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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

„V obrácení a ztišení bude vaše spása,
v klidu a důvěře vaše vítězství…“
(Iz 30,15)

+ + + + + + + + + + 

„Pane, nejsem pyšné mysli,
nepohlížím do vysoka,
nebažím po velkých věcech, 
které nad mou sílu jsou.
Ztišil, zklidnil jsem své srdce 
jako dítě v klíně matky; 
jako dítě v klíně matky 
ztichla ve mně duše má.
Izraeli doufej v Pána nyní i navěky.“
(Žalm 131)

+ + + + + + + + + + 

„Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, 
a nepokojné je naše srdce, 
dokud nespočine v Tobě.“
(sv. Augustin)
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jel jsem tuhle ráno do prá-
ce. Mezi dvěma koly. Tedy koly 
prezidentských voleb. Byl jsem 
z toho rozmrzelý a z celého srd-
ce si přál, aby vyhrál ten můj 

kandidát. Abych mohl zase jednou říci, že jsem 
hrdý na svou hlavu státu. Být pyšný, že jsem Čech. 
Když to nedopadne dobře, vyhraje ten druhý, tak 
to bude hrůza. Třeba... A začal jsem vymýšlet, co 
všechno se stane, když nebude po mém. Moc jsem 
toho nevymyslel. Tedy krom častého znechucení, 
jež budu následujících pět let prožívat. Pár dnů 
před volbami se z nás stanou zanícení podporo-
vatelé svých kandidátů. Víme, co všechno by mělo 
být jinak, a není toho málo. Jen správná volba to 
napraví. V den „D“  sledujeme, jak stoupají a kle-
sají procenta. Je odvoleno, zápas skončil.

Tak zas za pět let. Ale jak bylo jedním z kandi-
dátů řečeno (i když to myslel jinak), tahle země 
je naše, není jen jednoho, třebas prezidenta. My 
ji vytváříme. Svými názory, svými postoji, svými 
činy. Nikoli jen občasným vhozením lístku do 
urny.

Říkám to večer doma a  samozřejmě padne 
otázka: „A co mám tedy dělat? Jít do ulic? Řekni 
kdy a kam a já půjdu?“ Nevěděl jsem. Až v neděli 
při mši, když jsme se v lavicích sešli čtyři, mě to 
napadlo. Byli bychom rádi za plné kostely. A dou-
fáme, že to kněží nějak udělají. Chceme vlast, kde 
se k sobě chovají všichni ohleduplně a obětavě. To 
bude asi úkol pro prezidenta. Chceme mít dobré 
platy, pěkné bydlení. Tady musí máknout vláda. 
Jenže houby s octem. Nikdo za nás nic neudělá. 
My musíme ukázat naši víru a naplnit kostely, my 
se musíme chovat ohleduplně a ukázat, že je to 
tak lepší, a na nás záleží, jak se budeme mít. Já 
vím, zní to utopicky v krajině plné nenávisti, stra-
chu, sobectví a ješitnosti, kde se krade a podvádí. 
Ale oproti zlu máme jednu velkou výhodu. My 
vidíme světlo na konci tunelu, oni nikoli. 

Volby skončily, práce začíná. Ať už vyhrál kdo-
koli. JP
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ne  4. 2. 5. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne

Po  5. 2. Památka sv. agáty, panny a mučednice. L. b.: červená
út  6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. L. b.: červená
čt  8. 2. nezávazná památka sv. jeronýma emilianiho. L. b.: bílá, nebo nezávaz-

ná památka sv. josefiny Bakhity, panny. L. b.: bílá
so 10. 2.  Památka sv. scholastiky, panny. L. b.: bílá
ne 11. 2. 6. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená, žaltář 2. týdne. Světový den nemocných – vzpomenout vhodným 
způsobem v přímluvách.

st 14. 2. Popeleční středa – den přísného postu a újmy. Mše: po homilii svěcení po-
pela a udělování popelce, preface 3. nebo 4. postní, na konci mše modlitba 
nad lidem. L. b.: fialová, 2. díl breviáře, žaltář 4. týdne

ne 18. 2. 1. neděle postní. Mše: Kredo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová, žaltář 1. týdne

