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Z myšlenek  
P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

Umíš povzbudit slovem, úsměvem, pohledem?
Je to umění blíženské lásky.

+ + + + + + + + + + 

Dítě touží po otcově pohlazení
a po matčině pomazlení. 
Dospělý člověk touží po pochopení
a povzbuzení.
Všichni toužíme, kdo v Boha věříme,
po Božím slitování.

+ + + + + + + + + + 

Kdo se vyhýbá setkání s Bohem,
ten se nevyhne střetnutí s člověkem.

+ + + + + + + + + + 

Jemný, ale pevný.
Když budeš jemný, nikoho neodradíš.
Když budeš pevný, nikoho nezradíš.
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tak to máme za sebou. Tedy 
ty volby. Trochu nervák a pak 
rozčarování či nadšení. Jak kdo. 
Asi jako když vsadíme sportku 
a kontrolujeme svůj kupón. Ná-

sleduje období úvah, jak to tedy nakonec bude, 
kdo s kým proti komu. Někdo si mne ruce v oče-
kávání prosperity a těší se na světlé zítřky. Jiný 
si jde naposledy prohlédnout hranice bez plotů 
a pomalu balí kufry, neb by i nadále rád žil v Ev-
ropské unii, co nejdále od hranic budoucího so-
větského bloku. A nakonec bude všechno jinak. 
Ale o to teď nejde. Volby sice rozdaly karty, ale 
důležitější je to, co prozradily o nás. Tak například 
co vím o svých sousedech, kteří volili jinak než já. 
Proč se tak rozhodli, z čeho mají obavy, co je štve. 
Jsem schopen a ochoten s nimi o tom hovořit, ne 
proto, abych je přesvědčil, ale abych jim pomohl? 
Mohu-li mluvit za sebe, tak asi moc ne. Jeden se 
snadno rozčílí nad zaslepeností druhého a obrá-
ceně to platí zrovna tak, přitom problém nevidím 
ani tak v tom, jak dopadne jednání o vládě, ale jak 
se dokážeme domluvit s lidmi ve své vlastní vísce. 
Co jsou nám platné volné hranice, když si stavíme 
ploty kolem sebe, co se svobodou cestování, když 
nedokážeme překročit horizont vlastního vnímá-
ní světa. A těžko můžu být Evropanem, nejsem-li 
schopen žít pod jednou střechou se svým souse-
dem. Možná leckdo prožívá pocit bezmocnosti 
tím, že jediné, co můžeme dělat, je sledovat dění 
a nevěřícně kroutit hlavou. Ale to není pravda, 
možností a dokonce i povinností máme víc než 
dost. Pojďme na chvíli zapomenout na hrátky 
mocných tohoto světa a začněme si budovat svůj 
svět hezky od podlahy, se svými sousedy. Však 
se to tam nahoru jednou dostane. Jak řekl jakýsi 
moudrý rabín, nakonec všechno dobře dopadne, 
a jestli nedopadlo, tak ještě není konec. 

Jaroslav Pulkrábek,
šéfredaktor
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Ne  5. 11. 31. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne

Čt  9. 11. svátek posvěcení lateránské baziliky. Mše: Gloria, preface vlastní. L. b.: 
bílá

pá 10. 11. památka sv. lva Velikého, papeže a učitele církve. L. b: bílá
so 11. 11. památka sv. Martina, biskupa. L. b.: bílá
Ne 12. 11. 32. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
po 13. 11. památka sv. anežky České, panny. L. b.: bílá
st 15. 11. Nezávazná památka sv. alberta Velikého, biskupa a  učitele církve.  

L. b.: bílá
Čt 16. 11. Nezávazná památka sv. Markéty skotské. L. b.: bílá, nebo Nezávazná 

památka sv. Gertrudy, panny. L. b.: bílá
pá 17. 11. památka sv. alžběty Uherské, řeholnice. L. b.: bílá
so 18. 11. Nezávazná památka posvěcení římských bazilik sv. apoštolů petra 

a pavla. L. b.: bílá
Ne 19. 11. 33. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
Út 21. 11. památka Zasvěcení panny Marie v Jeruzalémě. L. b.: bílá
st 22. 11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice. L. b.: červená
Čt 23. 11. Nezávazná památka sv. Klementa i., papeže a mučedníka. L. b.: červe-

ná, nebo Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata. L. b.: bílá
pá 24. 11. památka sv. ondřeje dung-laca, kněze a druhů, mučedníků. L. b.: čer-

vená
so 25. 11. Nezávazná památka sv. Kateřiny alexandrijské, panny a mučednice. 

L. b.: červená
Ne 26. 11. slaVNost JEŽíŠE KRista KRÁlE. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. 

L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
Čt 30. 11. svátek sv. ondřeje, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: čer-

vená
pá  1. 12. Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a  mučedníka.  

L. b.: červená
Ne  3. 12. 1. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová. Je možno 

žehnat adventní věnec. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře. 1. díl 
breviáře, žaltář 1. týdne

sv. alžběta Uherská
Narodila se v roce 1207 jako dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertru-

dy. Byla sestřenicí sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky. Místo narození Alžběty je spor-
né. Na Slovensku i  v  Čechách se traduje, že jím byl hrad Prešpurk (Pressburg), dnešní 

Z liturgického kalendáře



5

Bratislava, tehdy význam-
né uherské město. Od 
čtyř let byla vychovávána 
jako  snoubenka  Ludvíka 
IV. na hradě Wartburgu. 
Zde ji o tři roky později, za 
vzpoury v  Uhrách, zasáh-
la zpráva o zavraždění její 
matky a povzbuzena tetou 
Hedvikou začala se více 
upínat k  tomu, co se líbí 
Bohu. V tom ji podporoval 
i  Ludvíkův otec Heřman, 
ač nastávající tchyně Žofie 
s ním zajedno nebyla.

Alžběta si s  dětskou 
prostotou zamilovala Ježí-
še, kterého ráda navštěvo-
vala v hradní kapli, a byla-
-li tato zavřena, políbila na 
znamení lásky její zámek. 
Velmi brzy začala se skut-
ky odříkání z lásky k Ježíši. 
Při hrách, kde se něco dalo 
vyhrát, pamatovala na 
chudé. Našla zalíbení v lo-
sování nebeského ochránce 
na určité období z dvanácti apoštolů, které zavedla mezi dívkami, s nimiž si hrála. Jejím 
oblíbencem se stal apoštol Jan pro lásku a čistotu srdce.

Ludvíkova matka s nelibostí pozorovala, jak Alžběta chce být skromná a zároveň roste 
ve štědrosti vůči ubožákům, kterým dávala, co mohla. Ludvíkovi se ale její ctnosti líbily. 
Provdala se za něj v r. 1221. Její život byl prostoupen láskou k Ježíši a vše ostatní bylo pro 
ni vedlejší. Kdo miluje Ježíše, miluje i ostatní. Celý život konala skutky milosrdenství s he-
roickou láskou, kterou nedokázaly oslabit ani výčitky, že dělá hanbu dvoru. Před narozením 
poslední dcery v roce 1227 ovdověla. Ihned ji čekala pomsta za dobrotu. 

Dvacetiletá vdova byla od švagra Jindřicha zv. Raspe, vyhnána se čtyřmi dětmi z hradu. 
Ten nejen upřel jejímu nejstaršímu synu Heřmanovi zákonitá dědická práva, ale po zaba-
vení majetku a vyhnání zakázal poddaným, aby jim poskytli přístřeší.

Přes těžký úděl po vyhnání z hradu nezatrpkla. Odmítla úvahy o dalším sňatku i návrat 
do Uher a z lásky ke Kristu žila podle rad evangelia jako františkánská terciářka ve službě 
nemocným a ubohým. 

Alžběta zemřela vysílena 17. 11. 1231, ve 24 letech. Mezi svaté byla zapsána 27. 5. 1235 
papežem Řehořem IX. Podle www.catholica.cz
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Slovo vikáře

Fatima ii. – po pouti
Národní pouť do Fatimy už je za námi. Proběhl také navazující 
program, který se konal v našich diecézích. Je tedy dobrá příle-

žitost k tomu, abychom se ohlédli zpět a přemýšleli nad tím, 
co jsme v souvislosti s fatimským výročím mohli prožít.

Už od začátku letošního jubilejního roku výrazně na-
rostl počet poutníků směřujících do místa zjevení, které 
se odehrálo před sto lety. Podle odhadů ze září bude celko-
vý letošní počet návštěvníků posvátného areálu v Cova da 
Iria okolo osmi milionů lidí. Dost neuvěřitelné, ale reálné 

číslo. Mezi miliony poutníků letošního roku se v polovině 
září objevila také poměrně velká skupina poutníků z Čes-

ké republiky. Podle odhadů se naší pouti zúčastnilo přibližně 
1200 lidí.

Národní pouť byla naplánována tak, abychom ve Fatimě mohli strávit 13. září. Připomí-
nám, že fatimská zjevení byla vždy 13. dne v měsíci od května do října 1917. Čeští poutníci 
připutovali do místa zjevení s různými cestovními kancelářemi a také různými dopravními 
prostředky. S  P. Dominikem jsme byli ve skupině, která byla ve Fatimě letecky, a to od 
neděle 10. do středy 13. září.

Letadlo nás sice se zpožděním, ale bezpečně dopravilo do hlavního města Portugalska 
Lisabonu, ze kterého jsme jeli něco málo přes hodinu autobusem do Fatimy. Dorazili jsme 
do našeho hotelu až v pozdním odpoledni, ale naštěstí jsme nepřišli o  jeden z hlavních 
bodů programu, který se koná každý večer. Je jím společná modlitba růžence v různých 
jazycích a světelný průvod se svíčkami po prostranství posvátného areálu. Je to silný zá-
žitek a vůbec nevadí, že je to každý den skoro stejné. Večerní program je dost náročný pro 
ty, kteří chodí rádi brzo spát. Portugalsko je přeci jen jižanský stát, ve kterém je, oproti 
našim zvyklostem, život posunutý do večera a noci. Přestože se mi každý večer již klížily 
oči, dopřál jsem si ještě soukromou modlitbu přímo na místě zjevení, které se nazývá 
capelinha (kaplička) a které zůstává celou noc otevřené. Pokud se zde chtěl člověk v klidu 
pomodlit v přítomnosti už jen několika lidí, bylo nutné počkat nejméně do půlnoci. Protože 
se ráno dost brzo vstávalo, vyžadoval takový přístup určitý sebezápor. Osobně jsem k tomu 
přistoupil s rozhodnutím, že spát mohu přeci doma. Ve Fatimě by to byla škoda!

Následující den jsme zahájili českou mší svatou a odpoledne jsme se modlili křížovou 
cestu, jejíž jednotlivá zastavení vedou po cestě, kterou chodili s ovcemi tři pastorinhos 
(pasáčci) z osady Aljustrel, kde bydleli, do údolí Cova da Iria. Tehdy tam prý bývala dobrá 
pastva. Dnes by se tam ovcím moc nelíbilo, protože celé údolí je vydlážděné a vyasfaltované 
a připomíná spíše velké náměstí než místo pro pastvu. Za zmínku stojí skutečnost, že toto 
současné náměstí je prý dvakrát větší než svatopetrské náměstí v Římě.

V areálu jsou celkem tři místa, která bychom mohli nazvat kostely. Na místě zjevení 
stojí od roku 1918 malá kaplička, která je v současné době překryta velikým přístřeškem 
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s lavicemi. Je zde také vystaven k uctívání originál sochy Panny Marie, tak jak byla vyho-
tovena podle popisu vizionářky Lucie. Zde jsme měli 12. září českou mši, kterou sloužil 
pan kardinál Duka společně s ostatními našimi biskupy a kněžími a která byla vrcholem 
Národní pouti. Podle mého odhadu se pouti zúčastnilo přibližně deset našich biskupů a asi 
sedmdesát kněží.

Druhým kostelem je Růžencová bazilika, která byla postavena v padesátých letech 20. 
století. Ta je viditelným symbolem poutního místa a bývá vyobrazena na všech pohled-
nicích a fotkách z Fatimy. V tomto kostele jsou pohřbeni vizionáři František a Hyacinta 
Martovi a zde jsou od 13. května letošního roku také uctíváni jako svatí. Vedle hrobu sv. 
Hyacinty odpočívá také sestra Lucie, třetí vizionářka, jejíž blahořečení a  svatořečení se 
teprve připravuje. Zemřela totiž až v roce 2005 ve věku 97 let.

Třetím kostelem je monumentální bazilika Nejsvětější Trojice, moderní stavba z roku 
2005, která pojme neuvěřitelných 10 000 sedících návštěvníků. V jejím podzemí je navíc 
několik dalších velkých kaplí, ve kterých se konají bohoslužby a  je zde také příležitost 
k přijetí svátosti smíření či k tiché adoraci před Nejsvětější svátostí.

Největší bohoslužby se pak konají přímo na náměstí. V roce 2000 se mše při blahořečení 
Františka a Hyacinty, které předsedal dnes již svatý papež Jan Pavel II., zúčastnil více než 
milion poutníků. Zde se také konala mše 13. září v rámci naší Národní pouti. Poutníků bylo 
několik desítek tisíc, a tak čeští poutníci při této mši už byli jen kapkou v moři ostatních 
poutníků.

