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MOZAIKA lásky
Vyslechnout – to je slušnost.
Poslechnout – to je poslušnost.
Slušnost ke spáse nestačí.
++++++++++
Jsem pokřtěn – to je příslušnost.
Jsem Kristův – to je poslušnost.
„V nikom jiném není spásy.“
++++++++++
Rozlišujme nedokonalost a hřích!
Nedokonalost má příčinu v neschopnosti
a v nemožnosti.
Hřích začíná v nevděčnosti a v neposlušnosti.
++++++++++
Hřích je jako jed.
Působí prudce nebo poznenáhlu.
Nevede k životu, ale k smrti.

Sv. Jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
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ylo mi asi osm let, když
jsme u garáží za městem našli
vrak auta. Neměl skla, ani dveře a samozřejmě chyběl motor
a vše co k němu patří. Dokonce
i kola zmizela a místo tachometru na nás vykukoval jen svazek drátů. Zbyla kastle, volant, sedačky
a řadicí páka. Ale nám to nevadilo. Zabořili jsme
se do sedadla, chopili se volantu, na hubu túrovali
motor a šaltpákou lomcovali sem a tam. Celým
světem jsme tenkrát křižovali. Po dálnicích, přes
hory i pouště. Chvíli ve sporťáku, chvíli v terénním autě.
Vzpomněl jsem si na to, když jsem u nás ve
městě sledoval, jak dělníci montují na kandelábry
vánoční výzdobu. Za pár dní se z obchodů ponesou koledy, na náměstích se rozsvítí vánoční stromy. Vánoce jsou tu. Tajemné, plné emocí. Jako to
auto. I tenkrát jsme prožívali mnohé a fantazie
jela naplno. Z Adventu a Vánoc nám toho dnes
moc nezbylo. Je to také takový vrak, ze kterého
zůstala jen vybrakovaná karosérie. Místo volantu
stromeček, místo sedaček kapr a koledy suplují
řadicí páku. Adventní usebrání je to tam, doba
vánoční se scvrkla do několika málo dní.
V tomto smyslu jsem onehdy při dýmce diskutoval s jedním přítelem a on na to, co bych jako
chtěl, co mi tam chybí a že nemůžu požadovat,
aby to lidé prožívali jako v osmnáctém století,
když ani nevím, jak to prožívali, a všechno si jen
idealizuji.
Měl pravdu. Doba je jiná. Ne horší, ne lepší. Ale
když jsem tak o tom přemýšlel, uvědomil jsem si,
že to, co mi nejvíc na Vánocích chybí, je vědomí,
proč to všechno vlastně děláme, co od nich očekáváme a co všechno se nám vůbec nabízí. A když
v tom budeme mít jasno, nebudeme dřepět uprostřed vybrakovaného něčeho, ale vše bude tak, jak
má být. To platí u Vánoc, u zahrádky, při sportu,
prostě u všeho. Proto nám všem přeji, abychom
pod stromečkem našli co nejvíce odpovědí na ta
naše proč.
Jaroslav Pulkrábek, šéfredaktor
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Z liturgického kalendáře
Prosinec
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
Po 4. 12.	Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve.
L. b.: bílá
St 6. 12.	SLAVNOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA, HLAVNÍHO PATRONA DIECÉZE. Mše: Gloria, Krédo, preface o duchovních pastýřích, nebo o svatých.
L. b.: bílá
Čt 7. 12.	Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
Pá 8. 12.	SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO
HŘÍCHU – doporučený svátek Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.:
bílá
So 9. 12.	Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina. L. b.: bílá
Ne 10. 12. 2. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová. Žaltář
2. týdne
Út 12. 12.	Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské. L. b.: bílá
St 13. 12.	Památka sv. Lucie, panny a mučednice. L. b.: červená
Čt 14. 12.	Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
Ne 17. 12. 3. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. adventní. L. b.: fialová
nebo růžová. Žaltář 3. týdne.
		 V následujících dnech je možno žehnat „Betlémské světlo“
Pá 22. 12.	Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích (v katedrále
SLAVNOST). Mše: Gloria, (v katedrále i Krédo), preface vlastní. L. b.: bílá
Ne 24. 12. 4. neděle adventní. Ranní mše: Krédo, preface 2. adventní. L. b.: fialová.
Žaltář 4. týdne.
		 Večerní mše z vigilie: Gloria, Krédo (při slovech: „skrze Ducha sv. …“ se pokleká), preface o Narození Páně, v římském kánonu „ V tomto společenství
slavíme svatou noc …“. L. b.: bílá
Po 25. 12.	SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ. Mše: Gloria, Krédo (při slovech: „skrze Ducha sv. …“ se pokleká), preface o Narození Páně, v římském kánonu „ V tomto
společenství slavíme 1. svatou noc, 2. a 3. posvátný den…“. L. b.: bílá
Út 26. 12.	Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše: Gloria, preface o Narození
Páně, v římském kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný den…“.
L. b.: červená
St 27. 12.	Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše: Gloria, preface o Narození
Páně, v římském kánonu „ V tomto společenství slavíme posvátný den…“.
Dnes je možno žehnat víno. L. b.: bílá
Čt 28. 12.	Svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše: Gloria, preface o Narození Páně,
v římském kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný den…“. L. b.: červená
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Ne 31. 12.	Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Ranní mše: Gloria, Krédo,
preface o Narození Páně, v římském kánonu „V tomto společenství slavíme
posvátný den…“. Dnes je možno žehnat manželům. L. b.: bílá.
		 Při večerní mši: Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku.
Mše: Gloria, Krédo, perikopy vlastní: „Na začátku občanského roku“, preface
o Narození Páně, v římském kánonu „V tomto společenství slavíme posvátný
den…“. L. b.: bílá
Po 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE. Oktáv Narození Páně. Světový den modliteb za mír. Mše: Gloria, Krédo, preface 1. o Panně Marii („když
slavíme její Mateřství“), v římském kánonu „V tomto společenství slavíme
posvátný den…“
Út 2. 1.	Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů
církve. L. b.: bílá, žaltář 1. týdne
St
3. 1.	Nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. L. b.: bílá
So 6. 1.	SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo,
preface o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…“.
L. b.: bílá. Lze přesunout na neděli.
		 Tam, kde se nepřekládá Slavnost Zjevení Páně:
Ne 7. 1.	Svátek Křtu Páně. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá
		 Tam, kde se překládá Slavnost Zjevení Páně na neděli, se Svátek Křtu Páně slaví
následující pondělí.
		 Poté začíná liturgické mezidobí, 3. díl breviáře, žaltář 1. týdne
Panna Maria,
počatá bez poskvrny
prvotního hříchu (8. 12.)
„Jsem Neposkvrněné početí.“ – Tak
se představila Matka Boží Bernardettě
v Lurdech v roce 1858. To ještě tato
dívka nevěděla, co to znamená, že Panna Maria byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu, ani že 8. prosince 1854
byla papežem Piem IX. vyhlášena tato
pravda za článek víry (dogma).
Maria, pro vyvolení za Matku Božího Syna – Spasitele, „byla od Boha
obdařena dary hodnými tak velkého
úkolu. Anděl Gabriel ji při zvěstování
zdraví jako milostiplnou. Aby mohla
dát svobodný souhlas své víry ke svému vyvolení, které jí bylo oznámeno,
bylo třeba, aby byla cele nesena Boží
milostí.“
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Tato milost spočívala v dokonalém sjednocení s Bohem, jaké je možné jen v naprosté
bezhříšnosti. Od hříchu prvních lidí se všichni rodíme s dědictvím zvaným „dědičný hřích“
– představujícím jistou odloučenost od Boha a náklonnost ke zlému.
Papež Benedikt XVI. nám o svátku Neposkvrněného početí v r. 2008 připomenul spojitost se dvěma základními pravdami naší víry. První je pravda o dědičném hříchu a druhou
jeho přemožení Kristovou milostí. V té souvislosti poukázal, že na otázku o původu zla
odpovídá Bible v prvních třech kapitolách. Smrt vstoupila do světa až skrze závist ďábla,
který se nejen vzbouřil proti Bohu, ale svedl ke vzpouře i lidi. Bůh ve své lásce již tehdy
přislíbil ženu, jejíž svaté početí v lůně Anny je připomínáno dnešním svátkem.
Veliké obdarování, které Maria obdržela, bylo učiněno kvůli nám a předem pro zásluhy
Syna, aby se Bůh pro naši spásu mohl stát člověkem. Církev toto ve víře dávno chápala, ale
teprve roku 1854 vyslovil papež Pius IX. jako dogma: „Blahoslavená Panna Maria byla od
prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.“
S tímto katolickým dogmatem nesouhlasily odloučené církve, soustřeďující se především
na Bibli. Zde však evangelista Lukáš oslovuje Pannu Marii „MILOSTIPLNÁ“ – jak by mohla
být plná milostí, kdyby měla v sobě stín dědičné viny, který do této chvíle bránil člověku
k plnému spojení s Bohem? Proto je již v andělových slovech skrytá pravda, vyhlášená
Piem IX.
Liturgická oslava Početí Panny Marie se začala konat 9. prosince od konce VII. století
na Východě. Ve Španělsku je tato oslava udávána od VIII. století. Od IX. století byla šířena
řeckými osadníky v jižní Itálii a na Sicílii. V Irsku byl tou dobou svátek Neposkvrněného
početí slaven pod názvem „Velký svátek Panny Marie“. Na jihovýchodě Anglie jeho slavení zavedl ve své diecézi sv. Anselm z Canterbury v XI. století. U nás byl slaven již kolem
roku 1200. Františkáni svátek Neposkvrněného početí zařadili na generální kapitule v Pise
r. 1263 do liturgického kalendáře celého řádu. Na celou církev byl rozšířen v roce 1476 papežem Sixtem IV. a od dalšího roku byl uváděn v římském kalendáři. Papež Alexander VII.
v r. 1661 jasně označil, že se jedná o oslavu Posvěcení Panny Marie od prvního okamžiku
její existence.
Zdroj: www.catholica.cz
Přehled vánočních bohoslužeb na www.farnostprachatice.cz
a webových stránkách ostatních farností.

