pořádku, 
koleno dalo pokoj. Proč vám tuto medicínskou 
historku vyprávím? Právě proto, že se všichni ti 
doktoři předtím ptali, kde to bolí, jak to bolí, a ne 
proč to bolí. Vidíme následky, nehledáme příčiny. 
Neptáme se proč. A to bychom asi měli. Nebo si 
myslíte, že svět kolem nás už chápeme, že mu ro-
zumíme? Ne o nic víc, než ten malý kluk. Rozdíl 
je jen v detailech.

Jaroslav Pulkrábek, šéfredaktor
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ne  1. 10. 26. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne

Po  2. 10. Památka sv. andělů strážných. L. b.: bílá
st  4. 10. Památka sv. Františka z assisi. L. b.: bílá
Pá  6. 10. nezávazná památka sv. Bruna, kněze. L. b.: bílá
so  7. 10. Památka Panny marie růžencové. L. b.: bílá
ne  8. 10. 27. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Po  9. 10. nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků. L. b.: 

červená, nebo nezávazná památka sv. jana leonardiho, kněze. L. b.: 
bílá

st 11. 10. nezávazná památka sv. jana XXiii., papeže. L. b.: bílá
čt 12. 10. nezávazná památka sv. radima, biskupa. L. b.: bílá
so 14. 10. nezávazná památka sv. Kalista i., papeže a mučedníka. L. b.: červená
ne 15. 10. 28. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Po 16. 10. nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice. L. b.: bílá, 
  nebo nezávazná památka sv. markéty marie alacoque, panny. L. b.: bílá
Út 17, 10. Památka sv. ignáce antiochijského, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
st 18. 10. svátek sv. lukáše, evangelisty. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: 

červená
čt 19. 10. nezávazná památka sv. jana de Brébeuf, kněze a druhů, mučedníků. 

L. b.: červená, nebo nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze. L. b.: 
bílá

so 21. 10. nezávazná památka bl. Karla rakouského. L. b.: bílá
ne 22. 10. 29. neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Mše: Gloria, Krédo, pre-

face pro neděle v mezidobí. L. b.: zelená, nebo bílá, žaltář 1. týdne
Po 23. 10. nezávazná památka sv. jana Kapistránského, kněze. L. b.: bílá
Út 24. 10. nezávazná památka sv. antonína marie Klareta, biskupa. L. b.: bílá
  V kostelích, které dnes slaví výročí svého posvěcení (lze přeložit na neděli):
st 25. 10. slavnost vÝročí PosvěCení Kostela. Mše: Gloria, Krédo, preface 

vlastní. L. b.: bílá
so 28. 10. svátek sv. Šimona a judy, apoštolů. Mše: Gloria, preface o apoštolech.  

L. b.: červená
  V kostelích, které slaví výročí svého posvěcení:
ne 29. 10. slavnost vÝročí PosvěCení Kostela. Mše: Gloria, Krédo, preface 

vlastní. L. b.: bílá
  V ostatních kostelích:
30. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. L. b.: zelená, 

žaltář 2. týdne
Út 31. 10. nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa. L. b.: bílá

Z liturgického kalendáře
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st  1. 11. slavnost vŠeCH svatÝCH – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, 
preface vlastní. L. b.: bílá

čt  2. 11. vzpomínka na všechny věrné zemřelé. L. b.: fialová
Pá  3. 11. nezávazná památka sv. martina de Porres, řeholníka. L. b.: bílá
so  4. 11. Památka sv. Karla Bornejského, biskupa. L. b.: bílá
ne  5. 11. 31. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, žaltář 3. týdne

vzpomínka na zemřelé
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, 

kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do slávy a jsou ve fázi „očišťování“. Cír-
kev – s odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. 
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí 
každé mše.

Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny 
zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouz-
ském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších 
zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo 
veliké množství lidí, mohou kněží celebrovat toho dne tři mše.

V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je 
květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. 

odpustky pro zesnulé
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prv-

ních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony:
přijetí svátosti smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrá-

vas či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat 

návštěvou kostela spojenou s modlitbou Otče náš a Věřím v Boha (krátké, apoštolské). 
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných 
úkonech, má úmysl odpustek získat a  nemá sebemenší zalíbení v  hříchu. Zmiňovanou 
svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě lze získat 
více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout eucharistii a pomodlit se 
předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. 

Zdroj: pastorace.cz

jak podpořit současné misionáře?
Třeba v  rámci misijní neděle 22. 10. 2017 sbírkou při nedělní bohoslužbě 

a v Prachaticích i při misijním trhu před kostelem sv. Jakuba v cca 10.30h.
Podporovat misie můžeme i pravidelnou modlitbou. Připojte se do „Misijní růže“ 

a spolu s dětmi se modlete desátek růžence denně. 
Bližší informace u katechetky Lenky (603 859 190).



6

Slovo vikáře

Fatima i. – Před poutí
V  letošním roce se se jménem Fatima setkáváme v  našem 
křesťanském prostředí častěji než jindy. Důvod je velmi pro-

stý. Letos je to právě sto let, kdy se třem pasáčkům v této 
portugalské vesnici zjevila Matka Boží Panna Maria. Proto 
se s tímto tématem potkáváme i na stránkách JP.

Po přečtení pastýřského listu našich biskupů na toto 
téma v kostelech jsem uvažoval nad tím, zda všichni po-
sluchači vědí, o čem se čte. Asi většina z nás už jméno Fati-
ma slyšela, ale víme, co a jak se tam v roce 1917 konkrétně 

odehrálo?
Protože jsem se rozhodl připojit k poutníkům, kteří se do 

Fatimy vydávají na Národní pouť, snažil jsem se znovu se se-
známit s událostmi, které si připomínáme, abych mohl mít z pou-

ti co největší užitek. (Tento článek píši dva dni před odletem do Portu-
galska.) Snad i pro čtenáře JP může být užitečné si připomenout některá fatimská fakta.

Píše se rok 1917. V Evropě zuří světová válka. Vojáci umírají na bojištích, lidé doma trpí 
ztrátou svých blízkých a všeobecnou nouzí. Na odlehlém portugalském venkově se o válce 
ví jen z doslechu. Život jde dál svým poklidným tempem i ve vesnici Fatima a v její místní 
části Aljustrel. Žijí zde také sourozenci sedmiletá Hyacinta a její devítiletý bratr František 
Marto a jejich desetiletá sestřenice Lucie Santos. Úkolem těchto dětí, které ještě nechodí 
do školy a neumějí číst a psát, je starat se o rodinná stáda ovcí. 

Třináctého května se vydávají se zvířaty jako obvykle na pastvu. Když přijdou do údolí 
Cova da Iria, spatří nádherné zjevení. Ukázala se jim krásná mladá dáma, která na otázku 
dětí, odkud přichází, odpovídá, že její vlast je v nebi. Vyzve děti, aby na stejné místo při-
cházely každého 13. dne v měsíci, a to až do října toho roku. Přestože se děti dohodnou, že 
o zjevení nebudou nikde mluvit, malá Hyacinta se prořekne a děti se stanou předmětem 
posměchu a také zloby ze strany svých nejbližších.

Následují další zjevení, jichž se zúčastňuje stále více lidí. Děti prožijí strašlivé vidění 
pekla a jsou vyzvány, aby činily pokání za obrácení hříšníků a aby se denně modlily růženec. 
Je jim také sděleno, že války jsou důsledkem špatného života lidí, a že jestli se lidé nepo-
lepší, přijde brzy válka, která bude ještě horší než ta, která právě probíhá. Také je dětem 
svěřeno tajemství, které nesmí prozradit. Toto tajemství bude zveřejněno až po několika 
desetiletích, kdy k tomu Lucie, jediná žijící vizionářka, dostane pověření. 

Při posledním zjevení 13. října 1917 může být více než 70 000 poutníků svědky tajem-
ného a nevysvětlitelného slunečního zázraku, při němž slunce rotuje a vysílá různobarevné 
paprsky. Na toto znamení děti dopředu upozornily a mnozí, včetně jejich rodičů, se obávali 
hrozného fiaska, až se žádné znamení neobjeví. Podle svědků byly pouze děti zcela klidné. 
Vždyť to přeci Panna Maria slíbila!
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František a Hyacinta umírají v dětském věku, jak jim bylo předpovězeno, naopak Lucie 
se dožívá velmi vysokého věku a umírá v roce 2005 v karmelitánském klášteře v Coimbra, 
kde prožila velkou většinu svého života. Bylo jí 97 let.

Právě v den stého výročí prvního zjevení, tedy 13. května letošního roku, papež Franti-
šek sourozence Martovy prohlašuje při osobní návštěvě Fatimy za svaté.

Tolik ve velké zkratce několik základních informací o fatimských zjeveních. 
Osobně mě vždy fascinovalo, že při různých zjeveních jsou za vizionáře vybrány děti 

nebo dospělí, kteří rozhodně nejsou elitou národa. Bývají to ti nejobyčejnější, často ne-
vzdělaní lidé. Je to však naprosto v souladu s tím, co známe z Písma svatého. Cožpak Panna 
Maria, svatý Josef, Alžběta či apoštolové byli nějakou elitou? A náš Pán Ježíš Kristus? Co 
může z Nazareta vzejít dobrého, ptá se Natanael. Co je v očích světa nepatrné, vyvolil si 
Bůh, aby zahanbil mocné, píše sv. Pavel. Pro zbožné se ve Starém Zákoně používal termín 
Anawim. To jsou ti chudí (pokorní) v duchu, kteří se ve všem spoléhají na Hospodina.

Tak tedy vzhůru do Fatimy, ať už skutečně nebo alespoň duchovně, abychom se občer-
stvili a načerpali sílu pro plnění fatimské výzvy k nápravě života a k vytrvalé, pravidelné 
a důvěřivé modlitbě.

Jak to na Národní pouti do Fatimy vypadalo a co jsme tam prožili, vám napíšu příště.
P. Petr
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Svátost smíření

exkurs: Fatimské poselství
Exkursy (odbočení od tématu s cílem prohloubit pochopení širších souvislostí) se do 

výkladu obvykle zařazují až po probrání větší části základní látky. Ten, který chci udělat já, 
by se navíc hodil až na samotný závěr, jako naznačení východisek k uplatnění toho, o čem 
mluvíme, v  životě. Svátost smíření je totiž jen jedním prvkem, byť nezbytným, širšího 
procesu, kterým je obrácení – jak nám to nedávno připomněli naši biskupové v pastýřském 
listě k fatimskému výročí: „Obrácení není jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou. 
Jen když se budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost v tomto světě trvá a vy-
žaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme šanci proměnit 
svět.“ Ale je důvod zařadit ho už teď: 13. října uplyne rovných 100 let od posledního z šesti 
zjevení Panny Marie třem malým dětem ve Fatimě. Vyjevila jim svou identitu, ještě jednou 
krátce shrnula poselství, které jejich prostřednictvím přišla předat světu, a potvrdila pra-
vost jejich výpovědí „slunečním“ zázrakem. Nechci tu popisovat události, jak se seběhly, 
ale soustředit se na obsah Mariiných sdělení a povzbudit sebe i vás, abychom je brali vážně.