Je fascinující pozorovat tu nesmírně pestrou směsici národů, ras a jazyků, z nichž se 
skládají zástupy poutníků z celého světa. Pro mě osobně bylo překvapující, že velmi silně 
byli zastoupeni Asiaté, mezi nimiž daleko nejvíce bylo poutníků z Jižní Koreje. 

Osobním nejsilnějším prožitkem z Fatimy pro mě byla soukromá modlitba křížové cesty 
vedoucí nádherným olivovým hájem a chvilka klidného spočinutí na místě, kde se pasáč-
kům zjevil v roce 1915 anděl a připravoval je na budoucí zjevení Panny Marie.

Fatima je místem, kde může každý návštěvník zažít velmi intenzivně všeobecnost ka-
tolické církve. Také si může připomenout události zjevení, které má výrazný prorocký cha-
rakter, a také si uvědomit mateřskou péči Matky Boží Panny Marie o celé lidstvo i každého 
jednotlivého člověka. Po této zkušenosti mohu všem návštěvu Fatimy vřele doporučit.

P. Petr

pouť do Medugorje
Tato dlouho plánovaná pouť vlachovo-

březské farnosti s P. Jendou Mikešem se 
uskutečnila začátkem letošního října. Byli 
přizváni i farníci z Vimperska, Prachatic-
ka a Velešínska, povětšinou ti, kterým je 
toto místo už dávno blízké a známé. Moh-
li spolu prožít 5 pokojných dní krásných 
počasím i zážitky s bohatým duchovním 
občerstvením. Bohu díky! MaM
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Svědectví radosti

pouť do španělského santiaga de Compostela
Poutnictví prožívá znovuzrození. Stále víc lidí se vydává na různé poutě, protože celý 

život člověka se podobá jedné velké cestě. Mnozí na ní nalézají momenty proměny svého 
srdce, zvlášť když pouť berou jako osobní pokání po stopách Kristových. O putování do 
Santiaga de Compostely k ostatkům sv. Jakuba apoštola už bylo napsáno mnoho blogů 
a cestopisů, sama jsem jich už několik pročetla a také shlédla dvakrát film Poutník, který 
je o otci, který putuje po této dlouhé cestě za svého zemřelého syna, po kterém zůstal 
vybavený batoh. Netušila jsem, že bych se někdy mohla do těch míst dostat. A přesto Bůh 
tento můj sen měl ve své mysli…

Naše Matka generální darovala leteckou cestu do Fatimy sestře představené Aleně a ona 
mě požádala, zda bych letěla s ní. Tak jsem se ocitla spolu s mnoha českými poutníky na 
Národní pouti ve Fatimě a prožila jsem krásnou atmosféru předávání putovní sochy Panny 
Marie fatimské českým poutníkům 13. září. Druhý den nás autobus odvážel do Španělska. 
Nevím, kudy putují pěší poutníci. I po krásných asfaltových dálnicích byla cesta dlouhá 
(420 km) a mě nohy bolely po chození z minulých dní, jako kdybych tu cestu šlapala. Do 
Santiaga jsme přijeli během dopoledne, abychom stihli polední mši svatou. Stačili jsme si 
projít několik památek v centru města a zvenčí obdivovali krásnou stavbu katedrály, která 
je v této době obestavěna lešením, protože se opravuje fasáda, kterou ničil mech a prost ze 
zavátých semen. Pak nás vyzvala naše průvodkyně, abychom zavčas zaujali výhodné místo 
v katedrále, a upozornila, abychom směřovali na pravou stranu, kde je hrobka s ostatky sv. 
Jakuba a jeho socha, kterou si můžeme uctít pohlazením kovového pláště. 

Tento den byl svátek Bolestné Panny Marie. Když jsem vešla do katedrály a uviděla to 
velké množství lidí, spletla jsem světové strany, a tak jsem se ocitla v prostoru, kde tolik lidí 
nebylo, a uviděla jsem kapli, kde byla vystavena monstrance. Pochopila jsem, že je to kaple 
neustálé adorace. Téměř nikdo v ní nebyl. Sedla jsem si do lavice a prožívala v tichu blíz-

kost Krista. Cítila jsem, že mi Ježíš tuto chvíli 
daroval. Nechtělo se mi už do velkého davu, 
kde všichni stále fotili, a řekla jsem si, že slyšet 
budu, rozumět stejně nebudu a nakonec na co 
je misál v mobilu? Abych si mohla hlavní úseky 
mše svaté přečíst. Napsala jsem sms sestře Ale-
ně, aby si o mě nedělala starost. Odešla jsem až 
na svaté přijímání a potkala sestru Alenu. 

Po mši se začali lidé shlukovat blízko k hlav-
nímu oltáři. Čtyři muži blízko nás se ujali mo-
hutného lanoví a  začali rozhoupávat velikán-
skou kadidelnici. Tak jsme zblízka viděly i tuto 
velkou denní událost. Pak se mě zeptala sestra 
Alena, jestli jsem byla u hrobu sv. Jakuba. Ne-
byla, nechtělo se mi stát v dlouhé frontě, kterou 
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ona horlivě vystála přede mší. Byla velmi rozradostněná, uchopila mě za ruku a rychle vedla 
mezi stojícími lidmi na opačnou stranu katedrály a pak po ochozu až k otvoru, který vedl 
přímo k soše. Nikdo tam nebyl, a tak jsme přišly k zádům mohutné sochy a mohly jsme ji 
obejmout a v duchu se pomodlit za všechny a za všechno. V takové chvíli jsem vždy bezrad-
ná, málo mi to myslí, ale sestra Alena mi řekla, že je to za celou prachatickou farnost. Tak to 
byl velký úmysl, který jsem ještě znásobila uctěním ostatků světce pod oltářem. Když jsme 
obě vyšly ven, už byla zase dlouhá fronta pro uctívání. Byla jsem velmi obdarovaná touto 
chvílí pro mě a bez horlivosti sestry Aleny bych to nepodnikla. Ani za tu naši farnost. Ale 
Pán Bůh toto pro nás připravil, aby svatý Jakub naší farnosti požehnal…

SM Sebastiana

Modlitba a služba
Ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2017 při-

jelo do našeho kláštera v Prachaticích 
7 děvčat na tzv. Modlitbu a  službu. 
Program obsahoval návštěvu u  ne-
mocných v Hospici sv. Jana Neuman-
na a v Domově Matky Vojtěchy. Dívky 
svým slovem, zpěvem a hraním na hu-
dební nástroje vykouzlily úsměv a ra-
dost na tvářích nemocných. Děvčata se 
zapojila i ve farnosti při večeru chval 
v kostele sv. Jakuba.

V  sobotu byla duchovní obnova, 
kterou vedl P. Petr Kříbek na téma: „Žít 
s Božího milosrdenství a předávat ho 

dál.“ Děvčata měla také možnost zažít přímluvnou modlitbu, rozhovory se sestrami a kně-
zem, svátost smíření. Zajímalo je také, jak se sestry rozhodly pro zasvěcený život, k tomuto 
tématu vyslechly přednášku s. Vincenty: „Žij svůj život naplno!“ Ze soboty na neděli se 
děvčata se sestrami střídaly na 
celonoční adoraci. V neděli odjíž-
děly plné radosti a odvahy hledat 
a žít povolání, ke kterému je Bůh 
volá. 

Po tomto víkendu, plném 
Božích milostí, služby a zážitků, 
jsme se rozhodly, že tato nabídka 
pro děvčata se bude během roku 
několikrát opakovat.

Za sestry boromejky sestra 
Alena a Vincenta 
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Křížové cesty

Křížové cesty v Evropě
Největší evropské křížové cesty vznikaly v dobách, kdy křesťanství již bylo legalizováno 

a křesťanští poutníci nebyli pronásledováni. Starověké obchodní cesty vedoucí Evropou 
ožily kroky poutníků, kteří směřovali do svaté země, aby spatřili Kristův hrob. Připomeňme 
si jen cestu císařovny Heleny, matky císaře Konstantina, která v Jeruzalémě nalezla Ježíšův 
hrob, části kříže a další vzácné relikvie, které nechala převézt do Říma. Nepochybně ji násle-
dovaly další skupiny poutníků, kteří po dlouhé cestě dorazili do Jeruzaléma a v Kristových 
stopách vystoupali na horu Golgotu. 

Křížové cesty se vždy pojily s  významnými poutními místy. V  samotné Itálii je jich 
velké množství. Připomeneme křížovou cestu v místě, kde v mukách zahynulo množství 
křesťanů- římské Koloseum. Každoročně je místem papežské mše v den Velkého pátku. 
Připomeňme i další italská poutní místa – Loretto, k jehož ústřední kapli vede stoupající 
cestou řada výklenkových kaplí s obrazy Via dolorosa. Vicenza, jejíž poutní místo stojí na 
vrcholu kopce Kalvárie, zve poutníky na cestu po strmých zastřešených schodech, které 
připomínají naši Svatou Horu. Místo narození a působení svatého Františka – Assisi se 
již za jeho života změnilo v poutní místo, kde v horním i dolním chrámu nalezneme sérii 
obrazů renesančních mistrů s tématem Kristovy smrti. Hlavní výtvarná výzdoba se však 
věnuje skutečným i legendárním příběhům Františkovým.

Také Francie, kulturně a historicky propojená s Itálií, má řadu poutních míst, ať již spo-
jených s mariánským kultem nebo zasvěcená svatému Martinovi, svatému Jakubovi nebo 
světcům – zakladatelům mnišských řádů. Tak nalezneme v Lurdech v pyrenejském podhůří 
hned několik křížových cest v  chrámech jako okenní vitráže, jako reliéfy a  také monu-
mentální cestu tvořenou zlacenými sousošími postav v životní velikosti. Ve vysokohorské 

La Salettě skromná křížová cesta 
končí na vrcholu alpského útesu. 
Také největší francouzská kated-
rála zasvěcená Panně Marii – No-
tre-Dame v Paříži – má ve svém 
presbytáři umístěnu řadu reliéfů 
tvořících christologický cyklus 
počínající Narozením Kristovým 
a končící Cestou Světla – Via Lu-
cis. Mohutná katedrála v  Tours 
připomíná svatého Martina, ale 
také svatého Jakuba. I zde je roz-
sáhlá křížová cesta v  interiéru 
chrámu.

Takto bychom mohli vyjme-

Část trasy křížové cesty v Jeruzalémě
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novat řadu poutních míst a s nimi spo-
jených křížových cest v sousedním Ra-
kousku i Německu, o některých z nich 
jsme již psali v minulých ročnících. Této 
oblasti bychom se mohli věnovat z jiné 
stránky, a to zmínit se o malířích, kteří 
ať již kresbou, malbou nebo grafikou vy-
tvořili buď jednotlivá díla s pašijovým 
námětem, nebo celé cykly, vyprávějící 
Ježíšův příběh. Všichni náleží do obdo-
bí renesance, tedy 15. a 16. století. Stali 
se zakladateli německé výtvarné školy, 
někdy nazývané také podunajská. 

Prvním z nich je norimberský rodák 
Albrecht Dürer (1417–1528). Měl to 
štěstí, že se mohl učit u  velkých ital-
ských mistrů, jako byl benátský malíř 
Tizian. Přes silný italský vliv si zacho-
val svůj osobitý styl. Jeho tvorba je více 
než rozsáhlá, a to jak tematicky, tak co 
do použitých technik. Vynikající malíř, 
kreslíř, grafik, jehož tématika sahá od 
rozsáhlých scén, připomeňme si Růžen-
covou slavnost v  naší Národní galerii, 
až po dojemnou rytinu malého králíčka 
schovaného v trávě (Vídeň Albertina). Dürer vytvořil snad největší pašijové cykly, z nichž 
tzv. Zelené pašije – kresby na zeleném papíru mají téměř třicet částí. Jiné cykly byly vy-
hotoveny technikou rytiny a vydané tiskem. Tím se rozšířily po světě a byly nesčetněkrát 
kopírovány a napodobovány. K jeho nesmrtelnému dílu se ještě vrátíme v příštích článcích.

Dalším velikánem malby byl Lucas Cranach starší (1472–1553). Jeho dílo je opět žánro-
vě rozsáhlé, i když Lucas byl především malíř. Portréty na objednávku, biblické i mytologic-
ké scény se střídají s tématy pašijovými. Patrně nemohl být neovlivněn Dürerem. Německá 
škola si libovala v naturalismu a téma křížové cesty bylo plno utrpení a tragických scén.

O jednu generaci mladší byl Abrecht Altdorfer (1480–1538) Věnoval se převážně grafice 
a vydal několik sérií litografií a rytin s biblickou, zejména novozákonní tématikou.

V našem výčtu renesančních mistrů by neměl chybět Mathias Grünewald (1470–1528). 
Zastupuje již vypjatý naturalismus až expresionismus, což představuje jeho obraz Ukřižo-
vání plný bolesti a utrpení.

V našem výčtu jsme se soustředili hlavně na německou školu, která byla pramenem 
a inspirací pro náboženskou malbu 18. a hlavně 19. století. V dalších článcích se již vypra-
víme do české a moravské výtvarné oblasti, kde téma křížových cest navazuje na evropskou 
tradici, mísí se však s českým a lidovým uměním.

