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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

Nečekej na pochvalu!
Nehněvej se za kritiku.
Hledej ve všem pravdu.

+ + + + + + + + + + 

Náboženská výchova je víra v Boha  
a míra Božího slova.

+ + + + + + + + + + 

Výchova není přepych,  
ale potřeba.

+ + + + + + + + + + 

Výchova bez pevných pravidel – 
stavba na písku.

+ + + + + + + + + + 

„Není-li Boha, pak je všechno dovoleno.“
(Dostojevskij)
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„to bys nevymyslel“, říká-
val kamarád, když se náhodné 
události seskládaly tak, že to 
působilo jako schválnost. Jako 
třeba teď. Hned zkraje roku tu 

budeme mít prezidentské volby a  vláda bude, 
nebo nebude usilovat o důvěru, každopádně vlád-
nout začne. Obojí s sebou přinese velké množství 
komentářů a  předpovědí. Víme, jak jsou rozda-
né karty, kdo co má za sebou a jaké vize v hlavě. 
A pak je tu legendární osmičkový rok. Rok plný 
oslav a připomínek událostí dob minulých, vzpo-
mínek, které nám připomenou skutky a příběhy 
více či méně dávné. Aniž by se kdo ptal a odpově-
di se samy pohrnou, neboť jizvy na duších i zemi 
jsou patrny dodnes. Na pozadí hesel o  národě 
a uprchlících vzpomeneme Křišťálové noci 1938, 
s těmi, jejichž zraky hledí na východ, zavzpomíná-
me na „jednadvacátý srpen roku 68“ a třeba něko-
ho napadne, že události na Ukrajině mají mnohé 
příznaky toho, co se u nás v Sudetech dělo v roce 
1938. Až by se z  toho dalo poskládat pexeso. 
Únor 1948 krutě zamával s životem mnoha lidí 
a v  jeho stínu se opětovně navrací téma církev-
ních restitucí a výkřiky o tom, jací že jsou živnost-
níci vyžírkové a spásu a prosperitu přinesou jen 
velké firmy a silné společnosti. A rozebírat odkaz 
tatíčka Masaryka už vůbec nemá smysl, když si 
navíc letos připomeneme čtvrt století Evropské 
unie. Začátek roku je tradičně spojen s nadějemi, 
přáními a předsevzetími. Nebudu Vám přát ani 
zdraví, ani štěstí či lásku. To třeba nějak přijde 
samo. Popřeji nám všem společně, abychom letos 
k té Křištálové noci, zabrání Sudet nebo Vítězné-
mu únoru nepřidali další osmičkové výročí, které 
nejdřív budeme muset slavit povinně a pak, dá-li 
Bůh, tak jen s  otázkou, jak jen je možné, že to 
lidi tenkrát dopustili a jen se založenýma rukama 
hleděli, jak je kolo dějin opět semílá.

Jaroslav Pulkrábek, šéfredaktor
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Po  1. 1.  slavnost matKy BoŽí, Panny marie. Oktáv Narození Páně. Světo-
vý 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
so 13. 1. nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. L. b. : bílá, 

nebo nezávazná sobotní památka Panny marie. L. b.: bílá
ne 14. 1. 2. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
st 17. 1. Památka sv. antonína, opata. L. b.: bílá
čt 18. 1. Památka Panny marie, matky jednoty křesťanů. L. b.: bílá
  Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být 

na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje se použít v některý volný den mešního 
formuláře Za jednotu křesťanů.

so 20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka. L. b.: červená, 
nebo nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka. L. b.: červená, 
nebo nezávazná sobotní památka Panny marie. L. b.: bílá

ne 21. 1. 3. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne, nebo votivní mše za jednotu křesťanů: Glo-
ria, Krédo, preface vlastní. L. b.: zelená nebo bílá

Po 22. 1. nezávazná památka sv. vincence, jáhna a mučedníka. L. b.: červená
st 24. 1. Památka sv. Františka saleského, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
čt 25. 1. svátek obrácení sv. Pavla, apoštola. Mše: Gloria, preface 1. O apoštolech. 

L. b.: bílá
Pá 26. 1. Památka sv. timoteje a tita, biskupů. L. b.: bílá
so 27. 1. nezávazná památka sv. anděly mericiové, panny. L. b.: bílá, nebo ne-

závazná sobotní památka Panny marie. L. b.: bílá
ne 28. 1. 4. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
st 31. 1. Památka sv. jana Boska, kněze. L. b.: bílá
Pá  2. 2. svátek uvedení Páně do chrámu. Mše: žehnání svící a průvod, Gloria, pre-

face vlastní. L. b.: bílá

Z liturgického kalendáře
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so  3. 2. nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. L. b.: červená. 
Je možno udělovat „svatoblažejské požehnání“, nebo nezávazná památka 
sv. ansgara, biskupa. L. b.: bílá, nebo Nezávazná sobotní památka Panny 
Marie. L. b.: bílá

ne  4. 2. 5. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne

nejsvětější 
jméno ježíš
Déle než 4 roky připra-

vuji tuto rubriku Litur-
gický kalendář. Když píšu 
o svatých, většinou si beru 
na pomoc web catholica.
cz – životopisy svatých. 
Tentokrát udělám výjim-
ku. Chtěl bych se zamyslet 
nad památkou, kterou cír-
kev slaví jako nezávaznou. 
Proč nezávazná, to nebudu 
rozebírat ani po tom pát-
rat. Ale jedno si neodpus-
tím: „… Bůh ho povýšil a dal 
mu Jméno nad každé jiné 
jméno, takže při Ježíšově 
jménu musí pokleknout ka-
ždé koleno na nebi, na zemi 

i v podsvětí a každý jazyk musí k chvále Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“ ( srv. Flp 2,9 -11)
Ano, jméno Ježíš je nejsvětější, a jak se zpívá v jedné písni, nejkrásnější ze všech jmen.
Když však slyším, a někdy i bohužel z úst křesťanů, to úsloví „ježíšmarjá“, vždy si říkám: 

ví ti lidé vůbec, co vyslovují? Že berou jméno Boží nadarmo? Ono i to „jémine“ pochází z la-
tinského „Jesu Domine“. Nás v náboženství učili, a já to dětem připomínám, že při jménu 
Ježíš bychom měli udělat úklonu hlavy. Je pravda, že při vyslovení jména Ježíš, třeba při 
mši sv., i já někdy zapomenu tuto úklonu udělat.

V modlitbě Otče náš voláme po posvěcení Božího jména. Židé Boží jméno z úcty ani 
nevyslovovali, říkali místo něj On, nebo Pán. Maria ve svém chvalozpěvu Magnificat kon-
statuje: „…jeho jméno je svaté“ (Lk 1,49). Ježíš před svou smrtí prosí: „Otče, oslav své jméno“ 
(Jan 12,28).

Ježíšovo jméno je co do svatosti a moci rovné jménu Božímu. Neměli bychom i my, po-
dobně jako Židé, jméno Ježíš buď ani nevyslovovat, anebo jej vyslovovat s náležitou úctou? 

P. Karel Falář, Volary
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Slovo vikáře

eucharistie – pokrm a lék

V minulém čísle JP jsem se pokusil popsat úctu k Nejsvětější 
svátosti prostřednictvím adorace, při které se klaníme Kristu 

přítomnému v proměněné hostii. 
Tentokrát bych se rád zaměřil na Eucharistii jako pokrm 

pro duši a lék, zvláště ve vztahu k nemocným.
Víra v trvalou Ježíšovu přítomnost ve svaté hostii vedla 

od počátku křesťany k tomu, aby o přijímání Těla Kristo-
va nebyli ochuzeni ti, kteří se z různých důvodů nemohli 
zúčastnit společného slavení Eucharistie. V prvních sta-

letích, kdy byli křesťané pronásledováni, se to týkalo těch, 
kteří byli uvězněni, nebo se museli skrývat před pronásledo-

vateli, a také těch, kteří se pro nemoc nemohli zúčastnit bo-
hoslužby. Určení lidé jim mohli donášet a podávat svatou hostii 

proměněnou při mši svaté. Krev Páně se většinou takto nepřenášela. 
Pro větší nenápadnost byli touto službou pověřeni často velmi mladí lidé nebo dokonce 
děti. Jistě známe příběh sv. Tarsicia, patrona ministrantů, nesoucího svátostného Krista do 
věznice lidem, kteří měli být zanedlouho popraveni pro svou křesťanskou víru. Tento chla-
pec se raději nechal ubít k smrti, než aby dobrovolně vydal nádobku se svatými hostiemi.

Dnes nám naštěstí pronásledování nehrozí, ale nemocných, jimž by svaté přijímání 
mohlo pomoci, máme okolo sebe dost. Jsou to často lidé, kteří celý život chodili do kostela 
na mši svatou a nyní jim to nemoc již nedovoluje.

Ve společných domech pro nemocné a staré (Hospic, Domov Matky Vojtěchy, Domov 
pro seniory, nemocnice) je donášení svátostného Krista zajištěno námi kněžími a pověře-
nými pracovníky těchto zařízení, ale nemáme to dostatečně zmapované v domácnostech.

Když jsme o tom hovořili na setkání akolytů, kteří bývají službou donášení Těla Kristova 
pověřováni především, došli jsme po zkušenostech z našich farností k závěru, že je to často 
určitý ostych, který brání některým lidem si o tuto službu říci. Přitom ze strany akolytů 
je ochota se donášení Eucharistie ujmout. Shodli jsme se na tom, že nejlepším časem by 
bylo nedělní dopoledne po mši svaté, kdy nemocní lidé mohou více prožívat sounáležitost 
s farním společenstvím a také být účastni bohoslužby prostřednictvím sledování mše sv. 
v televizi nebo v rádiu.

Staří a nemocní bývají často dost osamocení a návštěva akolyty přinášejícího svátost-
ného Krista pro ně může být nejen setkáním s Ježíšem, ale také s člověkem, jehož pro-
střednictvím udržují kontakt s  farností a  církví. Akolyta zde může být také výborným 
pomocníkem pro kontakt nemocného s knězem kvůli udělování svátostí smíření a poma-
zání nemocných.

Přijímání Eucharistie může být také krásnou domácí bohoslužbou, které se zúčastní 
nejbližší nemocného člověka a modlí se spolu s ním.
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Chtěl bych tedy povzbudit vás nemocné, abyste se neostýchali si o přinesení 
těla Kristova říci. to samé se samozřejmě týká také příbuzných našich nemoc-
ných. a na nás všech je úkol, abychom se okolo sebe dobře dívali a snažili se vní-
mat, komu by donášení nejsvětější svátosti a její přijímání mohlo pomoci.

Požehnaný rok 2018 přeje všem čtenářům JP
P. Petr

adopce na dálku
Prachatická farnost je dlouhodobě zapojena do adopce 

na dálku, kterou organizačně zajišťuje Arcidiecézní charita 
Praha. Na jaře byl ukončen program sponzorování studia 
u  slečny Joylin, která po úspěšném studiu začala praco-
vat. Díky štědrosti vás farníků jsme mohli požádat o další 
„dítě“ do adopce. Od léta přispíváme na dokončení studia 
Deepti Naik z Indie, narozené 17. 11. 1999. Navštěvuje ST. 
IGNATIUS HEALTH AND EDUCATION CENTER v Hono-
var. Ráda by po studiích pracovala v sociálních službách. 
Nejvíce ji zajímá studium sociologie.

Deepti nám poslala dopis s pěkným obrázkem a podě-
kováním za naši podporu. K nahlédnutí je v učebně na faře.

Děkuji vám, kteří adopci podporujete, dětem v nábo-
ženství za modlitby, rodině Stejkozů za překlad dopisu pro 
Deepti s přáním k jejím narozeninám a k novému roku.

katechetka Lenka

Mikuláš v  Pra-
chaticích naděloval  
v  kině „Národka“ 
první neděli advent-
ní – nejen sladké 
dobroty, ale i  film 
Anděl páně 2. Díky 
všem, kdo pomohli, 
za jejich štědrost.    

Katechetka Lenka
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P. Petr antoš 
zemřel  zaopatřen svatými svátostmi 

11. prosince 2017 ve věku 65 let v hos- 
pici sv. Jana N. Neumanna. Sloužící 
sestry jej doprovázely svou přítomnos-
tí a  modlitbou růžence k  Božímu mi-
losrdenství. Po modlitbě usnul, aby se 
brzo ráno probudil před tváří našeho 
Pána a Boha. Významné je, že to bylo 
v den druhého výročí úmrtí pana bis-
kupa Jiřího Paďoura tamtéž. 