Toho dne se Lucie znovu zeptala: „Kdo jste a co ode mě chcete?“ Paní odpověděla: „Jsem 
Panna Maria, Královna posvátného růžence. Modlete se jako dosud denně růženec.“ Lucie 
pokračovala: „Mám Vás poprosit o mnoho milostí pro tyto lidi.“ „Některé poskytnu, jiné 
ne. Musí se nejdřív polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů. Ať už neurážejí Boha, který 
je beztoho mnoho a těžce urážen.“ 

Předtím, 13. července, ukázala Paní dětem něco, o čem pak vůbec nechtěly mluvit a stře-
žily to jako „tajemství“. Lucie, která se mezitím stala řeholnicí, to písemně vyjevila až po 
mnoha letech, 31. srpna 1941, na přímý rozkaz svého biskupa, když k tomu (v modlitbě) 
dostala od Boha dovolení: „Tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě chci nyní od-
halit. První je vidění pekla. Naše Paní nám ukázala velké moře ohně. Do něj byli ponořeni 
démoni a duše, padali na všechny strany jako jiskry při velkých požárech, bez tíže či rovno-
váhy, za bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly 
strach. Toto vidění trvalo jen chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, že nám na za-
čátku slíbila, že nás vezme do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou.“ 

Druhá část se týká úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. „Když jsme k ní pozvedli 
oči, řekla nám dobrotivě a smutně: ,Viděli jste peklo, kam přicházejí duše ubohých hříšní-
ků. Aby byli zachráněni, chce Bůh roznítit ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. 
Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka se schyluje 
ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne brzy nová, ještě horší. Dobří lidé budou 
mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, různé národy budou zničeny. Nakonec však 
mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“

Třetí tajemství zapsala sestra Lucie – opět na přímý rozkaz biskupa, který se obával, 
že nepřežije těžkou nemoc – na začátku roku 1944, ale žádala, aby nebylo zveřejněno dřív 
než v roce 1960. To vyvolalo spoustu domněnek, spekulací a fantazírování (byla to doba 
studené války, jaderného zbrojení, Karibské krize, …). Nakonec ho zveřejnil až sv. Jan 
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Pavel II. v  jubilejním roce 2000. Ti, kdo očeká-
vali senzaci, byli zklamáni – žádná opona nad 
budoucností se nezvedla. Mluví se v něm o pro-
následování církve, o  utrpení, kterému budou 
mnozí „biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice 
a  různé světské osoby, muži i  ženy rozličných 
tříd a postavení“ podrobeni (to se stále děje; za 
posledních 100 let zemřelo pro víru v Krista ná-
silnou smrtí víc lidí, než za celé předchozí dějiny 
církve) a o střelbě na Svatého otce (to se naplnilo 
13. května 1981 při atentátu na Jana Pavla II., 
a nikde není řečeno, že se to nemůže stát v bu-
doucnu znovu některému z jeho nástupců). Ale končí obrazem vzbuzujícím naději: „Dva 
andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, 
které se přibližovaly k Bohu.“ Potvrzuje se tím známý Tertuliánův výrok z prvních dob 
křesťanství: „Krev mučedníků je semenem nových křesťanů.“

Důležitá je přítomnost anděla s ohnivým mečem po levici Matky Boží. Jiskřil a šlehaly 
z něj plameny, které jako by měly zapálit svět, ale vyhasínaly, když se dotkly záře, která 
vycházela z pravé ruky Paní. Ukázal na zem a silným hlasem volal: Pokání! Pokání! Pokání! 
(tato slova sama sestra Lucie podtrhla!).

Protože řeč symbolů je obtížná a existuje reálné nebezpečí, že bude špatně pochopena, 
požádal Jan Pavel II. kardinála Josepha Ratzingera (pozdějšího papeže Benedikta XVI.) 
o teologický komentář k těmto textům. Uvedu tu z něj alespoň několik vět: „Rád bych krát-
ce připomněl nejdůležitější bod (první a druhé části tajemství): Děti prožily krátký okamžik 
plný hrůzy, ve kterém viděly peklo. Viděly pád ,duší ubohých hříšníků‘. Nyní je jim řečeno, 
proč byly tomuto okamžiku vystaveny: aby ,je zachránily‘ – ukázaly cestu záchrany. Vyba-
vuje se nám věta z prvního Petrova listu (1,9): cílem vaší víry je spasení duší. Jako cesta 
k tomuto cíli je označena úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V biblickém jazyce 
znamená ,srdce‘ těžiště lidské existence, místo, kde se soustřeďuje rozum, vůle, tempera-
ment a citovost, kde člověk nachází svou jednotu a vnitřní směr. ,Neposkvrněné Srdce‘ je 
podle Mt 5,8 to srdce, jež pro svůj vztah k Bohu dosáhlo dokonalé vnitřní jednoty, a tedy 
,vidí Boha‘. Uctívat Neposkvrněné Srdce Panny Marie proto znamená směřovat k takovému 
postoji srdce, v němž se ,fiat (ať se stane podle tvé vůle)‘ stane středem utvářejícím celou 
existenci. Od koho bychom se to v každé době měli učit lépe než od Matky Páně?

Tak jako je klíčovým slovem první a druhé části tajemství výraz ,zachránit duše‘, ve 
třetí části je jím trojí volání: ,Pokání! Pokání! Pokání!‘ Připomíná nám začátek evangelia: 
,Obraťte se a věřte evangeliu!‘ Chápat znamení času znamená chápat naléhavost pokání, 
obrácení, víry. To je správná odpověď na historickou chvíli, která je charakterizována vel-
kými hrozbami zachycenými obrazy, které následují.

Vidění ukazuje sílu, která se staví ničivé moci – je to zářící postava Matky Boží a v urči-
tém slova smyslu z ní vycházející výzva k pokání. Zdůrazňuje důležitost svobody člověka: 
o budoucnosti není rozhodnuto jednou provždy, dá se změnit. Smyslem je zmobilizovat 
síly pro změnu k dobrému.  P. Pavel Liška
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Křížové cesty

evangelia a vznik křížových cest
Řecké slovo euangelion – evangelium – znamená dobrou, radostnou zprávu, která zvěs-

tovala, že Ježíš Kristus sice zemřel na kříži, ale že byl vzkříšen a vystoupil na nebesa. 
Evangelia byla nejspíše šířena ústním podáním a teprve v polovině 1. století našeho 

letopočtu byla písemně zaznamenána. Jazykem evangelií byla řečtina, jazyk rozšířený po 
celé říši Římanů i jejich sousedů. Mohly jí však předcházet jiné, starší jazyky – hebrejština, 
aramejština. Zda byli evangelisté přímými autory evangelií, též není jisté. Proto jsou ozna-
čována jako Evangelium podle Matouše, …podle Marka, …podle Lukáše, Jana.

Vraťme se však k původnímu tématu této malé série článků, a to tématu křížové cesty. 
Její děj se počíná Pilátovým soudem: 

A  Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš mu 
odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Mt 27,11

Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal: „Nic neodpovídáš? Pohleď, co 
všechno na tebe žalují.“ Mk 15,3-4

„…neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete. Ani Herodes ne…“ L 23,13
Navlékli mu purpurový plášť (vojáci), upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu… Mk 

15,17
Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona, toho přinutili, aby nesl jeho kříž. 

Mt 27,32
Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona 

z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, 
aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup 
lidu, ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Je-
žíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, 
nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými 
dětmi.“ L 23,26-28

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra 
jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdal-
ská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učed-
níka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, 
Tvůj syn.“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, 
tvá matka!“ J 19,25-27

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno 
jest.“ A nakloniv hlavu, skonal. J 19,30

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, 
přišly k hrobu (ženy) s vonnými mastmi, které 
připravily. Nalezly však kámen od hrobu odva-
lený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 
L 24,1-3
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Tolik Ježíšův příběh, jak jej známe 
z evangelií, legend i výtvarného zpracování 
počínaje prvními neumělými reliéfy ve sta-
rořímských katakombách, reliéfy ryb, kte-
ré byly symbolem Ježíšova jména. Prvním 
zobrazením známým již z prvního tisíciletí 
našeho letopočtu byly postavy Ukřižova-
ného. Jednalo se hlavně o raně křesťanské 
baziliky, kde sochařské dílo bylo součástí 
architektury nebo dokonce plnilo funkci 
architektonického prvku. Postava ukřižo-
vaného Krista se objevovala v tympanonu 
– prostoru mezi vstupem do kostela a klen-
bou nad ním.

Umění otonské a sloh karolínské rene-
sance převzaly tyto typy znázornění a roz-
vinuly je do bohatších forem. Vedle kříže je 
již možno vidět svatého Jana a ještě později 
na přelomu tisíciletí se scéna Ukřižování 
již zaplňuje postavami matky Marie, Maří 
Magdalény a  mužskými figurami svatého 
Dismase, Josefa Arimatejského a dokonce 
svatého Longina v římské zbroji.

Také malířství sleduje vývoj sochařské-
ho znázornění této základní části vznikajících křížových cest. V dobách raně křesťanských 
nahradila nástěnnou malbu mozaika, kterou můžeme obdivovat v Ravenně nebo Miláně. 
Ani knižní malba nezůstává pozadu a středověké iluminace vyprávějí ve vzácných kodexech 
Ježíšův příběh. 

V období vrcholného středověku přibývají další scény. S rozšiřujícím se mariánským 
kultem přibývá scén Snímání s kříže, kdy Panna Marie nese v náruči mrtvé Kristovo tělo. 
Bývá zobrazována sama se svým synem nebo obklopena skupinou světců známých již ze 
scény Ukřižování. 

Příběh křížové cesty je obohacován o další scény. Jednak na něj navazují různé christo-
logické cykly, jaké známe z francouzské katedrály Notre-Dame, ale také z obrazů českých 
mistrů – Třeboňský nebo Vyšebrodský. Také umělci velkých jmen – např. Albrecht Dürrer, 
Tizian, Pierro della Francesca vytvářeli velké cykly nástěnných maleb nebo grafických listů 
s pašijovou tématikou. 

V oblasti lidového nebo pololidového umění se tvorba křížových cest rozvinula, zejména 
v období velkého rozmachu duchovního umění v době baroka. V následujících článcích si 
budeme vyprávět příběhy několika českých a nám blízkých jihočeských křížových cest. Těch 
zaniklých, zapomenutých i  těch, které jsou nebo budou obnoveny, opět povedou kroky 
poutníků, sledujíce bolestnou pouť Ježíšovu.

MFK
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Life update

sex před svatbou
Oblíbené téma. Často se o tom diskutuje mezi mládeží. Já sám jsem o tom už kdysi 

článek psal. A přesto se mi pořád zdá, že se o tom mluví málo. Přijde mi, že je někdy dost 
těžké mladého člověka (a někdy může jít i o věřícího) přesvědčit o tom, proč je lepší počkat 
se sexem až do svatby, proč je lepší snažit se o čistotu před svatbou. Myslím si, že je toto 
téma pořád tabu a snad nikdy jsem neslyšel nějakého kněze o tom kázat při mši svaté. Proč? 
Možná si všichni myslí, že je to přeci jasné, tak proč to vysvětlovat. Ano, je to jasné, asi 
každý věřící ví, že „by se to nemělo“. Ale řekne těm mladým lidem taky někdo proč? Ono 
je hezké říct někomu „tohle nesmíš“, ale je pak těžké pro toho člověka se něčím řídit, když 
vlastně neví, proč by to neměl dělat, co to pro něj znamená, co mu to přináší. 

Každý mladý věřící člověk asi ví, že je to hřích, někteří možná i ví, že je to těžký hřích. 
Nezlobte se na mě, ale pro mnohé lidi tohle není zrovna uzemňující argument. Občas za-
jdou v neděli do kostela, ví od rodičů, že by se měli chovat tak a tak, ale když jde o vztah 
s klukem nebo holkou, tak to už je jejich věc a moc dobře vidí, že spousta jejich kamarádů 
to přece neřeší. Žijeme v době, kdy je to přece normální, nikdo se nad tím nepozastaví. „Jak 
dlouho spolu chodíte?... No tak to už jste spolu spali ne?“ Smutná realita.