MFK

KC Borová Lada
Mathis Gothart Grünewald
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Life update

Modleme se za rodiny
Nedávno jsem narazil na článek na stránkách Rádia Vatikán, který mě dost vyděsil. 

Článek varuje na základě statistických dat porodnosti v Německu, Francii a v jiných ev-
ropských zemích, že za 30 až 40 let bude převážná část obyvatelstva v několika evropských 
zemích muslimská. Autor článku, francouzský ekonom Charles Gave, bohužel uvádí, že 
nejde o předpovědi, ale o výpočty na základě aktuálních dat. V Německu připadá na Něm-
ky průměrně 1,4 dítěte a 30% žen v Německu nemá děti žádné! Oproti tomu muslimští 
přistěhovalci mají průměrně 3,4 dítěte na jednu ženu. Francouzský ekonom Charles Gave 
pak upozorňuje, že ve Francii a jiných evropských zemích je situace podobná. Svůj článek 
uzavírá prognózou, že evropské národy na základě aktuálních výpočtů mají nakročeno ke 
svému zániku: „Tato Evropa zemře, protože odmítla život a dala přednost kulturám smrti.“

Snažím se být optimistou a nemám rád pesimistické řeči, ale také jsem realista. Statis-
tické údaje jsou bohužel dost nepříznivé. Ona ta zpráva také není tak překvapivá, bohužel. 
Mnoho párů je bezdětných, spousta lidí s dětmi čeká na to, až budou mít vybudovanou 
kariéru a pak už bývá někdy na děti pozdě, někteří považují děti za ekonomickou a hlavně 
osobní zátěž. S dětmi už si nemůžou užívat a dělat si co chtějí. Všichni to často vidíme a je 
to hodně smutné. Asi čím bohatší civilizace, tím sobečtější lidé. 

Vidím naši naději v našem vlastním chování, v modlitbě. Jsem nadšený, když vidím mezi 
věřícími lidmi, že mají více dětí, jsem rád, že některým lidem a i mnohým politikům není 
rodina ukradená. Myslím, že pokud nechceme, aby naše Evropa vymřela, aby křesťanská 
civilizace z Evropy vymizela, tak musíme vážně a s nejvyšší prioritou podporovat naše ro-
diny. To znamená volit politiky, kteří za rodinu bojují, podporovat rodinný život, bojovat 
proti zlu, které rodinu ničí. Tím je především vlastní sobectví. 

S rozvojem rodin a větším množ-
stvím narozených dětí je spojeno 
vše, celá ekonomika země, to si asi 
mnozí neuvědomují nebo nechtějí 
uvědomit. Útoky proti rodině sílí. 
Od vlivu hormonální antikoncepce 
a léků na neplodnost párů, až po vy-
loženě antirodinnou politiku v  ně-
kterých zemích. 

Modleme se za rodiny, za životy 
našich dětí! Odevzdejme Bohu naši 
budoucnost. Protože i  když jsou 
předpovědi velmi nepříznivé, tak 
s Boží pomocí se dá vždy něco změ-
nit. Bůh je všemocný, nezapomínej-
me na to…

Petr Šrámek
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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 pro-
běhl výtvarný a literární projekt „Světec Jan N. Neumann a jeho životní 
pouť“. Pojďme nahlédnout do prací těch, kteří se nechali životem sv. Jana 
inspirovat.

Události v prachaticích
Je málo slavných měst v republice
jako město Prachatice,
kdo v nebi má rodáka svého,
přímluvce svatého Jana Prachatického. 

Když už člověk nemůže,
přímluva svatého muže pomůže.
Nebojte se lidé k němu volati,
přímluvce Jana vzývati.

Kudy chodil svatý člověk,
dnes zde vládne nový věk.
Žádáme o tvé požehnání,
ať od nás zlo odhání.

prosba k sv. Janu N. Neumannovi
Při práci neznal jsi míru,
dej dětem pevnou víru.
Ty jsi hlásal Krista, stavěl kostely,
dej, aby všichni lidé o Bohu věděli.

Havlík Dominik, Kájov Loskot Vít, Pacov

František Šebelle, Prachatice
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Jak se daří

p. Janu Mikešovi
(bývalému kaplanovi v Prachaticích a farnostech z Prachatic spravovaných)

Je deštivé dopoledne prvního podzimního dne a my sedíme na velešínské faře u kávy a skvělých 
zákusků, které udělala jedna velešínská farnice – cukrářka. Začínám pokládat otázky. 

Jendo, jaká je tvoje nová farnost (farnosti)?
Jsem tady na Velešínsku 19 měsíců, přičemž mám 4 farnosti a to: Velešín, Besednice, 

sv. Jan nad Malší a Soběnov. Velešín je asi čtyřtisícové město v bezprostřední blízkosti 
římovské přehrady a známého poutního místa Římov, které však, bohužel, nespravuji. Za-
jímavostí je, že výše zmíněná přehrada je zásobárnou pitné vody pro většinu měst v jižních 
Čechách, prý i Prachatic.

Ze 4000 obyvatel je asi 200 praktikujících katolíků, jiné křesťanské církve zde nejsou.

K tomu mám já svoji osobní zkušenost, když jsem loni v srpnu ve tvých far-
nostech sloužil mše sv. s novokněžským požehnáním a byl jsem překvapen jak 
návštěvností, tak ministranty.

Ano, chloubou zdejších farností je asistence u oltáře. Počet ministrantů celkově ze všech 
farností je kolem 50. Jen ve Velešíně je jich přes dvacet. Mám též akolyty, kteří mi pomá-
hají jak s ministranty, tak s bohoslužbami slova tam, kde nemohu v neděli sloužit mše sv. 
(Pozn.: kněz smí v neděli sloužit pouze tři mše sv.) Pravidelnou součástí farního života 
jsou též pravidelné měsíční ministrantské schůzky v sobotu dopoledne, kdy se ministranti 
učí rozvíjet svou službu u oltáře nejen vědomostmi a dovednostmi, ale i zábavnou formou 
pomocí her a soutěží. Vyvrcholením těchto schůzek je letní ministrantský tábor. 

Za svůj kněžský život jsi prošel několika farnostmi. Můžeš srovnávat?
Knězem jsem 6 let a ve službě církvi 7. rok (nejdříve jako pastorační asistent a jáhen) 

a jsem už na třetím místě během této krátké doby. Srovnání je asi takovéto: každá farnost 
je jiná. Má své klady i  zápory a  myslím si, že hodnocení současného působiště by bylo 
předčasné. Jak většinou říkávají kněží, první rok ve farnosti je o tom, aby člověk poznal 
běh farnosti a její život.

Název této rubriky zní: jak se daří. další moje otázka tedy bude kupodivu: jak 
se daří?

Mohu říci, že jsem opravdu spokojený. Když vzpomenu na loňské lednové události před 
mým přeložením, bylo mi řečeno, že do Velešína jdu za odměnu. Moc jsem tomu věřit ne-
chtěl, ale dnes vidím, že Velešín je opravdovým požehnáním, vždyť jen ve škole navštěvuje 
50 dětí výuku náboženství.
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při svých návštěvách ve Velešíně jsem obdivoval chrámový sbor, který má na 
faře svou místnost pro scházení a v ní galerii fotografií a ocenění. takže velešín-
ský chrámový sbor je známý?

Je pravdou, že největším pokladem zdejší farnosti je chrámový pěvecký sbor, který čítá 
kolem 50 členů a při něm hraje též chrámový smyčcový orchestr. Letošní rok byl zvlášť 
významný, protože slavili čtyřicetileté výročí pod vedením sbormistryně Marušky Peškové. 
Největší radostí bylo pozvání do svatovítské katedrály v Praze, kde obě tělesa mohla dopro-
vodit pontifikální mši sv. s biskupem Malým, který toto vystoupení ocenil.

Zatím mluvíš převážně o Velešíně, ale co ostatní farnosti?
Besednice je počtem věřících menší, ale i zde je spousta aktivních věřících a rodin. Ve 

škole vyučuji 15 dětí náboženství.
Sv. Jan nad Malší je malebné poutní místo. Jak již z názvu obce vyplývá, nachází se nad 

římovskou přehradou na Malši a z dálky již je vidět krásný kostel sv. Jana Nepomuckého 
s ambity, který je chloubou obce.

Nejvzdálenější je Soběnov (13 km). Tady je z 360 obyvatel 80 věřících, jejichž průměrný 
věk je okolo 30 let. To znamená, že při bohoslužbách je přítomno nejvíce dětí, mládeže 
a mladých rodin.

poslední otázka. Co bys vzkázal čtenářům Jp?
Stále vzpomínám na své předchozí působení na Prachaticku, které, ač bylo krátké, přesto 

bylo přínosné. Protože jsem mohl zakusit, jaké je to sloužit ve svém rodném okrese. I když 
se říká, že doma nikdo není prorokem, nabyl jsem jinou zkušenost, která mě pozitivně 
ovlivnila.

Na to ti mohu říci, že máš zcela pravdu. i já mám takovou zkušenost a děkuji 
ti, nejen za dnešní rozhovor, ale i za to, že jsi stál při mně v mém rozhodování 
k duchovnímu životu. Ptal se a fotil P. Karel Falář z Volar
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Průvodce šumavskými hřbitovy

Horní Vltavice
Ten hřbitov znám jak své boty. Jednak již dvacet let bydlím vedle, a pak jsem ho dlouhá 

léta kosou síkl, uličku po uličce, hrob po hrobu. Ale zajímavé to tu bylo hned od počátku. 
24. září 1724 byl vysvěcen kostel, tedy lépe řečeno kaple. Světit se mohl i hřbitov, neboť 
byl obehnán zdí. Jenže příslušné doklady hovořily jen o kapli, o hřbitově v nich nebylo 
ani slovo. A tak se muselo na konzistoř psát znova. Povolení přišlo 19. října a 5. listopadu 
byl konečně vysvěcen, i když bez velké slávy a jen místním administrátorem P. Martinem 
Ratajem. Avšak zubatá na to nedbala a první nebožtík byl, do tak říkajíc neposvěcené půdy, 
uložen již o dva dny dříve.

Tím však problémy neskončily. On to totiž byl spíše jen hřbitůvek než hřbitov a již v roce 
1739 putuje k vrchnosti dopis, že není kam pohřbívat a těla již leží ve dvou vrstvách nad se-
bou. Sousední pozemek patří rolníku Selnerovi, a tak dojde ke směně pozemků. Na počátku 
sedmdesátých let řádí v Čechách hladomor. Poslední. Lidé padají jak mouchy a pohřbívat 
zas není kam. V roce 1772 se tedy musí opět vyměnit pozemky, a rychle. Tentokrát mění 
syn předchozího. V roce 1779 je zas plno. Sejde se tedy komise a řeší, co s tím. Ale že se 
chystá stavba kostela ve Strážném a nebožtíků ubude, zvětšovat se nemusí. V polovině de-
vatenáctého století se uvažuje o rozšíření kostela, a tak se část hřbitova přestane používat. 

K  poslednímu rozšíření došlo až v  roce 
1905, kdy se plocha hřbitova zdvojnáso-
bila, a tím se veškeré problémy nadlouho, 
ne-li navždy, vyřešily.

Hrobů tu bylo tedy vždy hodně, 
a  i když jich podstatně ubylo, o každém 
z nich by se dalo dlouze vyprávět. Třeba 
o  těch, které tu nikdy nebyly, a  přesto 
ukrývají nebožtíky. Asi nebylo v dějinách 
Horní Vltavice hrůznější podívané. Prů-
vod zbídačených žen, které již jen matně 
připomínaly živé bytosti, procházel na 
sklonku druhé světové války Šumavou. 
Na nedaleké Polce jich rána nedožilo 
třináct. Jen pár metrů od Horní Vltavi-
ce vytáhl dozorce jednu z žen a odvedl ji 
do lesa. Zazněl výstřel a on se vrátil sám. 
Tři dny tam ležela, než ji na místě smrti 
lidé ze vsi zahrabali do mělkého hrobu. 
Až na Mikuláše téhož roku se dočkala dů-
stojnějšího místa posledního odpočinku. 
I když zdaleka ne tak důstojného, jak by 
si za své utrpení zasloužila. Jen z ústní 
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tradice se dochovala informace, že 
je pochována v pravém horním rohu 
hřbitova, v místě, kde byla dlouhá léta 
skládka. Na svůj, alespoň symbolický, 
pomník čeká dodnes.