Kostel sv. Jakuba v Prachaticích

Štědrý den – neděle 24. 12.:
16:00 Dětská „půlnoční“ mše
24:00 Půlnoční mše sv.
Nový rok – pondělí 1. 1. 2018:
9:30 Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky při slavnostní mši sv.
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Life update
Objetí je prostě B(b)oží
Stojím v neonatologické JIP mezi spoustou inkubátorů.
Stojím a na každého malého človíčka chviličku kouknu, ale
mou pozornost si vyžádal jeden malý chlapec uložený, stejně
jako ostatní, v příjemném pelíšku. Alespoň na pohled a dotyk působil příjemně. Z malého Božího stvoření kouká zpod
několika vrstev peřinek s dětskými motivy červená hlavička
a ručičky, které se každou chvíli společně s nožičkami natahují jakoby v křeči. Nesleduje
mě, protože na to je jeho vývoj ještě nedostačující. Jeho oči jako by brouzdaly po stropě. Ale
mám pocit, že mou maličkost sklánějící se nad ním cítí. Možná se mi to zdá a jen si přeju,
aby o mně věděl. Aby věděl, že tam neleží jen tak sám, že jsem tam s ním, ačkoli mě nevidí.
To klubíčko plínek vypadá velmi zranitelně, ale nějakým způsobem už jej vidím, jak bude
jednou běhat, jak si bude hrát a jaká osobnost z něj určitě bude. Už teď je to jedinečná osobnost, osobnost s citem a rozumem, a ačkoli zrakem své rodiče nepoznává, dotykem ano.
Na hlavičce jej proto hladí jen a pouze rodiče, zato personál nemocnice v případě jakékoli
manipulace či rehabilitace malého vždy pozdraví podržením pravé ručičky. Ano, equinozní
noha rehabilitaci potřebuje, ale taky něco, co není na první pohled vidět, a to hluboké,
klidné dýchání co největší částí plic, a nesmíme zapomenout ani na uvolnění křečovitých
ručiček drážděných vším tím, co se kůže novorozence dotýká. Rehabilitace u něj nepředstavuje nic složitého a obtížného.
Položení mé ruky na jeho hrudníček a přiložení rukou k tělíčku mi oplatil pokusem
o zívnutí, pak pokusem o úsměv (teda pro mě to úsměv byl!) a za chvilku mi už v klidu a bez
jakéhokoli napnutí jeho hluboký dech pravidelně nadzvedal ruku.
Objetí. Ano, stačilo objetí, dotyk, který může ovlivnit kineziologicý vývoj dítěte. Je to
objetí, které léčí jakékoli bolístky a rozbitá kolena. Je to objetí, kterým se loučíme s přáteli.
Objetí, které nám dává pocit bezpečí. Objetí, které nám podle dětské psycholožky paní
PhDr. Jiřiny Prekopové umožňuje vybouření se z hněvu a uklidnění. Je to objetí, které je
náplastí na jakékoli zranění, které nás dokáže nabít a dodat sílu. Objetí…
Je to prostě jeden z výrazů lásky, kterou si v objetí předáváme navzájem. Lásky, kterou
cítíme v otevřeném náručí. Lásky, kterou si máme navzájem předávat a kterou i my se
máme nechávat naplňovat a proměňovat. Proměňovat Bohem, protože to On je láska!
Ano, ačkoli ho nevidíme, protože toho zatím nejsme schopni, máme šanci, abychom Jej
cítili. On chce, abychom o Jeho přítomnosti věděli. Abychom věděli, že nejsme na ten boj
života sami, opuštění jak v inkubátoru bez maminky. Ano, jsme pro zlo zranitelní, ale Jeho
náruč dokáže vyléčit cokoli. To, co je vidět (podobně jako equinózní nožička), ale i to, co na
nás druzí na první pohled nepoznají a o čem ví jen Bůh. Jen se Mu do Jeho léčby musíme
odevzdat a věřím, že s Ním budeme jednou plně připravení na ten pravý život u Něj – už
mimo ten náš pozemský inkubátor.
Ale máme stále co se učit, neboť, jak říká Abbe Piere: „Život je trocha času, který nám byl
dán, abychom se naučili milovat a připravili se tak na setkání s Věčnou láskou.“ K. Mrvíková
7

Slovo vikáře
Adorace – Pojďme, pokloňme se Pánu!
Klanění se Nejsvětější svátosti je v katolické církvi tradicí starou mnoho století. Věříme, když kněz při mši svaté pronáší Ježíšova slova proměňování nad chlebem a vínem, že k tomuto
proměnění skutečně dojde, a od této chvíle už nehovoříme
o chlebě a vínu, ale o Těle a Krvi Kristově. Naplňujeme
tak Ježíšova slova, která pronesl při poslední večeři, kdy
vyzval své učedníky ke stálému zpřítomňování této jeho
památky.
Kristus proměnil chléb a víno proto, abychom ho přijímali jako pokrm a nápoj. Protože však dochází k trvalé
proměně, můžeme se Tělu Kristovu také klanět i mimo mši
svatou. Věříme totiž, že je to živý Pán mezi námi.
Existují teologové a liturgisté, kteří tvrdí, že adorace je něco
překonaného a že je potřeba se plně soustředit na vnímání Eucharistie jako pokrmu a nápoje. Naštěstí to však není převažující názor a klanění se Nejsvětější svátosti dál zůstává pevnou součástí zbožné modlitby mnohých katolických křesťanů.
Nejde popřít, že na adoraci vyrostli mnozí světci. Nelze si také nevšimnout, že tato forma modlitby je velmi přitažlivá pro mladou generaci. Připomeňme si například adorace
s papeži na Světových dnech mládeže, za účasti statisíců mladých lidí, v naprostém klidu
a soustředění.
Mezi velké ctitele Nejsvětější svátosti patřil také náš sv. Jan N. Neumann, pro něhož
byla adorace zdrojem síly pro plnění náročného misionářského a biskupského poslání.
Věděl také, že adorace posvěcuje nejen kněze, ale že je vhodná jako prostředek posily a posvěcení pro každého křesťana. Proto se jako biskup rozhodl ve své diecézi zavést 40tihodinovou adoraci, která se konala postupně v jednotlivých farnostech. Nebyl prvním, kdo
zavedl tyto pobožnosti, ale navázal na práci kněží a biskupů v různých dobách a na různých
místech, například na velmi požehnané působení sv. Filipa Neriho, římského světce 16.
století.
Když jsem v červenci letošního roku nastupoval do Prachatic a dozvěděl jsem se, že
se zde 40tihodinová adorace koná každý první víkend v měsíci, přiznám se, že jsem měl
po zkušenostech z předcházejících farností trochu obavy, zda je možné čas adorace obsadit dostatečným počtem adorantů. Pokud totiž není zajištěno, aby se před vystavenou
Nejsvětější svátostí stále někdo modlil, není možné adoraci konat. První zářijový víkend
(o prázdninách se adorace nekoná) mě však přesvědčil o tom, že to možné je. Sice se někteří
adoranti zapisují až na poslední chvíli, ale zbožné duše nakonec zaplní i ty nejnáročnější
hodiny po půlnoci a v časných ranních hodinách. Nyní už máme společně za sebou tři tyto
adorace a musím říci, že mě jejich konání naplňuje velkou duchovní radostí. Snažím se co
nejčastěji na adoračním místě během výstavu zastavit a vidím často i několik lidí, jak se
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s velkým soustředěním modlí za všechno to, co
mají na srdci, s důvěrou, že je Pán v Nejsvětější
svátosti vidí, slyší a je s nimi.
Každý z nás má mnoho starostí a trápení,
máme okolo sebe lidi, kteří potřebují pomoci prostřednictvím modlitby. Často slyším nářky na to,
že na modlitbu nemáme čas, a když čas máme, tak
nemáme klid a nemůžeme se soustředit. Adorace
ve vestibulu fary probíhá v naprostém klidu a tichu a máme tak všichni možnost se soustředěně
modlit za své potřeby libovolně dlouhou dobu.
Můžeme si také vzít k srdci výtku Pána Ježíše, kterou řekl svým učedníkům v Getsemanské zahradě:
„To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?“
Kdo zná vnitřní radost z klidné a soustředěné
modlitby při adoraci, jistě se bude snažit využít
každou chvíli k tomuto krásnému setkání s naším
Pánem.
P. Petr