Myslím si, že jde o vážnou věc. Že neplatí, že „je to přeci až šesté přikázaní“. Jde o hodně, 
o naši duši. Jednou jsem se bavil s jedním známým na toto téma a ten mi řekl moc hezkou 
myšlenku, která mě v tu chvíli, nechci říct, překvapila, ale přivedla k zamyšlení. Možná 
bychom si měli uvědomit, že před svatbou mi ta holka / kluk nepatří. Teď nemám na mysli 
nějaké vlastnictví, to ani po svatbě mi nikdo nepatří, ale chci tím říct, že před svatbou bych 
měl myslet na to, že v podstatě jsem s „cizím“ člověkem, s člověkem, se kterým nejsem nijak 
svázán, s člověkem, který může ode mne přece kdykoliv odejít. Ano, váže nás mezi sebou 
láska. Ale vím jistě a mohu před celým světem se stoprocentní pevnou jistotou říci, že spolu 
budeme navždy? Po svatbě bych měl být schopen toto říci. Proč? Protože nás nespojuje 
jen láska, spojuje nás nesmazatelné pouto. Pouto, které vytvořil sám Bůh. … Nechápu, jak 
tohle může být pro někoho málo… „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své 
ženě a stanou se jedním tělem.“ (Gn 2, 24)

Moc mě trápí věc, že dnes často není pro kluka nebo holku to, že se odevzdají tomu dru-
hému celí, se vším všudy, že to není pro ně něco zcela vzácného a jedinečného. Copak není 
krásné, když člověk miluje druhého, chodí s ním třeba rok nebo dva a žije s vědomím, že mu 
ten druhý nedal všechno, že se mu ještě neodevzdal se vším co má? Copak není krásné vydr-
žet s vědomím, že oba se sobě navzájem jednou odevzdají, v Bohem požehnaném spojení?

Přál bych si nyní, kdybychom o těchto tématech alespoň více mluvili. Kdybych slyšel 
o sexu před svatbou kázat v kostelích. Je to příliš intimní téma? Ano, ale copak boj o mou 
duši není často intimní?

„Naše sny jsou předurčeny k zániku potud, pokud si myslíme, že štěstí přijde od vnějších věcí 
nebo dokonce od jiných lidí. Avšak správný vzorec zní: Štěstí začíná uvnitř.“ (John Powell, Štěstí 
začíná uvnitř) Petr Šrámek
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Jubilejní rok

Letos v  červnu jsme oslavili 40. výročí svatořečení prachatického rodá-
ka, 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.

Co by bylo, kdyby zůstal v čechách?
Všichni známe svatého Jana Nepomuka Neumanna. Víme také, že se neshodl s kněžími 

a ti ho nedoporučili ke svěcení, a tak odjel do Ameriky, kde se později stal biskupem. Setkal 
se s papežem a po smrti se stal světcem. 

Ale co kdyby se tak nestalo? Co kdyby se stal knězem v Čechách? Nebo učil ve škole? 
Žil by snad v malém bytě nad knihkupectvím se ženou tak krásnou, že by se za ní otočil 

téměř každý? Kterou by velmi miloval a ctil? S níž by měl tři malé a zlobivé děti, které by mu 
neustále přinášely vzruch do života? Každý den by se svými dětmi chodil do školy. Učil by 
až do večera. Domů by přišel promrzlý a ve dveřích by ho manželka objala, dala mu teplou 
večeři, po večeři by si navzájem vyprávěli o tom, co dnes dělali, a pak by šli spát. 

Líbil by se mu takový život? Neomrzel by ho? 
Nebo by se mohl stát farářem v zapadlé vesničce. Každé ráno by se probouzel s vychá-

zejícím sluncem, které by ho svými teplými paprsky vytáhlo z postele. Oblékl by se do své 
obvyklé róby. Postaral by se o  faru. Pak by 
šel ven a potkal by nějakého známého, který 
by ho pozval na oběd. Společně by pohovořili 
o  tom, co se děje, jak jde práce nebo co se 
kde zrovna povídá. Pak by se rozloučili a pan 
farář Neumann by svého známého pozval 
na oplátku na faru. Večer by odsloužil mši 
a s pocitem uspokojení z vydařeného dne by 
ulehl a usnul. 

Stal by se i tak svatým? Pomohl by lidem 
ke vzdělání a  náboženství? Nebo by upadl 
do jednotvárné rutiny všedního dne s  ob-
časným pozdvižením v  podobě pozvání na 
oběd od známého? Nepřipadal by mu takový 
život fádní?

Možná že je dobře, že odešel. Kdyby zůstal 
u nás, tak by se asi nestal svatým. Ale otáz-
kou stále zůstává, jestli byl šťastný? Možná 
ano, třeba ho pomoc druhým naplňovala. 

Ale kdo ví? 
Helena Brojírová, ZŠ Národní, 9.A Václav Fiala, Prachatice
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Jak se daří

P. josefu Doubravovi
(v našem vikariátu působil ve Lhenicích a Vitějovicích)

P. Doubrava má za sebou náročnější životní období, jeho odchod ze lhenické fary, přestě-
hování do Kněžského domova v Českých Budějovicích, zranění, dlouhý osamocený pobyt 
v nemocnici, léčba v Praze a poté další stěhování do Domu sv. Františka ve Veselí nad Luž-
nicí, to nebylo nic jednoduchého. Přesto stále srší optimismem a energií. Drží se jednoho: 
„NEPŘESTÁVEJ SE MODLIT.“

Na otázku, jak vypadá jeho běžný den, odpověděl:
Každý den ráno máme v 8.00h v krásné kapli našeho domu mši svatou. Po mši svaté je snídaně. 

Dopoledne je možné se účastnit společných programů. V jídelně na patře máme oběd. Odpoledne 
mívám návštěvy. Od 17.00h je pravidelně v kapli modlitba růžence. Modlitby růžence i mše sv. se 
samozřejmě mohou zúčastnit i ostatní obyvatelé domova. Po modlitbě růžence je večeře – polévka. 
Večer rád poslouchám rádio Proglas, modlím se s ním.

Při návštěvě Svatého Kopečku u Olomouce a návštěvě tamějšího muzea Matice svatoko-
pecké si můžeme prohlédnout i fotografie kněží, kteří na tomto místě působili. Mezi nimi 
je i fotografie P. Doubravy. Jak na své působení zde vzpomíná? 

Byl jsem na Svatém Kopečku 
sedm let. Měl jsem rád první ran-
ní mše, protože ty bývaly klidné. 
Následující pak byly navštěvova-
né poutníky a příchozími turisty.

A jak vzpomíná na další far-
nosti, ve kterých působil?

Deset let jsem byl v  Jihlavě. 
Tam se mi prostřídalo 18 kapla-
nů. Rád na ně vzpomínám. Všich-
ni byli dobří. Jeden se mi oženil. 
Později vyprávěl, jak jedna z jeho 
dvou dcer při procházce zůstala 
stát u cesty! Když se jí ptali, proč 
to dělá, odpověděla: „Modlím se!“ 
Bylo to místo, kde tragicky zahy-
nul kněz – to ale nemohla vědět.

Jak vzpomíná na svou po-
slední farnost Lhenice?

Stále se za všechny modlím 
a na všechny vzpomínám. A zno-
vu v dobrém opakuji: „LHENICE 
POTŘEBUJÍ LETNICE“
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V našem časopise JP už 7 let vychází na první straně myšlenky P. Doubravy z knížek 
Mozaika života a Mozaika lásky. Jak toto dílo vznikalo?

Psal jsem o věcech, na které jsem chtěl položit důraz! Chtěl jsem, aby nebyly dlouhé a hloupé, 
ale aby byly stručné a výstižné.

Závěrečná poznámka:
Nejde popsat slovy pocit ze setkání s P. Doubravou. I když jsme byli zvyklí se s ním 

setkávat každý týden na lhenické faře a poslouchat jeho milá a moudrá slova, opět nás 
překvapila jeho obrovská životní moudrost, hluboce prožívaná víra a bezprostřední přá-
telská upřímnost. Mluví bez obalu, bez přetvářky, stručně a výstižně. Tak jak to už dnes 
mnoho lidí neumí. 

Připravila M. Grillová a L. Hanžlová 

Dům sv. Františka je chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí, jeden z projektů Diecézní charity 
České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Dům byl stavěn se záměrem 
pomoci lidem postiženým povodněmi. Tato potřeba pomoci se postupně vytrácela a dům se začal 
plnit převážně seniory, jejichž stav vyžadoval pomoc jiné fyzické osoby. Jako pobytové zařízení 
sociální služby byl otevřen dne 10. října 2005. V roce 2016 zde byla vystavěna kaple, která slouží 
ke každodenním bohoslužbám.

Posláním je poskytnout osobám se sníženou soběstačností podporu a pomoc s chodem domác-
nosti, s péčí o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů, a tím podporovat 
jejich soběstačnost a umožnit jim prožít plnohodnotný aktivní a důstojný život. Péče je v maxi-
mální míře přizpůsobena domácím zvyklostem uživatelů.

letní tábor
Hned na začátku letošních prázdnin se par-

ta dětí, které zaujalo detektivní téma a nevyře-
šená záhada, v  níž byl hlavní postavou známý 
detektiv Sherlock Holmes a jeho společník Wat-
son, přesunula jako tradičně na „chaloupku“ do 
Hlásné Lhoty. Děti zde za doprovodu šikovných 
a  nadšených vedoucích řešily detektivní záha-
du, ve které nakonec odhalily, že za vším stojí 
(možná trošku netradičně a  nečekaně) nená-
padný Watson. Krom zajímavé a  napínavé de-
tektivní zápletky 
v celotáborové hře 
prožily děti spo-

lečně týden naplněný hrami, sportem, zábavou i modlitbou. 
Týden jsme zakončili společnou oslavou a nakonec mší svatou 
v záblatském kostele spolu s rodiči a P. Vojtou Vágaiem. Děku-
jeme všem, kteří se na pořádání chaloupky podíleli. 

Turkovi
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Průvodce šumavskými hřbitovy

svatá maří
Obec i kostel jsou poprvé zmiňovány v roce 1352, a to pod názvem „Ad s. Marie in Laz“. 

Stejně jako u většiny odsunem nepostižených obcí zde najdeme pramálo starých hrobů, 
přestože hřbitov byl minimálně dvakrát rozšířen. Naposledy v roce 1971 a předtím roku 
1931.

První moje cesta vedla tradičně za kněžskými hroby. Většinou bývají po straně vchodu. 
Tady jsem žádný nenašel, nicméně je zde hrob učitelský. Škola byla ve Svaté Maří otevřena 
v roce 1735 a 28. února roku 1878 se sem přistěhoval a na místo učitele nastoupil Václav 
Vobořil. Za jeho učitelování navštěvovalo školu více než dvě stovky žáků, škola byla na pří-
kaz Okresní školské rady rozšířena a řídící učitel se dočkal nové kuchyně ve školním bytě. 
V lednu roku 1890 po smrti učitele Vobořila nastoupil Matěj Pozníček, který zde působil 
coby řídící učitel až do své smrti v roce 1917.

Hrob, u něhož jsem se zastavil poté, patří k těm zde nejmladším. Avšak jméno je to 
veskrze zajímavé, pozornosti hodné a ve světě známé.
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Sklářský výtvarník, sochař, malíř a  grafik Bohumil 
Eliáš se narodil 2. září 1937 v Nasavrkách. Vystudoval 
střední i  vysokou umělecko-průmyslovou školu, učil 
se v ateliéru Josefa Kaplického. Byl členem Spolku vý-
tvarných umělců Mánes a Skupiny Rubikon, tvůrcem, 
který se svojí mnohotvárnou originální zapsal do dějin 
světového ateliérového skla dvacátého století jako ne-
zaměnitelná autorská osobnost s  velkým uměleckým 
i lidským charismatem. Jeho díla najdeme v desítkách 
galerií, mimo těch českých třeba v Arménii, v Mexiku, 
na mnoha místech Spojených států, v Japonsku, Švýcar-
sku, Francii, Německu, Velké Británii, Kanadě, Turecku. 
To jen tak namátkou. Měl na svém kontě na dvě desít-
ky samostatných výstav v  rozličných koutech planety 
a od roku 1967 se účastnil více než stovky výstav spo-
lečných. Výrazným činem byla koncepce rozměrné „suché“ fontány pro Československý 

pavilón na EXPO 67 v Montre-
alu. Ve vertikální skladbě tvarů, 
řezaných z  plochého skla v  ní 
byl využit kinetický efekt vzdu-
chových bublin, hnaných pro-
světlenými válci s vodou. S jeho 
vitrážemi se setkáme ale i  ve 
Vimperku, v  kostele sv. Barto-
loměje. Popsat Eliášovo dílo je 
pro laika těžké. Ať již se jedná 
o  malbu, sklo, architekturu či 
kamennou a bronzovou plasti-
ku. Umělecká tvorba Bohumila 
Eliáše byla vždy živelnou erupcí 
potřeby tvořit. Užíval si naplno 
expresivní barevnosti a tvarové 
rozmanitosti, neváhal experi-
mentovat s  nezvyklými postu-
py a  spojeními. Jeho plastiky 
a  obrazy zůstanou uchovány 
jako díla výjimečně invenčního 
a solitérního umělce světového 
formátu.