P.  Petr se narodil 28. května 1952 
v Praze. Na kněze byl vysvěcen 23. 6. 1979. Působil v pražské diecézi. Pro nemoc nemohl 
zastávat služby spojené s chodem farností, a proto ho tehdejší arcibiskup Miloslav Vlk nabí-

dl naší komunitě do Prachatic. Přijaly jsme ho 
k 1. říjnu 1996. Po celou dobu žil mezi námi 
a vypomáhal rovněž ve farnostech prachatic-
kého vikariátu. S  otevřením hospice v  roce 
2005 se ujal duchovní péče o umírající paci-
enty, vypomáhal i v Domově Matky Vojtěchy 
a Domově seniorů Mistra Křišťana  pravidel-
nými bohoslužbami. Byl milosrdným zpověd-
níkem nás sester, mnohých farníků i nemoc-
ných, kterým ochotně uděloval svátosti. 

V posledních dvou měsících byl upoután 
na lůžko, a proto ho přijal zdejší hospic jako 
svého pacienta. Sestry mu s  ochotou a  lás-
kou sloužily do poslední chvíle. Otec Petr 
si zaslouží   náš dík za celoživotní tichou 

a neokázalou kněžskou službu.  Kněží, my sestry boromejky a farníci jsme se s otcem Pe-
trem rozloučili v pátek 
15. 12. ve hřbitovním 
kostele Petra a  Pavla. 
Po zádušní mši svaté, 
které předsedal pan 
biskup Pavel Posád, 
byl uložen do kněžské-
ho hrobu na místním 
hřbitově. Ať odpočívá 
v pokoji.  SMS

Vzpomínka
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Life update

Když se již samotná cesta cílem stává…
Kapky deště, které padají na mou vlhkou tvář, mě ráno rychle probouzejí. Ležím v mok-

rém spacáku poblíž španělského města Gijon a tentokrát nepřemýšlím jako obvykle ráno, co 
mě ten den čeká. Od včera je ze mě poutník a jediná věc, která mě celý dnešní den čeká, je 
chůze. O tom, co by se mi mohlo dneska přihodit, nepřemýšlím, chci jen jít. Snad zranění? 
Ano, ale o tom ještě nevím….

Již když jsem byla malá, mě něco přitahovalo na poutích. S rodiči jsme jezdili na poutě 
na můj oblíbený Lomec a i na jiná poutní místa po celé České republice. Pozorovala jsem 
ty staré ušlechtilé tváře zbožných žen a přemýšlela, kolik růženců se již za celý svůj život 
pomodlily. Jejich víra byla pro mě vždy inspirací. 

Možná i díky těmto zkušenostem ve mně postupně vzrůstala touha po cestě do Santiaga 
de Compostela. Cesta, při které bych mohla zapomenout na všechny starosti běžných dnů, 
cesta, při které bych mohla být sama sebou, při které bych chtěla být nějak víc a jinak s Hos-
podinem. Cesta, při které bych se modlila za všechny mé drahé, při které bych objevovala 
tu nekonečnou a vznešenou krásu přírody…

Tyto moje sny se staly postupně zkušeností a já se mohla vydat na pouť ke hrobu sv. 
Jakuba. Často to tak bývá – naše představy a plány jsou jiné než skutečnost a tak trochu 
to platilo i o mé pouti do Santiaga. Hned druhý den jsem si zranila nohu a z plánovaných 
380 km, jsem šla pouze 200, musela jsem zcela změnit všechny plány včetně trasy. Ale 
šlo to, i bez plánování, bez hodin strávených na internetu hledáním informací o severní 
pobřežní cestě, kterou jsem měla v plánu jít. Šlo to i bez knižních průvodců, bez map, bez 
toho abych uměla slovo ve španělštině. Šla jsem i přesto, že mě bolela noha. Hospodin byl 
se mnou a já i přes toto všechno doputovala ke hrobu sv. Jakuba. Bylo to krásné.

Už je tomu půl roku, co jsem se vrátila, a vypadá to, jako by se nic nezměnilo, jako by ta 
moje pouť byla jenom jedna z životních zkušeností, které jsou už minulostí… Není tomu 
tak, je to úplně jinak. Uvědomila jsem si, že cíl mé cesty nebylo Santiago, ale cíl mé cesty 
byla pouť samotná a ta pouť ještě neskončila…

„Hospodine, ...vždyť jsem u tebe jen hostem, poutníkem jako všichni otcové moji“ (Ž 39, 13).
Marie Kudrnová
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Svátost smíření

Co mi radí sv. František saleský?
Už několik dní používám jako pomůcku při ranním rozjímání knihu sv. Františka Sa-

leského Úvod do zbožného života. Velký ženevský biskup z počátku 17. století reagoval na 
přísnou strohost kalvínské reformace velkou důvěrou v Boží milosrdenství, snášenlivostí, 
schopností přesvědčovat a povzbuzovat k dobrému. Stal se učitelem nové formy zbožnosti, 
určené všem – nejen kněžím a řeholníkům. Jeho naukou se inspirovali mnozí, Don Bosco 
dokonce nazval společnost, kterou založil, salesiáni.

V knize světec oslovuje lidskou duši, proto důsledně užívá ženského rodu. Nazývá ji 
Filotea = milující Boha, Bohem milovaná, Bohumila. V tomto měsíci (24. ledna) budeme 
slavit jeho svátek, dovoluji si tedy uvést právě teď některé z jeho myšlenek, které se týkají 
našeho tématu – svátosti smíření: 

„Náš Spasitel zanechal své církvi svátost pokání, abychom se v  ní omývali ze všech svých 
nepravostí pokaždé a kdykoli se jimi poskvrníme. Nedopouštěj tedy nikdy, Filoteo, aby tvé srdce 
zůstávalo dlouho nakaženo hříchem, když máš po ruce tak snadný prostředek k nápravě! Proč bys 
umírala duchovní smrtí, když máš tak účinný lék?

Zpovídej se pokorně, zbožně a často, i když ti svědomí nevyčítá žádný těžký hřích, protože 
ve zpovědi dostáváš nejen odpuštění hříchů, ze kterých se vyzpovídáš, ale také velkou sílu do 
budoucna se jich vyvarovat, velké osvícení, abys je dobře rozeznávala, i hojnou milost k nápravě 
všech škod, jež ti způsobily. Osvědčíš tak ctnost pokory, poslušnosti, prostoty a křesťanské lásky, 
a jediným úkonem zpovědi docílíš více ctnosti, než kterýmkoli jiným.

Nad hříchy, ze kterých se zpovídáš – i kdyby byly sebenepatrnější – vždycky pociťuj opravdovou 
lítost a pevně si umiň, že se v tom v budoucnu polepšíš. Mnoho lidí se zpovídá z lehkých hříchů 
zvykově a mechanicky; vůbec nemyslí na to, jak se z nich polepšit, a tak jimi zůstávají obtíženi 
po celý život a přicházejí tím o mnoho duchovního dobra a užitku. Zpovídáš-li se tedy, že jsi lhala 
(i když neškodně), nebo že jsi nevhodně mluvila, nebo že jsi příliš holdovala nějaké zábavě, lituj 
toho a vzbuď pevné přesvědčení, že se napravíš; protože je zlozvykem zpovídat se z nějakého hří-
chu – ať už těžkého, nebo lehkého – pokud se ho nechceme zbavit: vždyť právě k tomu je zpověď 
ustanovena.

Nepronášej jen povrchní žaloby, které mnozí ze zvyku říkají, např.: nemilovala jsem Boha 
tak, jak jsem měla, nemodlila jsem se tak zbožně, jak jsem měla, nemilovala jsem bližního, jak 
jsem měla, nepřijala jsem svátosti s takovou úctou, jak jsem měla, a podobně, protože takovými 
slovy neřekneš nic konkrétního, z čeho by zpovědník mohl usoudit na stav tvého svědomí – vždyť 
i svatí v ráji a všichni lidé na zemi, kdyby se zpovídali, by mohli říci totéž. Podívej se tedy, jaký 
konkrétní důvod k těmto obviněním máš, a až jej odhalíš, řekni docela prostě a bezelstně, v čem 
jsi se provinila. Např. se obviňuješ z toho, že jsi nemilovala bližního jak jsi měla – snad to bylo 
tak, že jsi uviděla nějakého opravdu potřebného chudáka, kterému jsi mohla pomoci, ale vůbec 
jsi o to nedbala. Nuže, obviň se z tohoto konkrétního činu a řekni: viděla jsem chudáka, který 
potřeboval pomoc, a nepomohla jsem mu, jak jsem mohla, a to z nedbalosti, z necitelnosti, nebo 
proto, že jsem jím pohrdala – podle toho, jakou příčinu té chyby odhalíš. Také se neobviňuj z toho, 
že jsi se nemodlila tak zbožně, jak se to má dělat, nýbrž že jsi byla dobrovolně roztržitá, nebo že 
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ses nepostarala, abys měla k soustředění na modlitbu 
vhodné místo, čas nebo podmínky; řekni to na sebe 
docela prostě a podle toho, jaké opomenutí objevíš – 
ale ty všeobecnosti neuváděj, ty nejsou při zpovědi 
k ničemu.

Při vyznávání lehkých hříchů se nespokojuj jen 
s uváděním samotných skutečností, ale vyznej se též 
z pohnutek, pro které ses jich dopustila. Např. neo-
mezuj se pouze na vyznání, že jsi lhala (i když jsi tím 
nikomu neublížila), ale uveď, zda to bylo z nedůtkli-
vosti (z touhy pochlubit se nebo se vymluvit), z lehko-
myslnosti, či umíněnosti. Pokud jsi hřešila zábavou, 
vysvětli, zda to bylo z touhy po společenském rozptý-
lení, apod. Řekni, zda jsi ve své špatnosti setrvávala 
dlouho, protože delším trváním se obyčejně hřích 
značně zvětšuje: je totiž velký rozdíl mezi pomíjivým 
pocitem domýšlivosti, který nás za čtvrt hodiny pře-
šel, a domýšlivostí, která zaplavovala naše nitro celý 
den, dva, nebo tři. Je tedy nutno uvést skutkovou podstatu, pohnutku i dobu trvání našich hříchů, 
neboť i když u lehkých hříchů obyčejně člověk nemusí být tak úzkostlivě přesný a dokonce ani není 
bezpodmínečně nutné se z nich zpovídat, přece jen ti, kdo si chtějí duši lépe očistit, aby snáze 
dosáhli zbožnosti, mají pečlivě dbát o to, aby svému duchovnímu lékaři dali náležitě poznat zlo, 
z něhož mají být uzdraveni, byť by bylo sebenepatrnější.

Neopomeň říci vše, co je třeba k náležitému objasnění tvého poklesku – proč ses rozzlobila, nebo 
proč jsi někoho podporovala v jeho nepravosti. Např. někdo, kdo mi je nesympatický, mi jen tak 
z legrace řekne něco pro zasmání, ale já si to vyložím ve zlém a rozzlobím se; kdyby to byl někdo 
jiný, mně milý, a řekl mi třeba i něco ostřejšího, přijal bych to docela příznivě. Neopomenu tedy 
uvést: dal jsem se strhnout a osopil jsem se na jednoho člověka, protože jsem si vyložil ve zlém to, 
co mi řekl – ale ne pro ta slova sama, nýbrž proto, že mi byl protivný. Tím, že na sebe člověk tak 
bezelstně žaluje, odhaluje nejen hříchy, kterých se dopustil, ale i špatné náklonnosti, zlozvyky 
a jiné kořeny hříchu. Duchovní otec tak úplněji pozná srdce, které léčí, a určí léky, které jsou pro 
ně vhodné. Nicméně vždycky je třeba pomlčet o někom třetím, pokud se snad někdo takový na 
tvém hříchu spoluúčastnil. 

Dávej pozor na to, že velmi často žije a vládne mnoho hříchů ve svědomí nepozorovaně; i z nich 
se vyzpovídej a očisti se od nich.

Neměň zpovědníka z malicherných důvodů, ale jakmile si jednoho vybereš, stále dál mu skládej 
účty ze svého svědomí: nehledanými a upřímnými slovy se mu zpovídej z hříchů, kterých ses do-
pustila a občas mu také řekni, jak to vypadá s tvými náklonnostmi, i když jsi jimi nehřešila, např. 
zda jsi neupadala do smutku nebo trudnomyslnosti, zda jsi naopak nebyla náchylná k bujnému 
veselí, k touze po majetku a podobně.“

Podobných myšlenek je v knize celá řada – ne jen o svátosti smíření. Rozhodně ji dopo-
ručuji každému, kdo chce ve svém duchovním životě udělat nějaký ten krok dál.