Tříkrálová sbírka 2018
Podobně jako v předcházejících letech, i tentokrát počátkem ledna
se k vašim domovům přiblíží Tři králové. Prostřednictvím jedné z nejznámějších českých koled vás malí králové a královny chtějí podarovat
dárky i zpívaným přáním pokoje, radosti a lásky. Tato ojedinělá sbírka
je mimořádná právě svým osobním kontaktem s lidmi.
Tříkrálová sbírka proběhne v Prachaticích a přilehlých obcích ve dnech 1. až 14. ledna
2018. Zahájení tříkrálové sbírky a žehnání koledníkům se uskuteční dne 1. ledna 2018 při
slavnostní mši sv. od 9,30 hod v kostele sv. Jakuba v Prachaticích.
V rámci tříkrálové sbírky budete opět moci darovat finanční příspěvek do zapečetěných
kasiček, s kterými k Vašim domovním prahům a na ulicích budou přicházet koledníci v kostýmech Tří králů.
Tříkrálová sbírka představuje pro Farní charitu Prachatice každoročně velkou finanční pomoc. Tak jako v předešlých
letech bude i výtěžek z další sbírky věnován především na
podporu sociálních služeb, které Farní charita Prachatice
provozuje.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem dárcům za
jejich finanční příspěvky a vstřícný přístup ke koledníkům.
Lucie Bastlová, koordinátorka sbírky, 731 604 441
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice, 731 604 442
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Svátost smíření
Jak často se mám zpovídat?
Občas se mě lidé ptají, jak často mají chodit ke svaté zpovědi. Na to je těžká odpověď
– záleží na mnoha okolnostech. Kodex kanonického práva stanovuje minimum: v kánonu
989 říká, že „každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za
rok vyznat své těžké hříchy.“ (Starší církevní zákoník uváděl, že to má být v době velikonoční;
to tehdy znamenalo od Popeleční středy do slavnosti Nejsvětější Trojice. V současném už
toto upřesnění není.). Co když si ale někdo žádného těžkého hříchu vědom není? Platí tato
povinnost i pro něj? V předcházejícím kánonu (988) je stanoveno: „§ 1. Křesťan je povinen
vyznat co do druhu a do počtu všechny své těžké hříchy spáchané po křtu a dosud rozhřešením
přímo neprominuté ani nevyznané v jednotlivém vyznání, kterých si je vědom po pečlivém zpytování svědomí. § 2. Doporučuje se křesťanům, aby vyznávali i lehké hříchy.“
Většinou není snadné posoudit, který hřích je těžký a který ne. Do úvahy vstupuje řada
okolností, často subjektivních. Jen pro příklad: když se kněz dopustí téhož přestupku jako
člověk, který knězem není, je jeho vina bezpochyby mnohem závažnější. Podobné je to
s rodiči a jejich dětmi. Když se někdo zaváže slibem a poruší ho, je to těžší hřích, než kdyby
udělal totéž, ale žádným slibem vázán nebyl. K tomu přistupují další okolnosti: věk, stupeň poznání, předchozí výchova, společenské zázemí, psychické zdraví, apod.: „Z praxe je
dobře známo, jak velký vliv na rozhodnutí člověka má rozrušení, polobdělý stav, mylné svědomí,
připuštěné pohoršení, pohrdání přikázáním, účel jednání, ale také předvídatelná škoda. V otázce
závažnosti hříchu se často pohybujeme v šedé zóně neurčitosti a musíme se spokojit s pravděpodobným úsudkem. Vina nezávisí jen na tom, co člověk (vědomě a dobrovolně) vykonal nebo
opomenul vykonat, ale také na jeho duchovní úrovni, v jejímž světle viděl intenzitu spáchaného
zla. U kolébky každého hříchu je konkrétní, zodpovědný člověk, který se nemůže beze zbytku
schovávat za neosobní faktory nebo struktury, i když současná teologie uznává jejich značný vliv
na mravní život člověka. Pomoc pro orientaci nám poskytuje Písmo, rozumová úvaha i životní
zkušenost.“ (Jiří Skoblík: Nova et vetera pro zpovědníka).
Z těchto úvah snad smíme vyvodit závěr, že požadavek zpovídat se alespoň jednou za
rok se vztahuje na každého křesťana. A také stále platí, že pokud si je někdo vědom těžkého
hříchu, nebo má pochybnost, zda jeho hřích nebyl těžký, má přistoupit ke svátosti smíření
co nejdříve, jak je to možné.
Otázku „Jak často?“ však nekladou lidé, kteří by se chtěli spokojit jen s minimem, splnit
povinnost a dost. Jde jim o duchovní růst – růst jejich víry a lásky k Pánu Bohu. Vědí, že ve
svátosti smíření nejsou nejdůležitější hříchy, ale Boží dar, milost posvěcující a pomáhající.
Touží zakusit Boží milosrdenství, ujistit se o svém přijetí Bohem. Takové svaté zpovědi se
říká „zpověď ze zbožnosti“.
„Lehké hříchy mohou být odpuštěny i mimo rámec svátosti smíření různým způsobem, např.
mší svatou, svatým přijímáním, ostatními svátostmi, svátostinami, modlitbou, dokonalou nebo
nedokonalou lítostí, kajícími úkony, posty a almužnami, nebo jinými skutky lásky. Odpuštění
lehkých hříchů skrze svátost smíření však vyniká mezi všemi jinými prostředky jako jistější a účinnější.
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Pius XII. oceňuje zpověď ze zbožnosti jako
prostředek, podporující sebepoznání, prohlubování pokory, zasahování mravní slabosti
u kořene, očištění svědomí, posilu vůle, boj
proti nedbalosti a vlažnosti. Usnadňuje se jí
duchovní vedení a rozmnožuje milost.
Za hlavní důvod zpovědi ze zbožnosti lze
označit to, že před Bohem nestojí hřích, který
lze ve vyznání poměrně snadno popsat, ale
hříšník, jehož skutečná duchovní situace lidskému poznání uniká. Vždy je možno počítat
s tím, že hřích nemusel být dosud ve svém
kořenu plně zasažen, i když byl jako čin odpuštěn. Benedikt XIV. vyzdvihuje také dobrovolné zahanbení kajícníka.“ (Skoblík: Nova et vetera).
Osobně doporučuji zpovídat se alespoň čtyřikrát za rok: před Vánoci, v závěru postní
doby (před Velikonoci), na začátku prázdnin a po prázdninách, na začátku školního roku.
Tím nesnižuji ani jiné příležitosti, např. kolem Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, kdy
máme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, nebo o neděli Božího milosrdenství (2. velikonoční), nebo při zvláštních příležitostech, které stanoví Svatý stolec (pouť
Jubilejního roku, apod.) – v poslední době je jich čím dál víc. Velmi dobré je vykonat svátost
smíření při návštěvě některého poutního místa, když ho navštívíme např. o dovolené.
Přimlouvám se také za to, abychom si každý co nejdříve vykonali pobožnost devíti po
sobě jdoucích prvních pátků v měsíci ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, podle zaslíbení,
které dal Pán svaté Markétě Marii Alacoque (psal jsem o ní podrobněji v říjnovém čísle roku
2010 v rubrice Z liturgického kalendáře). Zvlášť pro mladé lidi se může stát zdrojem síly
zůstat věrný Kristu, zachovat si čistotu i v prostředí prosáklém žádostivostí a účinně hájit
křesťanské mravní zásady. Vím, že je to obtížné – pro nedostatek kněží i proto, že právě
pátky a soboty bývají plné různých mimoškolních aktivit – ale stojí to za to.
Letošní 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě nám připomnělo slib, který dala
Matka Boží těm, kdo budou uctívat její Neposkvrněné Srdce: „Slibuji všem, kdo se po dobu
pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15
minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi,
které potřebují ke spáse své duše.“ S nezměrnou velkorysostí slíbila Nejsvětější Panna tu
nejúžasnější milost, milost všech milostí, milost vytrvání až do konce.
Pro úplnost je třeba dodat, že v určitých případech může být příliš častá svatá zpověď
i na škodu – tam, kde hrozí nebezpečí skrupulozity. Takoví lidé (a není jich málo) trpí strachem nebo nutkavým pocitem, že se nevyznali dobře, že na něco zapomněli, že jim kněz
špatně rozuměl a že jim Pán Bůh kvůli tomu nemůže odpustit – jsou nešťastní, nejraději
by přicházeli každý druhý den a když to nejde, tak aspoň telefonují … Takové je třeba velmi
laskavě brzdit a probouzet v nich důvěru v Boží milosrdenství. Takže otázka jak často se
mám zpovídat, položená vlastnímu zpovědníkovi, je jistě velmi oprávněná.
P. Pavel Liška
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Křížové cesty
Křížové cesty v Čechách a na Moravě
České výtvarné umění nezůstalo pozadu za vývojem v ostatních katolických zemích.
K velkému obratu v českém umění došlo za dob nástupu Lucemburků na český trůn. Ti
přinesli silný vliv francouzského umění, nejen výtvarného. Praha již za doby Jana Lucemburského, ale hlavně jeho syna krále Karla a později císaře Karla toho jména čtvrtého se
stala kulturním centrem, které nejen přijímalo inspiraci ze zahraničí, ale vysílalo nové
umělecké podněty za hranice naší země. Pašijové téma se objevovalo jak v jednotlivých
dílech malířských i sochařských, tak také v celých cyklech, které vyprávěly příběh Panny
Marie a Ježíše Krista.
Prvním z christologických cyklů vzniklých na české půdě byl soubor devíti deskových
obrazů připisovaný neznámému tvůrci z poloviny 14. století, kterého označujeme za Mistra
vyšebrodského oltáře. Objednatelem díla byl královský komoří Petr I. z Rožmberka, jehož
klečící postavu autor zachytil ve scéně Narození Páně, kde drží model chrámu a u jeho
nohou je opřen štít s pětilistou růží. Malířská dílna mistrova se nacházela na dvoře mladého krále Karla. Je pravděpodobné, že umělec prošel italskou gotickou školou ovlivněnou
Giottem a jeho žáky. Do jeho obrazů již vstupuje náznak prostoru a oživení přírodními motivy. Cyklus vypráví příběh Panny Marie na třech deskách, na dalších třech pašijový příběh
Kristův, který byl později tématem křížových cest, a v další trojici počínající Vzkříšením je
zachycena tzv. Via Lucis – cesta světla.
Ke konci 14. století vzniká další christologický cyklus z rukou umělce, který je podle svého nejznámějšího díla – oltáře chrámu svatého Jiljí při augustiniánském klášteře v Třeboni
– označován jako Mistr třeboňského oltáře. Je již představitelem „krásného slohu“, který
se projevuje ladností postav a líbezností zejména ženských tváří. Navíc se v jeho obrazech
objevuje náznak šerosvitu zjemňujícího obrysové linie.
Nastupující styl renesance se v českém prostředí
projevuje hlavně v sochařských dílech. Vysoké reliéfy
hraničící až s volným sochařským dílem líčí scény Oplakávání – Snímání s kříže. Jsou kromě tradičních postav
mrtvého Ježíše, jeho matky, Maří Magdaleny, svatého
Jana, Dismase a Josefa Arimatejského zaplněny mnoha
dalšími postavami. Tak vzniká dílo Mistra Oplakávání
ze Žebráku nebo Mistra Oplakávání ze Zvíkova. První
z nich byl patrně českobudějovický řezbář, jehož dílem
je také oltář z kostela v Korkusově Huti u Vimperku
umístěný v Alšově jihočeské galerii. Druhý pak náležel
do oblasti Kašperských Hor a Sušice.
Křížové cesty umístěné v krajině a připomínající jeruzalémskou cestu se u nás objevují až počátkem
Římov
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17. století v pobělohorské době. Vedou
zpravidla do kopce, kde na vrcholu stojí
poutní kaple, nebo vedou ke dvanáctému zastavení – Ukřižování – a pokračují k Božímu hrobu. Počet zastavení
nebyl ustálen. V německých zemích se
omezoval na pět zastavení, jiné měly
naopak větší počet kaplí nebo Božích
muk. V řadě případů byly výklenkové kaple časem doplňovány. Ustálený
počet čtrnácti zastavení byl na popud
řádu františkánů schválen papežem
Inocencem XI.
Nejstarší křížovou cestou v Čechách
a na Moravě je cesta na Svatý kopeček
nad Mikulovem. Na své náklady ji ne- Mikulov
chal stavět olomoucký biskup kardinál
František Dietrichstein ve dvacátých letech 17. století jako výraz poděkování za překonání
morové epidemie. Současně byla stavěna kaple svatého Šebestiána, jednoho z patronů –
ochránců proti moru. Tradice poutí na Svatý kopeček byla bohatá po celé 17. a téměř celé
století 18. až do doby josefínských reforem, kdy byla přerušena. Křížová cesta nebyla v následujících letech odsouzena k zániku, neboť byla na území dietrichsteinského panství.
V 19. století byla opravena mikulovským proboštem Barensteinem.
Další křížovou cestu vzniklou spolu s poutním areálem Panny Marie Loretánské bychom
nalezli na opačném konci naší země, ve Starém Hrozňatově. Cesta dlouhá několik kilometrů připomínala
jeruzalémskou pašijovou cestu Via Dolorosa. O její založení se zasloužil rektor chebské jezuitské koleje Jan
Jiří Dasselmann spolu s hraběnkou Marií Františkou
z Heisensteinu, která přispívala bohatými dary na její
stavbu. Také šlechtické a měšťanské rodiny nešetřily
finančními příspěvky.
Mezi nejstarší křížové cesty patří také cesta v jihočeském Římově, která má 25 zastavení. Její kaple jsou
postaveny ve stejných vzdálenostech od sebe jako cesta jeruzalémská, která připomíná jednotlivé události
Kristovy cesty na Golgotu. Bližší údaje o římovském
Mistr Vyšebrodský
poutním areálu naleznete v dřívějším čísle našeho časopisu (6 – únor 2013).
Vyprávění o českých poutních cestách bude pokračovat dále a přiblíží se k nám v čase
i prostoru. Budeme putovat po západočeských a jihočeských křížových cestách, až se dostaneme do kraje šumavského a Pošumaví.
MFK
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Jak se daří
P. Václavu Hesovi
(v našem vikariátu působil na Vimpersku)
Nejprve trochu historie. Jaké byly Tvoje vimperské začátky?
Od 1. července 1983 jsem byl jmenován kaplanem ve Vimperku. Tehdy tam byl farářem
a vikářem prachatického vikariátu P. Rudolf Kohout a spolu s ním bydlel na vimperské faře
ještě P. Jan Preisler. Převzal jsem od P. Rudolfa žlutou škodovku a jezdil jsem na bohoslužby
na Kvildu, do Horní Vltavice a dalších míst v šumavském pohraničí. V srpnu 1985 P. Kohout
zemřel a já jsem byl k 1. 11. jmenován jeho nástupcem – vimperským farářem. Zůstal jsem
tak ve Vimperku dalších 13 let, od r. 1992 jsem pak byl i okrskovým vikářem. Bylo to moje
první kněžské působiště a tedy také „první láska“, a tak mám mnoho krásných vzpomínek
a také více dobrých přátel z té doby.
Kde jsi dál působil v kněžské službě?
Na podzim r. 1998 vyvstala akutní potřeba obsadit místo faráře v Táboře a biskup Antonín Liška se rozhodl mne tam poslat. Dalších skoro 13 let jsem tedy strávil v tomto
„husitském“ městě, od 1. 1. 2000 i jako vikář táborského vikariátu. Husitské dědictví se
tam projevovalo mj. v rozsáhlé ekumeně, tedy v častém setkávání i společném slavení bohoslužeb s bratry a sestrami z 8 křesťanských církví. I na to rád vzpomínám.
V červnu 2011 byl na kněze vysvěcen P. Tomas van Zavrel, který tehdy působil jako jáhen
v Táboře, a od 1. 7. t. r. jsme byli spolu posláni do Sušice. Tam jsme spolu strávili 5 let a měli
jsme na starosti – za pomoci kapucínů, jáhna Jiřího Voráčka, 2 pastoračních asistentů a 2
katechetů – 16 farností tamního obvodu. Sušice je živá farnost s mnoha aktivitami, bylo
tam fajn!
O slavnosti Panny Marie Nanebevzaté, 15. srpna 2016, jsem se pak přestěhoval do Týna
nad Vltavou, který je mým současným působištěm.
Mění se nějak tvůj vztah s Bohem?
Život s Bohem je každodenní proces, setkávání, hledání, naslouchání … Mění se podle
okolností, ale i životních zkušeností, mění se i vlivem setkání s různými lidmi … A je moc
dobře, že se stále mění a vyvíjí!
Jaké máš v životě priority?
Když jsem byl svěcený na kněze, vybral jsem si na primiční obrázek větu z Horského
kázání: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude dáno
navíc“ (Mt 6,33). Vnímám jako důležité hledat, ptát se, chtít porozumět – a na prvním
místě Božím skutečnostem.
Později mne zaujala věta z Lukášova evangelia, kterou míváme napsanou nad našimi
Betlémy: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ (Lk 2,14). Zkráceně:
sláva Bohu – pokoj lidem. O toto dvojí bych se chtěl snažit.
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A v poslední době se často zabývám myšlenkou, že Ježíš kromě výkupné smrti na kříži přišel
zformovat společenství učedníků.
Tím směrem mj. ukazují jeho slova Petrovi: „…na té skále postavím svou církev“ (Mt 16,18). Ne
církev jako instituci, úřad, správce budov a dalšího majetku, ale
společenství bratří a sester, těch,
kteří Ježíšovi poctivě každý den
naslouchají, snaží se ho pochopit
a vytvářet mezi sebou opravdu
krásné rodinné vztahy.
Co chceš podporovat ve
svých farnostech? Máš nějaké
plány?
Dá se říct, že právě ty 3 body, o kterých jsem právě mluvil: stále hledat, usilovat o slávu
Boží a pokoj mezi lidmi, a rozvíjet farnost jako společenství bratří a sester. Kteří se nepodezírají, nepomlouvají, neuzavírají do sebe, nebojí se (migrantů, blbých politiků ani nemoci
a smrti), ale jsou rádi spolu i s Bohem.
Jak regeneruješ své síly?
Mám celkem dost času pro sebe, mohu si dovolit téměř každý den hodinovou procházku
s růžencem, rád se vypravím do přírody … V tomhle ohledu se cítím trochu jako řeholník,
který má dost prostoru pro harmonizování těla a duše, a tak nehledám žádné další způsoby.
Máš nějaké přátele? Trávíš s někým dovolenou?
Je dost lidí, se kterými se rád potkám a popovídáme o různých tématech, zvláště o církvi (společenství bratří a sester v Kristu) a o našich názorech na současný život – v církvi
i ve společnosti. Ale přátele, se kterými bych trávil dovolenou, nemám. Pravidelně každý
měsíc se setkávám také se svým zpovědníkem a je to vždycky velmi obohacující a radostné
společenství.
Jak probíhá tvůj den?
Po mnoho let – ve Vimperku, Táboře i Sušici – jsem měl kaplany a zvykl jsem si začínat
den společnou modlitbou breviáře. Teď v Týně nad Vltavou se ho zatím modlím sám, jen
v pátek se ke mně připojují 3 pracovnice Farní charity.
Po snídani se obvykle věnuji záležitostem farní administrativy, studiu církevních dokumentů, přípravě na homilie a různá setkávání či společenství apod.
Po obědě si rád udělám procházku do blízkého okolí Týna, při které se modlím růženec
a promýšlím různá témata. Odpoledne v některé dny přicházejí lidé k přípravám na křest
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či svatbu, někdy k duchovním rozhovorům nebo svátosti smíření. Ve večerních hodinách mívám mši sv. střídavě v Týně nad Vlt.
a v okolních farnostech.
Každou neděli slavím na 3 místech nedělní bohoslužby a poté
jsem zván na oběd do některé rodiny ve farnosti. Máme rozpis
těchto obědů na ½ roku dopředu – to je skvělá tradice v této farnosti, umožňující více poznat život mých farníků.
Nepravidelné jsou pochopitelně pohřby, kterých je kolem 50 za
rok, také křty či svatby. Rád se účastním také studijních setkání
na Teologické fakultě JU a vikariátních setkání s kněžími a spolupracovníky – ve vikariátu Č. Budějovice-venkov i Tábor, do kterých
patří mé farnosti.
Je něčím odlišná farnost, ve které právě jsi?
Výborný je už zmíněný rozpis nedělních obědů! Ten je unikátní!
Také mám radost ze setkávání farníků ke společným modlitbám a rozhovorům – jedno
společenství seniorů, druhé maminek s dětmi, třetí nad biblí s jáhnem Karlem Sádlem. Ale
to bylo podobné i v předchozích farnostech.
Podobná je i zkušenost rozdílu mezi sídelní farností a menšími farnostmi v okolí, kam
dojíždím. Stále zřetelnější je, že nelze rozvinout plnohodnotný život v malých farnostech,
ale je potřeba intenzivně spolupracovat s centrem farního obvodu.
Co plánujete ve farnosti do budoucna podnikat?
Už v devadesátých letech, když tady v Týně nad Vlt. požehnaně působil P. František Pich,
se nejednou zmínil o „farních evangelizačních buňkách“, se kterými se setkal v italském
Miláně. Se stejným tématem přišel nedávno mladý oblíbený kněz P. Josef Prokeš z Vodňan.
Jde o podporu malých skupinek křesťanů, kteří se pravidelně setkávají k modlitbě a diskusi,
aby prohloubili svůj život s Ježíšem a byli schopni ho nabídnout také někomu ze svého
okolí. Do této aktivity bychom se chtěli také co nejvíce zapojit.
Co chceš vzkázat čtenářům JP?
Jsem moc rád, že jsem mohl prožít těch 15 let v blízkosti sv. Jana Nep. Neumanna a také
mezi vámi a velmi rád se s mnohými z vás zase setkám. Ozvěte se. A vytvářejte i na Šumavě
krásnou církev – opravdové společenství bratří a sester, kteří se mají rádi.
Připravila Viktorie Předotová