Svoji životní pouť zakončil 
náhle a  nečekaně 21. května 
2005 ve věku 67 let. Avšak jeho 
místo nezůstalo prázdné a  na 
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dílo Bohumila Eliáše otce nastoupil Bohumil Eliáš syn, sochař, malíř a sklář, člen Mánesa 
a Rubikonu, jehož dílo se nachází ve sbírkách českých i zahraničních galerií.

JP
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Stalo se

Charita: ohlédnutí za druhým prázdninovým měsícem
Také srpen proběhl ve znamení velké šká-

ly různorodých aktivit, díky kterým se u nás 
ubytování muži a hlavně maminky s dětmi 
neměli šanci se nudit.

U příležitosti oslavy svátku sv. Domi-
nika savia navštívily matky s dětmi z Cha-
ritního domova sv. Dominika Savia kostel 
sv. Jakuba Většího v Prachaticích, kde na ně 
čekal vědomostní kvíz o životě sv. Domini-
ka a zároveň si všichni prohlédli kostel, věž 
a  veřejnosti běžně nepřístupná  místa. Za-

vršením výletu byla návštěva neorenesančního hospicového parku JNN. Chuťové buňky 
maminek a dětí potěšil vlastnoručně vyrobený krupicový dezert s ovocem. Parné letní 
večery všem osvěžil šopský a okurkový salát. Děti si umixovaly několik variant mléč-
ných koktejlů s ovocem a pro velký úspěch jsme maminkám a jejich dětem opět umož-
nili výrobu cukrové vaty. Závěrem kulinářských akcí byla výroba palačinek, které si 
děti naplnily Nutellou a na jejich ozdobu použily banán, čerstvé ostružiny a vanilkovou 
zmrzlinu. Radost dětem udělal celodenní výlet do areálu lesních her ve stožci, kde 
se dozvěděly spoustu zajímavých informací např. o životě v lese, obnově lesa a  významu 
tlejícího dřeva. V rámci pohybových aktivit si děti zatančily všemi oblíbenou zumbu a při 
relaxačním večeru si maminky s dětmi zacvičily lehké protahovací cviky, zapomněly na 
svoje starosti a dozvěděly se o existenci několika akupresurních bodů, které ulevují bolesti. 
Na celodenním výletě v Hopsáriu se vyřádily děti i maminky. K dispozici jim byla např. 
prolézací věž, maxi trampolíny, dětská lezecká věž, multifukční hrací plocha pro míčové 
hry a v neposlední řadě dopravní hřiště, které si mohly projet na různých vozítkách. Aby 
děti nebyly smutné, že jsou prázdniny u konce, opekly si buřty a připravily si pro své 
maminky taneční a hudební program, kdy maminkám nejen zazpívaly, ale také zatančily 
zumbu a hip hop. 

Muži z Domu sv. Petra v Záblatí se vypravili na turistický výlet na rozhlednu Libín, 
která patří k nejstarším u nás. Libín je 1096 metrů vysoká hora 4 km jižně od Prachatic. Je 
nejvyšším vrcholem Šumavského podhůří a nabízí nádherný kruhový výhled. Aby se vyu-
žilo příznivého srpnového po-
časí, proběhl i v tomto měsíci 
Kurz pozemkových prací. 
Tentokrát byl při dobrovolné 
pracovní činnosti upravován 
terén pastviny pro následné 
setí zahradní traviny. 

J. Schwarzová,  
ředitelka FCH Prachatice
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ohlédnutí za eucharistickými slavnostmi června a září
Oslavy Božího Těla a 1. sv. přijímání v Prachaticích a Netolicích proběhly dne 18. června 

2017, děti ze Lhenic poprvé přijaly eucharistii 10. září. 
Foto Lenka Hanžlová, Markéta Grillová a Ivan Janota.
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masada
Za En Gedí se údolí Mrtvého moře rozšiřuje. Hory ustoupily a v dálce splývají v jednu 

šedožlutou stěnu. Náhle se na tomto jednotvárném, bezútěšném pozadí začíná rýsovat obří 
osamělá skála. Je přes 400 metrů vysoká, její vrchol – rovný jako když ho ustřelí – sahá až 
k úrovni hladiny světových moří (nezapomeňme, že se pohybujeme po nejhlubším údolí 
na Zemi!). Ve starověku to bylo ideální místo pro pevnost. A také to byla pevnost: Masada.

Skalní plošina má tvar kosočtverce a připomíná loď. Táhne se v délce 650 m od jihu 
k severu a téměr 300 m od západu na východ. Východní úbočí se prudce svažuje k Mrtvému 
moři, sklon západního je zmírněn obléhací rampou, kterou navršili Římané. Původně se 
na ni dalo vystoupit jen z východní strany po tzv. Hadí stezce (lze ji používat stále, ale je 
to velmi namáhavé, nebezpečné, a bez ochrany proti slunečnímu žáru a bez pravidelného 
příjmu tekutin smrtící; dnešní návštěvníci se sem snadno dostanou lanovkou). 

První opevnění tu postavili Makabejci, jmenovitě velekněz Jonatan. Když tudy později 
(v roce 40 př. Kr.) Herodes Veliký prchal před vojsky parthského následníka trůnu Antigo-
na, zanechal tu v relativním bezpečí svou rodinu s 800 vojáky, kteří ji měli chránit, a vydal 
se do Říma hledat pomoc. Byli ale obklíčeni a neměli přístup k vodě. Téměř zemřeli žízní. 
Zachránil je náhlý déšť, který alespoň z části naplnil prázdné cisterny. Herodovi se pak 
podařilo s pomocí římských jednotek získat království zpět. Masadu důkladně přestavěl, 
rozšířil a zesílil opevnění, zajistil dostatečnou zásobu vody (důmyslný systém zachycování 
srážek mohou návštěvníci obdivovat na malém modelu), a na severní straně (kam tolik 
nepraží slunce) vybudoval luxusní obytný komplex, jedno z nejsmělejších děl starověkého 
stavitelství. Sem se mohl kdykoliv uchýlit před hrozbou vzpoury ze strany Židů (neměli 
ho rádi pro jeho edómský původ a pro jeho arogantní přístup k jejich náboženství) i před 
úklady egyptské královny Kleopatry.

Největší slávu získala Masada za 
první židovské války. Po zničení Jeru-
zaléma Titem (v roce 70 po Kr.) se sem 
stáhla skupina židovských bojovníků 
za svobodu, „sikariů“ (mužů s dýkou). 
Byli to příslušníci strany zélótů a  ne-
zalekli se žádného činu, aby dosáhli 
svého nábožensko-národnostního cíle. 
V jejich čele stál Eleazar Ben-Ya´ir. Měli 
s sebou i své rodiny. Proti nim stála X. 
římská legie, provázená pomocnými 
sbory a tisíci otroků – židovských vá-
lečných zajatců. Velel jí legát Flavius 
Silva. Obléhání trvalo tři roky. Římané 

Pouť do Svaté země

Masada
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si zřídili pod horou tábory (jejich pozůstatky jsou dodnes patrné) a obehnali ji náspem, 
který znemožňoval jakýkoli únik. Donutili válečné zajatce natahat sem kameny a  zem 
a navršit rampu, která překlenula celé údolí. Po ní se dostali až ke zdem pevnosti a vytáhli 
tam i obléhací věž s beranidlem. Obléhaní neměli naději ani na vysvobození, ani na únik. 
Nezbývalo než se dobrovolně vzdát nebo zemřít. Poslední hodiny před dobytím sugestivně 
popisuje římský historik židovského původu Josephus Flavius ve svém nejznámějším díle 
Válka židovská: „(Eleazar promluvil): ,Nechť zemřou ženy bez zneuctění a děti aniž poznají 
otroctví. Po nich pak my si navzájem prokažme vznešenou službu, neboť jsme svobodu 
zachovali jako svůj krásný pohřební rubáš.‘ (Nato muži zabili své ženy a děti): Loučili se 
s manželkami a objímali je a děti brali do náručí, posledními polibky je líbali a plakali. Zároveň pak 
vykonávali usnesení. … Losem ze sebe vyvolili deset mužů, aby je všechny pobili, každý se položil 
vedle své manželky a dětí, rukama je objal a ochotně nastavoval hrdlo těm, kdo tu hroznou službu 
vykonávali. Ti pak bez zachvění všechny povraždili a stejný zákon losu ustanovili sobě navzájem: 
aby vylosovaný po zabití ostatních devíti zabil sama sebe nad nimi nade všemi. A tak nakonec oni 
hrdla nastavili a on jediný a poslední se rozhlédl po množství ležících, zda ještě někde nezbývá 
v tom velkém krveprolití někdo, kdo potřebuje jeho ruky, a když poznal, že všichni jsou mrtví, 
vhodil mnoho ohně do královského paláce, pevnou rukou se proklál mečem skrz naskrz a padl 
blízko členů své rodiny. … Na počet jich bylo devět set šedesát, včetně žen a dětí. Toto neštěstí se 
událo patnáctého dne měsíce xanthiku.“ (březen/duben roku 73 po Kr.) Když Římané druhý 
den ráno chtěli zahájit útok, panovalo hrobové ticho. Našli už jen mrtvoly – a dvě ženy 
s pěti dětmi, které se při masakru skryly v podzemní nádrži na vodu. Těm vděčíme za to, 
že o té události vůbec víme. 

Archeologický průzkum potvrdil Josephovo vyprávění takřka do všech podrobností. 
Největší pozornost vzbudil nález jedenácti ostrak (hliněných střepů), na kterých bylo jed-
nou a  touž rukou napsáno na každém jedno jméno. Šlo patrně o  los, kterým poslední 
obránci určili, kdo z nich má zabít ostatní a nakonec i sám sebe. 

Vypadá to jako zoufalý čin lidí zahnaných do bezvýchodné situace. Ale Josephus zazna-
menává ještě jednu část Eleazarovy řeči a ta vypovídá o něčem jiném: „Vždyť se oheň, který 
se snesl na nepřátele, neobrátil proti hradbě námi vybudované sám od sebe, nýbrž je to Boží hněv 
za mnohá bezpráví, kterých jsme se ve svém šílenství vůči svým rodákům dopustili. Za tyto činy 
podstupme trest nikoli od svých největších nepřátel, Římanů, nýbrž od Boha, svýma vlastníma 
rukama. Boží trest je mírnější nežli od nich.“ Tedy zadostiučinění za hříchy vlastní i celého 
národa? Smírná oběť? Burcující memento? Se sebevraždou nemůžeme souhlasit, ale hle-
díme s úctou na ušlechtilé úmysly těch, kdo v dobré víře takovou oběť podstupují. V našich 
novodobých dějinách máme ostatně podobný příklad: Jana Palacha. 