P. Pavel Liška
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Křížové cesty

Křížové cesty v 19. století
Doba pobělohorská přesahovala svým vlivem až do století osmnáctého, které se však po-

stupně hlásilo k nové době. Především to bylo francouzské osvícenství, jehož ideje pronikly 
nejen do vrstev vzdělaných lidí, ale také na panovnické dvory. Ani habsburští panovníci 
nezůstali neovlivněni novými myšlenkami. Již Marie Terezie počala omezovat tradiční 
poutě a její syn Josef II. zašel ve svých reformách ještě dále, kdy rušením klášterů vytvořil 
velký společenský obrat. 

Ve výtvarném umění na počátku století převládal klasicismus a  jeho pozdní podoba 
empír. Témata obrazů se orientovala spíše na antická a bojová témata. Velké oblibě se těšil 
portrét. Jako protiklad racionálního klasicismu se zejména v německy mluvících zemích 
objevují myšlenky a umělecké názory romantismu. Návrat ke slavné historii, zájem o lido-
vou kulturu, témata vášní, opuštěnosti, vyděděnosti – to byly náměty nejen výtvarných, 
ale i hudebních a literárních děl.

Do této doby počátku se rodí romantický styl nazarenismus. V roce 1809 vznikl Spolek 
svatého Lukáše – společenství výtvarníků, jejichž hlavním tématem byly biblické příběhy. 
Formálně se tito umělci inspirovali na gotickém umění, renesančních mistrech – Albrechtu 
Dürerovi, Rafaelovi, Tintorettovi. 

Je na čase zmínit se o jednom z nejvýraznějších umělců, který ovlivnil tradiční pozdně-
romantickou malbu celého 19. století v Rakousku, Německu i dalších zemích, země české 
nevyjímaje. Již jsme se letmo zmínili o Josefu Führichovi, malíři grafikovi a profesoru na 
pražské i vídeňské Akademii.

Narodil se roku 1800 v obci Chrastava na Liberecku v rodině německého malíře Václa-
va Führicha. První učení tedy prodělal v domácí 
škole. Jeho talentu si povšiml tehdejší majitel 
panství hrabě Kristián Clam-Gallas, který vyslal 
mladého muže na akademická studia do Prahy. 
Tam se Josef zdokonalil zejména v tradiční kom-
pozici a figurální tvorbě. Věnuje se také ilustraci 
děl německých romantických spisovatelů, jako 
byl Goethe a Schiller. Vytváří velké série kreseb, 
které převádí do techniky litografie a umožňuje 
tak šíření děl. Tak se díla nadaného malíře dosta-
la až ke knížeti Metternichovi, který roku 1827 
Josefovi umožnil cestu do Říma. V Itálii se se-
tkává s nazarény a romantiky a věnuje se nejen 
studiu římských památek, ale účastní se také na 
tvorbě nástěnných maleb a fresek.

Po svém návratu do Vídně přijal od knížete 

Snímání z kříže
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místo v nově založené galerii a po několika letech byl jako zna-
lec vyslán na nákup uměleckých děl do Benátek. V této době 
se začal zabývat myšlenkou na vytvoření jednotlivých zasta-
vení křížové cesty. Inspirací mu byl hlavně Dürer a jeho Zelené 
pašije, soubor kreseb na zeleném papíru. Dürerův originál se 
vyznačoval netradiční kompozicí i pojetím postav.

První náčrty pocházejí z  roku 1834 a  jsou určeny pro vý-
klenky křížové cesty na pražském Petříně. Ta byla realizována 
na náklady hraběte Karla Chotka, který nechal zbourat staré 
poškozené kaple z 18. století a vystavět kaple nové. Již v roce 
1838 měly výklenky své obrazy podle kreseb Josefa Führicha. 
Zda se vytvoření maleb sám zúčastnil nebo je svěřil svým po-
mocníkům, není známo. V osmdesátých letech je bylo nutno po několika desetiletích opra-
vit. Práce se ujal Jakub Schikanedr.

Na základě této pražské zakázky získal Führich snad největší úkol – vytvořit fresky čtr-
nácti zastavení ve vídeňském kostele svatého Jana Nepomuckého ve Vídni (Leopoldstadt). 
Fresky mají skutečně monumentální formát 230 x 180 cm. Autor spolu se svými pomoc-
níky na nich pracoval po dva roky, a to především v teplém ročním období. Technologie 
fresky zaručila trvanlivost obrazů.

Kartony, podle kterých obě křížové cesty vznikly – pražská i vídeňská, se brzy staly před-
lohou pro reprodukce menších formátů, o které byl velký zájem. Technikou byla mědirytina 
a první série byla vydána v nakladatelství a tiskárně Wendelina Zelizka a Josefa Skaly. Z vý-
těžku prodeje bylo možno financovat vytvoření velkých originálů. Také kartony vídeňské 
křížové cesty byly reprodukovány a roku 1849 vydány v Regensburgu v nakladatelství G. J. 
Manze s německým, francouzským a anglickým textem. Po prvních dvou následovala další 

vydání v Německu, Rakousku i v jiných zemích, někdy 
na úkor kvality a přesnosti. 

Sám Führich vytvořil několik sérií maleb podle 
vlastních předloh, hlavně v Rakousku. Především však 
jiní malíři se jimi dali inspirovat nebo je doslova cito-
vat. Tak najdeme v německy mluvících zemích desítky 
kostelů i kapliček v krajině s kopiemi jeho obrazů. Také 
v Čechách a na Moravě najdeme známé obrazy prove-
dené různou technikou. Jen v Praze bychom jich našli 
dobrou desítku – např. Týnský chrám, ale také v Brně, 
Českých Budějovicích, Českém Krumlově nebo na mo-
ravském Velehradě.

Rovněž v  našem okolí, na Šumavě a  v  Pošumaví 
nacházíme křížové cesty inspirované předlohami ví-
deňského mistra. Některé jsou v dobrém stavu, jiné již 
téměř zanikají. To však bude pokračování našeho pří-
běhu a příštího putování za křížovými cestami. 

Mirka Fridrichová Kunešová 

Josef Führich

Mistr Vyšebrodský

Mikulov
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Jak se daří

P. Petrovi Hovorkovi
(bývalému kaplanovi v Prachaticích, Lažišti, Záblatí a ve volarských farnostech)

S kamarády a bratrem jsme se zase po delší době vydali na návštěvu na faru do Křemže, kde 
v současné době působí náš dlouholetý kamarád Peťa Hovorka. Při této příležitosti jsem ho po-
žádal o krátký rozhovor.

Peťo, jak bys popsal své aktuální působiště? Jaké farnosti spravuješ?
V současné době spravuji farnosti Křemže, Brloh, Černice, Zlatá Koruna a Chvalšiny. 

Nacházím se v krásném prostředí pod Kletí, z jednoho okna koukám přímo na Kleť a z dru-
hého zase vidím přímo na náš farní kostel Archanděla Michaela. 

Mám to blízko domů a je mi tady dobře. Do Černice, kterou nyní spravuji, jsem občas 
jako malý chlapec jezdíval se svou rodinou. Mám také na starosti klášter ve Zlaté Koruně. 
Spravovat tak velký kostel, jakým Zlatá Koruna je, je náročné a vyžaduje to neustálé opravy. 
Další mou farností je Brloh, nedaleko kterého se nachází nedostavěný klášter v Kuklově. 
Tam občas vyjdu na vycházku. 

Jak jsou Tvé farnosti živé?
Počet pravidelných návštěvníků bohoslužeb je poměrně vysoký. Bohoslužeb se účastní 

také několik rodin s dětmi. V Křemži mám asi 120 „oveček“, v Brlohu kolem 50 farníků, 
stejně tak ve Zlaté Koruně a Černici. Nejméně lidí chodí ve Chvalšinách, asi dvacítka farní-
ků. Mám k dispozici tři akolyty, kteří jezdí do okolí a pomáhají mi s bohoslužbami. 

Vzpomínáme někdy na Tvé pěší výlety, poutě či mariánské pobožnosti, které jsi 
u nás organizoval. Pořádáš nějaké akce i nyní ve svých farnostech?

Občas uspořádám nějaké setkání farníků na farní zahradě. Snažím se i setkávat s místní 
mládeží. V adventu a postě bývá u nás v Křemži také duchovní obnova, na kterou přijíždějí 
farníci i z okolí. Místní farníci (včetně mě) se také připojují k novoročnímu a velkopáteč-
nímu výstupu na Kleť. Děti z farností se rády také každoročně účastní diecézních a vika-
riátních poutí.

A jak se jinak máš? Jak trávíš svůj volný čas?
Vzhledem k tomu, že už jsem tu více jak rok, tak jsem si tu už zvykl a již jsem navázal 

užší vztahy s místními lidmi, kteří jsou ochotní pomoci v technických a jiných záležitos-
tech ohledně fary a kostela. Například když se mi rozbil kotel, tak mi hned jeden farník 
přispěchal na pomoc.

Co se týká mého volného času, tak se snažím chodit na vycházky po okolí, několikrát 
jsem už byl na Kleti. Některé z procházek jsem využil ke sběru místních vzácných mine-
rálů – v našem okolí se dají nalézt polodrahokamy opály. (Pozn. red.: Osobně jsme si opály 
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prohlédli a každý z nás si dokonce jeden odvezl domů na památku). Občas také řežu dřevo ve 
farních lesích, což je pro mě příjemná relaxace.

Vzpomínáš také někdy na Prachatice a jiné farnosti, ve kterých jsi strávil počáteční 
léta svého kněžství?

Občas si udělám výlet do těchto míst, abych si připomněl své první působiště. Jsem rád, 
když mě někteří z bývalých farníků přijedou také navštívit. Chybí mi tady třeba čajovna, 
kterou jsem rád se svými kamarády v Prachaticích navštěvoval. Vzpomínám také rád na 
farní vycházky, na které jsme společně chodívali.

A jaké máš plány do budoucna?
Rád bych se chtěl setkávat s lidmi na různých společenstvích, chtěl bych také zorgani-

zovat nějaký společný výlet nebo pouť. Chtěl bych být hlavně dobrým pastýřem ve všech 
svých farnostech.

Chtěl bys něco vzkázat čtenářům JP, kteří na Tebe jistě vzpomínají?
Až pojedete kolem Křemže, můžete se u mě zastavit. Vzpomínejte na mě v modlitbě.

Moc Ti děkuji za rozhovor. Prožili jsme u Tebe opět moc příjemný den a rádi jsme Tě 
zase viděli. Ať se Ti daří a Pán je Ti posilou ve všech chvílích.

Petr Šrámek
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Průvodce šumavskými hřbitovy

malenice i.
Na malenický hřbitov se nejlépe jede vlakem. Třeba z Vimperka. Rozprostírá se totiž 

hned vedle nádraží, přilepen k železniční trati. A přestože je to hřbitůvek veskrze vesnický, 
o osobnosti, jež si za místo svého odpočinku zvolili právě toto místo, zde nouze rozhodně 
není. Kostel svatého Jakuba většího, kolem něhož se rozprostírá, zde stál již na počátku 
14. století a z té doby se zachoval například presbytář. Hřbitov bude zřejmě stejného stáří, 
avšak zas tak staré hroby zde nehledejme. 

První svíčku můžeme zapálit třeba u hrobu kněze, archiváře a historika Františka Tep-
lého, jehož zná snad každý, kdo se zajímá o dějiny Šumavy, Pošumaví či dokonce celých 
jižních Čech. Ve všech farnostech, kde působil, po něm totiž zbyla knížka nebo studie o dě-
jinách toho konkrétního místa. Narodil se 5. února 1867 v Marčovicích v rodině sedláka. 
Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích, poté nastoupil do klatovského semináře 
a roku 1892 byl vysvěcen na kněze. Jako farář působil na mnoha místech jižních Čech, a to 
až do roku 1909, kdy ze zdravotních důvodů přijal místo jindřichohradeckého archiváře 
a tento archiv vedl až do roku 1923. Stáří pak trávil v Malenicích, kde také 11. června 1945 
zemřel. Na zdi malenického domu čp. 102, kde žil, byla umístěna pamětní deska.

František Teplý napsal desítky národopisných studií. Velké množství textů věnoval Šu-
mavě. Vydal obsáhlou studii nazvanou Zemská stezka Boubínská a její strážci Králováci 
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a v týdeníku Pošumavský kraj vycházel na pokra-
čování jeho spis Z dějin Vimperka a okolí. Sestavil 
Přehled dějin Čkyně a samozřejmě neopomenul ani 
Malenice a v roce 1940 připravil historický přehled 
do Knížky o Malenicích u Volyně. Avšak jeho záběr 
byl podstatně širší. Zaujalo ho například rybníkář-
ství a rybářství, věnoval se i detailům ze života pro-
stého lidu. Jeho styl připomínal více kroniky než 
historické práce, neboť psal, jak říkával, pro sedlá-
ky, a ne pro profesory. Chtěl, aby v jeho textech lid 
nacházel kořeny a  lásku k  rodné hroudě. Byl své-
rázný jako historik, stejně tak jako kněz. Jednou 
biskupovi řekl, že jsou dva druhy kněží. Jedni, aby 
druhému pomohli, přidají v modlitbě jeden otčenáš 
navíc. Druzí, kam se počítal i  on, pomůžou skut-
kem. Jezdil po vesnicích, zakládal úvěrová družstva 
a kampeličky, pomáhal vyjednat výhodnější půjčku 
či lepší obchod. Ze svého dával peníze tam, kde jich 
bylo třeba. 