Jen o pár dní později byl na stejném 
hřbitově pohřben německý voják. 
V  uniformě, s  municí, granáty. Poz-
ději se na to přišlo a úřady přikázaly 
ten nebezpečný hrob označit, aby při 
kopání nedošlo k výbuchu. Kdo ví, kde 
ten hrob dnes je. Spousta hrobů zmi-
zelo. Po odsunu byl hřbitov zarostlý 
a  neudržovaný. Však také inspiroval 
básníka a  nositele Nobelovy ceny za 
literaturu Jaroslava Seiferta k  básni 
nazvané Hřbitov v Horní Vltavici. Je 
o  tom, že není nic smutnějšího, než 
když se hrob stane hrobem hrobu. Ale i mezi hroby, co se zachovaly, najdeme celou řadu 
těch, co stojí za zmínku. Pravý nefalšovaný král šumavských hajných Walter Paleček. Však 
se i jako postava objevil ve filmu Král Šumavy. Sloužil na Roklanu i Březníku, kde byl těžce 
postřelen pytláky. Příběh hodný Klostermanna. Nebo Soňa Štěpánková, manželka herce, 
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národního umělce Zdeňka Štěpánka, jenž měl 
zdejší faru téměř půl století pronajatou. A sa-
mozřejmě hrobka rodu Kraliků, rytířů z Meyr-
swaldu, zakladatelů lenorské sklárny. Leží zde 
v neudržovaném hrobě malá holčička, která se 
utopila v mlýnském náhonu, paní, jež neunesla 
tíhu světa a sáhla si na život, i  téměř stoletý 
včelař Košák, co naposled vydechl v  obležení 
milovaných včel. Nádherná postava s dlouhým 
plnovousem. Určitě se na tu fotku na náhrob-
ku musíte podívat. Vedle vchodu kostela, pod 
schody na kůr, je hrob kněží. Těžko říci, kolik 
jich tu pochovali, jména jsou zde pouze dvě. 
Gustav Praxl přišel do Vltavice z Volar v roce 
1899 a sloužil zde až do své smrti v lednu roku 
1929. Získal si uznání a úctu nejenom u  far-
níků, ale i u ostatního kléru. Franz Rosenauer 
sem nastoupil rok po něm coby kaplan. Sloužil 
kratince a Pán jej povolal na Boží vinici v šesta-

dvaceti letech, v předvečer svátku Jana Nepomuckého, patrona kostela. Náhrobní desku 
jsem kdysi našel zahozenou v křoví a ve starém plánu pak místo, kde je pochován.

Ten úplně první kněz, ještě pouze lokalista, který světil hřbitov, však v tomto hrobě po-
chován není. Martin Rataj zemřel v roce 1728, kdy byla lokálie povýšena na farnost, a podle 
záznamu v matrice jej uložili pod podlahu kostela, někde poblíž oltáře. Snad je ukryt pod 
lavicemi a s nimi spojenou dřevěnou podlahou, jenže s tou nelze hnout. 

Na jižní zdi kostela se nachází deska se jménem knížecího hajného Franze Pankratze 
z roku 1871. Při západní stěně kos-
tela je vedle sebe několik hrobů Pau-
liků. Ti do Horní Vltavice přišli v po-
lovině 16. století a patřil jim největší 
statek ve vsi, dnes je v něm obchod. 
Jejich potomek, Adolf Paulik, je dnes 
předseda spolku zdejších rodáků. 
Avšak, když se jdu o Dušičkách pro-
jít po hřbitově, nezapomenu zapá-
lit svíčku u  hrobu, jenž připomíná 
jen narychlo zaházený okop. Sem 
pochovali pána z  Prachatic. Děti, 
alkoholici a podivné existence vyko-
pali hrob a sami jej zaházeli. Na dal-
ší úpravu nebyly peníze a  snad ani 
žádná chuť.  

Jaroslav Pulkrábek
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Stalo se

Ve farní  zahradě Husova 
sboru v Prachaticích v den svát-
ku sv. Františka z Assisi 4. 10. 
2017 bylo slavnostně otevřeno 
a  požehnáno centrum po něm 
pojmenované za účasti chrá-
mového sboru kostela sv. Ja-
kuba, spolku židovských tanců 
Lechajim, plzeňského biskupa 
CČSH, starosty města a mnoha 
dalších.

Po roce se opět konala pobožnost ve Vitějovicích u kaple Panny Marie a u sv. Trojice. 
Následovalo milé přátelské setkání u ohně nedaleko kaple.
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Stalo se

Farní charita – ohlédnutí za zářím 2017
Muži z  domu sv. petra v  Záblatí jeli společně na výlet do zoologické zahrady 

v Hluboké nad Vltavou. Další akcí bylo Gastronomické dopoledne, jehož náplní byla 
příprava milánských špaget. Třetí akcí byla beseda se správcem záblatské farnosti R. D. 
Mgr. Šimonem Stančíkem. Tématem besedy bylo „Víra a vědění v běžném životě“.

Maminky s dětmi z Charitního domova sv. dominika savia navštívily Krokodýlí 
zoo v protivíně, kde viděly různé druhy krokodýlů, 
expozici mláďat, jedovaté hady a zoologické muzeum. 
Aby maminky a děti poznaly také místní památky, na-
vštívily společně prachatické muzeum, kde nahlédly 
do historie města Prachatice, získaly přehled o životě 
a díle svatého Jana Nepomuka Neumanna a o význa-
mu Zlaté stezky. V dalším prachatickém Muzeu české 
loutky a cirkusu zavítaly na výstavu čertů a vyzkouše-
ly si čertovské masky. Děti nadchlo velké množství lou-
tek, s kterými si mohly hrát. V rámci duchovního pro-
gramu se maminky s dětmi dozvěděly o nadcházejících 
hodinách náboženství, které mohou děti navštěvovat.

Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

Holubice smíření 
Výtvarná instalace mladé české akademické 

sochařky Josefíny Jonášové (1986) vznik-
la speciálně pro projekt smíření 2016, jenž 
v  listopadu 2016 zorganizovalo několik mla-
dých lidí ve spolupráci se sdružením acker-
mann-Gemeinde a spolkem antikomplex. 
Cílem projektu bylo v rámci několika prováza-
ných aktivit nejen reflektovat temnou kapitolu 
naší minulosti – poválečné vysídlení (a mnoh-
dy vyhnání) německy mluvícího obyvatelstva 
– ale i poukázat na příběhy lidí, které minulost 

propojila, a ne rozdělila, kteří sami ukazují, jak může naše soužití vypadat v budoucnu. 
Josefína Jonášová se rozhodla myšlenku projektu ztvárnit v podobě holubice, která na 

svých křídlech nese kufry. Setkávají se zde významy holubice jako symbolu Ducha svatého 
i jako symbolu míru a smíření. Vzpomínáme-li na odsun, pak vzpomínáme i na kufry, ve 
kterých si vyhnanci odnášeli svůj majetek. Holubice, biblický symbol Hospodinova míru, 
naznačuje, kterým směrem je možné se ke smíření dostat. 

Holubici můžeme včetně podrobnějšího popisu projektu v současnosti najít v pracha-
tickém kostele sv. Jakuba, pak poputuje do kostela na Kvildě.
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sodoma 
V jižním cípu Mrtvého moře není nic zajímavého k vidění. Projíždíme dvěma lázeňskými 

středisky, Ejn Bokek a Neve Zohar. Mezi nimi se táhne veřejná pláž s kabinami a sprchami. 
Zastavujeme, abychom si na chvíli užili proslulého koupání, či spíše nadnášení, v husté 
slané vodě. Okolo sebe slyšíme ruštinu. Po pádu komunismu se tu usadilo hodně Židů ze 
zemí bývalého Sovětského svazu a  také lázeňští hosté sem přijíždějí hlavně odtamtud. 
Žlutohnědá barva pouště se postupně mění v  bílou. Všude kolem se tyčí hromady soli 
a jiných chemikálií. V průmyslovém komplexu Dead Sea Works těží suroviny ze dna i ze 
slané vody jezera. 

Rychle se stmívá a  na nás padá podivná tíseň. Snad únavou po  náročném dni, snad 
obavami z dlouhé noční cesty k Rudému moři a na Sinaj, která je teď před námi, snad 
k tomu přispívá bezútěšnost okolní krajiny. A jistě má i zdroj duchovní: jako by to místo 
bylo pořád zatíženo tím, co se tu v dávných dobách stalo. Už není nic vidět, ale máme dost 
času přemýšlet. Kdysi tu bylo úrodné údolí – „Hospodinova zahrada, připomínající Egypt 
s životodárným Nilem“ (srv. Gn 13,10) – a v něm pět měst: Sodoma, Gomora, Adma, Seboim 
a Bela (to je Soar). V okolních kopcích pásli ovce beduíni, také Abram a jeho synovec Lot. 
Protože jim Hospodin žehnal a rozmnožil jejich stáda, nebylo dost pastvy pro oba. Museli 
se rozejít. „Abram řekl Lotovi: ,Ať není spor mezi mnou a tebou, mezi pastýři mými a tvými, 
vždyť jsme bratři. Nemáš snad před sebou celou zemi? Půjdeš-li nalevo, dám se napravo, půjdeš-li 
napravo, dám se vlevo.‘ “ (Gn 13,8-9). Dal mu vybrat, i když měl právo rozhodnout sám. A Lot 
si vybral to, co se mu zdálo lepší, pohodlnější, příjemnější, lákavější na pohled; „usídlil se 
v městech na planině a tábořil až k Sodomě“ – a nedbal na to, že „lidé ze Sodomy byli velmi 
zlí a hříšní před Hospodinem.“ Stal se jedním z nich, „seděl v městské bráně“ (na místě, kde 
obvykle zasedaly soudy a řešily se veřejné záležitosti), podílel se na jejich hříšnosti. Příběh 
nám chce ukázat, že stojí za to ustoupit, dát přednost druhému, spokojit se se zdánlivě 
horším, ale naslouchat Hospodinu a zůstat mu věrný. 

Abrahám (Hospodin mu mezitím změnil jméno) prosí o záchranu Sodomy (Gn 18,16-
33). S orientální výmluvností apeluje na velikost Boží spravedlnosti: „Skutečně chceš zahubit 

spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát 
spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpus-
tit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? 
Vzdal od sebe takovou myšlenku!“ (Gn 18,23-24). 
Nakonec to usmlouvá na deset. „Nezahubím 
kvůli deseti.“ slibuje Hospodin. Nemá smysl lkát 
nad tím, že je nás málo. Bůh odpustí mnohým 
pro několik spravedlivých. Jen je třeba vytrvat 
a zůstat spravedlivý! Záleží na každém. V Sodo-
mě jich šest chybělo.

Pouť do Svaté země

Průmyslový komplex Dead Sea Works
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Tento příběh nás učí lépe chápat roli Krista v dějinách spásy a víc si jí vážit: Abrahám se 
ještě neodvážil jít ve své žádosti pod deset. U Jeremiáše a Ezechiela se už mluví o tom, že by 
Bůh odpustil Jeruzalému, kdyby v něm nalezl aspoň jednoho spravedlivého. A podle Izaiáše 
52-53 má lid zachránit utrpení jediného Služebníka, který na sebe vezme vinu všech. To se 
naplnilo na Kristu – jak o tom rozjímáme rok co rok na Velký pátek.

Ve starém Izraeli byl cit pro kolektivní odpovědnost tak silný, že si vůbec nekladli otáz-
ku, zda mohou být spravedliví ušetřeni jednotlivě. Bůh Lota a jeho rodinu zachrání – do-
konce proti jejich vůli: Andělé musí naléhat, vzít je za ruce, vyvést za město a teprve tam je 
pustit (Gn 19,15-16). Člověk nerad opouští to, co má rád – místo, kde je mu dobře, lidi, ke 
kterým přilnul. Sám nebezpečí nevidí a Boží varování nebere vážně. Pán Bůh ho pak – pro 
jeho dobro – musí donutit: někde přitlačit, jinde mu něco sebrat, hodit klacek pod nohy … 
„Neohlížej se zpátky a nezastavuj se, prchni na hory, abys nezahynul!“ A on ještě smlouvá: „Ne, 
prosím, na hory ne, tam bych nepřežil. Dovol mi jít tam do toho blízkého města!“ A neví, že zane-
dlouho bude na ty hory utíkat stejně, jen za změněných okolností, ze strachu a zbabělosti, 
ne na Boží pokyn – a žádné štěstí už mu to nepřinese, naopak. 

Do toho zapadá i vyprávění o Lotově ženě: přes důrazné varování se ohlédla – a zka-
meněla, změnila se v solný sloup. (V nedalekém labyrintu jeskyň, tvořeném z 98% solí, se 
prý ukazuje turistům skalní útvar zvaný „Lotova žena“). Exegeté uvádějí dva výklady této 
epizody: 1. bylo jí líto toho, co musela opustit, odcházela nedobrovolně, srdcem zůstala 
v Sodomě, nevěřila Hospodinu, že jí nabízí lepší úděl; proto byla ochromena, neschopna 
dalšího kroku. Občas se stává každému z nás, že k něčemu přilneme a nejsme schopni to 
opustit – náš život se pak nemůže pohnout dopředu, ustrneme, „zkameníme“ – a ostatní 
strháváme s sebou. 2. ohlédla se, aby viděla, jak Hospodin ty hříšníky potrestá. To je ještě 
horší: chtít se dívat na to, jak to Bůh těm druhým spočítal, zatímco my jsme vyvázli. Víc 
než lítost nad tím, co se nám stalo, nás ochromí pýcha, když se budeme dívat, jak Boží 
soud dopadá na jiné a přihlížet tomu netečně, zvědavě, nekajícně, s přesvědčením o vlastní 
bezúhonnosti. 