Pro moderní Izraelce je Masada nejvýznamnějším symbolem boje za svobodu a národní 
suverenitu. Tady se konají vojenské přísahy, tady se předávají univerzitní diplomy, sem se 
povinně jezdí na školní výlety, tady se lidé učí statečnosti, poznávají, co znamená obětovat 
se pro víru a pro národ. My, Evropané, křesťané i nevěřící, i když máme také své mučedníky 
a národní hrdiny, na to hledíme s údivem a možná i s trochou závisti. 

Když Římané odešli, zůstalo místo opuštěné, jen ve 4. století se tu nakrátko usadili 
křesťanští mniši. Po vpádu Peršanů v 7. století upadlo na celé věky do zapomnění.

P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

P. Dominika ettlera
nového prachatického kaplana

narozen: na den dětí 1988 v Třebíči, ale rodilý Třeboňák
sourozenci:  Václav (32), Jiří (31), Antonín (25), Jan (23)
Záliby:  pěší poutě, posvátná hudba (chorál, G. P.  da Palestrina), toulky hornatou 

přírodou …
vzdělání:  Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v ČB (2008), Katolická teologická 

fakulty UK v Praze, obor Katolická teologie (2015)

S jakými pocity, myšlenkami a dojmy jsi nastoupil na nové místo do Prachatic?
Nástup do Prachatic byl vcelku hladký, protože farnost už jsem poznal, když jsem zde 

před vstupem do semináře (v první polovině roku 2009) pracoval jako ošetřovatel v hospici. 
Zázemí a duchovní vedení mi poskytl tehdejší kaplan o. Roman Dvořák a velmi přátelský 
o. Josef. Jim vděčím, že jsem skutečně smysluplně mohl využít čas před seminářem. Do 
Prachatic jsem se velmi těšil, mj. proto, že jsem věděl, jak „žije“ místní fara. Mám v paměti 
skvělé společenství u stolu několikrát během týdne. 

Z jaké rodiny pocházíš a co Tě nejvíc ovlivnilo v dětství a mládí?
Pocházím z relativně slušné katolické rodiny, strejda je farář na jižní Moravě, mamka 

vikariátní katechetka pro jindřichohradecký vikariát, táta akolyta a bráchové zatím dobří 
manželé. Velkou roli v  mém dětství hrál skautský oddíl v  Třeboni, který byl propojený 
i s farností. Byl jsem po většinu času outsider, který zbýval jako poslední, když jsme se 
rozdělovali do dvou družstev. Za mnoho vděčím také kněžím, kteří působili v Třeboni, nej-
větší vliv na mě měl P. Karel Vrba (nyní v Blatné) a P. Josef Hugo Pitel, OPraem., kterému 
jsem mohl být nablízku v jeho posledních týdnech života. Byl úžasně zdatný, průbojný, ale 
i zbožný. Téměř neopouštěl farnost a denně věrně sloužil mši svatou a zpovídal. Zavedl také 
prvočtvrteční adorace a modlitby za nová kněžská povolání a rodiny.

Jak se rozvíjela Tvoje cesta ke kněžství?
Milostivý Pán mě nenechal moc dlouho toulat a hledat. Kdyby nezasáhl a neosvítil moji 

nejistotu během začátku studia na vysoké škole v Brně, kdo ví, kde bych byl. On byl štědrý 
a dal mi výborné rodinné zázemí, obětavé rodiče a veselé bráchy a možnost vycestovat na 
jeden školní rok do Ameriky během střední školy. Ve svých 21 letech jsem nastoupil do 
semináře, kde jsem byl jeden z těch mladších. Abych byl poctivý, musím zmínit vliv Matky 
Boží v mém životě. Rodiče mě odevzdávali od dětství jejímu vedení, ale až v posledních 
letech doceňuji její ochranu. Ona nám dala Krista, ona chce, abychom byli jako On. 
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Jaké bylo Tvé předchozí působiště? 
Přicházím z Tábora, kde jsem prožil já-

henský půlrok a  první rok kněžství. Zde 
jsem byl pod vedením o. Michala Pulce, 
který často vzpomínal na své sedmileté 
působení ve Vimperku na Šumavě. To on 
mě naučil chodit po „práci“ do lesa a vnímat 
přírodu kněžsky, jako prostor k modlitbě. 
V  Táboře jsem prožil opravdu požehnaný 
čas. Někdy to bylo náročné, protože jsem 
bydlel na faře sám a někdy to tam na mě 
trochu padalo. Ale poznal jsem mnoho 
krásných rodin a  společenství. Rád jsem 
chodil na Klokoty, které mi připadaly jako 

Vatikán uprostřed velkého Říma. Také jsem byl rád za pěknou spolupráci s táborským do-
mácím hospicem Jordán. Mohu říci, že všichni lidé z hospiců jsou mi velmi blízcí.

Co Tě povzbuzuje v žití – máš nějaké oblíbené vzory, myšlenky, duchovní proudy?
Již od dob semináře mám opravdu rád učení a knihy trapistického kněze o. Jeronýma, 

které vydávají v češtině bratři trapisté z Nového Dvora. Jejich hloubka je podložena tím, že 
to byl skutečně muž modlitby a adorace. Nedostižný vzor… Ještě více duchovně spřízněn 
jsem s bratry cisterciáky z Vyššího Brodu, kam jezdím častěji o volných dnech. Cítím tam 
zřetelně snahu žít a modlit se podle řehole sv. Benedikta. I ten je mi v posledních letech 
bližší. Velké obohacení pro duchovní život jsem našel i v klasické římské liturgii, která se 
tam již několik let slouží.

Měl bych také zmínit Jana Prachatického, protože máme leccos společného. Oba jsme 
z početnější rodiny, oba máme německé příjmení. Studovali jsme oba střední školu v Č. 
Budějovicích. Přičemž já na biskupském gymnázium, které je jemu zasvěcené. Čas před 
nástupem do semináře jsem trávil službou v hospici, který také nese jeho jméno. Měl jsem 
velkou příležitost strávit jeden školní rok v USA, kde on byl prožil celý svůj kněžský život 
a kde dospěl ke svatosti. Také on navštívil vyšebrodský klášter během své návštěvy Čech 
už jako biskup.

Od r. 2013 je pro mě velkou inspirací kontakt s P. Dominikem J. Doubravou, kterého 
jsem navštěvoval ve Lhenicích, kde jsem mohl opravdu nasávat z jeho moudrosti a vnitřní 
kněžské stability. U něj jsem měl zázemí, když jsem potřeboval klidné místo před státni-
cemi z biblických věd. Také je pro mě milé, že mi z biskupství svěřili auto, kterým přede 
mnou jezdil právě on. 

Co Tě dosud v Prachaticích nejvíce zaujalo či překvapilo?
Stále mě překvapuje to, že spolupráce s o. Petrem Plášilem je naprosto skvělá. Jedna 

z našich prvních cest vedla na libínskou rozhlednu, ze které jsme hleděli do kraje a společně 
se modlili za naše farnosti i věci, které jsou před námi. Naprosto nezapomenutelné… Tako-
vé malé Urbi et orbi. Pak mě překvapilo, že prachatický pivovar byl založen ve stejném roce 
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jako ten třeboňský (1379), 
ovšem třeboňský byl kláš-
terní. Mě i  faráře příjem-
ně překvapilo prachatické 
polotmavé pivo Bradáček. 

Jsi ustanoven jako 
kaplan pro mládež v pra- 
chatickém vikariátu. Jak 
si představuješ spolu-
práci s  mládeží? Co oče-
káváš a co nabízíš?

Rád bych navázal na to, 
co už v  Prachaticích fun-
guje. Doufám, že se místní 

mládež více stmelí a že projeví touhu po větších ideálech. Těším se na společnou modlitbu 
i práci. Několikrát za rok bych chtěl zaštítit Večer mladých pro mladé z vikariátu. Celkově 
doufám, že vy mladí budete mít odvahu přijít s nápady i ochotou pomoci, zapojit se. 

Chtěl bych žít řádný kněžský život podle hesla spirituála o. Kabrdy: „Řádný kněz nedělá 
nic mimořádného. Mimořádný kněz nedělá nic řádného.“ Ale konat jenom to řádné už je 
často samo o sobě náročné. Vše nakonec odevzdávám milosrdným rukám Panny Marie 
a jejímu vedení. Ona mě přivedla ke kněžství, jsme pod její ochranou. 

Připravila MaM

Panelová výstava 
k poctě našeho slavného rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna a 40. výročí jeho sva-

tořečení nabízí zajímavé mezníky jeho života. V Prachaticích se konala ve dnech 1. – 16. 
června t. r. v Zimní zahradě Městského úřadu. Následně ji pořádající prachatický odbor 
kultury, školství a cestovního ruchu prezentoval v Národní galerii Bratislavského hradu 
pod názvem Město Prachatice a sv. JNN 
očima evropských malířů.

V srpnu se výstava vrátila do našeho 
města jako součást tradiční Art Exhibi-
tion Salve Prachatice 2017. 

Dále poputuje do Říma, kde její ver-
nisáž v kostele sv. Alfonse proběhne na-
prosto netradičně. Dne 21. 10. tam bude 
v  18:30 hod. sloužena slavnostní mše 
svatá, které se účastní a  v  následném 
programu vystoupí bratři redemptoris-
té a bude požehnáno vystaveným obra-
zům. Jiřina Dolejšková
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Svědectví radosti

Letní setkání dětí a mládeže - co 
si pod tím představit? Možná výraz 
„letní tábor“ pořádaný Demdaal 
z.s. napoví více. Připravit program 
pro věkovou skupinu 7 – 18 let 
není jednoduchý úkol. Když ale za 
každoroční přípravou stojí zkušení 
táborníci a nadšenci z řad mládeže 
i dospělých, je to možné a nakonec 
i radostné. 

Letošní setkání bylo volně inspi-
rováno příběhem Malého prince. 
V  rámci táborových dní jsme se 
pokusili o rekord. Půjčili jsme si myšlenku autora knihy A. Exupéryho „Správně vidíme 
jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné,“ a vyráběli srdíčka z různých materiálů. Po 
týdnu pak pozvali sčítacího komisaře agentury Dobrý den a pelhřimovského Muzea rekor-
dů a kuriozit. Sečteno a podtrženo 1907 srdíček vytvořených od soboty 29. 7. do soboty 
5. 8. 2017 v rekreačním areálu Eustach u Těmic 118ti účastníky letního tábora! Potvrzeno 
certifikátem a zápisem do knihy rekordů a kuriozit. Srdíčka pak před večerní bohoslužbou 
posvětil P. Josef Sláčík.

Cílem však nebylo „jen“ získat rekord. Vyrobená srdíčka budou v čase Adventu a Vánoc 
darována široké veřejnosti na několika místech naší země, především ve farnostech, odkud 
přijeli účastníci letního tábora. Věříme, že potěší! 