Hrob Patera Teplého najdeme při jižní zdi kostela. Na severní je pak pochován druhý 
kněz, přítel a druh Františka Teplého. Jan Pátek byl před tím, než přišel do Malenic, fará-
řem v Novém Světě, kde farnost stabilizoval v nelehké době po vzniku republiky. Dalším 
jeho působištěm byla Svatá Maří, kde provedl mnoho změn v kostele a na faře. Nechal 
vysázet na sedm set modřínů pod hřbitovem a jeho zásluhou a přičiněním byla vystavěna 
rotunda a rozhledna na Mařském vrchu (Lysé hoře).

Představovat stavitele Národního divadla je asi zbytečné a jméno Josef Zítek zná snad 
každý školák. A  tak si pojďme jen říci, jak se tento pražský rodák ocitl na malenickém 

František Teplý
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hřbitově. Sousední velkostatek Lčovice se zámkem a sta-
tek Zálezly zdědila na konci roku 1868 Marie Leopoldi-
na Lippertová. Ta sice měla s dědictvím spoustu starostí 
i radostí, ale tou největší zůstávala mladá a krásná dcera 
Berta, narozená v roce 1953, pro kterou si matka vysnila 
bohatého a společensky vysoce postaveného ženicha. Jen-
že na počátku sedmdesátých let se objevil známý stavitel 
Josef Zítek, naděje pražské a české vlastenecké veřejnosti 
a budoucí stavitel Národního divadla. A Bertě se začal dvo-
řit. Lippertovým zájem vlivného a slavného muže lichotil, 
jenže byl tu velký věkový rozdíl (21 let), a tak když roku 
1871 požádal o Bertinu ruku, nepochodil. Jenže Zítek to 
nevzdal. Posílal dárky, navštěvoval pražský dům rodičů, 
věnoval se Bertě ve společnosti. A ta nakonec jeho kouzlu 
podlehla a lásku opětovala. Zítek zakoupil v Praze na Fer-
dinandově nábřeží, hned proti Národnímu divadlu, nový 
byt. Vše se jevilo v růžových barvách. Národní divadlo je 
dokončeno a svatba na spadnutí. Ta se konala 28. srpna 
1881 po desetiletém úsilí ve Lčovicích. Zítkovi bylo pa-
desát, Bertě osmadvacet. Svatba byla velkolepá a pozváno 
bylo mnoho příbuzenstva. Svatebčany oddával malenický 
farář Pavlíček za asistence svého čkyňského kolegy fará-
ře Vaňka a zámeckého kaplana Bronce. Jenže ženichovu 
radost zkalilo právě vyhořelé Národní divadlo. Lékem na 
zmar svého díla byla Zítkovi okolní příroda a  malebná 

krajina. Rozhodl se tedy, že položí své dosavadní stavitelské řemeslo na hřebík a bude se 
věnovat hospodaření na venkově. O to více, že česká maloměšťácká vlastenecká veřejnost 
jej odsoudila za sňatek s Němkou a nedovolila mu proto účastnit se obnovy divadla. Berta 
tuto nespravedlnost těžce nesla a reagovala na ní averzí vůči nevděčnému českému ná-
rodu. Rok po svatbě se Zítkovým narodil syn, ale brzy zemřel. V roce 1885 přišel na svět 
Berthold a o tři roky později Rudolf. Zítek postupně opouští své profesorské povinnosti na 
německé technice v Praze a stále častěji přebývá ve Lčovicích. V roce 1883 Zítek zámek od 
svého tchána koupil a zcela se věnuje svému panství. Postupně jej zbavil dřívějších dluhů 
a zvelebil. Postavil sýrárnu, novou sýpku, vepřín. Pro právě budovanou železnici navrhl 
unikátní viadukt. Baví se hledáním pokladu, který na zámku na sklonku třicetileté války 
zanechali Švédové, a celý jej rozkope. V roce 1903 odchází Zítek do penze a v roce 1908 je 
povýšen do šlechtického stavu. Hodně cestuje. Navštěvuje rodinu vimperského lékárníka 
i čkyňského rabína. V roce 1909 začal postonávat a chystal se do lázní. V červenci dostal 
zápal plic a 2. srpna za pobytu v Praze zemřel. Zvláštním vlakem je dopraven do Malenic, 
kam jsou Lčovice přifařené. Cínová rakev je otevřena a slavný architekt a majitel panství 
je naposledy ukázán lidu. Rozloučit se s ním přišli zástupy, faráři z okolí, zmíněný rabín, 
místní i náhodní výletníci.

Další hroby malenického hřbitova navštívíme příště. JP
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Stalo se

Z farní charity
Začátkem listopadu se maminky s jejich dět-

mi v  rámci duchovního programu vydaly na 
procházku na hřbitov, kde se všichni dozvěděli 
o  významu právě proběhlého svátku Památky 
zesnulých a prohlédli si prachatický hřbitov za-
plavený různobarevnými květinami a svíčkami. 
Děti mohly zapálit svíčky na hrobech, na kterých 
svíčka chyběla, a společně se pomodlit. Sychravé 
dny dětem zpestřilo hravé odpoledne, ve kterém si zahrály stolní hru a ztuhlá těla si 
všichni protáhli při pohybovém cvičení. Proč je důležité si s dětmi hrát, bylo tématem 
přednášky pro maminky, na které se dozvěděly spoustu zajímavých rad a nápadů. Krea-
tivní nadšenci si vyrobili slušivé korále z brambor a závěrem měsíce si všichni s pečením 
a zdobením perníčků připomněli blížící se příchod vánočních svátků.

Muži si v azylovém domě v Záblatí při Kurzu vaření upekli domácí housky z celozrn-
né žitné mouky. Při Sportovním odpoledni se konal turnaj ve stolním tenise. První tři 
soutěžící obdrželi ceny. Všem se líbil zájezd do jaderné elektrárny temelín. Exkurze 
obsahovala dvouhodinový program – přednášku v kinosále a prohlídku v interaktivní části 
expozic. V rámci gastronomického dopoledne si klienti upekli husu podávanou s kned-
líkem a zelím.

v novém roce 2018 vám přejeme štěstí, zdraví, lásku a touhu pomáhat, tak jako 
je tomu doposud! Za FCH Prachatice Jana Schwarzová

Mikulášské nadílky v hospici se 
každoročně ujímají studenti   pra-
chatické pedagogické školy. Pacien-
tům sem přišli popřát k vánočním 
svátkům také žáci základní školy ze 
Lhenic.

Srdíčka z letního "táborového" rekordu 
potěšila
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Stalo se

Skauti i letos předali farnostem Betlémské 
světlo

Živý Betlém ve Zbytinách
Žáci ZŠ Zbytiny spolu s míst-

ními ženami a hasiči připravili 
pásmo se zpěvy o Narození Je-
žíše a v podvečer 20. 12. 2017 
na návsi před farou  předvedli. 
Návsí se nesly tóny flétniček 
a hlásky „andílků a pasáčků“ pro-
zpěvovaly koledy, které si s nimi 
mnozí z přihlížejících zpívali.

Živý betlém ve čkyni
Den před Štědrým dnem 23. prosince se sešlo poměr-

ně dost občanů ze Čkyně a okolí ve čkyňském parku. Ani 
já jsem si nenechala ujít pěknou podívanou na živý betlém, 
který obdivovaly všechny generace přítomných. V parku se 
to hemžilo malými andílky i anděly. U ohně se ohřívali pa-
sáčkové, hrála hudba. Sbor zpěvaček krásně zpíval koledy. 
Byly připomenuty vánoční tradice a význam svátků Vánoc. 
Čas utíkal a my jsme se dočkali narození Ježíška. Do jesliček 
Panna Marie položila malé děťátko. Andílkové se rozestou-
pili kolem jesliček. Průvodem přišli tři králové poklonit se 

svému novému králi, přinesli mu dary. Společně jsme všichni zazpívali nádhernou koledu 
„Narodil se Kristus Pán“. Sněhu bylo sice málo, na obloze netančily sněhové vločky, zato 
předvánoční nálada byla skutečně sváteční, skvělá. Milli Hojdekrová

Dětská "půlnoční" mše 
v Prachaticích byla krás-
ným společným zasta-
vením u jesliček i s těmi, 
kteří přicházejí do kostela 
jedenkrát v roce
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na místě smlouvy s Hospodinem 
Stojím na vrcholu Sinaje (2286 metrů nad mořem) a vydýchávám námahu závěrečné-

ho stoupání. Vedou sem dvě cesty. Snazší, po které jsme šli my, vytyčil v letech 1849-54 
egyptský paša Abbás Hilmí I. Říká se jí „Velbloudí stezka“ a vine se serpentinami po svahu 
hory až k místu zvanému „Amfiteátr sedmdesáti starších“. Lze ji – jak už jsem se zmínil 
posledně – zdolat na hřbetě velblouda, kterého vám, i s doprovodem, za poplatek 20 dola-
rů nejen rádi zapůjčí, ale dokonce budou vnucovat, místní beduíni. Docela je chápu: tady 
v té pustině není mnoho pracovních příležitostí a tato služba turistům je často jediným 
zdrojem příjmů pro celé rodinné klany. Přesto jsem se (zbaběle) rozhodl raději neriskovat 
a jejich nabídku nevyužít. 

Druhá cesta, „Mojžíšova stezka“, je mnohem strmější a tím pádem obtížnější. Tvoří ji 
přibližně 3700 kamenných schodů, které tu do skály vytesal jeden mnich v byzantském 
období. Nesmíme si však představovat palácové schodiště: každý stupínek je jiný, jsou růz-
ně vysoké, hrbolaté, každý má jiný sklon. Za staletí jsou notně ošlapané, kloužou, noha se 
snadno sesmekne a člověk skončí na zemi o pár metrů níž. Na vlastní kůži jsem se přesvěd-
čil, že je dobré mít s sebou dezinfekční sprej a náplasti! 

Cestou míjíme několik míst, připomínajících biblické události. Mojžíšův pramen, prýš-
tící z malé jeskyně, připomíná vyprávění Ex 17,1-7. Lidé reptali proti Mojžíšovi kvůli ne-
dostatku vody, dokonce mu hrozili ukamenováním. Nevěřili, že skrze něj jedná Bůh, a pro-
padli zlobě a hněvu. V tom byla jeho situace blízká pozdějšímu údělu Pána Ježíše a jeho 
následovníků. Ale Hospodin osvědčil svou přítomnost a moc, která je projevem nejen jeho 
svrchovanosti, ale i zachraňující lásky, tím, že nechal ze suché skály vytrysknout prameni. 

Eliášova jeskyně zase upozorňuje na příběh z 1Král 19,9-18. Prorok utíká před pomstou 
královny Jezábel a přichází až sem. Tady se – podobně jako předtím Mojžíš – setkává s Hos-
podinem. Hospodin ho nechlácholí, naopak, pověřuje ho novými úkoly. Posílá ho nazpět 
na místa bojů a nesnází, obtíží a nejistot. Tam má konat dílo, k němuž byl povolán. Přitom 
ho však ujišťuje, že neztratil vládu nad poměry v Izraeli, ani nad světem vůbec.

Asi 700 schodů pod vrcholem 
je malá rovinka s několika cypři-
ši. Nazývá se „Amfiteátr sedmde-
sáti izraelských starších“. Tady se 
prý zastavil Mojžíšův doprovod 
a  nechal ho pokračovat na horu 
samotného (srv. Ex 24,1-11). Na 
tomto místě se obě cesty spojují, 
dál už vede jen jedna. I tady be-
duíni nabízejí turistům službu: za 
5 dolarů je chytnou za ruku a vy-

Pouť do Svaté země

Východ slunce na Sinaji
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táhnou až na vrchol. Ani tu nevyužívám. Řeholní sestřička, která šla se mnou, si ji zaplatila 
a pak málem „vyplivla duši“, protože tomu mladíkovi vůbec nemohla stačit. Marně mu to 
říkala, nerozuměl jí ani slovo a držel si dál své tempo. A nepustil. 