Den otevřených dveří s poděkováním koledníkům
a dárcům Tříkrálové sbírky.
Těšíme se na vás v Azylovém domě sv. Dominika Savia
ve Slunečné ul. 1135 v Prachaticích
ve středu 17.1. mezi 15.00 -18.00h.
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Nové Hutě

Poprvé jsem o hřbitově v Nových Hutích slyšel v souvislosti s tragédií, kterou v povídce
Bílý samum popsal Karel Klostermann. Co je vlastně samum? Je to horký vysušující vítr
vyskytující se převážně v severní Africe a na Arabském poloostrově. V Klostermannově povídce je zmiňován chlapec Bertoušek, který našel v jednom časopise obrázek hledačů obětí
pouštní bouře v momentě, kdy našli udušenou skupinku dětí. Jejich vysušené obličeje ho
děsily a zároveň přitahovaly. Vznikla z toho posedlost a zároveň představivost, že to zažije
na vlastní kůži. Tento hoch byl jednou z obětí bílé šumavské vánice – proto bílý samum.
Na cestě mezi Pasekami a Novými Hutěmi mělo ve vánici umrznout šestadvacet dětí.
Dokonce spisovatel Ladislav Stehlík vzpomněl, jak mu jeho přítel ukazoval na tomto hřbitově v té době již zanedbaný hrob, ve kterém byly tyto děti společně pochovány, a v devadesátých letech minulého století dokonce státní správa uvažovala o stavbě pomníku. Jenže
následné pátrání ukázalo, že zachycený příběh, jenž se měl odehrát někdy kolem roku 1880,
není nikde evidován. V úředních, policejních
či církevních spisech o něm není ani zmínka
a nikde se neobjevuje záznam o úmrtí většího počtu dětí v jeden den. Nicméně i tak
stálo za to se na tento na okraji obce stojící
hřbitov vypravit.
Kostel v Nových Hutích byl postaven až
v roce 1904 a hřbitov, jenž je od kostela vzdálen jen pár set metrů, začal sloužit o chvíli
později. Vyprávěl mi kostelník, že s prvním
knězem Johannem Zoubkem sem přišla
i kostelníkova babička jako farní hospodyně,
neboť byli nějak spřízněni. A ta z okna chalupy, kde s knězem bydlela, spatřila na kraji
vsi několikrát po sobě velkou bílou světelnou
kouli. Kněz se pak na to místo chodil modlit
a rozhodl, že hřbitov bude právě tam. Kde
se ta koule zjevovala a kam se chodil modlit,
najdete snadno. Je tam dnes velký dřevěný
kříž a pod ním Zoubkův hrob. Ještě jednu
tajemnou historku jsem o tomto místě slyšel. Jakýsi člověk prý ukradl ze hřbitova náhrobní kámen. Krátce nato se mu narodilo
dítko, ale postižené. Říkalo se, že je to trest
za onen čin.
Jak bylo řečeno, tento čtvercový, dřevěným plotem ohraničený hřbitov není příliš
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starý a navíc byl po odsunu dost zdevastován.
Pásly se zde krávy, pobíhali kohouti. Jen díky
péči kostelníka a předtím jeho rodičů zcela nezanikl. A tak, i když se Nové Hutě mohou pochlubit
hned několika slavnými rodáky (věhlasný převaděč Kilián Nowotny či světoznámý umělec, propagátor česko-německého soužití a čestný občan
Prachatic Otto Herbert Hajek), jejich hroby zde
nenajdete. Hrob Nowotnych tu sice je, jde však
o prarodiče kněze Bruna Nowotneho, který byl
odsunut jako jinoch a dnes po část roku obývá zdejší faru a slouží bohoslužby. Avšak svůj
věčný sen zde sní například kapelník Stadler či známý učitel Sager. Když jsem si z náhrobků opsal do sešitu pár jmen a pak se doma podíval do databáze německých autorů a různě
činných lidí, většinu z nich jsem tam dohledal. V roce 1945 byli vyslýcháni a posléze mučeni
Franz Eibner a jeho dcera Francizka, která nebyla po vůli veliteli finančníků Brousilovi.
Zmrzačené je odvezli ke Kyzu, kde byli zastřeleni a pak pohřbeni za hřbitovní zdí ve Zdíkovci. Po roce 1990 převezli ostatky do Nových Hutí. I s poznámkou, že pocházeli z Nových
Hutí a jejich předci jsou zde pochováni.
V bývalé márnici v rohu hřbitova je zřízená „domovská světnička“ vypovídající o historii
obce. A našel jsem zde i jeden velice zajímavý hrob. Snad ani ne tím, že je na něm obrázek
vojáka v německé uniformě, ale stylem, jakým byl opraven. Chybí mu totiž střední část,
a tak jsou oba konce uchyceny do železné konstrukce. Jestliže popis moc působivě nevypadá, pohled na tento zmrzačený a přesto živý a s láskou udržovaný pomník vypovídá
nejenom o nás, ale o historii celé této nádherné krajiny.
JP

18

19

Stalo se
Ohlédnutí za listopadem ve Farní charitě
V Charitním domově sv. Dominika Savia si maminky s dětmi užily tance v podobě hodiny Zumby a diskotéky. Pohybové
akce završilo cvičení s pohádkou, při kterém si děti přečetly pohádku „O kaštánku“ a pohybovými prvky předváděly symboly
z předčítané pohádky. Všichni si zkusili vyrobit noční oblohu
z papíru, kdy vlastnoručně proděravěný papír přiložený k cloně
lampičky vytvářel na zdi
zajímavé obrazce. Kreativitu uplatili při tvorbě
zvířátek z ovoce a halloweenském dlabání dýní.
Trochu strachu, ale i zábavy děti zažily při stezce
odvahy a strašidelném malování na obličej.
V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí se konala beseda s pracovnicí PMS Prachatice
Mgr. Květou Sekyrovou. Tématem besedy bylo „Dohled probačního úředníka“. Další vydařenou akcí bylo v rámci Kurzu ručních prací vyřezávání dýní. Akcí mimo prostory azylového
domu byla návštěva filmového představení v Českých Budějovicích. Při Gastronomickém
odpoledni si uživatelé upekli husu s knedlíkem a zelím.
J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
Památka zemřelých na hřbitově ve Starých Prachaticích 2. 11. 2017