Otázkou zůstává, jaký to byl hřích, že zasluhoval tak exemplární trest. Tradičně se za 
něj považuje nepřípustné sexuální chování, zejména homosexualita mezi muži. Z biblic-
kého textu se to dá odvodit a v prostředí Kanaánu s jeho nesčetnými kulty plodnosti to 
ani nepřekvapuje. Ale ve skutečnosti šlo o mnohem víc: těmi kulty plodnosti si lidé chtěli 
zabezpečit úrodu, zachování rodu, vojenskou sílu … Podstatou jejich hříchu tedy nebyla 
sobecká rozkoš, ale to, že odvrhli Boha, nepočítali s ním a spoléhali se jen na vlastní síly. 
Naznačují to i Ježíšova slova v Mt 11,20-24 a Lk 10,12-15. Pak zůstali tváří v tvář nečekané 
pohromě právě jen se svými lidskými silami. Ani dnes lidé s Bohem nepočítají, ale když se 
něco stane, hned svalují vinu na něj. A druhý hřích: na rozdíl od Abraháma, který poutníky 
uctivě přijal, královsky pohostil a postaral se o jejich pohodlí, sodomští muži žádali Lota, ať 
jim je vydá, aby je mohli poznat (tj. zneužít). Využít druhé pro svůj vlastní prospěch a pak se 
k nim obrátit zády, to je i dnes velmi rozšířený hřích – a i dnes uvádí člověka do zkázy: mož-
ná ne tak viditelné, ale stejně zničující … „Sodomě bude v onen den lehčeji!“ (srv. Lk 10,12). 

Do budoucna – pokud nám bude dopřáno – můžeme vykročit jen abrahámovsky: kajícně 
a s přímluvou za všecky. Máme se od koho učit. 

 P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

manželů Markových z Vimperka

rodičů celkem 12 dětí

Jak jste prožívali své dětství? Kolik máte sourozenců? Kde jste studovali?
Dana: 
Narodila jsem se ve Vimperku a tady i prožila celé své dětství. Domek ve skále naproti 

vlakovému nádraží (dnes už tam není) nám byl domovem našeho útlého dětství. Spolu se 
svým o jedenáct měsíců mladším bratrem jsme vyrůstali v rodině, kde nás měli opravdu 
rádi. Svým okolím jsme byli považováni za dvojčata. Do školky jsme nechodili, protože 
v tom čase rodičovských pracovních povinností se o nás starala babička Růženka. A věřte, 
neměla to s námi lehké, vyváděli jsme ledacos. Žebřík na půdu, kam už babička ve svých 
sedmdesáti letech nevylezla, nás lákal nejvíce. A pak ta nádherná tajemství naší rozlehlé 
půdy. Když na to vzpomínám, ještě dnes cítím tu vůni naší půdy a vířím usazený prach na 
všem, co nás tehdy tak lákalo… A kůlničky na dříví za naším domkem se uměly proměňovat 
a já v nich se mohla stávat kuchařkou, švadlenkou, maminkou svým panenkám, které jsem 
tolik milovala a učila se tím též projevovat lásku a cit k maličkým. Když jsem trošku povy-
rostla, vyhledávala jsem rodiny, kde se narodilo miminko, abych mohla být nablízku dětem. 

Možná tato formace „našich kůlniček“ přispěla již ve čtvrté třídě základní školy k mému 
rozhodnutí stát se zdravotní sestrou. Rodiče si sice přáli, abych šla na ekonomickou školu, 
ale to jsem si já neuměla vůbec představit. Nakonec podpořili moji volbu a já mohla studo-
vat na Střední zdravotnické škole v Písku.

Láďa:
Narodil jsem se v malé vesničce u Č. Krumlova. Dobrná se jmenuje. Důvod byl prozaický 

až příliš. Můj táta byl politický vězeň, zatkli ho krátce před mým narozením. S tím souviselo 
samozřejmě zabavení majetku a okamžité vystěhování. A tak mamince nezbylo nic jiného, 
než si naložit do kočárku moje dvě starší sestry a co se jí tam ještě vešlo, a uchýlit se ke 
svým rodičům.

Postupně si hledala zaměstnání taková, aby nás uživila a zároveň se mohla postarat. 
Pracovala v jeslích jako pradlena, pečovatelka (teta) a později jako vychovatelka v dětském 
domově. Tam jsem poznal tu bezútěšnou situaci opuštěných dětí. Jejich život byl bez na-
děje, bez budoucnosti a bez pevného opěrného bodu. Cítil jsem to, jako by se vznášely ve 
vzduchoprázdnu. Já jsem také vyrůstal bez otce, ale já věděl, že on nezradil, že tu stojí 
někdo jako překážka mezi námi a že snad budeme jednou žít spolu. To, včetně příkladu 
sourozenců, mě ovlivnilo, abych taky chtěl v budoucnu nabídnout svou rodinu někomu 
opuštěnému. A to je myslím odpověď i na následující otázku.

Když mi bylo sedm a půl roku, dostal jsem šanci vyrůstat v kompletní rodině. Samozřej-
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mě, že v dobách socialismu jsme dostali cejch společensky nežádoucí rodiny. To ale moc 
nevadilo, už tenkrát jsem si za to svých rodičů vážil a jsem rád, že jsem mohl prožít tuto 
formaci už v útlém věku. Někteří učitelé se dost aktivně snažili, aby nám to dávali najevo. 
A proto jsem do školy nechodil rád, cítil jsem to jako jakési nepřátelské prostředí. 

Vystudoval jsem Lesnickou mistrovskou školu ve Vimperku a nastoupil jako mistr na 
lesnické učiliště, později jsem působil, jako lesník. Po dvou hodinových výpovědích, abych 
si uvědomil, že jsem pořád občan druhé kategorie, jsem si našel zaměstnání na melioracích 
a to už bylo období klidu. 

Kdo vás nejvíce ovlivnil v rozhodování pro pěstounskou péči?
Dana:
Už na zdravotní škole jsem měla možnost setkat se s problematikou opuštěných dětí 

a vždy byla pro mě přitažlivá. Jaké bylo mé překvapení, když jsem začala chodit s Láďou 
a on mi začal vyprávět, že by chtěl dát domov jednomu opuštěnému dítěti. Už jako svobod-
ný navštěvoval jednoho chlapce v dětském domově v Kašperských Horách. 

Když jsme se vzali, rodily se nám děti jedno za druhým, takže jich bylo pět chlapců bě-
hem devíti let. A já jsem měla co dělat, abych zvládla péči v tak intenzivním rytmu. A nápad 
s pěstounskou péčí usnul pod tíhou péče o již narozené děti. 

V určité době si přivezla z dětského domova dva chlapce Láďova sestra a za pár let na 
to i Láďův bratr. A tak se nám dostalo možnosti nahlédnout do této problematiky zblízka. 
Myšlenku, vzít si dítě z dětského domova jsme si nosili v srdci stále, ale já stále říkala NE, 
protože jsem se bála, že to nezvládnu. 

A pak to přišlo! Čekali jsme šesté děťátko, ale i přesto, že jsem ležela na udržování tě-
hotenství, nepodařilo se ho udržet, a tak máme v ráji přímluvce. V té době jsem prožívala 
hluboký cit otevřeného srdce a náruče pro přicházející dítě, ale srdce i náruč připravená 
ho přijmout, zůstala prázdná. A tady se zrodila myšlenka: „Není právě teď ta chvíle, kdy 
máme dát domov dítěti, které už po světě běhá a nemá ho?“ V té době jsem kladla Bohu 
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mnoho otázek. Modlila jsem se za pochopení naší situace, do které jsme se dostali. Prosila 
jsem o sílu, abych dokázala přijmout to, co od nás žádá. Věděla jsem, že Láďa je připravený 
přijmout dítě z dětského domova, a tak jsem mu nic neřekla a radila se s klukama, co by 
oni na to řekli. Jejich jednoznačné ano přispělo i k mému rozhodnutí. Napsala jsem žádost 
a dala ji pod vánoční stromeček Láďovi podepsat. 

Kdy jste si vzali první dítě? Co bylo nejtěžší? 
Dana: 
První dítě k nám přišlo v roce 1991, tedy před šestadvaceti lety. A tak říkáváme, že jsme 

pěstouny z pravěku. Vidíme, že příchodem těchto dětí, začala naše převýchova. My jsme 
do té doby žili v nádherném, jak já říkám „katolickém skleníku“. Byl to domov, ve kterém 
se jeden druhému omluvil, když něco provedl, ve kterém jsme si uměli odpouštět a také 
respektovat, že toto je moje a ten druhý si to půjčí, až když se mě zeptá… Nerada bych, aby 
to vyznělo, že u nás byla laskavá nuda. Kluci se uměli mezi sebou pěkně pohádat a i poprat, 
ale všechno mělo svá pravidla. A  hle, najednou přišel človíček, který nic nerespektoval 
a vlastně ani respektovat nemohl, protože to pro něj byl úplně jiný svět, který v životě ne-
viděl a ani nezažil. A měl to s námi těžké. A také my jsme to měli těžké s ním, protože jsme 
se museli učit úplně novému způsobu lásky, a to lásky nadpřirozené. Když nebylo možné 
milovat ho tou láskou přirozenou, která jde od srdce k srdci, bylo potřeba milovat vůlí. 

Uvedu příklad, který byl mojí každodenní realitou: Běží ke mně dítě s obrovskou nudlí 
u nosu, je zpocené, na dálku nelibě „voní“ a křičí: „Mami, já tě mám tak rád.“ Skočí mi kolem 
krku a celou nálož pod nosem utře do mých tváří. Já ho obejmu a teprve potom ho pošlu 
umýt. V těsném závěsu za ním se jdu umýt i já. Moje láska k němu vnímá, že to nemohu 
udělat opačně, napřed ho poslat umýt a pak ho obejmout. Už by nepřišel, ale on to v tu 
chvíli moc potřebuje. Když jsem ho nějaký čas takto milovala vůlí, stala se proměna. Věřte 
nebo ne, ale moje srdce naskočilo láskou od srdce k srdci a vydržela dodnes, i když už je 
mu sedmatřicet let.

Láďa:
Co bylo nejtěžší, byl vstup do jiného světa, měli jsme štěstí, že po odborné stránce nás 

vedly za ruku skvělé psycholožky, a tak se drobné problémy daly řešit. Vychovávat opuštěné 
a strádající dítě je přeci jen něco úplně jiného. Člověk je stvořen k tomu, aby miloval a byl 
milován, a když to chybí, je to mnohdy horší, než nedostatek potravy, nebo oblečení. A do-
plňovat tu chybějící porci lásky do dětského srdíčka je sice krásné, ale taky je to pěkná fuška.

Ale jednu velmi důležitou věc, kterou jsme neslyšeli na žádném školení. Všech dětí, ať 
už biologických, či přijatých, když začaly rozum brát, jsem se vždy jednotlivě ptal: „Koho 
mám mít radši, tebe, nebo maminku?“Ani jednou se nespletly, jednotně odpovídaly: „Sa-
mozřejmě, že maminku.“ No to je ale výzva. Ještě, že máme evangelium, které nás to učí, 
jako např: „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem…“ a podobně.

podporovalo vás okolí?
Dana:
Naše okolí sice někdy nerozumělo, co se to u nás děje, ale většinou bylo vstřícné. Pomá-

hali nám naši rodiče z obou stran, celá naše široká rodina i přátelé ze společenství.
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Láďa:
Měli jsme strach, jak budou reagovat rodiče Dany. Oni nesouhlasili ani s počtem našich 

biologických dětí. Situaci vyřešil nově přivezený jedenáctiletý Vojta. Náhodou zrovna přijeli 
na návštěvu děda s babičkou a kluci mu řekli: „To je náš děda.“ Vojta se rozběhl a ještě na 
ulici s hurónským křikem: „dědo!!“ mu skočil kolem krku. Držel se tak pevně, že setřást 
ho nešlo.

Máte napojení na ostatní pěstouny?
Dana: 
Od začátku jsem vnímala, že výchova přijatých dětí je úplně něco jiného. Proto jsme 

se rádi seznámili s dalšími pěstouny, kteří řešili stejné problémy jako my a bylo možné 
se s nimi poradit, jak zvládat vzniklé situace. Jednou ročně jsme se setkávaly jako matky 
pěstounky z celých jižních Čech a trávily spolu celý víkend v družném hovoru o výchově 
dětí, ale také při tvořivé práci. Moc ráda na to vzpomínám.

Láďa:
S ostatními pěstouny se scházíme dodnes, což je opět dílo těch skvělých psycholožek, 

které z nás systematicky vytvářely jednu velkou rodinu.

Co byste chtěli změnit v přístupu farnosti k vám? společnosti?
Dana:
Myslím, že ve farnosti jsme velmi dobře přijati. I naše děti zde našly rodinu věřících vrs-

tevníků, což je pro ně důležité, aby obstály v nevěřícím světě. Naše společnost nás přijímá 
pozitivně. I když naším velkým přáním by bylo, aby opuštěné děti nemusely žít v dětských 
domovech a mohly vyrůstat v rodinách. Když to není možné v biologických, tak alespoň 
v náhradních, jako je tomu třeba na Islandu. Tam nemají ústavy pro opuštěné děti. Všechny 
žijí v rodinách. Není to výzva i pro naši společnost?

Láďa:
Přístup farnosti k nám je přímo skvělý, je zde cítit opět atmosféra jedné velké rodiny. 

Společnost? To je moc široký pojem, to je asi otázka na kvalifikované komentátory.