Schodiště je zakončeno branou Vyznání (Zpovědi). Říká se jí také brána sv. Štěpána.  
V 6. století tu prý jakýsi mnich Stefanos střežil přístup na vrchol. Každý, kdo tam chtěl 
vstoupit, se musel nejprve vyznat ze svých hříchů, pak se zout a pokračovat dál bos (srv. 
Ex 3,5). Jaký to rozdíl proti dnešku! Stojím na jednom z nejposvátnějších míst dějin spásy 
a jsem – mírně řečeno – nemile překvapen. Je to tu – jak se u nás říká – „horší než na Vác-
laváku“. Na východní straně náhorní plošiny se tísní stovky, možná tisíce, lidí, postrkují se 
a překřikují jeden druhého. Mezi jazyky, které je slyšet, je významně zastoupena i čeština. 
Nedaleko odtud jsou známá turistická letoviska Sharm El-Sheik a (na druhé straně Suez-
ského zálivu) Hurghada, obě hojně využívaná českými cestovními kancelářemi. A během 
dnů sladkého nicnedělání na pláži přijde povyražení v podobě fakultativního výletu na 
východ slunce na Sinaji vhod snad každému. Z útržků rozhovorů, které nemohu neslyšet, 
však soudím, že jen menšina si dává tuto horu do souvislosti s nějakými událostmi v Bibli.

Vzdávám to a se sestřičkou a několika kolegy-kněžími odcházím na druhou stranu, kde 
je klid. Díváme se na západ, k Egyptu. Nevidíme sice sluneční kotouč vystupovat nad obzor, 
zato nám jeho paprsky postupně odkrývají okolní kopce a zbarvují je: nejprve do žluta, pak 
do zlatova a nakonec do ruda. A to je také nádhera. Přímo před námi je hora sv. Kateřiny, 
nejvyšší štít dnešního Egypta, 2638 metrů nad mořem, s malou kapličkou nahoře. Je do-
cela zima, odhaduji to tak na nulu (je konec listopadu) a silný vítr sráží pocitovou teplotu 
ještě níže. Díky tomu se vrchol hory rychle vylidňuje. My ještě zůstáváme. Stojíme opřeni 
zády o zeď kaple Nejsvětější Trojice (byla postavena v roce 1934 na základech kostelíka, 
který dala už ve 4. století postavit sv. Helena). Snad je to to místo, na kterém Hospodin 
promlouval k Mojžíšovi? Mlčíme a v srdci nám zní ozvěna slov, která tu byla kdysi vyřčena: 
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít 
jiného boha mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádné zpodobení toho, co je nahoře na nebi, dole 
na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit … “ (srv. 
Ex 20,1-17). Hospodin slibuje dovést svůj lid do svobodné země a pro život ve svobodě mu 
dává směrnice.

Škoda, že nemůžeme dovnitř do kaple. Prý jsou v ní krásné fresky zachycující Mojžíšův 
život. Ale i tak nás chrání před větrem. S kolegou si zapalujeme cigaretu. Trochu se sty-
díme – je to trapné kouřit na tak posvátném místě! Ale sestřička – mimochodem velmi 
zbožná, dlouholetá provinciální představená známé řeholní kongregace – nás uklidňuje: 
když tu tábořili Izraelité, byla hora zahalena kouřem. Tak přece musíme navodit příslušnou 
atmosféru! Aspoň trochu!

Sestupujeme dolů a sluníčko začíná nabírat na síle. Postupně odkládáme nadbytečné 
svršky. Beduíni odvádějí velbloudy do stínu, aby si odpočinuli a večer byli zase fit. Někteří 
se nám ještě na poslední chvíli snaží prodat nějaké suvenýry, ale ani oni už v tom nejsou vy-
trvalí. Naštěstí. Kam bychom to všechno dali? A pořád odmítat je také nelze: je to živobytí 
pro jejich rodiny. Za zatáčkou se vynořuje klášter sv. Kateřiny. Tam se najíme, odpočineme 
si a budeme mít mši svatou. Těšíme se!

P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

Petra směji,
bývalého kostelníka v Želnavě, nyní pacienta hospice

narozen:  26. 6. 1952 v Orlové
sourozenci:  starší sestra Dana
rodiče:   otec zemřel před třemi lety, matce je 86 let
Děti:   syn Patrik – nar. 1994
Záliby:   dříve práce kolem kostela, dnes radost z půlročního vnuka Patrika

Rozhodnutí napsat tento rozhovor bylo velmi rychlé. Naší redakci selhal plánovaný rozhovor 
a já jsem se poprvé setkala s Petrem Smějou v den jeho přijetí k nám do hospice. Když mi řekl, že 
dělal léta kostelníka v Želnavě a rozpovídal se o svém životě, požádala jsem ho, abych mohla roz-
hovor zveřejnit. Řekl mi, že náš vikariátní časopis moc dobře zná, že rád přispěje svou vzpomínkou 
na nelehký život. Je kuřákem, a tak naše povídání začalo u jeho první cigarety po delší době. Smála 
jsem se, že je o dva roky mladší a bude mi muset běhat pro pivo. Proběhlo i vzájemné potykání, 
proto ho tak budu i v rozhovoru oslovovat. Petr zmínil, že se zná s P. Karlem Falářem. Napadlo 
mě, že se poradím s ním. Kája mi hned odpověděl, že by tento rozhovor byl dobrým poděkováním 
za léta jeho věrné služby kostelníka. 

Petře, moje první otázka obvykle patří dětství a mládí. Co bys nám chtěl z  těchto 
let sdělit, aby tě naši čtenáři lépe poznali?

Můj dědeček byl německé národnosti a taková poválečná nenávist provázela i naši rodi-
nu. Moji rodiče měli svatbu v kostele a nás děti nechali pokřtít, ale dál už nic, naopak jsme 
pociťovali, že se nemáme radši moc projevovat, ani jsem se ve škole nemohl učit německy. 
Prožil jsem normální dětství v totalitním režimu. Po základní škole jsem se vyučil kotlá-
řem ve vítkovických železárnách a tam jsem začal i pracovat. Později jsem začal jezdit na 
montáže, pak s náklaďákem a také jsem rozvážel horníky autobusem. 

Tak ubíhala tvá staromládenecká léta. Pak přišla sametová revoluce a možnost jít 
do světa. Řekl jsi mi, že tě to táhlo na západ, tak jsi šel, ale tvá cesta skončila na Šu-
mavě.

Ano, odešel jsem z Vítkovic a napřed jsem našel práci u Tábora a pak jsem přijal nabídku 
pracovat na tehdejším Státním statku ve Volarech. Později jsem dostal i ubytování v Želna-
vě. Tam jsem se poznal se svojí partnerkou, bydlela naproti. Začali jsme spolu žít a narodil 
se nám syn Patrik. Já jsem v té době měl už zdravotní potíže a odešel jsem do invalidního 
důchodu. Příležitostnými pracemi jsem si přivydělával. Zvlášť poté, co mě opustila moje 
družka. Zeptala se syna, jestli půjde s ní. On se rozhodl žít se mnou. Svého syna jsem od 11 
let vychovával sám. Když šel do učebního oboru, bylo to v místě, kde bydlela jeho matka. 
Nebránil jsem tomu, byl jsem rád, že mohl bydlet u ní, protože bych to finančně neutáhl. 
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A jak ses dostal k tomu kos-
telničení? Předtím jsi do koste-
la asi moc nechodil…

Tak to je zajímavý příběh. Do 
kostela mě přivedl můj syn. Jed-
nou jsem ho hledal, když nešel 
domů. Viděl jsem, že se u kostela 
něco děje. Byla tam policie a také 
plno kluků. Vyšetřovala se nějaká 
krádež v tom kostele. Byl u toho 
i můj syn. Pan farář tam byl také, 
a  když policie odjela, začal si 
povídat s kluky a také se mnou. 
Tak jsem se seznámil s  tehdej-
ším farářem Jánem Quirínem 
Barníkem. On se kluků ujal a mě 
požádal, zda bych nechtěl dělat 
kostelníka ve zdejším kostele sv. 
Jakuba. Tak to všechno začalo. 
Kluci ministrovali a  já jsem se 
staral, aby bylo všechno v pořád-
ku, když přijel otec sloužit mši 
svatou, nebo když byl pohřeb 
a jiné akce. 

Na co nejradši vzpomínáš z doby této služby? Pater Karel mi říkal, že jsi také ochot-
ně otevíral kostel různým návštěvníkům.

Je toho mnoho. Kluci dělali různé aktivity s otcem, já jsem je vždy doprovázel a pomá-
hal jsem, kde se dalo. Tak jsem měl možnost poznat i jiné farnosti a práci s ministranty. 
Ale nikdy jsem nechtěl být někde přes neděli, vždycky jsem chtěl být v kostele v Želnavě, 
tam jsem patřil. Když otec Quirín odešel, už to nebylo ono a také kluci dospěli a rozešli se 
každý za svým. Já jsem se dál staral o kostel, když se tam něco opravovalo, pomáhal jsem 
řemeslníkům. Jeden chlapec mi velmi pomáhal pořád. Jmenoval se Michal a chodíval za 
mnou, jako by byl můj syn. Zemřel, když mu bylo 20 let, a mně je po něm stále smutno. 

Také jsem se naučil trochu německy a to jsem uplatnil, když přijeli turisté z Německa, 
podívat se na náš krásný kostel. Byl jsem vždy k dispozici každému. Můj kontakt byl na 
dveřích kostela. Je mi smutno po této službě u kostela, dělal jsem to velmi rád. 

Byl jsi jen pokřtěný, posunul ses ve víře při své službě kostelníka? 
Ke svátostem mě přivedl až otec Jindřich, který k nám začal jezdit z Volar. Udělal jsem 

si celoživotní zpověď a přijal Pána Ježíše. Byl jsem v té době velmi šťastný. Vždycky jsem 
ctil papeže Jana Pavla II. Když byl zvolený za papeže, byl jsem zrovna na zájezdě v Polsku 
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a prožíval s nimi to jejich nadšení. Když tento velký papež zemřel, díval jsem se na jeho 
pohřeb a  dojal mě moment, když vítr zavřel evangeliář na jeho rakvi. Tento papež mě 
provází i v mém přijímání nemoci. Když mi doktor v nemocnici řekl, že už se neuzdravím 
a nebudou mě léčit, byl to pro mě těžký okamžik. Smiřoval jsem se s tou skutečností a pak 
přišlo takové velké světlo do mého utrpení, když jsem si vzpomněl na papeže Jana Pavla II. 
Já jsem prožil záblesk něčeho tak krásného a to mi vrátilo naději. Je ve mně od té doby klid 
a ulevilo se mi. V nemocnici mě navštívil kněz a já jsem si opět vykonal důkladnou zpověď 
a přijal jsem svátost nemocných. 

A co ti přináší radost do života v této, pro tebe nelehké, době?
Já mám takový hezký pocit z jedné vykonané cesty. Deset let jsem neviděl moje rodiče 

a dověděl jsem se, že je to s otcem špatné. Můj syn mě tehdy vezl do Orlové, kde ležel v ne-
mocnici. Když jsem přišel na pokoj, táta se na mě tak krásně usmál, projevil radost z našeho 
setkání. Jeho oči úplně zářily radostí. Nemohl mluvit, ale jeho pohled mě hladil. To ve mně 
pořád zůstává – ta radost, že jsem za ním před smrtí jel. S matkou si od té doby telefonu-
jeme každý den a tak o sobě víme. To mě také těší, protože je to velká dálka na setkání. 

A další velkou radostí je můj malý vnouček. Jsem rád, že jsem se toho dožil a že jsem 
ho viděl, a když se narodil, držel jsem ho v náručí. Když mě propustili z nemocnice, týden 
jsem bydlel u syna a užil si vnuka. Teď jsem vděčný za to, že jsem tady a že je tu krásně. Já 
jsem si tento hospic vybral sám. Všechno o něm vím z internetových stránek. Také se moc 
těším na kapli, kde jsou ostatky mého papeže, a na pondělní mši svatou. Jsem rád, že jsme 
se my dva spolu potkali a mohli si popovídat. Jsem ti moc vděčný.

Náš rozhovor vyjde v lednovém čísle. Co bys chtěl našim čtenářům popřát do nového 
roku 2018, který je před námi?

Já bych všem moc přál, aby získali takový upřímný a živý vztah k Bohu, jak ho cítím 
já. Aby se nebáli ho přijmout do svého života, protože On je to největší bohatství, které 
můžeme získat. 

Petře, děkuji za rozhovor, věřím, že bude ještě hodně našich setkání na pokoji, 
nebo venku u tvé cigaretky. Do naší kaple jsme spolu zajeli a pomodlili se před křížem 
s ostatky Jana Pavla II. Byla jsem svědkem tvé upřímné radosti.