I toto je svědectví radosti. Díky táborníci!
katechetka Lenka

„Sbohem“, řekla liška. „Tady je to 
mé tajemství, úplně prostinké: správ-
ně vidíme jen srdcem. Co je důležité, 
je očím neviditelné.“ „Co je důležité, 
je očím neviditelné,“ opakoval si malý 
princ, aby si to zapamatoval. „A právě 
pro ten čas, který jsi své růži věnoval, 
je ta tvá růže tak důležitá.“ „A pro ten 
čas, který jsem své růži věnoval…,“ 
řekl malý princ, aby si to zapamato-
val. „Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ 
řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapo-

menout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…“ 
„Jsem zodpovědný za svou růži….,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

EXUPERY Antoine de Saint, Malý princ, nakl. Albatros, s.74–75
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Aktuálně

Festival uniteD
Konec školních prázdnin završil v pořadí 

již sedmý ročník křesťanského multižánro-
vého festivalu UNITED, který se uskuteč-
nil jako už tradičně v malebném městečku 
Vsetín. O tom, že je festival mládeží hojně 
navštěvován, svědčí nejen letošní počet 
4500 účastníků, nýbrž i  pestrobarevná 
škála možností, jak smysluplně strávit čas 
v přítomnosti Boha i vrstevníků. Tentokrát 
se třídenní festival nesl v  duchu tématu 
Nenahraditelný, nad kterým se zamýšleli 
pozvaní řečníci různých církevních denomi-
nací, ať už jimi byli vedoucí mládeže, dia-
koni či kněží. Organizátoři k volbě námětu 
dodávají: „Chceme ukázat na toho, který 
nenapsal žádnou knihu, nesložil žádnou 
píseň, nezaložil žádnou nemocnici ani školu 
a nevedl žádnou armádu, a přesto je o něm napsáno nejvíce knih a písní, uzdravil nejvíce 
nemocných duší a má nejvíce žáků a následovníků.“

Hlavní open-air scéna se ve spolupráci s městem Vsetín otevřela na Dolním náměstí, 
a to přímo pod širým nebem. UNITED hostil jak interprety z domácí, tak i světové hudební 
scény. Mezi účinkujícími tak zazněla severoirská skupina Bluetree, kytarové struny dále 
rozezněl britský písničkář John de Jong, nesmírně energickou show předvedlo uskupení 
Twelve24 z Velké Británie a svou neobvyklou sestavou překvapilo holandské duo Trip to 
Dover. Z české a sousední scény se publiku představila kapela Espé, Adonai, Noemiracles, 
Way to go a zpěváci Pavel Helan, Adam Bubik, Miťo Bodnár a Marián Lipovský. 

Kromě bohaté hudební scény mohli účastníci v rámci festivalu zavítat například i do 
poslucháren tamějšího Domu kultury na nejrůznější přednášky. Mezi mnoha probíranými 
tématy o svobodě, boji dobra a zla, úctě v rodině, Bibli, pornografii či okultismu zazněl pro-
storami kupříkladu i hlas Pavla Hoška, Marka Orko Váchy či Zdeňka Papouška. Z worksho-
pů pak bylo možné navštívit praktický seminář sebeobrany, fotografování, kreativního 
tvoření či zavítat do tanečního studia. Na své si mohli přijít ovšem nejen milovníci hudby 
a umění, ale i příznivci filmu. Místní kinosál skýtal oddech u promítání filmů s hlubším 
poselstvím a následnou diskuzí. Vedle videoprojekce měli účastníci možnost zhlédnout 

také pouliční divadelní představení kočovného umělce 
Víti Marčíka s názvem Robinson Crusoe nebo působivý 
výjev Těšínského divadla mířící s příběhem lásky a od-
puštění k Noemově arše. Během festivalu bylo taktéž 
možné využít duchovního poradenství či modlitební 
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skupinky, která byla ochotna se za případné zá-
jemce modlit, poradit jim či je povzbudit v ná-
ročné životní situaci. 

Nový den vždy začínal tzv. United rozcvičkou 
a ranními chválami spolu s pozvanými kapela-
mi. V širokém spektru nabízených aktivit však 
nechybělo ani místo pro mezilidské setkávání 
v otevřené venkovní kavárně. Mimo jiné to byl 
i sport, při němž mohli ti nejodvážnější poměřit 
síly v běžecké štafetě nebo plážovém volejbalu. Během festivalu bylo možné navštívit zónu 
v přízemí kulturního domu, kde mohli mnozí nadšenci nalézt obchůdky s křesťanskými 
knihami, hudbou, dárkovými předměty nebo třeba oblečením s křesťanskou tematikou. 
Festival pamatoval i na nejmenší návštěvníky. Nebyly totiž opomenuty ani rodiny s dět-
mi, pro které byla přichystaná řada různorodých a zajímavých aktivit, jako bylo například 
zpívání, tvoření, tanečky, loutkové divadlo či zamyšlení s ponaučením.

 Jan Kaňka 

reflexe dalších účastníků z Prachatic: 
Co se týče festivalu UNITED, mile mě překvapilo, že je to akce, na které je církev pár dní 

v roce skutečně jednotná. Nikdo neví, jestli dotyčný vedle něj je katolík či protestant; na-
konec je to vlastně jedno, protože důležité je, že všichni jsou křesťané a věří v Ježíše Krista. 
Jsou to také dny, kdy církev ukazuje, že bez ohledu na svůj věk je stále mladá a je tu i pro 
mladé. Konkrétně to ukazuje prostřednictvím křesťanských hudebních interpretů různých 
žánrů, semináři či workshopy na témata, která zajímají mladou generaci. (Václav Vozábal)

Na United jsem jela tento rok poprvé a moc se mi tam líbilo. Byla jsem na řadě kapel 
a nejvíce mě zaujala kapela Twelve24 z Velké Británie, protože jejich hudba byla rytmická 
a svěží. Dále se mi moc líbily přednášky hlavních řečníků, z kterých jsem si mnoho odnesla. 
(Jana Srbená) 

Mně se z kapel nejvíce líbily Bluetree, Trip to dover a Element worhship. Hodně mě oslo-
vily texty rappera Enveje - měly velkou hloubku. Fajn byly ale také kapely F6, Good work, 
Neomiracles nebo Timothy. Ze seminářů mě nejvíce zaujala témata „Radost v neradostné 
době“ - jak najít zdroj radosti - nebo třeba „Od rande do svatby“. Obohacující byla i slova 
hlavních řečníků. (Petr Babíček) 

Na letošním multižánrovém festivalu UNITED se mi velmi líbil výběr křesťanských za-
hraničních kapel. Navštěvovala jsem semináře, filmovou scénu i koncerty, které mě oboha-
tily jak po hudební, tak i duchovní stránce.  Především chválové písně byly obohacující. Milá 
byla také krátká osobní setkání s některými interprety. Myslím, že je velmi dobré využít 
služeb duchovního poradenství. Ty jsou také součástí bohatého programu. Díky slovům od 
řečníků na téma „Nenahraditelný“ jsem si  uvědomila, že nenahraditelný není pouze Bůh, 
ale mohu to být i já - Bůh se mnou počítá. (Kristýna Hanžlová) 
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Ministranti vikariátu

matěj Poláček
jak jsi prožíval své dětství?
Krásně. V lásce své rodiny a rodinném prostředí přirozeně křesťanském. Asi to nebylo 

všechno dokonalé, ale zřejmě jsme tím procházeli přirozeně. To, že člověk chodí do kostela 
a bydlí na faře, jej už tak trochu vyčleňuje ze společnosti, to bylo vždy tak trochu výzvou 
tenhle předsudek překonat.

Kolik máš sourozenců?
Mám tři sourozence, dva starší bratry, nejstaršího Víta, Jana a nejmladší sestru Ester.

Kde jsi studoval?
Co se střední školy týče nejdříve na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, 

poté Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna. Díky skvělému kolektivu na Bigy 
se dodnes cítím v Budějovicích jako doma, ačkoliv jsem tam nikdy nežil. A pak jsem odešel 
za studiem na Kladno na biomedicínské inženýrství.

Kdo tě nejvíce ovlivnil v nabídce ministrování?
Přede mnou ministrovali moji bratři a také mě určitě ovlivnil můj otec ve službě jáhna 

(diakona) a na Bigy spirituál Josef Prokeš.

odkdy ministruješ? 
Ministrovat jsem začal před první třídou, ale pravidelně až v první třídě. Pamatuji si, 

že začátek ministrování byl pozvolný. Bylo domluveno, že budu ministrovat, když nebude 
ministrovat nejstarší ministrant Pavel Kršek (dnes doktor z pražského Motola léčící dět-
skou epilepsii). Pokud nepřišel, mohl jsem jít ministrovat. Těžko říct, proč tomu tak bylo, 
ale utkvělo mi to nějak v paměti.

Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší je přijmout lidskou slabost svoji, ale také druhých. Člověk tím, že slouží blízko 

u oltáře (je jakoby fyzicky blíže), nemá hlubší víru a prožívání křesťanského života není 
hlubší a dokonce se nestanete ani lepším člověkem ve srovnání s těmi, co sedí v lavici. Spíše 
osobně mi to často nastavovalo zrcadlo, jak žiju.

Bolelo mě to, že se u stolu Slova a večeře Páně realizují vlastní ambice, dokazuje vlastní 
dokonalost či převaha. Někdy mě bolí to, že nejsme schopni se smířit před tím, než jdeme 
s Pánem slavit. Pak ještě jedna spíše úsměvná záležitost, když se vás v období dospělosti 
často ptají na volbu povolání - tedy kněžství. Řekl bych, že v tomto prostředí člověk často 
cítí drobný nátlak.
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Když jsi někde jinde ve farnosti, taky ministruješ?
V Ledenicích u rodičů jsem se snažil vést mladší, tady ve Vimperku spíše rád pomohu, 

když je třeba…
Ano, ministruju i jinde, ale není to tak, že kam přijdu, tam ministruju. Ministruju tam, 

kam mě pozvou, pohled z  lavice vůbec není špatný a občas je dobré strávit večeři Páně 
v blízkosti těch, kteří prostě nejsou u oltáře blízko.

máš nějaký zážitek z ministrování? 
Vybavuji si společné liturgické slavení čtyř farností od jedné duchovní správy, které jsem 

vymyslel, bylo to moc fajn. Liturgie byla zaměřená na děti i jednotlivé farnosti a všichni 
si to moc užili.

Velkým zážitkem bylo pro mě pověření k podávání přijímání. Sledovat zástup těch, kteří 
jdou za Kristem, je velmi silné. Nezapomenu, jak mi jako malému klukovi srdečně podával 
ruku kněz František Hobizal v katedrále v sakristii, a nezapomenu na to, jak jsem sloužil 
biskupu Jiřímu Paďourovi, toho si moc cením.

Co bys chtěl změnit na ministrování?
Chtěl bych změnit někdy tak striktní odsouzení ministrantek, že holky mezi ministran-

ty nepatří. Myslím, že ženy u oltáře mohou sloužit stejně dobře jako muži, ba někdy i lépe. 
Líbilo by se mi, kdyby kněží dávali více důvěry zkušeným ministrantům a ti mohli liturgii 
vést a kněží k nim mohli mít důvěru. Rád bych, aby se více vybíraly preface a kánony podle 
toho, co se čte při bohoslužbě slova, a aby liturgie skutečně odrážela, že Kristus je v evan-
geliu přítomen, a možná dokonce, aby byl Boží lid více zapojen do liturgického slavení.

Co pro tebe znamená služba u oltáře? 
Službu u oltáře, ministrování, bych přirovnal k tanci s dívkou (snad nikoho nepobouřím 
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– tanec je část mého života), pokud dostanete důvěru liturgii vést, můžete někomu dodat 
jistotu, někomu svým činem otevřete prostor, aby se cítil při mši jako jeden ze společen-
ství. Pokud ale nebudete hledět na další a pojedete si svou, užitek to nepřinese. Jemnocit 
a citlivost pro druhé jsou tu na místě.

mění se nějak díky této službě tvůj vztah s Bohem?
Asi mi je dáno trochu pochopit úryvek „Tu noc, kdy byl Pán Ježíš zrazen, vzal chléb…“ 

z listu Korintským. Člověk objevuje tu rozmanitost a velikost všeobjímající lásky a zároveň 
díky tomu ztrácí falešnou představu o nutnosti vlastní dokonalosti ve víře, v liturgii, ve 
vztazích…

jaké máš v životě priority?
Asi to vychází z apoštolské otázky na Ježíše, jaká přikázání jsou nejdůležitější?
Mezi moje priority patří rodina, vztah s Bohem, s lidmi, dialog mezi lidmi a především 

mezi církvemi a náboženstvími.

jak regeneruješ své síly?
Nevím, jestli to nazvat regenerací, ale věnuji se irskému tanci, chodím do přírody, věnuji 

se skautům, jezdím na kole, poslouchám muziku a fotím.

máš nějaké přátele? 
Mám spoustu přátel, mezi skauty, tanečníky, ministranty, i ty nekategorizované.

jezdíš na nějaké církevní akce?
Byl jsem párkrát na Jumpu, jezdíval jsem na některé duchovní obnovy, byl jsem na eku-

menickém setkání mladých – novoroční setkání Taizé v Lotyšsku. Národní setkání mládeže 
nebo světové setkání mládeže s papežem jsem neabsolvoval. 