Mění se nějak díky této službě váš vztah s Bohem?
Dana:
Určitě ano. O něčem už jsem mluvila v předešlé otázce, ale ještě něco vnímám silně. Ob-

čas mi někteří lidé říkají, ty už jsi toho tolik udělala. Ano, udělala, ale jen částečně. Mnoho 
věcí jsem neudělala, a měla udělat i pro ty děti. Mnoho jsem pokazila, ublížila, ale mám 
úžasné děti, které mají schopnost mi to vše odpustit a také odpouštějí. Jsem jim i Bohu 
za to vděčná. 

Láďa:
To zcela určitě. Mnohé těžké věci (alkoholismus, krádeže, nevhodné vystupování, mo-

rálka), to je potřeba posunout o patro výš, to se lidskou silou přijímá velmi těžko. Často si 
opakuji: I tohle přeci Ježíš odnesl na kříž.

Jaké máte v životě priority?
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Dana:
Vytvářet a upevňovat vzájemné vztahy. Samozřejmě na prvním místě v rodině. Není 

jednoduché udržovat živou a trvalou komunikaci mezi rodiči a dětmi. A pak vztahy v širší 
rodině i mimo ni. To znamená často olamovat hroty běžných svárů mezi lidmi. Je to dost 
fuška, ale když se mi občas povede nějak přispět k dobré atmosféře, je to posilující zážitek, 
který dává novou odvahu to nevzdat a začínat stále znovu. 

Láďa:
Priority se mi v životě změnily mnohokrát a tak nevím, jestli mám tvořit ještě nějaké 

další.

a kde obnovujete své síly?
Dana:
Já ráda odpočívám u dobré knížky nebo u pletení. Dělá mi radost, když vidím, že moje 

výrobky ten obdarovaný opravdu nosí. Ale nejčastěji relaxujeme s Láďou společně. V pří-
rodě, při sportu …

Láďa:
Obnovovat ty naše chatrné síly? No vida, hned je tu priorita. Před svatostánkem, v pří-

rodě, na lyžích, na kole, na vodě no a taky v posteli, ale to snad musíme všichni. Ale ještě 
jedna důležitá věc je tady. Když si uvědomím, že jsem dostal do ruky zraněné opuštěné 
dítě, nic neumělo, v některých případech zranění tak veliké, že ani nereagovalo na nic, ani 
úsměv, ani pláč, jen otvíralo pusu na potravu, a dnes vidím, co všechno dokáže, no není to 
radost? Hned mám novou sílu.

Jaké máte přátele? Kam jezdíte na dovolenou, na církevní akce?
Dana:
Přátel máme mnoho. Vždycky jsme se snažili mít otevřený domeček pro každého, kdo to 

potřeboval. Jeden příklad za všechny. Ještě před revolucí nás navštěvovali vojáčci, kteří ve 
vimperských kasárnách měli těžkou vojnu, a tak někteří u nás rádi přijímali „klidné“ zázemí 
naší rodiny. I z této doby máme krásná přátelství… Když byly děti malé, rády výletovaly. 
A tak jsme s nimi vyráželi na cyklo i pěší výlety. Občas na nějakou chatu. Když povyrostly, 
zapojily se do různých společenství, ve kterých trávily svůj volný čas. Bylo toho mnoho, 
a tak raději nevyjmenovávám, abych na někoho nezapomněla. Stejné je to i s námi. Snažíme 
se sytit naši duši ve společenstvích, na duchovních cvičeních…. 

Láďa:
Skvělých přátel je tolik, že vyjmenovat ani nejdou. A tak je rádi objíždíme, což je forma 

dovolené. Dále rád jezdím do hor, tím myslím ty naše české kopečky, případně Alpy.
Církevní akce? No, to je zase široký záběr. Různá formační školení nebo setkání, Ma-

riapoli, poutě, charismatické konference, nerad bych na něco zapomněl. O prázdninách 
jsem vezl skákací hrad na salesiánskou chaloupku. Tam byla tak báječná atmosféra, takhle 
nějak si představuji ráj. To je lepší, než vyšperkované proslovy na nejvznešenější témata.

Mně nejvíc vyhovuje přirozeně uvolněná atmosféra. Necítím se dobře při dlouhých mno-
hoslovných modlitbách. Ale úplně nejlepší je ticho, tehdy je šance dozvědět se taky něco od 
Hospodina.  Připravila V. Předotová
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Malý slovníček církevních pojmů

Ctnost 
je trvalá a pevná schopnost konat dobro. Vykonání jednoho dobrého skutku není ctnos-

tí. Opakem ctnosti je neřest. Tu člověk získá bez námahy, protože je v něm zakořeněna 
náklonnost ke hříchu. Ve ctnosti se člověk musí cvičit. To platí pro základní (tzv. kardinál-
ní) ctnosti: moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost. Pak rozlišujeme ještě božské 
ctnosti – víru, naději a lásku. Tyto ctnosti mají původ a cíl v Bohu. Vírou Boha poznáváme, 
nadějí po něm toužíme a láskou se s ním spojujeme. 

Církevní přikázání („Patero církevních přikázání“) 
jsou přikázání, která nemají svůj původ v Božích přikázáních (jak je nacházíme v Písmu 

svatém), ale Církev sama je svou mocí, kterou má od Pána. Srov. Mt 18, 17–18; Sk 20,28). 
Proč Církev tato přikázání ustanovila? 1. Aby vysvětlila Boží zákon a označila povinnosti 
z něho plynoucí. 2. Aby věřící vedla k bohulibému životu a připravila pro nebe. Tato při-
kázání vážou všechny katolické křesťany bez výjimky. Jak zní Patero církevních přikázání: 

1. o nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní 
klid. Zasvěcené svátky byly vymezeny českou biskupskou konferencí. Jedná se o slavnost Na-
rození Páně (25. 12.) a Slavnost Matky Boží Panny Marie (1. 1.). Účast na ostatních velkých 
svátcích Církve (slavnost Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, sv. Josefa, sv. 
Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava, Všech svatých) není povinná, nicméně vřele 
doporučená.

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok. Každý věřící, jakmile dospěl 
do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy. 
Křesťan je povinen vyznat co do druhu a do počtu všechny své těžké hříchy spáchané po křtu a do-
sud rozhřešením přímo neprominuté ani nevyznané v jednotlivém vyznání, kterých si je vědom 
po pečlivém zpytování svědomí. Doporučuje se křesťanům, aby vyznávali i lehké hříchy. (Kodex 
kanonického práva, kánon 988–989)

3. přijmout svátost oltářní alespoň ve velikonoční době. Každý věřící je po svém 
prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit k svatému přijímání. Toto 
přikázání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou 
dobu během roku. (Kodex kan. práva, kán. 920)

4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. Od 
věku 14 let jsou věřící vázáni zdrženlivostí (od masa) každý pátek. Od 18 od 60 let jsou vázáni 
povinností újmy (tzn. nasytit se dosyta během dne pouze 1x). „Pokání zdrženlivostí i újmou se 
zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista“ 
(Kodex kan. práva, kán. 1251).

5. přispívat církvi na její potřeby. „Křesťané jsou povinni přispívat na potřeby církve, 
aby měla prostředky nutné pro bohoslužby, pro apoštolát a charitativní činnost a také pro přimě-
řené vydržování těch, kdo jí slouží.“ (Kodex kan. práva, kán. 222). Zde můžeme zmínit, že dřívější 
páté církevní přikázání zapovídalo „svatební veselí“ o pátcích, „suchých dnech“ (čtyři kající období 
během roku), prosebných dnech a od 1. neděle adventní do Zjevení Páně a od Popeleční středy do 
konce oktávu velikonoc. Nejednalo se pouze o slavnosti svateb, ale zábavy vůbec. 
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Ministranti vikariátu

lucie a Matěj Kosařovi z Netolic

Jaká je rodina, ve které vyrůstáte?
L + M: Jsme odmalička vychováváni v křesťanské víře. Bydlíme v Netolicích, kde také 

patříme do farnosti a chodíme do kostela.

Kdo tě pozval k ministrování a kdo ti je vzorem? 
L + M: Kamarádi a podpořili nás rodiče.
L: Byla mi v našem kostele vzorem Anička Churáčková, která mě k ministrování pozvala.
M: Určitě David Říha a Šimon Pužejů.

těšíš se na službu ministranta, ministruješ pravidelně?
L: Moc mě ministrování baví a hlouběji mši prožívám.
M: Když jdu v Netolicích do kostela, beru již jako samozřejmost službu ministranta.

Kam chodíš do školy?
L: Dojíždím do Prachatic do ZŠ Vodňanská.
M: V Českých Budějovicích na SŠ stavební.

Co děláš ve volném čase?
L: Od 3 tř. chodím do skauta a ráda jezdím na kole a mám ráda „lezení“.
M: Střílím z luku, skáču na pogu, čtu sci-fi.

Jak dlouho ministruješ? Jak se vzděláváš?
L + M: Chodíme na náboženství a  čteme Youcat a  máme společenství vrstevníků ve 

farnosti.
Ministrujeme od 2. třídy. Učili jsme se ministrování v průběhu let od starších. Minist-

rantské schůzky u nás nemáme.

Kdy jsi ministroval mimo svou farnost?
M: V Nových Hradech na společné akci rodin z naší farnosti.

Co všechno stihneš zastat jako ministrant a co tě na této službě nejvíce baví?
L: Kromě misálu a kadidla zastanu již vše.
M: Vše kromě kadidla.

Vzpomeneš si na nějakou veselou příhodu z ministrování?
L + M: Když náš kamarád zakopl při mši o náhrobní kámen v kostele a převrhl konvičky. 

Pro něho to moc humorné nebylo.
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Čím bys chtěl(a) být, až budeš dospělý(á)?
L: Učitel nebo záchranář u horské služby.
M: Projektant mostů.

Matěji, uvažoval jsi o kněžském povolání?
M: Ano, ale spíše o jáhenském svěcení i rodině.

Jaké je tvoje oblíbené liturgické období?
L: Asi advent a Velikonoce
M: Advent

a oblíbená biblická postava, biblický text?
L: Má nejoblíbenější postava je asi Josef.
M: Josef, Pavel z Tarsu, Ester.

Co byste vzkázali dětem a mládeži, kteří se pra-
videlně účastní bohoslužeb a možná o službě ministranta uvažují?

L: Určitě to zkuste, pomůže vám to lépe se soustředit na mši.
M: Je dobré to umět. Nic jiného mě teď nenapadá. Připravila L. Hanžlová

Zveme všechny mladé, zejména středoškoláky, nejen zblízka, ale i zdaleka na 

adVENtNí dUCHoVNí oBNoVU 
od 1. – 3. prosince 2017 na Ktiši. 
Začátek v 18 hodin mší svatou v kostele sv. Bartoloměje.
Obnovu vede P. Dominik Ettler, kaplan pro mládež v Prachaticích (kontakt: 721 257 980).
Téma: Boží milosrdenství a zpověď
Bližší informace na www.dcm.bcb.cz

Každý pátek v 18.45 h. je na faře v prachaticích živé společenství mládeže. 
Aktuální informace jsou vždy na facebooku (Prachfar). 
Srdečně zveme všechny, především středoškoláky, ale i starší a mladší.



Žádáme čtenáře Farní knihovny v prachaticích, kteří mají zapůjčené knihy, 
aby je do 30. listopadu vrátili. Důvodem je automatizace knihovny a potřebné označení 
knižního fondu. Prostředky na digitalizaci jsou hrazeny ze získaného grantu ministerstva 
kultury.

Otevírací doba knihovny: Čtvrtek 16.00–17.30 a neděle 10.30–11.00 hod.
Děkujeme
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Svátost smíření

Nevědomost hříchu nečiní?
Na začátku našich úvah o svátosti smíření jsme si představili ideál svatosti a připomněli 

si, že všichni jsme k němu povoláni. Osobní zkušenost každého z nás však potvrzuje, jak je 
těžké ho uskutečnit. Znovu a znovu se nám staví do cesty hřích. 

Co je hřích? Tradiční katechismová odpověď zní: „Hřích je vědomé a dobrovolné přestou-
pení zákona Božího.“ Jenže: kdybychom to vzali doslova, museli bychom konstatovat, že 
dnes téměř nikdo žádný hřích nemá! I Ježíš se přece modlil: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí.“ (Lk 23,34).

Před časem jsem jel autem se stavebními dělníky, kteří opravovali kostel. Měli po šichtě 
a byli v rozverné náladě. Ptali se mě: „Pane faráři, proti kterému přikázání dnes lidé nejvíc 
hřeší?“ Asi čekali nějaké pikantnosti z oblasti sexuality a intimních vztahů. Ale odpověděl 
jsem poctivě: „Proti prvnímu.“ „A které to je?“ Musel jsem se usmát. Jejich šéf, který je 
věřící, to řekl za mě: „V jednoho Boha věřiti budeš.“ To uznali a bylo po debatě. Není-li Bůh, 
je zbytečné mluvit o hříchu. Pak jsou pravidla obsažená v Desateru jen výsledkem lidského 
konsenzu při hledání co nejlepšího způsobu soužití, lze je podle potřeby měnit a jejich 
porušení je přestupkem proti dobrým mravům, možná trestným činem, ale ne hříchem. 