20

Stalo se
Boromejky v Č. Budějovicích
U příležitosti 180. výročí působení Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách
byly sestry boromejky pozvány v neděli 5. 11.
od 17 h. na tichou adoraci do kostela Svaté Rodiny v Českých Budějovicích u příležitosti svátku sv. Karla Boromejského. Tento nově opravený studentský kostel jako součást komplexu
budov současného Biskupského gymnázia JNN
býval jejich majetkem a domovem. Následná
večerní mše sv. v klášterním kostele Obětování Panny Marie byla sloužena za všechny sestry
této kongregace a také za děti z bývalého sirotčince od kostela Svaté Rodiny.
Víkend pro děti na Ktiši – „Dušičkové zastavení“
V listopadu jsme se s dětmi vypravili do DCŽM Ktiš. Během víkendu jsme se zamýšleli
nad hodnotou pozemského života i jeho konečností. Díky páteční hře, kterou nám připravila mládež z prachatické farnosti, jsme si uvědomili, jak důležitá je pro nás víra ve vzkříšení
a naše putování do „nebe“!
Děkuji všem, kdo se dětem věnovali.
katechetka Lenka
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Pouť do Svaté země
Negevskou pouští na Sinaj
Za okny autobusu je černočerná tma, kužely reflektorů z ní vykrajují před řidičem jen
pár metrů asfaltu. V polospánku vnímáme hlas průvodce, který se nám snaží popsat to,
co právě nevidíme: „Téměř celou jižní polovinu státu Izrael tvoří Negevská poušť. Většinou je
písečná a kamenitá, jižně od Gazy i solná. Rozhodně nejde o rovnou náhorní planinu. Je to velice
členitá krajina nízkých pahorků, skalnatých vrchů, pozvolných svahů i kaňonů a vádí (vyschlých
koryt řek). Nejzajímavějším úkazem jsou její tři krátery: Ramon, největší svého druhu na světě,
Hagadel a Hakaton. První dva jsou protáhlého tvaru, poslední, nejmenší, je kruhový. Obvykle
bývají krátery buď sopečného původu, nebo jsou depresí (terénní sníženinou) způsobenou pádem
meteoritu. Krátery v Negevské poušti však vznikly převážně působením eroze (odnosu nerostného
materiálu a půdy vodou a větrem) a jinými rušivými vlivy trvajícími miliony let. Tomuto typu
depresí se říká makhteš. V jižní části je horninové podloží Negevské pouště překryto mocnými
vrstvami spraše. Ta je velmi úrodná a při správném zavlažování již ve starověku dovolovala zemědělské využití pouště.“
To jsou samé místopisné údaje, které lze najít v každém podrobnějším turistickém
průvodci. Nás však víc zajímá role této pouště v dějinách spásy. Název Negev se v Písmu
vyskytuje jen ojediněle. Spíš se setkáme se jmény jeho částí: poušť Faran, poušť Sin (pravděpodobně na počest měsíčního boha Nannar-Sina, který byl na Blízkém východě po celá
tisíciletí velmi uctíván; jeho jméno nese i řada jiných lokalit). Tudy procházeli Izraelité na
své pouti z Egypta do zaslíbené země. V dálce po pravici tušíme oázu Kadeš (Kadeš-Barnea).
Kolik se toho tam stalo! Odtud vyslal Mojžíš zvědy na průzkum Kanaánu. Tam reptali proti
Hospodinu, že i Mojžíš a Áron se nechali strhnout k nevěře. Tam zemřela Miriam. Vypráví
o tom 4. a 5. kniha Mojžíšova. Byla to po Sinaji druhá nejdůležitější zastávka celého čtyřicetiletého putování.
O významu pouště pro formování vztahu člověka k Bohu jsme mluvili, už když jsme
putovali z Jericha do Jeruzaléma a navštívili klášter sv. Jiří ve vádí al-Qilt (viz: únor 2014).
Teď bych rád připojil pár dalších myšlenek: „Poušť není člověku nakloněna, je místem smrti.
V Písmu představuje součást nutné výchovy těch, kteří jí po odchodu z Egypta procházejí; stávají
se v ní Božím lidem. Je místem znovuzrození. Nevznikl snad svět právě tak, že původní beztvarý
a pustý chaos byl postupně uspořádán (Gn 1-2)? A nemáme si představovat nové stvoření v době
Mesiášově jako poušť, která rozkvete (srv.
Iz 35,1-2)?
Poušť je místem velkých Božích zjevení,
v ní se Bůh projevuje jako ten, kdo mluví.
Na poušti spatří Mojžíš hořící keř a je mu
zjeveno Boží Jméno (Ex 3,1-14). Na poušti dává Bůh svému lidu Zákon, setkává se
s ním a zavazuje se smlouvou (Ex 19-24).
Sinaj, Mojžíšova hora
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Na poušti zahrnuje svůj lid dary (mana, křepelky, voda ze skály). A na poušti si získá svou snoubenku-Izrael zpět poté, co ho zradila (srv. Oz 2,16); znovu se s ní zasnoubí …
Na poušti vzniká napětí v tom, co lidé očekávají, ve třech symbolických oblastech: prostoru,
čase a putování. Prostor je nehostinný, ale je třeba jím projít a dosáhnout zaslíbené země. Čas se
vleče, ale lhůta je stanovena; čas zkoušky je ohraničen, je to čas naděje, který nás od očekávaného
nedělí, nýbrž nás s ním spojuje. Putování je namáhavé, tvrdé, ale vede z otroctví do přívětivé země
,oplývající mlékem a medem‘. To vše představuje poušť spojená s exodem!
Není snadné přijmout, že poušť je plnohodnotnou součástí záchranného Božího plánu. V poušti
se setkáme s tím, že Izrael pokouší Boha: poušť se tak stává sítem, odhaluje, co v kom je: ,Pamatuj
na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh, čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil, vyzkoušel
a poznal, co je v tvém srdci (Dt 8,2).‘ Na poušti je člověk vychováván k sebepoznání. Je to místo
vzpoury proti Bohu, nespokojeného reptání, odporu. I Ježíš prožije na poušti jakýsi noviciát před
zahájením svého veřejného působení: tváří v tvář satanskému klamání a svůdnému okouzlení se
ukáže, že je ve svém srdci zcela oddán holému Božímu slovu (Mt 4,1–11). A posílen tímto bojem
může vystoupit na veřejnost!
Na poušti se člověk neusazuje, poušť je třeba přejít. Čtyřicet let nebo čtyřicet dní – je to čas
zkoušky pro celý Izrael, pro Mojžíše, Eliáše i Ježíše. Čas je zde možné prožívat, jen když se člověk
naučí trpělivě čekat, když vytrvá, když bude ochoten zaplatit tuto vysokou cenu naděje. V nesmírnosti času pouště lze zakoušet předchuť věčnosti!
Poušť je stálé putování. Je nutné postupovat vpřed, není kam zde zběhnout. Velké pokušení
představuje touha po návratu, strach, který člověka nutí otočit se a jít zpět, dát přednost jistotě
egyptského otroctví před nebezpečím, které s sebou nese dobrodružství svobody. Svobody, která
není jen cílem cesty, ale je již její nedílnou součástí: sama cesta je již život ve svobodě. Aby se
zdařila, musí být člověk lehký, mít co nejméně zavazadel: poušť nás učí držet se podstatného, je
to škola odříkání a vzdávání se svých nároků. Je vysokou školou víry: zostřuje náš vnitřní zrak,
vede k bdělé pozornosti, umožňuje pronikavý pohled. Pouští vyučený člověk dokáže rozeznat Boží
přítomnost, učinit ze sebe cestu pro Pána: ,Na poušti připravte cestu Pánu (Iz 40,3)‘.“ (in: Enzo
Bianchi: Klíčové pojmy křesťanské spirituality).
Kolem desáté večer přijíždíme do Ejlatu, letoviska u Rudého moře. Prohlédneme si ho až
pozítří. Teď si jen vyložíme zavazadla v hotelu a pojedeme ještě asi 2-3 kilometry k egyptské hranici. Náš autobus dál nemůže. Jezdit s izraelskou poznávací značkou po egyptském
území je příliš nebezpečné. Hranici přejdeme pěšky, za ní na nás čeká jiný. Kontrola je
důkladná jak na izraelské tak na egyptské straně, ale ke zdržení naštěstí nedochází. Mladý
egyptský průvodce je sympaťák, studoval v Londýně a mluví perfektně anglicky. Jedeme
dál temnou pouští. Teď už opravdu všichni spíme. Po druhé hodině zastavujeme u nějakého
obchůdku, pijeme čaj. Jsme na místě. Procházíme mezi budovami, ani nevnímáme, o co se
jedná. Až ráno, po návratu z hory, zjistíme, že to je slavný klášter sv. Kateřiny! Vydáváme
se na cestu. Krok za krokem, pořád do kopce. Za 20 dolarů můžeme jet kus cesty na velbloudu, ale já to neriskuji. Ten největší trhák stejně musí každý zdolat po svých. Na Sinaj
se vystupuje v noci. Jednak není takové vedro a jednak: kdybych byl viděl předem, kam až
musím vylézt, byl bych to vzdal hned na začátku! Nechvátáme, ale ani se nikde nezdržujeme. V pět hodin chceme být nahoře. Východ slunce na Sinaji, to je zážitek na celý život!
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
SM. Margarety Pavlokové, boromejky
Narozena:
Rodiče:
Sourozenci:
Záliby:

1959 Frýdek-Místek
otec zemřel před 9 roky, matka důchodkyně 80 let
1 starší a 1 mladší sestra
v dětství skauting, nyní zpěv, pečení, dříve turistika po horách