SM. Sebastiana

Dodatek P. Karla Faláře:
Petra Směju znám ještě z let, kdy dělával ve Volarech na pile. Řekl bych, že je to dobrý člověk. 

Kostelníka začal dělat, když P. Ján Quirín Barník z Horní Plané převzal od P. Honsy Želnavu. 
Předtím chodil do kostela v Želnavě sporadicky – možná tam ani nebydlel, to nevím – pak ale byl 
dobrou duší kostela, byl vždy ochoten otevřít kostel pro návštěvy, udělal jim průvodce a je vidět 
(nebo je to moje domněnka), že byl i „tahounem“ (i když na první pohled tak nevypadá). Jak tam 
teď není, je i malá, téměř žádná, návštěvnost bohoslužeb. Děkuji sestře Sebastianě za nápad 
připravit s ním rozhovor.
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Z farní kroniky

Prachatice 1916
Zvony k válečným účelům
Celkový obnos za vzaté zvony nebyl odveden patronátním úřadem, nýbrž vzat jedno-

duše na válečnou půjčku. Od sv. Patriarchy přinesen byl zvonek od vojáků do města, ale 
protože teprve v městě bylo shledáno, že je jen z litiny, ponechán byl kapli. Kupní cena za 
1 kg je 4 K. 

Sebrané zvony byly spediterem Fr. Menschikem za doprovodu místních 2 Kaplanů, hla-
holu zvonů a velkého průvodu věřících doprovozeny na nádraží.

Sv. biřmování
Ve dnech 16, 17 a 18. dubna 1917 udělovala Jeho Bisk. Milosť Mgsr. Josef Antonín 

Hůlka sv. biřmování 75 biřmovancům. Dne 15. dubna o 6. hod. odp. uvítán byl slavnostně 
u děk. chrámu Páně místním duchovenstvem, úřady, školní mládeží. Dne 16/4 uděloval sv. 
biřmování německým, dne 17/4 českým biřmovancům – příslušného dne bylo v dotyčné 
řeči kázání a zkouška z náboženství německých a druhý den českých škol. Dne 18/4 sloužila 
J.B.M. mši sv. v gymnasiu, kdež byla též zkouška gymnasistů ze sv. nábož. 

Změna na III. kapl. místě
Dne 1. května 1917 odešel dosavádní výpom. III. Kaplan Jan Höfferl na vlastní žádost 

do Chvalšin (Kaloching) a na jeho místo přišel dp. Frant. Pernegr, dosav. I. Kapl. výp. V Ne-
tolicích – Narozen 7/1 1890 ve Strunkovicích n/Bl a na kněze vysvěcen 25/7 1913 v Římě, 
kde konal též bohoslovecká studia.

Oheň v Prachaticích
Dne 10/5 v ½ 11 večer shořela stodola blízko Kláštera, oheň založen. Touž dobou chytalo 

se u Halbů, ale oheň včas zpozorován a uhašen.

Změna na III. kapl. místě
Dne 1. září 1917 povolán byl 

dp. František Pernegr na vojnu 
jako vojenský kurát; na jeho 
místo přišel dp. Karel Červený, 
Kaplan v Roseči; narodil se dne 
12/3 1895 ve Strejčkovicích; byl 
nejmladším knězem v diecesi.

Rok 1916 – odvoz zvonů far-
ností na Prachaticku.



28

Varhaníci

V začátcích nové éry našeho vikariátního časopisu, konkrétně v letech 2009-11, náš sou-
časný šéfredaktor postupně představoval v každém vydání JP některou z laických, většinou 
dobrovolnických služeb místní církve. Na příbězích určitých lidí se snažil ukázat rozma-
nitost možností, jak ve farnostech lze uplatnit své schopnosti a aktivitu. I ten, kdo nemá 
vlastní archiv JP či dokonalou paměť, ale místo toho přístup k internetu, se o tom může 
přesvědčit na http://casopis.farnostprachatice.cz/pdf a všimnout si, že něco z toho jsme 
se pokusili v dalších ročnících časopisu zkonkretizovat na příbězích křesťanů z některých 
farností: v letech 2014-16 jsme postupně jednotlivě představili 19 místních akolytů a pak 
pokračovali představováním ministrantů, abychom ukázali, v čem je smysl, radost a dů-
ležitost jejich služby. Další ministranti už se představovat nechtěli, a tak s novým rokem 
zkusíme přejít k jiné kategorii, kterou budou varhaníci.

Varhaníci jsou specifičtí tím, že mívají vlastní zaměstnání a málo času, bývají na více působi-
štích, takže bude nesnadné je ulovit k rozhovoru. Proto začínáme tou, která je nejblíže prachatic-
kému kostelu a farnosti, protože její ochota pomoci je velká a schopnosti velmi rozmanité. Jako 
důchodkyně věnuje mnoho času na faře úklidu, prádlu (praní, žehlení, šití), knihovně, rozličným 
drobným opravám a důmyslným vylepšením, pomoci při vaření či úpravách a zdobení kostela, 
vyrábí růžence, svíčky, také trochu podle možností převáží, koho či co je třeba… Ve své skromnosti 
se snaží být nenápadná a zveřejňovat o sobě moc nechce. Přesto podle této charakteristiky jistě 
mnozí uhodnou, že napoprvé představíme jako varhanici  Hanku Muškovou

Hanka mušková
Jak ses ke hraní na varhany dostala?
Žádná velká varhanice nejsem, jsem naprostý amatér a samouk z nouze. Jedno z míst, 

na které si mě Pán Bůh po svém dostal, protože mě tam chtěl mít. S klávesnicí piana jsem se 
poprvé trochu seznamovala teprve se svou dcerou, když navštěvovala lidovou školu umění 
a na klavír doma cvičila. Moje hudební vzdělání byl jen povinný dvouletý obor houslí při 
studiu pedagogické školy. Do kostela jsem chodila sama na nedělní večerní mši v Prachati-
cích, protože jsem byla učitelkou na 1. stupni ZŠ v okolních vsích a svoje zaměstnání bych 
tím v té době riskovala. Pravidelně jsme jezdívali na víkendy do mých rodných Lhenic, kde 
chodily do kostela naše děti s babičkou, a chodívala jsem tam také k tetě, která byla také 
učitelkou a tuto práci mi doporučovala, přestože sama kvůli své víře musela do předčasného 
důchodu. Ve lhenickém kostele hrála na varhany, a to až do své smrti v r. 1986.

Ještě předtím jsem však zažila jakési prohloubení víry, a to následkem velkého úrazu 
mého manžela a těžké nemoci syna. Dostala jsem sílu a odvahu se k víře a Pánu Bohu při-
hlásit, přehodnotit své životní priority, poslat děti na náboženství, sama jsem šla pracovat 
jako dělnice do Jitony a asi v té době jsem přišla i ke hře na varhany, zvláště když jsem po 
své tetě zdědila její cvičné harmonium. Velkou pobídkou mi bylo, když lhenický pěvecký 
sbor nutně potřeboval nějaký doprovod (zpočátku aspoň začínat jejich zpěv) a také pan 
farář mě při nějaké zkoušce zpěvu o toto požádal. 
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Jak jsi své začátky zvládala?
Bylo to hrozné, vůbec jsem si nevěřila a netrou-

fala, zkoušela jsem jen nejjednodušší písně a snadné 
doprovody. Během týdne jsem doma nacvičovala na 
nedělní mši ve Lhenicích, později jsem byla přizvána 
i na hraní o svátcích, na pohřbech či svatbách, což 
pro mě bývalo velké trauma. Ale cítila jsem v tom 
i Boží výzvu, které jsem nechtěla odporovat. Občas 
mi pomáhala a radila dcera mé kamarádky, zvláště 
jak používat jednotlivé rejstříky či měnit manuály. 
Noty mi moc neříkají, takže dodnes hraju jako na-
prostý samouk hlavně zpaměti. 

Kde a jak často hraješ?
Když nám ve Lhenicích zemřela babička, pře-

stali jsme tam tak často jezdit a varhanní službu 
po mně převzal pan Jelínek. Postupně jsem ale 
přesedlala do Prachatic, a  to v  době kaplanování 
P. Šimáka, který stál o zpěv a varhanní doprovody i při všednodenních mších. Nesměle jsem 
to zkusila, ale časem po příchodu P. Sláčíka mi bylo přiděleno veškeré hraní, kromě nedělní 
ranní farní mše. Takže v současnosti mám od varhan volno jen v pondělí, jinak hraju den-
ně včetně nedělní mše večerní. Mše v kostele denně nejsou, ale jezdím i do domova pro 
seniory, dříve i do hospicu, kam jsem současně vozila P. Havrdu, nově hraju v nemocnici. 
Také obvykle doprovázím zpěvy při příležitostných poutích v okolí, třeba v Žernovicích, 
Jelemku, Chrobolech, kde je třeba.

Čím je pro Tebe hraní na varhany přínosné, příp. máš s ním nějaký problém?
I přes moje omezení a neschopnosti jsem ráda, že můžu takto posloužit a také smyslupl-

ně naplnit svůj čas. Řídím se úslovím „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Jsem také ráda, že tím 
přijdu mezi lidi a můžu s nimi spolupracovat. Nemůžu zároveň zpívat, takže potřebuju něčí 
hlas, nejčastěji Hedviky Říhové, se kterou už jsme takto prožily mnoho bohoslužeb. Potíž 
však mívám hlavně se zpěvem žalmů, když jsou variabilně na výběr, nevím, který správně 
vybrat, musím se shodnout se zpěvákem a navíc přeskakovat mezi manuály. Zvládám jen 
jednodušší tóniny, z not zahraju jen začátek a pak už musím mít vše v hlavě, prsty tuhnou... 
Těžko se mi hrají taky mollové písně adventní a postní.

Máš nějaký mimořádný varhanní zážitek?
Zvláště ráda jezdím hrát do Chrobol, kde bývá taková rodinná atmosféra. Občas se při-

hodí nečekané věci, jako když jsem jednou vezla do Předslavic na mši sv. P. Antoše a netuši-
la, že tam nemají varhaníka. Ze služby řidiče jsem najednou na zcela neznámých varhanách 
musela bez přípravy hrát. Také se mi v začátcích třeba povedlo začít Gloria v tak špatné 
tónině, že se vůbec nedalo zpívat. Ale k tomu patří moje oblíbené úsloví výše…

Připravila MaM
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Svědectví radosti

jít tou správnou cestou
Jdu zasněženou šumavskou krajinou. Do rána napadl sníh, vše je krásně bílé, čisté. 

Vcházím do lesa. Sama sebe se ptám, proč je les v zimě tak sám. Obklopuje mě ticho, nád-
herné ticho, které se mne doslova dotýká. Do ticha se rodí slovo – na mysl mi přicházejí 
krásné verše proroka Micheáše: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hos-
podin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým 
Bohem.“ (Mich 6,8) 

Přede mnou se mezi stromy rozevřela bíle zasněžená cesta. Mám se po ní vydat? Je to ta 
správná cesta, která mě dovede k cíli? Otázky, které si kladu, se nutně prolínají s otázkami, 
které přináší nastávající nový rok. Po jaké cestě v něm půjdu? 

Stojíme na prahu nového roku. Nevíme, jaký bude, nevíme, co nás čeká. Jedinou jis-
totou, kterou máme, je Bůh sám, a dokonce – že je s námi, Immanuel /to je S námi Bůh/. 
O Vánocích Bůh navštívil svůj lid, aby ho už nikdy neopustil. Jeho první příchod zvěstovali 
proroci – již zmíněný prorok Micheáš: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi jud-
skými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů 
věčných.“ (Mich 5,1) Tento Ježíšův příchod určuje naši víru. 

Druhý Ježíšův příchod se uskutečňuje v nás, Ježíš stále přichází. Žijeme v Boží přítom-
nosti, v Něm prožíváme Boží blízkost. Náš vztah k Němu určuje naši lásku, dává smysl 

celému našemu životu. A  třetí Pánův příchod 
určuje naši naději. 

A  tak nám Pán dává na cestu životem víru, 
lásku a naději. Jsou Božím darem, milostí vlitou 
při křtu do naší duše. Zároveň je to však akt lid-
ské svobody – svobodné rozhodnutí člověka, zda 
chce nebo nechce věřit, milovat a doufat. Víru 
nemůžeme oddělit od lásky a naděje. Víra, na-
děje a  láska, tento provázek třípramenný, jsou 
jako tři sestry, které si navzájem dávají před-
nost, navzájem se doplňují a prolínají. Opravdo-
vá láska stojí na víře a důvěře. Víra bez naděje 
je slepá, bez lásky je mrtvá. Naděje bez víry je 
prázdná, bez lásky její vytrvalost neobstojí v ži-
votních zkouškách trpělivosti, neboť jen pravá 
láska „všechno vydrží“. Boží milost je pro nás 
připravena každý den. Jde jen o to na ni správně 
odpovědět. 