Tomáškův Katolický katechismus, v  době mého mládí nejrozšířenější a dosud velmi 
užitečný pro získání základního přehledu o pravdách katolické víry, rozvíjí úvodní stručnou 
definici slovy: „Co se stalo bezděčně, proti vůli nebo nevědomky, není hříchem. Nevědo-
most hříchu nečiní, leč by ji někdo sám zavinil. Hříchu se dopouští, kdo přestupuje zákon 
Boží (tj. přikázání Boží nebo církevní) vědomě a dobrovolně.“ Důležitá jsou slova „leč by 
ji (nevědomost) někdo sám zavinil.“ Svatý Pavel konstatuje v listu Římanům, že pohané 
nemají omluvu pro svou neznalost Boha, protože ho mohli – kdyby bývali chtěli – poznat 
světlem rozumu z toho, co stvořil (srv. Řím 1,18-32). Proto je Bůh, který plně respektuje 
dar svobody, který člověku dal, nechal upadnout do osidel žádostivosti. Mají hřích!

Totéž platí o nás věřících: často se (z pohodlnosti, pyšné sebejistoty, falešného studu, …) 
spokojíme s tím, co jsme se naučili jako děti při přípravě na první svatou zpověď, a nemáme 
chuť se dál v otázkách křesťanské morálky vzdělávat. Někdy se raději ani nechceme ptát, 
abychom nemuseli to, co nám Pán Bůh dá poznat, dělat a měnit kvůli tomu své plány. Jako 
král Achaz ve známém Izaiášově proroctví: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ 
(Iz 7,12). Jádro naší viny pak není v tom skutku nebo opomenutí, kterého jsme se dopustili, 
ale v tom, že jsme měli vědět a nevěděli. 

Nebudu se pouštět do žádných hloubkových rozborů – na to jsou odborné publikace 
v  oboru psychologie a morální teologie a je jich dost a dost. Na tomto místě nám lépe 
poslouží pár myšlenek z promluv pana kardinála Špidlíka. Pocházejí většinou z doby, kdy 
byl spirituálem (duchovním vůdcem) bohoslovců v římském Nepomucenu. Mluví jedno-
duše, srozumitelně, látku vysvětluje na spoustě příkladů z praktického života a jde rovnou 
k jádru věci: 

„Profesoři morálky omlouvají provinění spáchaná z neznalosti. Uznávají však přesto, že 
sama nevědomost bývá zaviněna netečností, nedbalostí, nezájmem i zlou vůlí. Není divu, že 
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takovou neznalost posuzují asketičtí autoři přísně. Svaté-
mu Bazilovi se skoro zdá, že neznalost hlavních povinností 
není ani možná u křesťana, který chce jako křesťan žít. 
Vždyť přece evangelium je tak snadno srozumitelné a je na 
dosah ruky! Co by asi řekl dnes, kdy všichni umějí číst, kdy 
je dost a dost duchovní literatury, a přece je tolik lidí, kteří 
neznají z náboženství ani to nejzákladnější!“

Sokrates říkal, že člověk hřeší jenom z  nevědomosti. 
Řečtí Otcové jeho větu obrátili: protože člověk hřeší, stává 
se čím dál tím víc nevědomým. Myšlenka na Boha z jeho 
myšlení čím dál tím víc mizí, svědomí se zakaluje, mravní 
zásady se stávají nejasnými. Proti této nevědomosti musí-
me ovšem bojovat, tak jako se bráníme proti tmě na cestě 
světlem reflektorů. ,Cesta k poznání Boha,‘ píše Hesychi-
us, ,je zbavit se špatných náklonností a být pokorným; bez 
těchto vlastností nikdo Boha neuvidí.‘

Ke hříchům z neznalosti patří také hříchy z opomenutí. 
Legalistické farizejské pojetí vidí dokonalost v úplném zachování předpisů. Nepřestoupit 
to, co Bůh zakazuje, je jistě velká věc. Ale samo to znamená málo, neděláme-li i to, co Bůh 
pozitivně od nás žádá – abychom vyplnili život láskou, prací, oběťmi, …

K  vyznání hříchů na začátku mše svaté se po 2. vatikánském koncilu přidala slova:  
,… a nekonám, co mám konat.‘ Je dobré nelhat, nekrást, neurážet jiné. Ale nezapomínejme 
na Ježíšovo prokletí neplodného fíkovníku (Mk 11,13n). Někteří říkají, že se nemají z čeho 
zpovídat, nevidí, že by měli nějaké hříchy. Proto raději ani ke zpovědi nechodí, leda jednou 
za dlouhou dobu. A zatím to dobré, co opomíjejí, je daleko vážnější, než zřejmé přestupky. 
Na to se snadno zapomíná. 

Opomenutých povinností je mnoho. Na prvním místě je to odpovědnost za práci, kterou 
děláme. Proč má někdo platit za něco, co já jsem odbyl? A co teprve, když moje nedbalost 
způsobí někomu škodu nebo neštěstí? Na to opakovaně upozorňuje i papež František. 

Naše povinnosti k světu a k člověku nejsou ovšem jenom hmotného rázu. Jako křes-
ťané jsme odpovědni i za mravní vývoj svých bližních. Je naším posláním být ,solí země‘ 
a ,světlem světa‘. Svatý Jan Zlatoústý upozorňuje na vztah v Ježíšových slovech z rozhovo-
ru s Petrem: ,Miluješ mě? – Pas mé beránky!‘ (Jan 21,15-17). Láska k Bohu se musí vyjádřit 
v péči a starosti o spásu bližních. 

„Zajeď na hlubinu“ (Lk 5,4) – Kristova slova Petrovi jsou i pro nás vyzváním k hlubšímu 
duchovnímu životu. Neříkejme: ,Není třeba být světcem!‘ Není třeba být světcem, který 
dělá zázraky a jehož svatost je ověřena Církví. Ale je třeba jít cestou svatosti, protože v nebi 
jsou jen svatí. Jinak bychom tam nedošli. Tedy přece „na hlubinu!“ Stejně nikdy nemilujeme 
Pána Boha dost – z celého srdce, z celé duše a ze všech sil, jak on to žádá. 

I když cesta křesťanské dokonalosti je dílem Boží milosti, bez poznání člověk snadno 
bloudí a maří čas. Soustavné úsilí o vědění naopak umožňuje rozvinutí sil, dává jim správný 
směr a sílu na cestě k cíli vytrvat. Mějme o ně zájem, važme si ho a modlitbou ho uvádějme 
v život. P. Pavel Liška 
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Čtení na pokračování

Bábrlinky a dědulové
Nelijte babičko dědovi pívečko do džbánku ledový.
Srdíčko mu párkrát zatluče a potom natáhne papuče.
Naši dědečkové a naše babičky. Kdo by je neznal, kdo by 

je nemiloval? Dělali pro nás všechno, co nám na očích vidě-
li. Vyprávěli nám pohádky, houpali nás na kolenou, jezdili 
s námi na skateboardech.

Kdo má milion, je milionářem, kdo má dědu a babičku, je miliardářem. Být dědečkem 
nebo babičkou je velmi podobné jako být malým dítětem. Lidé těchto věkových kategorií 
jsou milí, hraví a nikdy nelžou. Do šesti let se to totiž ještě nestačili naučit a po šedesátce 
si už nemůžou vzpomenout, co chtěli říct.

Proto je i stáří velice krásná životní etapa. Mimochodem, víte proč je všude kolem tolik 
lidí, kteří už mají něco za sebou? Je to proto, že každý člověk má dva dědečky, kterých je na 
světě tudíž dvakrát více než lidí (všiml si toho všímavý člověk Miroslav Horníček).

Kolik radosti a pokoje čeká na člověka třeba po takové sedmdesátce nebo i později (na-
příklad mého dědečka z maminčiny strany potkalo největší životní štěstí až v pětasedm-
desáti letech, na samém sklonku života – zemřel dřív, než jsem se narodil). On už ví, co 
je v životě důležité, co má dělat, kdy to má dělat a jak. Třeba ráno, když se takový dědula 
nebo bábrlinka probere. Poděkuje za to Pánu Bohu (když se neprobere, nebere to tragicky 
– raduje se, že je bez práce), vykoukne z okna a podle toho se rozhodne, co podnikne. Když 
je zamračeno, tak zase zalehne, když je hezky, řekne si, že to nebude přírodě kazit a zalehne 
také. To je ten správný životní styl a moudrost, o které mladí nemají ani potuchu.

Občas se také zvedne, někam dojde a něco udělá. Nikdy se však přitom nehoní jako 
splašený. A nakonec toho udělá stejně víc než ti uhonění. Zkrátka a dobře, babičky a dě-
dečkové mají celoživotní zkušenost. Bývají na nohy, na srdce, ale ne na hlavu. Bez nich to 
v životě nejde (nebo jde, ale velmi špatně). Společnost, která odepíše staré lidi, nemá, co 
by si připsala. 

Nelze samozřejmě zastírat, že ve stáří přicházejí všelijaké nemoci a trampoty. Klidný 
starý člověk ztratí sice každou chvíli někde zuby nebo klíče, ale nikdy ne smysl pro humor. 
Devadesátiletý pan Ulč z Plzně bavil lidi na ulici, v trolejbuse, dokonce i v kostele. V kated-
rále při mši svaté četl jednou přímluvu: „Pane Bože, dej, abychom se na přímluvu Panny 
Marie jednou dostali do nebe,“ ke které dodal: „ale nemusí to být hned.“

A Bůh ho vzal za slovo – byl tady do devadesáti sedmi.

Jiří Barhoň
pane faráři, já vás 
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
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Teta smrt
Sotva vystrčí člověk hlavu z kočárku, už je tady padesátka. A sotva z něj vystrčí nohu 

a vydá se přes ulici, už ho nabere černá dvanáctsettrojka. Tak to v životě chodí. Najednou 
jste na pohřbu, na kterém vám je divné, že nevíte, kdo umřel, a on je to váš vlastní.

Myslíte, že život je přece jen o něco delší? Možná, že jo, ale ne o moc. Co je to život? 
A hlavně: co je to smrt? Kde se vzala a co o ní víme? Popravdě řečeno, zrovna moc ne. Vět-
šina lidí o ní totiž vůbec nemluví, ba nechce o ní ani slyšet. Jako by neexistovala. Raději 
mluví o tisíci jiných věcí, které však jsou jako bublina. Pic – a jsou pryč. 

Někteří však o ní přece jen mluví, či ji dokonce opěvují. Například Jaroslav Hutka o ní 
zpívá jednu krásnou písničku. Nebo svatý František z Assisi, ten o smrti také něco věděl. 
Proto ji nazval důvěrně sestrou. (Mimochodem, celá jeho rodina byla velmi zajímavá: tatí-
nek držgrešle, brácha vlk, sestra smrt…) 

Já bych ji nazval spíše tetou. Tety bývají zpravidla milé a přívětivé. Takovou bych si ji 
jednou přál. Zkrátka a dobře – teta smrt. Jednoho dne přijde a nenechá si namluvit, že 
zrovna nemáte čas, ačkoliv tentokrát už ho opravdu mít nebudete. Nejlepší je v klidu se 
na ni připravit. Máte na to celý život. Pro nepřipraveného člověka je smrt totiž velkým 
překvapením. Dalo by se říci, že je jeho největším životním překvapením, ačkoliv je to 
vlastně překvapení smrtelné. Ale to už je jeho věc, jak ho nazve. Ostatně, bude mít stejně 
jiné starosti. Takový člověk bývá neméně překvapen tím, jak smrt vypadá. Až si pro něj 
teta smrt přijde, ani nebude vědět, s kým měl tu čest. Praští to s ním o zem – a šmytec! 
Kdepak, se smrtí se musí počítat a udělat si na ni čas, i kdyby měl člověk na kahánku. Až 
tedy smrt zaklepe na vaše dveře, neztrapňujte se výmluvou, že nemáte uklizeno, ať přijde 
později. Není nutné mít čistou podlahu, ale svědomí. To je jediný případ a podmínka, kdy 
můžete se smrtí třeba i laškovat.

„Posaďte se, teta, když už jste přišla,“ řeknete jí, „beztak jste u nás už dlouho nebyla. 
Naposledy u dědečka, jestli mě paměť neklame. S tím jste to teda vzala hopem, to vám 
povím, ani kozu podojit nestačil. Nezlobte se na mě, to se nedělá. Chudák Líza, mečela pak 
jako divá. Máte ale hezkou kosu, to je asi z Baumaxu, co? Dáte si čaj s cukrem nebo bez?“

Pak jí povíte, co je u vás nového, že to za moc nestojí, každou chvíli někdo natáhne 
bačkory, čert ví, kdo za to může. Mezitím je čaj uvařený, dáte ho na stůl, dojdete do špajzu 
pro štrúdl, ona vám řekne, že už to taky poslední dobou není jako za kata Mydláře, a bude 
vám spolu docela dobře. Do večera proberete sousedy, počasí, domácí i zahraniční politiku 
a pořád ještě nebudete u konce. 

„To nám to ale uteklo,“ řeknete nakonec, „musíte zase někdy přijít, třeba na podzim, 
abysme si to dopověděli. Nebo radši napřesrok, to ponese ořech na zahradě. Dám vám 
plnej košík a možná i flašku slivovice, když ponese i švestka, ať si taky něco užijete při tom 
vašem povolání.“ Teta smrt vám dá za pravdu, a protože i ona je slušně vychovaná, ví, co se 
po takovém vlídném přijetí patří na revanš. Poděkuje a řekne, že přijde ráda třeba i dříve, 
když ji tak pěkně zvete. Na to vy dodáte, že ty košíky byste jí mohl dát klidně i dva, když 
bude té dobroty a nebude tolik kvaltovat, a přidáte i kožich po dědečkovi, který je vám teď 
stejně k ničemu. 