Sestro Margareto, otec vikář Petr tě nedávno představil při nedělní bohoslužbě
našim věřícím. Tímto rozhovorem bych tě ráda představila i našim čtenářům ve vikariátním časopisu, protože jsi přišla do naší komunity docela nedávno. Ráda bych se
tě zeptala, co nám prozradíš ze svého mládí?
Když jsem vychodila základní školu, vyučila jsem se prodavačkou v kožené galanterii
a obuvi. V tomto oboru jsem byla zaměstnána v tehdejší prodejně obuvi v mém rodišti.
Chodívala jsem na setkání různých mládežnických skupin, ale všechno to muselo probíhat
tajně.
Jak to bylo s tvým řeholním povoláním?
Povolání na cestu následování Pána jsem zaslechla ve 20ti letech. Sestry boromejky jsem
znala již od svého dětství z mého rodného
města Frýdku-Místku. Sloužily tehdy v DD
na Janáčkově ul. v Místku a také vybudovaly
dům pro staré sestry na ulici Palkovické nedaleko mého bydliště. Sestry jsem potkávala na
nedělní mši sv. ve farním kostele. Začala jsem
je navštěvovat, abych zjistila, zda je možné
i v době, která nepřála církvi ani řeholím,
vstoupit do řádu. V lednu r. 1981 jsem byla
tajně přijata Matkou Vojtěchou do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Měla jsem z toho velkou radost.
Byla doba totalitního režimu, ty jsi musela několik let žít v utajení a pracovat
jako civilní sestra. Spolu jsme se poznaly
v Domově důchodců v Kůsově, jak na své
řeholní začátky vzpomínáš?
Moje první působiště bylo v Brně, kde měly
sestry boromejky tajný dům. Já jsem ovšem
měla v OP uvedenou jinou adresu. Pracovala
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jsem jako sanitárka v nemocnici „U sv. Anny“, kde jsem byla jen krátkou dobu, a odtud
jsem se stěhovala na Šumavu do komunity v Kůsově. Tam jsem sloužila starým lidem v DD
a současně prožila i celou řeholní formaci. Na tuto dobu vzpomínám velmi hezky. Společně
se sestrami v řádovém oděvu, mezi nimi i se sestrou Sebastianou, a sestrami v civilu, např.
sestrou Alenou, jsme prožívaly prožívaly každodenní život v radostech i obavách před zásahem StB. Tento zásah se uskutečnil jednoho dne, kdy nás šest sester v civilu odvezla StB
k výslechu do Vimperku. Výslech jsme všechny statečně přežily a neřekly žádné informace,
které by mohly sestrám uškodit. Na druhé straně bylo pro nás velkou posilou poznat a hovořit s některými významnými osobnostmi: P. Pavlíkem provinciálem SJ, P. Miloslavem Vlkem, pozdějším arcibiskupem a kardinálem, P. Alešem Opatrným a tehdejšími bohoslovci:
J. Fatkou, V. Kodetem a dalšími...
Pak přišla sametová revoluce a ty ses mohla zviditelnit jako řádová sestra. Kde jsi
pak působila?
Po věčných slibech v r. 1988 jsem byla poslána do komunity sester v Moravských Budějovicích, kde jsem sloužila v DD a zároveň jsem začala studovat večerní zdravotní školu
v Brně. Potom brzy přišla sametová revoluce a od té doby jsem žila veřejně jako řeholnice.
Pro žáky i vyučující byl můj řádový oděv určitým překvapením, ale domnívám se, že mne
přijali dobře – odmaturovala jsem.
Po odchodu z Moravských Budějovic, jsem žila v našich komunitách v Brně, v Praze,
v Římě, v Městě Albrechticích a v rodném Frýdku–Místku, kde jsem pracovala v duchovní
péči v LDN „Gaudium“. Ze svého rodného města jsem přijela do Prachatic.
Přijela jsi v říjnu a rozšířilas naši malou řeholní komunitu. Duchovně doprovázíš
nemocné v Domově Matky Vojtěchy. Jak se ti v této bohumilé činnosti daří?
Doprovázet duchovně nemocné je činnost náročná, ale především velmi užitečná, protože nemocný potřebuje hojit nejen rány těla, ale i ducha a duše. Mám již mnohé pěkné
zkušenosti, kdy byl nemocný po rozhovoru nebo po udělení duchovní útěchy
zklidněn a z tváře mu vyzařovala radost.
DMV oslavil 5 let svého trvání. Ty
ses jako nová zúčastnila všech oslav
v rámci svého doprovázení. Jaké byly
oslavy?
Osobně jsem se zúčastnila spolu se
schopnějšími obyvateli slavné mše svaté v kapli Božího milosrdenství, která
byla sloužena otcem vikářem Petrem na
poděkování Pánu Bohu za 5let trvání
DMV. Účast byla hojná především z řad
zaměstnanců, ale i příbuzných našich
obyvatel a přátel DMV.
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Na oslavách se podílelo mnoho lidí, především vedoucí pracovníci, kteří vytvořili program oslav, a dále ti, kteří pomohli program
uskutečnit. Byli to především zaměstnanci
DMV, kteří aktivně zapojili do programu obyvatele domova ve spolupráci se základní uměleckou školou i se školkou Montessori. Děti
ZUŠ předvedly pěkné baletní vystoupení „Krásy podzimu“ za hudebního doprovodu. Také
děti školky Montessori vtáhly naše obyvatele
do akce při společném razítkování na plátno.
Velmi mě potěšila společná práce obyvatel se
zaměstnanci. Pekly se koláče a štrúdl. Bylo hezké, že ženy nezapomněly na každodenní práce v kuchyni.
Poslední den proběhla velmi zajímavá přednáška MUDr. Čeňka Adamce – Nejčastější
projevy bolesti u seniorů. Celou akci oslav ukončily zpěvy nevidomých sester Šímových
pod názvem „Zvesela do dalších let“. Domnívám se, že se oslavy vydařily ke všeobecné
spokojenosti obyvatel, zaměstnanců i přátel DMV.
Na závěr bych chtěla dodat, že se mi v Prachaticích líbí a těším se, že budu stále lépe
poznávat zdejší lidi i okolí.
Připravila SM. Sebastiana
Farní vycházka
V neděli 15. října jsme se vydali do Drslavic na zdejší tvrz a poté jsme vyrazili na procházku zdejší krásnou podzimně laděnou přírodou. Navštívili jsme i památnou lípu v Chlístově
a pěkně zrekonstruovanou kapličku sv. Václava, kde jsme zpěvem chorálu ke sv. Václavovi
poprosili za ochranu pro naši vlast. Počasí nám přálo, a kdo byl, jistě nelitoval.
Podlešákovi
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Ministranti vikariátu
Jakub a Tomáš Hejnalovi
Již jsme Vám představili několik ministrantů z prachatické
farnosti, kteří slouží u oltáře v kostele sv. Jakuba. Tentokrát
přinášíme rozhovor s další dvojicí sourozenců, kteří ministrují
v Prachaticích už řadu let.
Jak ses k ministrování dostal? Jak dlouho už ministruješ?
Jakub: Oslovil mě bratranec, zda bych šel s ním ministrovat,
a tak jsem šel. Bylo mi 8 let, když jsem poprvé stál u oltáře.
Tomáš: Strejda Fanda mě vzal s sebou jako doprovod, už přesně nevím, kolik mně bylo, asi 7 let.
Jak ses naučil ministrovat? Chodil jsi na nějaké ministrantské schůzky nebo jsi četl nějakou knihu o ministrování?
Jakub: Fanda (bratranec) mě pomalu zasvěcoval do činnosti
ministranta. Otec Josef pro nás připravoval společná setkání, kde jsme se všichni ministranti domlouvali, co zlepšit při bohoslužbách. Ministrantské schůzky začínaly modlitbou
a na závěr se hrály společenské hry.
Tomáš: Pozoroval jsem ostatní, jak a co dělají.
Ministroval jsi někdy i jinde mimo svou farnost?
Jakub: Ano, ale nejlépe se cítím v prachatické farnosti.
Tomáš: Ano, na poutích. Jsem rád, když mohu být i v jiných farnostech a poznávat jiné
ministranty.
Máš nějaký zvláštní nebo mimořádný zážitek z ministrování?
Tomáš: Jsem tak trochu přitahovač problémů, tak zážitků nebo spíš trapasů je mnoho.
Například když v Prachaticích byl biskup a vše mělo být důstojné a „nalinkované“, zavadil
jsem nohou o kabel od velkého reproduktoru, který v tu chvíli začal padat.
Jakou činnost nejraději při mši svaté děláš?
Jakub: Těší mě, když je u mě malý Štěpánek a chodíme spolu zvonit. Rád chodím vybírat
peníze do košíku na provoz kostela.
Tomáš: Nosím svíčky. Rád se dívám na plápolající plamínek, který mi dává naději…
Máš nějaký svůj ministrantský sen?
Jakub: Myslím, že se mi splnil tím, že je nás u oltáře dostatek.
Připravil Petr Šrámek
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Svědectví radosti
Období adventu, čekání na Štědrý den
Vcházím zvolna do starých snů, tiše padá sníh, cestičkou zavátou sněhem do školy kráčím, vítr a mráz mou tvář chladí. Teplo uvnitř domu vzpomínky na dobu vánoční přináší.
Vracejí se stejně jak po sté, z hloubi duše jsou tak prosté, jak adventní noci tiše zapadají
do soukolí vánočního času. Stejně jak v dobách mého dětství všude je bílo, ticho a klid, zas
slyším cinkot rolniček pohádkových saní znít.
S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic. Kromě bohatě
zdobených adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin. Nejinak
tomu bylo u nás doma. Věnec byl z jedlového chvojí, převázaný červenou stuhou nebo jen
zapletený z vánočkového těsta.
Adventní doba vyjadřuje zastavení, radost a očekávání. Na svátek sv. Barbory, 4. prosince, se vžila tradice řezání „barborek“, větviček jakýchkoliv stromů a keřů, které mohou
do vánoc rozkvést. I já dodržuji tuto tradici, kterou znám již od své babičky. Mám radost,
když se větvička třešně nebo zlatého deště probudí a rozkvete.
V předvečer svátku sv. Mikuláše tradičně obcházel Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi. I k nám zavítal. Naše děti celý den ani moc nezlobily, bály se. Babička
byla Mikuláš, sama si ušila mikulášský oblek, předčítala z knihy „Babička“, protože to byla
velká kniha, měla tam údajně zapsáno, jak kluci zlobili. Čert býval náš děda. Měl udělanou
úžasnou masku, srnčí parůžky tvořily rohy a obličej měl z kůže nutrie. Bála jsem se skoro
i já. Jednou si můj syn Pavel všiml, že Mikuláš má boty jako babička. To je ale divné? Jak je
to možné? Přemýšlel nahlas. Přepadal mě smích, měla jsem se co držet abych se nezačala
smát nahlas. V tu chvíli i babička přestala číst. Kluci dostali od Mikuláše dárky, většinou
mlsání, oči jim zářily radostí. Dobroty dali na hromadu uprostřed pokoje, a byli šťastni.
Ráda jsem je pozorovala a přála
jsem si, aby vzájemná láska mezi
nimi neskončila. Jsou dobrými
bratry i po létech.
Občas se při pečení vánočního cukroví vracím do svého
krásného dětství, které jsem
prožívala na hájence. I tam byla
stejná atmosféra, dodržovaly se
vžité tradice. Peklo se vánoční
cukroví, ne tolik druhů, nejčastěji pracičky, vanilkové rohlíčky.
Pro stromeček chodil děda až
na Štědrý den, aby hezky voněl
jehličím. Zdobil se domácí čokoládou zabalenou ve staniolu, zavěšovali jsme na stromeček malá
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jablíčka. Pod stromečkem byl pokaždé velký papírový betlém a perníková chaloupka. Zpívali jsme koledy. Na hájence „ U Babůrka“ nebyla tehdy ani elektřina. Svítili
jsme petrolejovou lampou, která vytvářela
na stropě obrazce, ve velkých kachlových
kamnech plápolal oheň, bylo teploučko, to
pravé kouzlo vánoc.
Dodnes také vidím rozzářené oči svých
dětí, které přinášely krásný pocit spokojenosti, radosti a štěstí. Dlouho jsme tajně
zdobili stromeček a ony věřily, že přišel Ježíšek. Bylo to nejkrásnější období v mém
životě. Jen jeden Štědrý den v roce 1975
byl prostoupen velkou bolestí po dobu několika let. Můj nejmilejší člověk, babička,
všimla jsem si tehdy u rozsvíceného stromečku, že její oči nezáří jako dřív, ale že je
v nich bolest. Koupila k vánocům dětem
píšťalky. Nevadilo jí, že dělají rámus. Prožívala s nimi poslední den štěstí a radosti.
Na Štědrý den naposledy požehnala všem
a druhý den odešla tam, odkud není návratu.
I moji kluci vyrostli, založili si svou rodinu. A já každoročně čekám, až na Štědrý
den přijdou s mými vnoučaty a všichni budeme svátečně oblečeni, s hřejivým pocitem
lásky v našich srdcích budeme zase spolu. Společně zajdeme za svými nejbližšími, co již
mezi námi nejsou, zapálit svíčku, pomodlit se a popřát štědrý den. Doma pak rozsvítíme
stromeček, rozdáme malé dárky, pro radost. U stolu večeříme jen sami dva. Na stůl prostřu
podle tradice i pro hosta. Připijeme si na zdraví, popřejeme si hezký Štědrý den a požehnané svátky vánoční.
Myslím na všechny opuštěné, nemocné, stařenky a stařečky v domovech pro seniory.
Tomu, kdo o vánocích bude sám a jak ve snách si bude jistě přát, aby ho někdo alespoň za
ruku vzal a něžně pohladil tvář plnou vrásek.
Zimní den štědrost provázel, vůněmi slitými do kouzel,
Hvězdička – křížek z jablíčka, ořechy, purpura, zvoní rolnička,
koledy, dárky, překvapení, vlídnost i zlobu v radost změní.
Půlnoční procházka ke kostelu přiblíží nám duše k svátečnímu večeru.
Pod jmelím, hvězdami, pod stromkem pokoj a štěstí lidem všem!
Milli Hojdekrová
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Vánoce
Světlo ve tmě svítí
Dnes, 11. 11., při mši sv. v Domově seniorů Mistra
Křišťana naslouchám Božímu slovu o deseti družičkách:
„Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo
lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět
rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich
nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly…“ Mt 25, 1-5
Jedná se spíše o proroctví než o podobenství. Pán Ježíš
zde hovoří o budoucím čase, zatímco v ostatních podobenstvích užívá čas přítomný, např.: „Království nebeské je jako
poklad ukrytý v poli…“ Mt 13, 44 Usnuly všechny družičky,
i ty moudré… Je to lidské. O to však nejde. Jde o to, zda budou připravené, až Pán přijde,
zda my budeme připraveni na setkání s Pánem.
Naproti mně v křesle také usnula stařenka. Možná se jí zdá něco hezkého, možná k ní
ve snu promlouvá sám Pán… Jednou mi do ordinace přinesla maminka spící děťátko. Naklonila jsem se k němu a ono spící se usmálo. „To vidí ve snu andělíčky…,“ okomentovala
to maminka.
V Písmu sv. také čteme, jak se anděl Páně zjevuje ve snu Josefovi: „Anděl Páně se mu
zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svoji manželku, neboť co
v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid
z jeho hříchů.“ Mt 1, 20-21
V tento roční čas jsou nejkratší dny v roce, je brzy tma. A právě do této temnoty nám
Bůh posílá své světlo skrze Boží slovo. Advent je obdobím, kdy světlo začíná vítězit nad
temnotou. Tak jak zapalujeme svíce na adventním věnci, tak by mělo přibývat světla i v našich srdcích. A o Vánocích, při setkání s Boží láskou, by mělo být světla nejvíce. Bůh může
promlouvat do našeho života, do dané situace a ukazovat nám cestu nejen ve snu, ale také
při čtení Božího slova – čtěme tedy více Písmo! „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje
moji stezku.“ Ž 119, 105
V pátek odpoledne, ke konci ordinace, jsem již byla unavená, bylo hodně malých pacientů. Ještě však přišla do ordinace maminka s 5letou kašlající Kristýnkou. Prohlédla a poslechla jsem ji a s maminkou se domluvila na její léčbě. Už jsem se chtěla s nimi rozloučit,
když se malá Kristýnka na mne usmála a povídá: „Já ti namaluji obrázek, chceš?“ Její slova
a pohled do krásných studánkově hlubokých modrých očí mě moc potěšil a doslova postavil
na nohy. Jakou sílu může mít slovo myslící na druhé!
„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo
lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ J 1, 1-5
Kéž o letošních Vánocích dokážeme myslet více na druhé! Pak jistě bude světlo nejen
kolem nás, ale i v nás.
MUDr. Milena Voldřichová
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Vánoční zamyšlení
Opäť sú tu vianočné sviatky. Opäť ten istý zhon, tie isté starosti, tie isté povinnosti. Tak
ako každý rok. Prečo to všetko? Stojí to vôbec zato? Ak ma Vianoce nezmenia v mojom poznaní, v mojom zmýšľaní a konaní, tak to naozaj nestojí zato. Vianoce mi musia dať dôvod,
prečo milovať mojich blízkych, prečo vidieť ich starosti, prečo znášať s nimi ich bremená.
Keď prišiel Ježiš na svet, ľudia ho nepoznali. Vyvolený národ čakal Vykupiteľa, a keď
prišiel, nepoznal ho. Ignoroval jeho učenie, rozhorčoval sa nad jeho správaním a chcel ho
usmrtiť. Nedivme sa. Bolo naozaj ťažké poznať v Ježišovi Mesiáša. Príliš sa totiž odlišoval
od ich mesiášskych predstáv. Sklamal ich politické ambície. Popudzoval jednoduchosťou
a chudobou, sympatiami voči úbožiakom a hriešnikom, odporom voči bohatým. Nezabúdajme, že odporcovia Krista mali pocit, že robia bohumilú vec, ak bránili jeho činnosti.
Chceli zachrániť tradičné náboženské predstavy a Kristova náuka bola s nimi v príkrom
rozpore. Je pravda, že robil zázraky, ale zázraky sú pre vieru málo. K viere treba aj ochotu,
a tá Izraelitom chýbala.
My sme už vo výhode. Máme za sebou dlhú kresťanskú tradíciu, poznáme takmer presne
každé Kristovo slovo. Poznáme ho v Písme aj v Eucharistii. A predsa sme v nebezpečenstve,
že nám raz povie: „Bol som medzi vami a nepoznali ste ma.“ Totiž Kristus žije medzi nami
nielen vo svojom slove a vo sviatostnej podobe Eucharistie. Je ešte jedna podoba, o ktorej
sa zriedka rozpráva a málokedy si ju uvedomujeme. Upozornil nás, podľa čoho nás bude
súdiť. A predvídal, že sa budeme diviť: „Čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov,
mne ste urobili.“ To nebolo len vzletné prirovnanie. To je realita. Kristus je stále medzi nami
prítomný v podobe tých, ktorí potrebujú našu pomoc. A my ho nepoznáme.
Poznať Krista aj v tejto podobe, to je cieľ vianočných sviatkov. Naša predstava Krista je
značne ovplyvnená vžitými podobami zo svätých obrázkov a zrazu by sme ho mali vidieť
v podobe nejakého vráskavého, možno špinavého a zapáchajúceho chudáka. Nemyslím len
bezdomovcov. Choďte do domovov dôchodcov, do nemocníc, k nevyliečiteľne chorým...
Tam nájdete ľudí, v ktorých je Kristus prítomný. Tam treba prejaviť Kristovi trochu záujmu, trochu nežnej opatery, alebo dobré slovo. Poslúžiť takýmto ľuďom nemusí byť ľahké
a príjemné. Spoznať v nich Krista je možno práve také ťažké, ako to bolo pre Ježišových
súčasníkov.
Rozumom poznať, že na Vianoce prišiel Spasiteľ na svet, to nestačí. Keď vie niekto
odriekať „verím“, ešte zďaleka nemusí byť Kristovým človekom. Ten, kto vie, že na stavbu
domu sú potrebné tehly, cement, piesok, nemusí ešte vedieť postaviť dom. K tomu treba
prax. I vianočné sviatky pochopíme vtedy, keď budeme s Kristom žiť. I v tej menej známej
podobe „Bol som hladný a dali ste mi jesť...“.
Radovať sa vie najlepšie ten, kto robí radosť iným. Vianoce sú tou najlepšou príležitosťou. Neuplatňujme zvyk darovať len v kruhu svojej rodiny. Poobzerajme sa ďalej okolo seba,
kde by naozaj bolo treba pomôcť. Počúvajme výzvy ľudí dobrej vôle k pomoci. Kde by bol
dar skutočným darom, nielen výmenou. Ak takto pochopíme vianočné sviatky, pochopili
sme život a radosť vstúpi do nášho srdca.
Milostiplné radostné Vianoce a požehnaný nový rok vám želá
o. Šimon Stančík, Vlachovo Březí
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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 provázelo mnoho doprovodných akcí. V uplynulém školním roce proběhl
i výtvarný a literární projekt „Světec Jan N. Neumann a jeho životní pouť“.
Nahlédli jsme do prací těch, kteří se nechali životem sv. Jana inspirovat.
Kéž je život sv. Jana N. Neumanna inspirací i pro naši životní cestu!
LH
Jiří Gabriel Kučera, Prachatice
Úryvky z deníku sv. Jana Nepomuka Neumanna
Je podzim 1854. Jsem vyslán do Říma na slavnost vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. Osmého prosince se účastním slavnosti mezi 140 biskupy a 53
kardinály. Za pobytu vykonávám i audienci u papeže a vyřídil jsem i úřední návštěvy.
Zpáteční cesta. Navštěvuji Vídeň i Prahu. Neskutečně se změnila. Je mnohem větší,
rušnější. Těším se, že navštívím i své rodné Prachatice. Jsem napjatý. Cestuji přes České
Budějovice. Již koncem ledna vstupuji do opevnění Prachatic. Chtěl jsem přijet v tajnosti,
ale mé přijíždějící sáně vítaly zvony, hudba i slavnostní střelba. Obyvatelé poklekali do
sněhu s prosbou o požehnání. Doma se objímám s otcem. Po 19 letech. Hodně mluvím
se sestrou. I ona cítí, že je povolána. Mluvíme o klášteru, který cítí, že má založit. Ale mé
působení zde končí a přes Německo a Anglii se vracím do Ameriky.
Jsem vděčný za všechny radostné dojmy z cesty. Opět se pouštím do práce.