Někdy na některých akcích postrádám prostor pro rozumovou složku víry, pro rozu-
mový mentální vývoj, pro utváření vlastního myšlení či názoru a  učení se vzájemného 
sdílení. Chybí mi tento typ akcí, přijde mi, že většina akcí je typu hurá, všechno je skvělý, 
fajn a pojďme si ten moment teď užít a berme věci tak, jak jsou.

jak trávíš dovolenou?
Jezdím na skautský tábor se svým rodným skautským oddílem Gatlida z Nové Včelnice. 

No a občas hory a voda s přáteli.

Co chceš vzkázat čtenářům jP?
Chci jim vzkázat, aby se nenechali zlákat k pesimismu, strachu a nenávisti, aby neztratili 

víru v dobrého člověka, v Boha, aby byli otevření pro druhé a aby svoje křesťanství nežili 
jen pro sebe. A možná malý vzkaz pro ty, co se ke křesťanství nehlásí, nebo sympatizují, 
nebojte se nás, nejsme o moc lepší ani horší a možná máme spoustu společného…

Připravila V. Předotová
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Zlatá stezka

nad sborníkem Zlatá stezka sv. 24/2017
 Jak se již v závěru června stalo chvályhodnou tradicí, přivážejí soumaři do Prachatické-

ho muzea ke slavnostem Zlaté stezky, obrazně řečeno, zcela nové zboží v podobě dalšího 
svazku stejnojmenného sborníku. Více než čtyřsetstránkové vydání tentokrát zabírá území 
od Kleti až po Čerchov a Zelenou Horu u Nepomuka.

Pracovníci Prachatického muzea prozkoumali trasu obchodní Zlaté cesty, po níž se kdysi 
z Bavorska přepravoval podobný náklad jako po dnes daleko známější Zlaté stezce z Pasov-
ska, areál zaniklé vesnice Ktišky i nově do sbírek získané předměty archeologické a deník 
prachatického obchodníka J. Hirsche z přelomu 19. a 20. století. Další článek rozebírá text 
listiny Karla IV. pro pány z Janovic (1359), důležitý pramen k vývoji osídlení našich končin 
Šumavy. Jiné příspěvky přibližují osudy italské kolonie v Prachaticích v 16. a 17. století, ale 
i životní strasti, zapříčiněné rozsáhlými požáry šumavských hvozdů a epidemiemi nakaž-
livých nemocí, jak je zachytily zprávy od nejstarších dob do 19. století, nebo soupis vojáků 
z Prachaticka, kteří ve spojitosti s 1. světovou válkou dokonali ve vídeňských špitálech. 
Jako symbol odcházejícího světa bylo chápáno i úmrtí císaře Františka Josefa I. (1916), 
doložené zápisy převážně školních kronik z Prachaticka.

K příspěvkům z tradičně zastoupeného oboru církevních dějin se váže katalog medai-
lonů s náboženskými motivy, jež byly nalezeny v Křemžské kotlině, a pojednání o údělu 
zvonů na území tehdejšího Volyňského vikariátu v první polovině 20. století (mj. Čkyně, 
Stachy, Vacov). Rozměrnější stať provází životní poutí vimperského rodáka a dlouholetého 
kaplana P. (Johanna) Franze Strebla, sužovaného zdravotními obtížemi. Naznačuje služeb-
ní postup duchovních na schwarzenberském patronátu v 18. století, ale i podstatné zásahy, 
které převratná doba josefinská vnesla do zabezpečení příslušníků diecézního kléru, kteří 
museli, nejčastěji pro celkovou zdravotní nezpůsobilost, opustit službu na vinici Páně.

Dohromady 23 článků, na jejichž vzniku se podílela dvacítka autorů, přináší i jiná zají-
mavá témata, např. nálezy mlýnů na zlatou rudu nebo pravěkých kovových předmětů, úvě-
rové služby nižšího šlechtice z poloviny 16. století, rodopis Konopů z chodského Mrákova, 
známých spisovatelky B. Němcové, úřední zprávy o nelehkém soužití Čechů a Němců na 
Prachaticku v období zrodu československé republiky aj. Sborník si lze pořídit u vydavatele, 
nýbrž se i těšit na postříbřený svazek dvacátý pátý.

Sp.

setkání u trojice a u kaple Panny marie ve vitějovicích 
v neděli 8. října 2017
Program: 15.00h pobožnost u kaple
 15.30h pečení vuřtů, vyprávění, hry
 VUŘTY S SEBOU
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Čtení na pokračování

Každý třetí
Každý člověk v životě někdy něco zvorá. Nikdo není do-

konalý, jak říká Jiří Krampol. A přece, troufám si tvrdit, do-
konalí lidé existují. Vykazují stoprocentní úspěšnost a abso-
lutní bezchybnost své práce. Aby nic nezkazili, sedí po celý 
život se založenýma rukama. Na nejvyšších místech. O nich 
však psát netřeba – proč také, když to dělají všechny noviny 
na svých prvních stránkách?

Chci se však aspoň trochu zmínit o těch druhých. O nedokonalých. Nedělají si velké 
starosti s tím, že se jim občas něco nepovede. Zasmějí se tomu a dělají dál. Zajímavé je, že 
daleko více se jim toho povede. 

Jedním z takových byl lhotecký farář P. Vladimír Rudolf. Dělal všechno možné a nemož-
né. Jeho kostel byl stále plný lidí, jeho rozhlasová kázání poslouchali lidé po celé republice. 
Sem tam, jen tak jakoby mezi řečí, prozradil i něco ze svých dlouholetých kněžských zku-
šeností. Jednou, když jsem byl ještě bohoslovec, mi řekl:

„U každého kostela by měl mít živnost jeden lékárník a tři psychiatři. Každý třetí člověk, 
i z těch, co sem chodí, je totiž na hlavu.“

Ano, nejsme dokonalí. Každý člověk v životě někdy něco zvorá. Každý třetí je dokonce 
na hlavu... Já to ale nevnímám tragicky, protože to znamená, že dva ze tří to mají v hlavě 
v pořádku, a to není málo.

„Víte o tom, že každý třetí člověk, i z těch, co choděj do kostela, je na hlavu?“ tázal jsem 
se jednoho z nich při našem hodinovém rozhovoru.

Nevěděl, třebaže byl vysokoškolsky vzdělaný. Asi se však cítil dotčen, neboť opáčil:
„A co vy, kněží, vy náhodou nejste každej třetí na hlavu?“
„Ne,“ odpověděl jsem kategoricky, „my jsme každej třetí normální.“

Pět dětí
Známý pražský kněz P. Karel Pilík připravoval na manželství stovky snoubenců. Jedni 

z nich mu při tom řekli:
„Otče, vy to ale máte těžké, jste pořád sám. To my, až se vezmeme, budeme mít aspoň 

pět dětí. To bude něco!“
Pousmál se a řekl: „Pět dětí, to nic není. To je pro mě málo.“
Na to se pousmáli oni: „A kde je máte?“

Jiří Barhoň
všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky
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„Dvě z nich přímo před sebou,“ odpověděl.
A snoubenci mu dali zapravdu. 
I já bývám s dětmi rád. Jednou jsem se modlil, aby jich chodilo více na náboženství. Na 

následující hodinu přišly čtyři. Zlobily však za čtyřiadvacet. Z čehož plyne, že se máme sice 
modlit neustále, jak říká Pán Ježíš, ale nemáme to přehánět.

Jednou se mě kdosi ptal, jaký je optimální počet dětí v  rodině. Odpověděl jsem bez 
váhání:

„Pět.“
„A měli by to být raději kluci nebo holky?“
„To je přece jasný. Tři kluci a dvě holky.“
„Jak to tak hned víte?“ žasl.
I na to jsem odpověděl okamžitě. Pěti slovy:
„František, Lucie, Hyacinta, Oliver a Standa.“
„Prosím?“
„Já vám to zopakuju, jestli špatně slyšíte. František, Lucie, Hyacinta, Oliver a Standa.“
„Děkuji, slyším dobře. Ale proč mi tady předříkáváte tahle jména?“
„Protože právě tak se má těch pět dětí jmenovat.“
„A proč zrovna takhle?“
„Neříkejte, že to nevíte. František, Lucie a Hyacinta jsou jména fatimských dětí. Když 

své děti naučíte, aby se modlily jako tyhle tři, naučíte je i všechno ostatní. Kromě toho 
musí být doma také veselo. O to se vám postarají Oliver a Standa. To jsou jména Laurela 
a Hardyho.“

„To je velmi zajímavé,“ uznal, „to mi ještě nikdo neřekl. Jestli budu mít tři kluky a dvě 
holky, dám na vás, pane faráři, a budou se přesně takhle jmenovat.“

„Děkuji předem.“
„Ale co když ty tři se budou pořád jenom modlit a ty dvě budou zase dělat samý vylo-

meniny? Kdo se mi pak postará o to, aby byla v rodině harmonie a pořádek? Nezblázním 
se z toho náhodou?“

„I to se může stát.“
„No vidíte, a co pak asi budu dělat?“
„To mám taky promyšlený. Jednoduše za mnou přijdete a já vám opět moudře poradím.“
„A jak?“
„Abyste měli dalších pět dětí. Athose, Porthose, Aramise, ď’Artagnana a Zorro Mstitele. 

Ty se vám postarají o takovou rodinnou harmonii a pořádek, že na to do smrti nezapome-
nete!“

všichni svatí s hašlerkou
29. ledna 2007 večer vysílala Česká televize dokumentární film o knězi Františku Ko-

hlíčkovi. Aniž to tušila, vysílala jej v hodinu, kdy právě odcházel z tohoto světa. To se jen 
tak nestává. Aby to nebylo málo, doprovázeli ho přitom na této cestě dva andělé v podobě 
mladých snoubenců, kteří bděli u jeho nemocničního lůžka. Jak je to možné? U Boha není 
nic nemožného.

V jedné kapse nosíval růženec, ve druhé hašlerky. Těžko říci, jestli bylo více Zdrávasů 



36

růžence, které se pomodlil, nebo hašlerek, které rozdal. Asi spolu obojí souviselo. Jisté je, 
že těch hašlerek bylo na tisíce, protože je rozdával všude, kam přišel.

Zatímco jiným lidem s přibývajícími léty síly ubývaly, Františkovi naopak přibývaly. Když 
mu táhlo na sedmdesát, měl tolik dětí na náboženství, mladých na katechezích a v kostele, 
že se to znelíbilo komunistickému církevnímu tajemníkovi a poslal jej z Prahy na venkov.

Nikdy přitom nezapomínal na staré a nemocné lidi, které často navštěvoval a podpo-
roval. I  těch byly takové počty, že když si je po jeho odchodu z Prahy starostliví farníci 
rozebrali, aby je navštěvovali místo něj, nemohli to ani v osmi stačit. Ještě po devadesátce 
za nemocnými přicházel, aby je potěšil v jejich nesnázích, ačkoliv byl o dvacet, třicet let 
starší než oni. Což je pořád jenom pár zrnek z jeho přebohatého a požehnaného života. To 
nejkrásnější ovšem bylo, že to vše dělal s úsměvem a humorem.