Jednou mi do ordinace přišla maminka s 3le-
tou Baruškou. Po jejím ošetření jsem začala psát 
údaje do počítače. Baruška se však ke mně roz-
běhla a vztáhla ke mně ruce. Chtěla pochovat. 
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Ačkoli jsem měla naspěch a  potřebovala vše rychle dopsat, Barušku jsem nemohla od-
mítnout. Přestala jsem tedy psát a Barušku pochovala. Byla spokojená a mně ta chvilka 
zastavení s Baruškou v náručí přinesla krásnou radost. 

Přeji Vám všem, aby nový rok byl pro Vás rokem, kdy budete s důvěrou chodit s Pánem 
a cítit jeho blízkost. Přeji Vám radost a pokoj v srdci! „A On sám bude pokoj.“ (Mich 5,4)

MUDr. Milena Voldřichová, foto Milli Hojdekrová

1. adventní neděle ve volarech
1. adventní neděle je počátek radostného očeká-

vání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Váno-
ce, čas rozjímání. 3. prosince v podvečer se rozsvítila 
okna v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Volarech. 
Osvětlený kostel skoro jako by vyzýval k návštěvě slav-
nostního koncertu žáků ZUŠ. O  koncert mělo zájem 
mnoho lidí, kostel byl naplněn do posledního místeč-
ka. P. Karel Falář slavnostně uvedl koncert žáků, popřál 
pohodový večer a spolu s  ředitelem ZUŠ Mgr. Vítem 
Pavlíkem zapálili na vyzdobeném adventním věnci prv-
ní svíčku.

Vystoupili sólisté, komorní soubory a pěvecký sbor Poupata a Poupátka. Dětský sbor 
s malými zpěváčky zaujal nejvíce. Jejich hlásky se rozléhaly po celém kostele, bylo radost 
se zaposlouchat do jejich zpěvu, v jejich očích bylo vidět 
jiskřičky radosti. Všem bych ráda touto cestou za sebe 
a všechny přítomné ráda poděkovala.

Po skončení adventního koncertu jsme společně 
s P. Karlem Falářem za účasti mnoha lidí, slavnostně na-
laděných, odešli rozsvítit nazdobený vánoční stromeček. 
Vánočnímu stromečku a lidem kolem něj bylo požehná-
no. Tiše padal sníh a rozzářené město dotvářelo to pravé 
kouzlo adventního času.  Milli  Hojdekrová

Dětská rorátní mše s přijetím dětí i dospělých do ka-
techumenátu a křtem malého Mikuláška.

Fota Lenka H.
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Jubilejní rok

Vstoupili jsme do roku 2018. Pro náš národ jsou mnohé roky s „osmičkou“ na konci jubilejními 
– rok 1848, 1918, 1938, 1948, 1968. Budeme o událostech těchto let jistě hodně slyšet v médiích.

Pojďme do událostí těchto let nahlédnout i na stránkách JP. Nechme promluvit pamětníky, 
nalistujme události v našich farních kronikách. A vložme vše do modliteb. Čas nemůžeme vrátit, 
ale můžeme prosit za uzdravení a zahojení mnohých ran!

Chcete se podělit i vy o své vzpomínky? Znáte příběhy těch, kdo již mezi námi nejsou? Pište do 
JP na e-mail: casopisjp@seznam.cz

Ve farní kronice vitějovické čteme:
… o míru se stále píše, ale mír toužebně očekávaný nepřichází. 

Konají se requisice obilí, slámy, sena, brambor, někdy i  s vo-
jenskou asistencí. Také dobytek silně se requiruje. Drahota 
jest ohromná. Peníze mají malou cenu. Zlaté peníze zmizely 
z oběhu hned po vypuknutí války; stát je stahoval, lidé si 
je poschovávali…

Některé věci nejsou k dostání nebo jsou za neslýchané 
ceny na přík. káva zrnková, lih. olej, rýže, mýdlo, některé 
léky atd. Ještě za potraviny se něco dostane než za pení-
ze. Piva jen velmi málo a i to je špatné. Slad nahražuje se 
různými věcmi, na přík. i pejzem. Mnozí lidé vaří si pivo 
podomácku…

Velice potěšitelné jest, že český národ politicky se sjed-
notil a  tak zcelen vystupuje navenek, což mu dodává veliké 
vážnosti a moci. Veřejně se mluví a píše o budoucím státu čes-
koslovenském.

22. 6. 1918 M. Pužej

Z kroniky prachatické:
Dne 28. října 1918 prohlášena byla samostatnost československé republiky. Tato udá-

losť oslavena byla českou menšinou prachatickou v Národním domě nadšenými proslovy 
a jásotem a zapěním národní hymny. Novým prezidentem jmenován byl tvůrce samostat-
nosti české T. G. Masaryk.

Dne 5. listopadu 1918 vrátil se po 4 leté vojenské službě zdejší II. kapl. Jan Kolba, který 
od počátku války byl posádkovým duchovním správcem v Linci, odkud po prohlášení samo-
statnosti pospíchal do svého milého působiště. Rovněž III. kaplan Vilém Wolf vrátil se 12. 
11. 1918 ze svého posledního působiště v Dol. Rak. kde byl duchovním správcem ve vojenské 
záložní nemocnici. Prodělal mnoho krutých bojů na frontě srbské, ruské (Karpaty) a ital-
ské. Dostalo se jemu, jakož i Janu Kolbovi nejvyššího uznání za obětavé a věrné služby. Výp.  
III. kapl. Karel Červený musil po návratu zdejších kaplanů opustit svoje výp. místo. Odešel 
na jednoroční dovolenou. 

Připravila Lenka Hanžlová

Matěj P
už

ej
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Emeritní biskup 
je biskup ve výslužbě neboli zasloužilý biskup (emeritus = lat. zasloužilý, emereo – za-

sluhuji si). Může se jednat o biskupa, který vedl určitou diecézi – např. plzeňský emerita 
František Radkovský – nebo o biskupa pomocného, kterým je například v současné době 
pražský pomocný biskup Karel Herbst. Ve věku 75 let jsou všichni biskupové povinni na-
psat rezignaci k rukám papeže, ten může ale jejich službu prodloužit. Arcibiskup Miloslav 
Vlk byl uvolněn až ve věku 77 let v roce 2010. Slovo emeritní je možno vztáhnout i na jiné 
úřady a funkce v církvi (emeritní kardinál, arcibiskup nebo dokonce i papež Benedikt XVI.) 
či ve společnosti (emeritní profesor, emeritní prezident).

Exorcismus 
je modlitbou žehnání. Jedná se o svátostinu. Z běžné liturgické praxe je známý exorci-

smus konaný těsně před křtem, je to modlitba za vysvobození z moci zlého ducha spojená 
s mazáním svatým olejem (olejem katechumenů). Služba exorcisty byla zprvu nižším svěce-
ním. Každý kandidát kněžství musel dříve přijmout 4 nižší svěcení (ostiář - strážce vchodu 
chrámu, lektor, exorcista a akolyta) a až poté 3 vyšší svěcení (podjáhen, jáhen, kněz). Každý 
křesťan má již ze svého křtu velkou důstojnost a má prostředky, kterými může bojovat se 
zlým, s pokušením. Primárními prostředky jsou půst a modlitba. Doporučuje se, aby každý 
alespoň ve výroční den svého křtu vykonal obnovu křestního vyznání (např. Kancionál, č. 
039). Slavný exorcismus (vymítání) může konat pouze diecézní biskup coby nástupce apo-
štolů, nebo kněz, kterého k této službě pověřil. V naší českobudějovické diecézi takového 
kněze bohužel nemáme.

 
Epikleze 
znamená „svolávání“. 

Je to důležitá část eucha-
ristické modlitby, při které 
kněz klade ruce nad dary 
a  vzývá Ducha svatého, 
aby je proměnil. V  řím-
ském kánonu (I. eucharis-
tické modlitbě) zní takto: 
„Učiň, Bože, ty sám, ať je 
tato oběť v plnosti tvého po-
žehnání tobě zasvěcená, právoplatná a duchovní, hodná tvého zalíbení, ať se nám stane tělem 
a krví tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.“  Ve III. eucharistické modlitbě zní 
takto: „Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto dary, které před tebe klademe, 
ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.“ Dříve bylo zvykem, že v tento 
moment zazvonil krátce přisluhující ministrant. Bylo to proto, že eucharistickou modlitbu 
se modlil kněz šeptem a věřící tak byli upozorněni, že teď kněz klade ruce nad dary a brzy 
dojde k obětní proměně chleba v Tělo Kristovo a vína v Krev Kristovu.

Malý slovníček církevních pojmů



34

Čtení na pokračování

Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás 
budu muset zabít!

Příběh hřbitovní
„Pláčete sice hezky, ale na cizím hrobě,“ upozorňuje pozůs-

talého Felix Holzmann coby hrobník v jedné své nezapome-
nutelné skeči. Což se může stát občas každému. Přijde položit 
svíčku nebo kytku na hrob, pomodlí se, pobrečí si, a vůbec 
neví, že v něm leží někdo jiný.

Mně se to nestalo občas, ale po deset let pravidlem. Jezdí-
val jsem každé Vánoce v letech 1980–1989 zapálit svíčku na 
hrob Jana Palacha do Všetat. Když jsem tam přijel poprvé, našel hřbitov a hrob, na kterém 
bylo vytesáno jeho příjmení, myslel jsem si, že jsem na správném místě. Ale nebyl. Myslím, 
že Janu Palachovi to však nevadilo. Mně také ne (věřím, že ani tomu, kdo v něm odpočíval).

I já budu jednou ležet v nějakém hrobě a potěší mě, až někdo přijde a položí na něj třeba 
jen malou kytičku. Řeknu mu: „Díky, to nemuselo být, ale je dobře, že to je,“ a hned se mi 
bude ležet lépe. Zaraduji se, bude-li to nejen někdo známý, ale třeba i takový popleta jako já.

Proto si myslím, že je dobře čas od času koupit svíčku či pár květin, zajít na hřbitov 
a položit je tam na hrob svého drahého. Nebo někoho jiného, když už tam budete. Kdyby 
to udělal každý druhý, naše hřbitovy by rozkvetly víc než všechny pražské zahrady.

Tak nezapomeňte, příští neděli s náručí květin, třeba na Olšanech. Když si dvakrát, tři-
krát zabrečíte na cizím hrobě, pak se jednou určitě zasmějete ve svém. Na věky věků. Amen.

Je třeba se modlit neustále
„Je třeba se stále modlit a neochabovat,“ řekl sám Pán Ježíš. Jenže jak to udělat, když 

se člověku nechce? Co v takovém případě, je-li líný jako veš?
Já to řeším mj. tím, že prosím, aby se za mě modlili druzí. Jednou z takových osob je 

paní Kubíková z Touškova. Modlí se za mě, aby mě Bůh chránil na všech cestách, po kte-
rých projíždím za volantem svého auta. Byl jsem jí za tuto modlitbu už mnohokrát vděčný.

Například tehdy, když jsem jel jednou v zimě do Prahy a silnice byla tak strašná, že se 
to nedá popsat. Poté, co jsem šťastně dojel, jsem opravdu cítil sílu modlitby paní Kubíko-
vé, za mne obětované. Chtěl jsem pokleknout na chodník a poděkovat modlitbou i sám. 
Nebýt toho, že všude kolem byla sněhová břečka, byl bych to skutečně udělal. Takto jsem 
jen zaparkoval auto a vydal se ke stanici metra. A právě tehdy, při přecházení křižovatky 
na Palackého náměstí, mě málem přejela tramvaj.

Po návratu do Touškova jsem zašel za paní Kubíkovou a povídám: „Paní Kubíková, velice 
vám děkuju, že se za mě modlíte, když někam jedu, ale prosím vás, modlete se taky, když 
chodím pěšky.“



35

Paní Kubíková slíbila, že bude, a já nepochybuji, že svůj slib plní. S touto uklidňující jisto-
tou jsem večer onoho dne spokojeně ulehl do postele. Tam má člověk stoprocentní jistotu, 
že se nenabourá, že ho nepřejede tramvaj a že mu nehrozí žádné jiné nebezpečí. Jak krásně 
se mi usínalo! Bohužel jen do chvíle, kdy mi spadla na hlavu dvoukilová dřevěná polička. 