Jindřich Čejka, Prachatice
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Nikola Žemličkova, Prachatice

Kolektivní práce dětí MŠ Katovice

Malý slovníček církevních pojmů
Díkůvzdání (či díkůčinění, lat. gratiarum actio)

je v užším smyslu osobní modlitba, která následuje po svatém přijímání a slavení mše
svaté. Je známé, že svatý Jan Pavel II. nebo sv. Jan Maria Vianney trávili bezprostředně po
mši svaté notnou chvíli ve vnitřní modlitbě. Nicméně celé slavení Eucharistie má povahu
díkůvzdání (srov. KKC 1359-1361).

Dogma

je v současné teologické terminologii určitá nauka, kterou Církev předkládá buď prostřednictvím slavnostního výroku, nebo prostřednictvím řádného univerzálního magisteria jakožto zjevenou pravdu, a to definitivním a pro celý Boží lid závazným způsobem.
Za dogma se považují:
1. všechny zjevené pravdy
2. články vyznání víry
3. určité kánony některých koncilů
4. určitá slavnostní prohlášení římského biskupa, když hovoří jako nejvyšší představitel církevního magisteria „ex cathedra“. Poslední prohlášení dogmatu je z roku 1950,
kdy papež Pius XII. v apoštolské konstituci Munificentissimus Deus slavnostně prohlásil,
že Panna Maria byla vzata do nebeské slávy s tělem i duší poté, co se uzavřel běh jejího
pozemského života.
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky
Evangelium podle Felixe Holzmanna
Úvod
„A kampak vy?“
„Ale já jdu tady, sem do toho, tady vedle, jak je to kousek…
Ne, tam jsem byl včera. Vždyť já jdu dneska vlastně semhle
do…“
„Do samoobsluhy?“
„Ne, kousek vedle, tady, spíš do toho… Počkejte, tam taky
ne. Nevíte, kam já to vlastně jdu?“
Ano, kam já to vlastně jdu? Na tuhle zásadní otázku
narazí člověk tisíckrát za život. Někdy o tom ví, jindy ne, ale dokud na ni nenajde odpověď
nebo ji aspoň nezačne hledat, je tulákem na cestách svého vlastního života.
Každou odpověď usnadní dobře položená otázka. Felix Holzmann pokládal se svými
otázkami zároveň i diváky a posluchače. Pokládal je na zem z jejich židlí a gaučů, ze kterých
padali, když ho viděli a slyšeli. Pokládal je tudíž velmi dobře.
Bezpočet lidí tento náš milý komik rozesmál, ale nejen to. Z některých jeho scének si
mohl člověk odnést i něco hlubšího. Nevím, nakolik to on sám zamýšlel či ne. Vím jen to,
že to byl skromný a vtipný člověk.
Není to pěkné, když vás právě takový člověk baví, a chcete-li, zároveň vede, abyste hledali odpověď na důležité životní otázky?
Když je to syn, tak je to kluk!
„Vy máte syna?“
„Kluk je to.“
„Když je to syn, tak je to kluk!“
„A chytrej kluk to je. Jak uslyšel slovo ‘zima’, povídá: ‘Bude padat sníh! Uděláme huhulala.’
„A kolikpak je mu roků?“
„Teď mu bude čtrnáct.“
Dítě vám vždycky řekne něco nečekaného. Někdy i sedmileté poví takové věci, že žasnete. A jindy čtrnáctileté mlčí jako ryba, protože nic neví. Ale i tím něco říká. Třeba o rodičích
a o tom, jak bylo vychováváno. Proto se vyplatí dětem naslouchat. Dokonce bych poopravil
„Vox populi – vox Dei“ (Hlas lidu – hlas Boží) na „Vox pueri – vox Dei“ (Hlas dětí – hlas Boží).
Před mou touškovskou faru chodívá jeden malý chlapec. Někdy chodí, jindy přijíždí na
tříkolce. Jsou mu asi čtyři roky. Neříká nic. Ale já vím, že jednou promluví.
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„Jak se jmenuješ?“ osmělil jsem se ho zeptat, když se už poněkolikáté před farou objevil.
Odpovědí bylo mlčení. Na svůj pátý pokus jsem se přece jen dočkal. Odpověděl velmi tiše,
ostýchavě:
„Láďa.“
„No vidíš, jaký máš pěkný jméno. Tříkolku máš taky docela pěknou. Ale víš, co ještě
nemáš?“
Neříkal opět nic, jen se na mě díval.
„Nevíš, viď! Počkej tady, já ti to ukážu.“
Odešel jsem na faru a přinesl malou čokoládu.
„Tu ještě nemáš.“
Dal jsem mu ji do ruky a dodal, že může zase někdy přijít, bude-li chtít.
Chtěl druhý den ráno. Opět jezdil kolem fary, a když jsem vyšel ven, přijel blíž.
„Dneska nemám čokoládu, ale jen bonbóny. Zato jsou dva. Doufám, že ti to nevadí.“
Nevadilo mu to.
Třetího dne přišel už časně ráno a projížděl se kolem fary s o něco starším kamarádem.
„Tak to, abych dal něco i jemu, co?“
„Hm.“
No vida, už druhé slovo, zaradoval jsem se. Za chvíli z něj bude Menšík. Vrátil jsem se na
faru a přinesl čtyři bonbóny, které si se svým kamarádem rozdělili. Ten dokonce poděkoval,
což mě potěšilo:
„Vidím, že jsi slušně vychovaný. To tě asi učila maminka, tak pěkně děkovat.“
„Ne, tatínek,“ opravil mě. „Říkal, že kdo slušně poděkuje, může dostat i přidáno.“
Ejhle, další moudrost skrze dítě. Chytře naznačit je lepší než se vehementně dožadovat.
Došel jsem pro pár dalších bonbónů. Rozebrali je rychlostí blesku.
„Tak zítra v půl osmé,“ řekli, když jsme se loučili.
„Co bude zítra v půl osmé?“ nechápal jsem.
Neřekli nic, ale opět na mě pohlédli svýma dětskýma očima. Pohledem přímočarým
a výmluvným, že jsem i já pochopil.
Následující den v půl osmé ráno stálo před farou pět malých dětí.
„Dobré ráno,“ pozdravil jsem je, „vidím, že přibýváte geometricky.“
Nevěděly, co je to „geometricky“, ale věděly, že něco dostanou. Naznačily to otevřenými
dlaněmi natažených rukou.
Tentokrát jsem dal každému z nich koláč, kterých jsem včera dostal celou mísu. Hned
se do nich pustily a ujistily mě, že zítra přijdou určitě zase.
„Ano, už vím,“ pokýval jsem hlavou. „Tak hezkej den a mějte se!“
I když vás to stojí pár bonbónů nebo nějakou čokoládu, stojí to za to. Být s dětmi a naslouchat jim. Nedělají si s ničím velké starosti, berou život tak, jak běží. Berou ho jako
bonbóny. Snad bychom ho tak měli brát i my dospělí.
Večer v šest hodin zvonu zazvonil zvonek. Kdo to může být? Otevřu – a před farou opět
tytéž děti s nataženýma rukama.
„Dneska jsem vám dával už ráno každýmu koláč, copak jste na to zapomněly?“
„My ne, pane faráři, ale myslely jsme, kdybyste třeba zapomněl vy…“
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Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu
„14:05 – Škrtám sirku, abych se podíval,
jestli mám v nádrži ještě dost benzínu.
14:30 – Když se kouř poněkud ztratil,
rašpluji si z hlavy přiškvařenou čepici.“
Před pětačtyřiceti lety vysílali v televizi často jednu písničku. Nevím už, jak se jmenovala, vzpomínám si jen na to, že ji zpíval Karel Štědrý a napomínal v ní malého chlapce:
„Jaroušku, neškrtej ty sirčičky!“ Jaroušek je ale škrtal dál…
To se mi velice líbilo a se sirkami jsem si jako kluk hrál také. Na rozdíl od Jarouška jsem
nezpůsobil nikdy žádnou explozi. Pouze jsem zapálil jeden menší seník.
V člověku je něco, co ho nutí hrát si se sirkami i v letech, kdy již dávno není dítětem.
Často pak v jeho životě následuje jedna rána za druhou.
Avšak není rána jako rána. Když si Felix Holzmann ve 14:05 škrtnul sirkou, aby se
podíval, jestli má v nádrži dost benzínu, nastal velký výbuch. A když si pak ve 14:30 po
rozplynutí kouře rašploval z hlavy přiškvařenou čepici, nastal výbuch ještě větší. Výbuch
smíchu podobný Big Bangu, velkému třesku, který dosud nepřestal.
Taková rána stojí za to.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