Posledních deset let prožil na faře v Praze-Karlíně, kde spolu s místním farářem Mirosla-
vem Cúthem vytvořili nerozlučnou dvojici, skoro tak populární jako Laurel a Hardy. Mezi 
Laurelem a Hardym byl rozdíl čtyřicet kilogramů, mezi zmíněnými knězi čtyřicet let. Jedni 
jako druzí však dělali všechno společně. Ti první spolu točili nezapomenutelné grotesky, ti 
druzí společně vařili a jedli, jezdili na dovolenou, modlili se, a kdyby jim to biskup dovolil, 
společně by i zpovídali. 

 K mým dvaačtyřicátým narozeninám mi kromě dárku věnoval František i originální 
přání, abych se dožil alespoň tolika let, na kolik vypadám. Čímž mě velmi potěšil, neboť 
pokud se toto jeho přání naplní, budu tady hodně dlouho. Kromě toho vyřešil jeden můj 
dlouholetý teologický problém. Občas se mě lidé totiž ptají, co ti svatí v nebi vlastně dělají. 
Až dosud jsem nevěděl, co jim odpovědět, ale teď už to vím. 

A co tam dělají? To je přece jasné. 29. ledna každého roku, ve výroční den Františkova 
příchodu mezi ně, cucají hašlerky.  

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

Bosáci 
dříve běžný termín označující reformované („bosé“) řeholníky především z řádu kar-

melitánů, ale také augustiniánů. Nejznámějšími protagonisty „bosáků“ karmelitánů je sv. 
Terezie Veliká a sv. Jan z Kříže. Jejich snahou byl návrat k původní přísnější řeholi. 

Biritualista
kněz, který slouží bohoslužby dvou ritů, totiž svatou liturgii východního obřadu (pře-

devším liturgie sv. Jana Zlatoústého) a západní latinskou liturgii. Většinou má kněz jeden 
ritus jako hlavní a druhý slouží méně, například když zastupuje kolegy kněze jiného ritu. 
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Štěpán Smolen
Buď, kde jsi

„Buď, kde jsi“ je - jak už název napovídá - 
kniha o  stálosti. Respektive o  stálosti v  ne-
stálé a  chaotické době. Je možno nahlížet ji 
jako fantaskní beletristickou novelu seminari-
sty, jehož představivost a vnitřní hloubání jej 
jednoho obyčejného dne zavádí mimo běžný 
čas a prostor, do světa pouštních otců. Vyve-
den z úžasu - pouze v pyžamu a s kartáčkem 
v ruce - vypravuje se rozkolísaný student teo-
logie coby poutník spolu se svým záhadným 
průvodcem Kasiánem napříč staletími do pou-
ští. V nich se před očima čtenáře otevírají, po-
dobně jako oázy v pustině, meditace o smyslu 
života, lásce, pokoře a  vnitřní svobodě. A  co 
především - poutník, a možná tak trošku ka-
ždý z  nás, se zde střetává se svým vlastním 
srdcem, i s mnohými jeho démony na kolbišti 
vnitřních zápasů nitra.

Autor mistrně balancuje na pomezí fikce i faktu, filosofických pasáží i povzdechů moder-
ního člověka, jímž cloumají okolnosti uspěchaného světa a jeho prchlivosti, a znesnadňují 
mu tak bytí v přítomnosti - tady a teď. Kniha je psána svěžím, osobitým stylem, nechybí 
jí řádná dávka humoru a nadsázky, která však v ničem nebrání vyvstat notné duchovní 
hodnotě a zároveň hlubokému poselství knihy. Řeč je o stálosti v povolání daném Bohem; 
stálosti místa, na kterém se člověk momentálně nachází a v němž má - v touze po nebi - 
zůstat a vytrvat; stálosti v myšlenkách, které je nutno pročišťovat a osvobodit se od všeho, 
co by člověka mohlo strhnout na scestí, ba i stálosti v lásce, která nehledá svůj prospěch ani 
nedbá toho, když přijde výheň zkoušek. Jak zvláštně a do značné míry i inspirativně zní na 
pozadí barvitě vylíčeného příběhu slova o střízlivosti, půstu, zacílenosti, práci, povstávání 
po pádech, rozlišování a modlitbě i nám...

Úryvek z knihy:
„A proto čti,“ pokračoval stařec, „čti, krm se hojně a beze spěchu Písmem i slovy svatých. A dob-

ře u toho přežvykuj. To je bezpečná cesta k ustálení srdce. Evangelium ti z něj jako pluh pomůže 
vyorat na povrch skryté kořeny zla. Kříž se ti zaryje do duše - ta operace bude bolet, nakonec však 
odhalí skrýše divokých zvířat a doupata hadů. Někteří čtou, aby od sebe utekli a vysnili si jiný 
život, ale my na poušti naopak proto, abychom k sobě přišli, abychom se zpřítomnili pro setkání.“ 

Jan Kaňka

Stojí za přečtení
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jak viděli zástupci z Prachaticka
Celostátní setkání mládeže v olomouci?

V úterý 15. srpna 2017 zaplnili olomoucké ulice mladí lidé, kteří se účastnili celostátní-
ho setkání křesťanské mládeže. Do města jich dorazilo přes 6500, další pak přijeli o víken-
du. Program pro ně připravovalo 700 dobrovolníků ve více než 35 týmech. Některé skupiny 
akci chystaly už od minulého roku, jiné začaly až na jaře, na této náročné přípravné práci 
se podílel i prachatický kaplan P. Vojtěch Vágai. 

V rámci programu vystoupila většina českých a moravských biskupů, bylo připraveno na 
120 zajímavých přednášek, v nichž promlouvala k mladým řada odborníků v nejrůznějších 
oblastech. Prostor byl také pro sportovní aktivity, poznávání olomouckých památek nebo 
workshopy a desítky koncertů. V pátek odpoledne se mladí vydali na pouť na Svatý Kope-
ček, kde je večer čekal program a mše svatá se závěrečným překvapením. Nachází se zde 
poutní barokní kostel navštívení Panny Marie - bazilika minor. Tento titul dostala památka 
od Jana Pavla II., který ji navštívil 21. května 1995 také za hojné účasti mládeže - o generaci 
starší než letošní. Celá akce vyvrcholila v neděli dopoledne rozlučkovou mší, kterou sloužil 
místní arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Prostřednictvím vatikánského státního sekretáře Pietra Parolina poslal pozdrav mla-
dým lidem do Olomouce také papež František: „Tato důležitá událost má mladé posílit ve 
věrnosti hodnotám křesťanské víry, a to především obnovou vědomí, že bohaté učení evangelia 
a církve nespočívá v sérii zákazů, které dusí autentické touhy po štěstí, ale naopak, že se jedná 

o celoživotní plán, který je schopný uchvátit srdce a vést k následování 
Krista, mistra a Pána.“

Celostátní setkání mládeže probíhá v  duchu Světových dnů 
mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za pět let. 
Naposledy bylo v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou, předtím v roce 
2007 v Táboře.

(podle tiskové zprávy Sekce pro mládež ČBK)

Pěkné společenství mladých lidí, velká obětavost přípravného 
týmu a  profesionální provedení večerních programů v  Korunní 
pevnůstce. Zároveň jsem vnímala i rozměr evangelizace pro město, 
hlavně pro policisty, kteří nad námi neustále bděli. Obohacující byl 
i páteční poutní den - otlačené nohy z pěší cesty na Svatý Kopeček 
(10 km), program zde zakončený večerní bohoslužbou a ohňostro-
jem. Olomouc stojí za návštěvu i jindy, doporučuji. 

Kristýna Hanžlová, Prachatice

CSM bylo pro mě hodně inspirativní. Hodně se mi líbily večer-
ní modlitby, které jsem prožíval spolu se svými přáteli. Nejsilnější 

Vypravili jsme se
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zážitky jsem prožil při zpáteční cestě ze Svatého Kopečku, protože jsme spolu s mými přáte-
li z píseckého vikariátu přišli asi o dvě a půl hodiny později, než bylo předpokládáno. I když 
tato cesta byla ve tmě a trochu jsme bloudili, nepřestávali jsme zpívat písně, které jsme při 
mši na Svatém Kopečku slyšeli. Olomouc se mi hodně líbila jednak jako město a jednak jako 
pozitivní energie do života, ze které mohu čerpat. 

Dan Turek, Hlásná Lhota u Záblatí

Jako rodiče, kteří už neměli s kým jet ani na sobotní pouť rodin, jež byla součástí pro-
gramu CSM, ale rádi by aspoň trochu zažili atmosféru a prostředí této krásné akce včetně 
města a jeho okolí, jsme se vydali na závěr programu na Svatý Kopeček a udělali dobrou 
zkušenost s možností ubytování, které lze domluvit kdykoliv na této kontaktní adrese:  
Norbertinum, Sadové nám. 152/39, OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK, 779 00,
tel.: 585 385 465, mobil: 608 034 944, email: norbertinum@email.cz

Vřele doporučujeme. Hanžlovi, Prachatice
Foto www. signaly.cz
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Stalo se

Pěšky na velehrad
Ke konci srpna se letos konala již sedm-

náctá pěší pouť na Velehrad. Z různých míst 
Moravy putovaly skupiny poutníků ke koře-
nům naší víry. Mezi poutníky z Vranova nad 
Dyjí nechyběla ani malá skupinka z Vimper-
ku. Nešli jsme poprvé, tak již člověk ví, co ho 
čeká. I když okolnosti se vždy mění. Říká se, že při pěší pouti se modlíme chůzí. Pět dní, 
160 kilometrů, počasí nejisté. Ale zážitek to je, ať jdete poprvé nebo podesáté. Únava je 
někdy větší, puchýře se nepočítají. Letos jsme ani jednou nezmokli, sucho je na Znojemsku 
převeliké. Společné modlitby, zpěv, rozjímání, chvíle ticha, ale stále se jde. Večer se děkuje 
při mši svaté za každý den. Potěší vždy štědrá pohostinnost Moravanů, na mnoha mís-
tech vítají i s pohoštěním. Ani po takovém fyzickém výkonu není šance zhubnout alespoň 
kilo. Chodí se stále stejnou cestou, tak nás lidé již očekávají, mnozí zamávají, jiní požádají 
o modlitbu. Za ten týden společného putování se uzavírají i krásná přátelství, dokonce bylo 
uzavřeno za ta léta i několik „poutních“ manželství. Není výjimkou, že nás doprovází kus 
cesty i malý poutník v kočárku. Letos s námi poprvé šla téměř sedmdesátiletá paní Zdena. 
„Chci to zkusit alespoň kousek, mladí pro mě přijedou, až to nepůjde.“ Tak to šlo den po 
dni, až došla na Velehrad. „To snad není možné, já jsem to ušla. Mně se chce úplně brečet.“ 
Tak se mi vyznávala na konci pouti. Nechcete to příště zkusit s námi? Více o pouti najdete 
na webu vranovského FATYMU.  P. Jaromír Stehlík, farář ve Vimperku

Šindlov
 Za pěkného počasí, odpoledne dne 9. září 2017 se 

konala mše svatá v kapli Panny Marie na Šindlově, který 
spadá do Borové Lady. Tato mše bývá tradičně již něko-
lik let na oslavu narození Panny Marie. Zúčastnilo se jí 

kolem padesáti lidí, převáž-
ně němečtí věřící. Češi byli 
v  menšině. Což je škoda, 
i když byly zavčasu vyvěšeny 
plakáty s  pozváním od sta-
rostky obce Borová Lada p. Hrazánkové a starosty obce Kvilda 
p. Vostrádovského.

Mši sv. spolu celebrovali německý P.  Aulinger z  Passova 
a český P. Vendelín Zboroň z Velhartic. O kulturu se postaraly 
dvě ženy, vynikající zpěvačka p. Virginie Walterová a její dopro-
vod na varhany p. profesorka hudby Magda Štajnochrová, obě 
z Českých Budějovic. Zpěvačce a klavíristce osobně poděkovala 
a předala kytici květů p. starostka obce Borová Lada. Na závěr 
mše bylo požehnáno všem přítomným.  Milli Hojdekrová