Chudák paní Kubíková, bude se za mě muset modlit, když jezdím, když chodím i když 
ležím. Ano, Pán Ježíš měl pravdu. Bude se za mě muset modlit neustále.

Tři slova
Tři slova si opakuji v zimě každý den bez ustání: rukavice, šála a kulich. Opakuji si je 

proto, abych je nikde nezapomněl. Bez nich je totiž zimní život nemilosrdný a krutý. Kam-
koliv přijdu, pokud je musím nutně sundat, položím je vedle sebe, na sebe, pod sebe nebo za 
sebe, aby byly na jednom místě a snadno se pak našly, a nemyslím na nic jiného než na ně:

„Dobrý den, pane Dvořáček, jsem rád, že vás zase vidím. Jak se máte a co dělají vaše děti 
Petr, Olina, rukavice, šála a kulich?“

Díky této permanentní „r-š-k“ fixaci a svědomitému opakování zmíněných slov i ve spa-
ní se mi letos podařila asi deset let nevídaná věc. Až do Vánoc jsem rukavice, šálu ani kulich 
nikde nezapomněl. Hned potom, v týdnu mezi vánočními svátky a Silvestrem, jsem byl se 
dvěma kamarády na obědě v jedné pražské jídelně, odkud jsem pospíchal na Florenc, abych 
chytl autobus do Plzně. Pět minut před jeho odjezdem, přede dveřmi autobusu, jsem najed-
nou věděl, že mi něco schází. Uši nepálily, v krku nepíchalo, zato prsty mi málem upadly. 
Prošacoval jsem kapsy kabátu, probral tašku, ale rukavice nikde. Mé krásné a teplé kožené 
luxusky za pět stovek, které mi koupila paní Blahová ze svých posledních peněz, byly fuč. 
Kde jsem je jenom mohl nechat? Že by v té restauračce? Napsal jsem Jardovi, jednomu 
z kamarádů, s nimiž jsem tam seděl, SMSku, ať se tam podívá, a pokud by je našel, ať je 
vezme k sobě, že si je u něj příště vyzvednu.

Chvíli nato, těsně předtím než autobus sklapl dveře a opustil Florenc, se Jarda náhle 
objevil a rukavice mi nesl. Nechápu, jak to mohl stihnout. Buď jel na koni, nebo přiletěl 
tryskovým letadlem. Každopádně mi udělal velkou radost, za kterou se slušelo poděkovat.

„Milý Jardo,“ psal jsem mu večer z fary další SMSku, „moc ti děkuju. S těma rukavicema 
to byl opravdu husarskej kousek. Jen škoda, že jsem je pak zapomněl i v tom autobuse.“

Žena tří století
S těma kněžíma je to hrozné. Co povídám, hrozné, je to s nima stále horší a horší. Znám 

jednoho, který nejenže chodí za ženskou, ale dokonce za ní leze přes plot! Na jeho omluvu 
ale musím říci, že on za to snad ani nemůže. On není ani tak na ženy jako spíš na hlavu. 
Jsem to já a ta moje láska, za kterou jsem lezl přes plot, se jmenuje Terezie Feilová, naro-
zená L. P. 1899.

Když jsem za ní jel na návštěvu poprvé, měl jsem trochu trému. Jsem přece jen o padesát 
šest let mladší. Co když bude chtít, abych jí vyblejskal kanady nebo došel pro pivo? Dopadlo 
to ale dobře. Pěkně mě přijala, stejně jako mnohokrát potom. Uvařila čaj, vyprávěla, co 
všechno už prožila, jak chodila do devadesáti sedmi let pravidelně každou neděli do kostela 
atd. V jejích rodných Pňovanech, kde bydlela až do svých sto tří a půl let, jsem musel téměř 
při každé návštěvě přelézt branku u jejího domku, protože už nemohla chodit a odemknout 
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ji. Poslední tři roky bydlí u svých příbuzných ve Stříbře, kam za ní přijíždím také, a kromě 
svátostí, které jí uděluji, mi někdy prozradí i některá svá životní tajemství (třeba to, že si 
ještě ve sto pěti letech dopřává pravidelně každý den půl lahve Velkopopovického Kozlíka). 
Pak se zeptá, co je nového, já odpovím, že celkem nic, ona, co je tedy starého, já, že všechno, 
a tak nám to vždycky rychle a zajímavě uteče, ani nevíme jak.

Při jedné z minulých návštěv jsem si vzal s sebou i fotoaparát a požádal jejího synovce, 
aby nás vyfotografoval. V duchu jsem už viděl hotovou fotku, která se stane ozdobou mé 
nástěnky nad psacím stolem. Já a paní Feilová – to mi budou všichni závidět.

A jak to dopadlo? Katastrofálně. Žádná fotka na mé nástěnce nevisí. Synovec paní Fei-
lové ji udělal docela dobře, ale přece jen měla jednu vadu, kvůli které jsem ji musel nakonec 
roztrhat na kusy – nešlo na ní rozpoznat, kdo je starší a kdo mladší.

Zrcadlo
V koupelně nad umyvadlem mám zavěšené zrcadlo. Je to docela obyčejné zrcadlo, které 

se od ostatních liší snad jen tím, že je na něm napsán červeným fixem malý nápis: „Já za 
to nemůžu, já jsem jenom zrcadlo.“ Každý den se do něj párkrát podívám, jak už to lidé 
před zrcadlem dělávají. Na tom není nic divného. Divné bývají ale myšlenky, které mě při 
tom napadají. Někdy je i vyslovím: „Moc mě neštvi, nebo tě odnesu na půdu.“ – „Co to 
je?“ – „Pomoc!!“

Zrcadlo na ně zásadně neodpovídá. Mlčí, ale trvá na svém. Je to takový malý domácí 
terorista. Tak holt mlčím také. Máme spolu tudíž tichou domácnost. Navzájem nekomuni-
kujeme, pouze se na sebe podíváme a myslíme si každý své. Ani na tom není nic až tak moc 
divného, protože takto se žije ve více domácnostech naší moderní doby. Ale zpět k zrcadlu. 
Musím se přiznat, že o něm valné mínění nemám. Co si také může člověk myslet o kusu 
zarámovaného skla, který nemá ani kus citu a vychování? Hned po ránu vám dá takovou 
lekci, že máte zkažený celý den. Jednou jsem mu slíbil, že mu přetřu rám, pod podmínkou, 
že bude milosrdnější a přestane v něm vystavovat ty své Drákulovy obrázky. Udělal jsem 
to, ale ani to nepomohlo. Příště mu přetřu sklo, možná, že to pomůže. 

Přesto všechno se na ně nezlobím. Ono mi totiž připomíná, že na konci života pohléd-
ne člověk do své duše a možná také bude volat o pomoc. Proto ho ponechávám prozatím 
tak, jak je, a dávám mu čas. Čas na polepšenou. S vědomím, že od něj nemůžu chtít, aby 
se změnilo hned. Kolik to dá času, než se změní takový člověk, natož zrcadlo. Počkám pár 
týdnů nebo měsíců, a pak se uvidí. Věřím, že se jednou dočkám. Ani zrcadlo přece nemá 
srdce z kamene.

Asi po půlroce jsem se skutečně dočkal. Přišel jsem kolem sedmé ráno do koupelny, 
vyčistil si zuby, kouk’se do zrcadla – a nevěřil svým očím: 

„No vidíš, zrcadlo, že to jde, když se chce. Tak milého a sympatického člověka jsem už 
dlouho neviděl.“

I zrcadlo mělo radost, že jsem s ním po delší době opět promluvil, a hned mi odpovědělo:
„Kup si brejle, strejdo!“

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007
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Anselm Grun 
Prameny vnitřní síly
Jak se vyhnout vyčerpání

Tuto knihu vydalo nakladatelství Paulínky v  roce 
2009. V  dnešní době se nemluví jen o  vyčerpání, ale 
i o takzvaném syndromu vyhoření. Podstata je taková: 
člověk ztratí veškerou sílu, necítí v sobě žádnou jiskřičku 
života. Syndrom vyhoření postihuje zejména příslušní-
ky pomáhajících profesí. Ohroženi jsou však i lidé, kteří 
nesou velkou zodpovědnost a jsou vystaveni značnému 
výkonnostnímu tlaku. Když byl kdysi fotbalový trenér 
Otmar Hitzfeld za velkého očekávání ze strany veřejnosti 
dotázán, zda by měl zájem trénovat německý národní 
tým, odmítl nabídku s odůvodněním, že jeho „baterie“ je 
zcela vybitá. Vyčerpaní a vyhaslí lidé touží po pramenech 
energie, ze kterých by mohli čerpat. V současné psychologii se často mluví o takzvaných 
duševních zdrojích. Slovo ressource (zdroj) pochází z  francouzštiny a  znamená zásoby, 
které jsou k dispozici, zdroj, ze kterého lze čerpat. Tyto prameny jsou často ukryty pod 
silnou slupkou a je třeba je nejprve odhalit. Jestliže se mi podaří proniknout až k samot-
nému jádru uvnitř, kde je koncentrována veškerá síla, pak bude do mého myšlení a konání 
proudit dostatek energie, pak ve mně může něco vzkvétat. Člověk se díky knize naučí určité 
techniky, jak se dostat ke zdrojům, ze kterých lze čerpat. Jednotlivé prameny jsou pěkně 
popsány v knize a jmenují se takto:

1/ Průzračné prameny: dotek dětství
 vnitřní dítě
 jak vzniká zdraví 
2/ Pramen Ducha svatého: léčivé podněty
 plody Ducha svatého
 ctnosti a hodnoty
 smysl a orientace
3/ Duchovní cesta: slova naplněná Duchem svatým
 meditace a modlitba
 síla rituálů
 chvíle ticha a pokoje
 prožitek přírody
4/ Obrazy pramene v Bibli 

PB

Stojí za přečtení
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Královský kámen
Byl hezký podzimní den, a tak jsem se vypravila toulat po Šumavě. Mé putování začalo 

v malebné vesničce Nicov a cílem bylo zastavení u kapličky Panny Marie vytesané do skal-
ního útvaru v místě, které se nazývá Královský kámen. Kdysi z vrcholu skály býval daleký 
rozhled do části Šumavy a šumavského podhůří.

Královský kámen, jeho časté pojmenování mezi lidmi je „Královák“, je jedním z vrchů 
Javornické hornatiny. Nachází se ve výšce 1058 m n. m. Je poměrně dost navštěvován 
turisty, především cizinci Němci, kteří Nicovsko znají. Kapličku – oltář do skály vytesal 
v roce 1916 Johann Klement se svým synem. Po práci chodil jen o krajíčku chleba a vodě 
denně tesat. Budoval ji jako odčinění za nějaký špatný čin předků. Sám si po několika letech 
opracovávání skály odpočinku neužil. Onemocněl a po 7 letech zemřel. Po dokončení byla 
tato památka vysvěcena, její vnitřek zdobila soška Panny Marie. Konaly se zde i poutě.

Historie Králováku je opředena řadou pověstí. Uvedu dvě z nich.
Český král se svou družinou byl pronásledován houfem cizích švédských vojsk. V mís-

tech mezi Nicovem a Tejmlovem došlo ke střetu. Český král byl poražen, a aby si zachránil 
holý život, musel utéci. Jeho kůň uháněl přes horský hřbet Ždánova. V té době byl horský 
hřbet porostlý divokou houštinou. Nikdo ani nezpozoroval, že král zmizel. Král v houštině 
mezi kameny našel úkryt a svůj život si zachránil.

Druhá pověst je tato:
V těchto místech stával obrovský hrad, v němž mocichtiví služebníci zabili svého krá-

le, a ten, než vydechl naposled, všechny proklel. 
Z  prokletí je může vysvobodit pouze ten, kdo 
najde čarovnou bylinku. O  Valpružině noci se 
na vrcholu kamene objevuje deska s letopočtem 
zániku světa, někdy je slyšet hlas hlásné trouby 
ohlašující nebezpečí. O dni sv. Barbory zde roz-
kvétá kouzelný květ. Kdo jej najde, získá bohat-
ství, které je pod kameny ukryto.

Byla jsem velice mile překvapena, jak je vni-
třek kapličky vyzdoben svatými obrázky, květi-
nami, kříž uvnitř vyleštěn, kaplička vyčištěna. 
Rozžehla jsem svíčku na uctění právě toho, kdo 
ji vytesal.

I okolí tohoto historického místa bylo pečlivě 
uklizeno, doslova vymeten každý kout. Místo na 
vás dýchne svou historií a krásou v kterémkoliv 
ročním období. Výstup je náročnější, ale podíva-
ná a zážitek stojí za to. Milli Hojdekrová

fota autorka a Josef Pecka

Vypravili jsme se
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Pozvánka