Co jiného jí pak zbude než vám popřát k té padesátce hodně zdraví, a říct: „Ach jo, to 
jsou dneska kšefty,“ a jít o dům dál. Vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2007
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Stalo se

oslavy sedmistého výročí s deštníky
Letošní pouť v Chrobolech, která se ko-

nala o víkendu 2. a 3. září, provázel vydatný 
déšť. Po dlouhém suchu a horkých letních 
dnech to byl víkend osvěžující a možná pro 
někoho spíše výzvou k odpočinku. Nicméně 
v Chrobolech jsme byli opět věrně připrave-
ni slavit narození naší nebeské Matky Pan-
ny Marie, které je zasvěcen i zdejší kostel. 
Letos jsme tuto slavnost chtěli udělat o to 
slavnostnější, že jsme si chtěli s vděčností, 
ale i pokorou připomenout 700 let od první 
písemné zmínky o naší obci a farnosti, která 
pochází z r. 1317.

Přípravy na naši pouť jsme nenechali žádné náhodě. Svěřili jsme vše do rukou Páně 
a podle rčení „Člověče, přičiň se, Bůh ti pomůže“ jsme začali uklízet, čistit, zdobit i péct, 
připravovat program atd. Zkrátka jak říká známý kněz P. Tomáš Halík: „… rybičky se musí 
mrskat.“ A že se mrskaly! S pomocí Boží, ale i mnohých přátel a spřízněných duší, kterým 
bych chtěl i touto cestou moc poděkovat, jsme snad vše zvládli. Pan starosta měl ale trochu 
obavy, zda se pouť vydaří, protože média hlásila na celý víkend deštivé počasí. Tentokrát 
se předpovědi vyplnily a sám musím přiznat, že jsem se potěšil, když jsem od kostela viděl 
ve vydatném dešti přijíždět první auta s poutníky, kteří se přišli setkat s naší překrásnou 
oslavenkyní s jejím Synem. Kaple Panny Marie Lurdské v lese byla opět plná světla, radosti 
a lásky. Zářit tam totiž náš Pán. A mám upřímnou radost z toho, že jsme byli s Ním, že 
nebyl sám.

Po adoraci, kterou vedl otec Vojtěch Vágai, se v hlavním kostele konal koncert duchovní 
hudby. Přijel pěvecký sbor Camera Chabra z Prahy a jejich úžasný výkon se stal krásnou 
odměnou všem. S poutníky přišla snad celá obec a bylo až dojemné vidět opět plný kostel 
lidí. Mříže u vchodových dveří se zcela zaplnily barevnými deštníky a v kostele nám nic 
nechybělo.

V neděli pak oslavy pokračovaly mimo jiné také sázením lípy Přátelství, která nám má 
připomínat tyto obecní narozeniny. Ke stromu byla vložena a následně zakopána schránka 
se zprávami od místních lidí pro budoucí generace a kámen s pamětní deskou požehnal otec 
Dominik Ettler, který jako hlavní celebrant slavnostní česko-německé poutní mše svaté 
zároveň posvětil růžence, které jsme rozdávali na závěr. Jeho služba u oltáře i svědectví 
o jeho lásce k Pánu Ježíši a Panně Marii se snad dotkla všech zúčastněných. Byl jsem rád, 
když jsem mohl pět slyšet výzvu, že se máme k Panně Marii obracet v modlitbě. Že máme 
všichni za co děkovat i za co prosit. Snad nebylo krásnější místo v okolí, když procházel 
s monstrancí kostelem a žehnal nám všem. Naší vesnici a kraji. Déšť ustal a najednou – 
jakoby nic – začalo svítit slunce. Petr Juhaňák
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Jean-Régis Fropo
90 otázek pro exorcistu

Autor je od roku 2005 exorcistou pro diecézi Fréjus-
-Toulon ve Francii. Tato kniha je výsledkem jeho zkuše-
ností. Určitě nás vede k zamyšlení, možná si i položíme 
otázku, zda bychom neměli přehodnotit některé své po-
stoje. Třeba někdy máme sklon zlehčovat, kam mohou 
vést různé okultní praktiky, věštění, magie, spiritismus, 
různé podoby léčitelství – to je pro mnohé z  nás ne-
škodná zábava nebo dokonce něco prospěšného. Jenže 
v takových případech se stáváme obětí klamu a ďábel-
ské manipulace. V knize se můžeme dočíst na základě 
skutečných případů, kam nás to může dovést, pokud si 
nedáme pozor. Tady opravdu jde legrace stranou.

Mnoho našich současníků má výhrady proti medicíně, např. že málo respektuje nemoc-
ného a přírodu. Z toho plyne úspěch alternativní medicíny a energetických terapií. V této 
oblasti lze nalézt ty nejvýstřednější metody. Vždy se mluví o nalezení sebe sama, o rovno-
váze všeho možného, o harmonizaci energií… Tyto techniky vznikaly v pohanské kultuře. 
Když podstupujete takovou léčbu, terapeut může opakovat mantru nebo přivolávat svého 
oblíbeného ducha. Může to dělat zcela nenápadně, takže na případné upozornění můžeme 
reagovat námitkou, že onen terapeut nic takového nedělal.

Jak je to s prokletím? Mnozí v ně nevěří. Mluvit o kletbách se považuje za tmářství. Au-
tor sám se přiznává, že o existenci kletby pochyboval, ale poté, co pobýval v Africe, a hlavně 
poté, co se stal exorcistou, už nepochybuje. Ví, že prokletí dokáže napáchat vážné, dokonce 
nenapravitelné škody. Mráz nám jde po zádech, když se dovíme o žárlivosti a nenávisti 
synovců vůči tetě, po níž chtějí dědit a se vší pravděpodobností na ni přivolali kletbu. Už 
vůbec mi hlava nebere, že se někde kněžím zakazuje žehnat oběti kletby.

Někdy se ukáže, že je třeba modlitby za rozvázání nebo dokonce exorcismu ještě před 
udělením svátosti křtu. Je třeba se ptát žadatelů o křest ještě během katechumenátu na 
okultní praktiky, jichž se třeba i z nevědomosti mohli účastnit, aby se případná démonická 
pouta mohla rozpoznat.

Hovoří se o mezigeneračních vazbách. Lze zdědit sklon k nemocem, alkoholismu, psy-
chologické potíže i problémy duchovního rázu, včetně pout toho Zlého, která vznikla z ne-
uspořádaného života předků. Mezigenerační pouta lze zlomit modlitbou za rozvázání, pří-
padně exorcismem. Je možné i sloužit mši svatou na tento úmysl. Fakt, že se v této oblasti 
dopouštíme omylů, není důvodem k zavrhnutí této praxe. Prosba za obrácení člena rodiny, 
za jeho uzdravení a osvobození je naprosto legitimní. Navíc je naší povinností modlit se za 
naše předky, kteří mohou trpět v očistci. Často se zapomíná, že lidé v moci ďábla mnoho 
trpí. Je třeba jim naslouchat, obklopit je láskou a soucitem. Romana Bilderová

Stojí za přečtení
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Šumaváci objevují a obnovují  
malé sakrální památky

Jodlovy Chalupy byly součástí obce Chlum u Volar v okrese Prachatice. V roce 1773 
z podnětu Schwarzenberků zde bylo vystavěno 9 stavení. Povoleny byly malé domky o dvou 
místnostech, převážně pro lesní dělníky, kterým byl poskytnut pozemek zdarma za závazek 
odpracovaných dní v lese a vytěžených m3 v daném množství. V roce 1780 vznikl název 
Jodlhauser.

Odchodem německých obyvatel začala osada pomalu zanikat. V současnosti jsou zde 
jen rozvaliny domů, staré stromy a dvě nově obnovené sakrální památky. To je to jediné, co 
z osady zbylo. Přístup k památkám je z obce Chlum nebo z Nových Chalup (Horní Sněžná). 
Označeno směrovkou s počtem kroků k památkám.

I když počasí nepřálo, ze zatažené oblohy padal déšť, slavnostnímu požehnání dvěma 
sakrálním památkám v zaniklé vesničce Jodlovy Chalupy to nezabránilo. Všichni zúčast-
nění, a že jich nebylo málo, kolem 30 lidí, projevili velký zájem o jejich požehnání. Dlouhá 
léta zde stály bez povšimnutí, schované v křoví, mezi starými stromy.

Památky po předcích, dá se říci skvosty Šumavy, nalezl pan Schneedorf při svém toulání 
krajinou. Rozhodli jsme se, že je obnovíme. Krok za krokem, mnoho hodin strávených při 
samotné obnově i úpravě terénu přineslo výsledek. Nadešel den, kdy byla obnova kapličky 
a Božích muk dokončena.

Dne 16. září 2017 byly obě sakrální památky i Boží muka, která stojí v blízkosti Volar 
směr Horní Planá, P. Karlem Falářem požehnány. Obřad byl sváteční, se všemi náležitostmi, 
za což já i pan Schneedorf děkujeme P. Karlu Falářovi. Děkujeme za slova uznání a po-
děkování restaurátorům, pronesená Šumavským Královákem Josef Sovou, který až moc 
dobře ví, co tato činnost obnáší, kolik úsilí a financí je třeba vynaložit. Veškerá obnova je 
prováděna v režii restaurátorů.

Nechyběl ani hudební doprovod bratrů Jana a Da-
niela Podroužkových, kteří svojí hrou na housle a ky-
taru dotvořili krásnou sváteční atmosféru. Skladba 
„Ave Maria“ zahraná v  těchto končinách zapůsobila 
na všechny přítomné velkým dojmem. Schováni před 
deštěm, pod vzrostlými smrky jsme na závěr této malé 
slavnosti ochutnali výborné koláčky ze soukromé pe-
kárny p. Libora Hlinky ze Strakonic.

Myslím si, že se podařilo propojit duchovno s mate-
rialismem, že se snad již nikdy nenajde ruka, která by 
dokázala tyto památky ničit. Věřím, že budou zacho-
vány pro další generace, ať již věřících i těch, co nevěří 
v Pána Boha.

Vypravili jsme se
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Na Jodlových Chalupách kaplička „Marie“ a Boží muka stojí,
šumavskou krajinu v zaniklé vesničce zdobí.
Roky tu stály v potrhaném šatě samy, opuštěné.
Pak přišla doba jiná, ruka člověka je pohladila, neničila.
Plamínek svíčky je ozářil, luční květina ozdobila,
zbožná ústa modlitbu vyslovila.
Vzpomínky na dobu minulou do kamene jsou vryty,
je v nich radost, bolest i pláč. 
Vy lidé, až cestička vás zavede do těchto míst, postůjte
v tiché pokoře pro ty, co zde žili a už jsou nahoře! 
Díky vám, kapličky, za útěchy srdce dar. 

Milli Hojdekrová



40

Stalo se

svatohubertská mše 
V sobotu 7. 10. odpoledne jsem 

se vypravila do Prachatic, abych 
byla přítomna Svatohubertské mši 
v kostele sv. Jakuba Většího. Již 
před vstupem do kostela stáli Povl-
tavští trubači chrámového sboru ze 
Ševětína a vítali příchozí. Tak zase 
po roce mezi svými, v zelených klo-
boucích a lesními rohy. Mám ráda 
myslivost, vážím si lidí, co pro ni 
dělají mnohé, kteří ji doopravdy hájí, zbytečně nemaří životy lesní zvěře, obdivuji nád-
hernou přírodu, její proměny... Práce myslivců je náročná zrovna tak jako práce každého 
hospodáře. Nejprve je nutno zasít a pak sklízet plody své práce. Také myslivec musí nejprve 
vychovat, hájit a pak je mu za odměnu povolen odstřel.

Svatohubertská mše je příležitostí k zamyšlení nad odkazem sv. Huberta, patrona mys-
livců, který se zajisté přimlouvá za dělníky pracující v lese, lovecké psy, proti jejich kousnutí, 
uštknutí hadem, proti strachu před velkou vodou apod. Mše začala slavnostní fanfárou na 
lesní rohy, celebroval ji P. Karel Falář. Jeho slova při vedení slavnostní mše mnohé chytla 
za srdce. Následovalo Kyrie: „Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí...,“ 
zpíval výše uvedený chrámový sbor. Nádherným kostelem se nesla troubená a zpívaná 
mše. Na závěr po požehnání bylo před kostelem malé pohoštění. Trubači ještě zatroubili 
vycházejícím návštěvníkům několik loveckých fanfár.

Modlitba Fr. Antonína Šporka - její část:
Všemohoucí, věčný, dobrotivý, 
milosrdný a spravedlivý Bože, 
který jsi na lovu tak milostiplným 
a zázračným způsobem 
sv. Huberta k víře obrátil.
Tebe prosím já i my všichni ctitelé 
Tvého služebníka sv. Huberta, 
věnuj nám milostivě skrze jeho přímluvu 
svoji Božskou přízeň... Milli Hojdekrová

Žehnání zvířátkům a jejich majitelům při dětské mši sv. 
v Prachaticích před svátkem sv. Františka z Assisi.