Adventní a vánoční koncerty ve Volarech v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské
3. 12. v 16:30 h. účinkují žáci ZUŠ Volary. Po skončení koncertu bude následovat na náměstí žehnání a rozsvícení vánočního stromu.
10. 12. v 18 h. účinkuje saxofonový kvartet SaxWork Quartet
17. 12. v 18 h. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Účinkuje sbor Česká píseň a Jihočeská filharmonie. V případě velkých mrazů tento koncert
bude v místním kinosále.
27. 12. v 18 h. účinkuje soubor Dobrá zpráva.
Vánoční koncert v Želnavě v kostele sv. Jakuba st.
26. 12. v 18 h. účinkuje soubor Dobrá zpráva
Adventní a vánoční akce ve Zbytinách
13. 12. v 18 h. v zahradě ZŠ Česko zpívá koledy. Účinkují děti ze ZŠ a Zbytinské baby.
Po skončení žehnání vánočního stromu.
16. 12. v 18 h. v kostele sv. Víta Adventní rocková kytara. Účinkuje Pracovní sobota
20. 12. v 18 h. na návsi před farou Živý Betlém. Účinkují děti ZŠ a SDH
27. 12. v 17 h. v kostele sv. Víta Vánoční koncert. Účinkuje soubor Radostné přátelství
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Stojí za přečtení
Falešné představy o Bohu
Karl Frielingsdorf
Kniha na pomezí psychologie a teologie se zabývá mylnými představami Boha, které
si mnozí křesťané vytváří již od dob raného dětství. Pokud si tyto falešné obrazy dospělý
člověk neuvědomuje, mohou mít neblahý vliv na jeho osobní život, deformovat jeho víru
a bránit tak životu v plnosti s Bohem. To autor dokládá mnohdy až šokujícími příklady
ze své dlouholeté terapeutické praxe, v níž se rýsují pohnuté osudy kněží, řeholnic, ale
i dalších věřících pracovníků a laiků, jejichž minulost byla takovýmto způsobem zatěžkána.
V souvislosti s autorovými psychologickými poznatky je až s podivem, nakolik je dítě
ovlivňováno ve výchově svými rodiči, kteří mu v podstatě jako první zprostředkovávají
prvotní představu Boha. Neuvědoměle, někdy až v jakémsi vzdoru nebo naopak úniku
promítá se pak bazální vztah k rodičům do vztahu k Bohu.
Nutno podotknout, že představy o Bohu – byť se často skrývají pod fasádou zdánlivě
pozitivního Božího obrazu – se více než Bohu podobají spíše ďáblu, neboť v mnoha případech nabývají až děsivých kontur. Jak lze vytušit, veškeré tyto karikatury Boha mají spíše
zotročující než osvobozující charakter. Může to být kupříkladu Bůh-účetní, Bůh-výkonu,
Bůh-soudce, Bůh-smrti, Bůh-svévolník či Bůh-zákona. Zmíněné obrazy mají přitom tak
daleko k pojetí Boha, jakého nám představil v evangeliích Kristus – Boha milujícího a milosrdného, kterému můžeme vpravdě přitakat svým ‚Abba‘. Výše zmíněným démonickým
představám však dává lehce vzniknout skutečnost, že chápeme Boha příliš jednostranně
či absolutizujeme právě jen jednu z dílčích složek. K dokonalému obrazu Boha si však nevystačíme jen s jedním kaménkem mozaiky.
Za pomoci rozhovorů, kreseb, přehrávání rolí či znázornění postojů těla se snaží autor
v terapeutických skupinách odkrýt ona negativní klíčová slova, jež doposud utvářela lidské
životy a držela věřící v zajetí psychosomatických nemocí, různých závislostí, agresivních
nebo depresivních sklonů. Jestliže tato klíčová slova člověk vědomě zpracuje a nahradí je ve
víře v Ježíšova zaslíbení pozitivními a uzdravujícími obrazy Boha biblického zjevení, může
nastat proces proměny. A koneckonců i jakéhosi osobního vzkříšení těla i ducha. Vždyť
v zakoušení toho, že Kristus na své křížové cestě protrpěl veškeré lidské úzkosti, strachy
a viny, může být člověk skutečně osvobozen a vykoupen. Autor dává návod, jak překonat
propast mezi minulostí a současností, kdy člověk vytahuje na světlo mnohé z temných
sklepních prostor nevědomí, a náležitě povzbuzuje k vypořádání se s Bohem, podobně
jako tomu čteme například v Písmu u Jóba či Jákoba. Teprve konfrontací s vlastní minulostí a zpracováním potlačených negativních zkušeností a emocí může dojít k vnitřnímu
uzdravení.
Kniha je rozdělena celkem do šesti kapitol a je psána čtivým, poutavým jazykem. Na
jejích stranách je čtenář srozuměn nejen s problematikou rozporuplných obrazů Boha, ale
může též nahlédnout do autentických kreseb, básní, ale i mrazivých dopisů adresovaných
‚Bohu‘, jež mají hluboký terapeutický účel. 
Jan Kaňka
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Vypravili jsme se
Půjdem spolu do Betléma ...
V roce 2014 ku příležitosti rozsvícení stromku na Stachách, první adventní neděli, byl
předán veřejnosti ke zhlédnutí krásný historický a svým způsobem unikátní betlém z dílny stachovského rodáka z „ Kovářojc mlejna“ pana Jaromíra Randáka, který se narodil 8.
5. 1919. Dětství strávil v rodném mlýně, chodil do stachovské školy a vyučil se pekařem
v Písku. Byl hudebně nadaný, svůj talent rozvíjel hrou na housle u cirkusového muzikanta
Švarce ze Stach. Kromě tohoto nadání též maloval, hlavně šumavské krajiny, staré chalupy
i lidi, se kterými se setkával. Vzpomínal na léta mládí, která strávil na Staších. Z tohoto
důvodu po mnoho let vytvářel svůj betlém, aby připomněl známá místa, minulý život,
práci i těžké živobytí lidí na Šumavě. Postavičky, chaloupky, které tento betlém tvoří, jsou
autentické, betlém je sestaven tak, jak tomu bylo dříve.
Pan Randák naposledy navštívil svůj rodný dům a Stachy na přelomu listopadu a prosince 2013. Zemřel v Praze 18. 12. 2013 v nedožitých 95 letech. Splnilo se mu jeho přání,
aby se betlém stal trvalou ukázkou starých časů.
Tento betlém je dlouhodobě vystaven v prostorách obecního úřadu ve Stachách a pro
veřejnost otevřen stále po celou pracovní dobu úřadu. Je možné jej zhlédnout i na 1. adventní neděli při rozsvěcování stromu.
Betlém
V huňatém kožíšku z mrazivé vlny s noblesou krásný staročeský betlém stojí.
Dávno již nežije ruka ta, která jej tvořila.
S lehkostí květu hvězdy vánoční, tajuplný, peřím prachovým posypaný.
Lidé v něm oděni stroze, jiní svátečně, plni milosti jsou.
Typické postavičky, chaloupky pro šumavský kraj zdejší,
Šumavu drsnou, ale i krásnou, historii píšou.
Maminka Vlasta ze mlýna, tatínek, pošťák, co dobré i špatné zprávy nosí.
Babička Berta těsto na chléb mísí, Karel Klostermann,
co na návštěvu do mlýna rád zašel.
Stejně tak sběratel lidových písní pan Weis taktéž.
Stachovský kostelíček, kaplička v lukách, zvířátka, kráva, ovce i pes.
Chaloupky pod šumavskými kopci schoulené,
některé zub času s sebou vzal a jiné stojí dodnes.
Zavítal k nám čas adventní, ta milá chvíle, okamžik,
vteřina, co u betléma se na svá trápení a starosti zapomene.
V našich srdcích nastane klid a mír, v očích jiskřička štěstí a radosti se zjeví,
jak hvězda vánoční na nebesích.
Stromeček, co jehličím voní, vánoční ozdoby, purpura, svíčky,
kapr a vánočka, půlnoční mše, to je to kouzelné, co šťastné lidi činí.
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Přeji všem lidem dobré vůle, co zase jak vloni budou u betlémů
stát a vnímat jejich krásu, ať úsměv jejich tváře zdobí,
z očí i slzička štěstí a radosti může skanout.
Srdíčko ať všem na pěknou podívanou vstoupit dovolí
a v duši ať jenom to hezké pohladí.
Milli Hojdekrová
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Pozvánka
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