čt 22. 2. svátek stolce sv. apoštola Petra. Mše: Gloria, preface 1. o  apoštolech. 
L. b.: bílá

ne 25. 2. 2. neděle postní. Mše: Kredo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová, žaltář 2. týdne

ne  4. 3. 3. neděle postní. Mše: Kredo, preface 1. nebo 2. postní (čte-li se evangelium 
o samařské ženě z nedělního cyklu A, má tato mše vlastní prefaci), na konci 
mše modlitba nad lidem. L. b.: fialová, žaltář 3. týdne

5. 2. sv. agáta – památka
Máme před sebou světici patřící k těm s nejrozšířeněj-

ší úctou už v nejstarších dobách. Její jméno bylo dokonce 
zařazeno do liturgického kánonu mše svaté. Lze spolehli-
vě vycházet z toho, že celý život svaté Agáty se odehrával 
na Sicilii, v městě Katánii. Pocházela z bohaté křesťanské 
rodiny a vynikala duševními schopnostmi i krásou těla. 
Zamilovala se do svého Vykupitele a odmítala všechny 
nápadníky. Toužila po duchovním životě, ochotna při-
nést svému božskému snoubenci jakoukoliv oběť.

Jeden z odmítnutých nápadníků se pomstil tím, že ji 
udal jako mimořádnou křesťanku. V Katanii toho času 
se asi zdržoval náměstek císaře Decia Quintianus, kte-
rý po svůdném vyprávění o Agátě ji zatoužil získat pro 
sebe. Neoblomnou Agátu se rozhodl dát na převýchovu 
do nevěstince. Agáta by raději přijala tělesné utrpení, ale 
musela nejdříve projít zkouškou, v níž osvědčovala svou čistotu a ušlechtilost. Pak ji Quin-

Z liturgického kalendáře
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tianus dal mučit. Bičovali ji, natahovali na skřipec, píchali do ní a pálili ji. Sadistické choutky 
náměstka se projevily i v příkazu odstranit její prsa. Poté ji podrobili novým mukám na 
střepech a žhavém uhlí, ona však zůstala Kristu věrná a plná lásky až do posledního dechu.

Síla Agáty vycházela z modlitby. Právě o takovou sílu by nám mělo jít, když se dostane-
me do pokušení udělat nějaký ústupek pro některé z novodobých božstev. Je lepší trpět 
s Kristem než se radovat bez něj. Milovat ho znamená vše s ním. A „milovat“ je hlavním 
a největším přikázáním.

20. 2. sv. Hyacinta marto – připomínka
Narodila se 11. března 1910 ve Fatimě. Otec se 

jmenoval Manuel Pedro Marto a matka Olympia. Ke 
dvěma dětem z  prvního manželství jí s  Manuelem 
přibylo 7 dalších. Dvěma nejmladším se dostalo mi-
losti nebeských zjevení. Když bylo Hyacintě 6 let, tak 
se jí i bratru Františkovi a sestřenici Lucii zjevil anděl 
míru. Se skloněnou hlavou k zemi je naučil následující 
modlitbě: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám 
v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe 
nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a ne-
milují Tě.“ V létě je znovu vyzval, aby se hodně modlily, 
protože Ježíšovo a Mariino Srdce mají s nimi velké plá-
ny milosrdenství. Vyzval je, aby přinášely i oběti jako 
pokání za hříchy, které Boha urážejí, a jako prosbu za 
obrácení hříšníků. Především měly pokorně přijímat 
utrpení na ně sesílané.

Hyacinta brala modlitby a skutky pokání za obráce-
ní hříšníků tak vážně, že si nenechala ujít žádnou příležitost. Byla velmi živá a impulzivní.

V polovině října je anděl naučil modlitbě „Nejsvětější Trojice, ...“ a pak jim podal eucha-
ristii. To zapůsobilo na Hyacintu nejvíc.

Pak následovalo 6 mariánských zjevení od 13. 5. 1917 na Cova da Iria, kam vodily na 
pastvu ovce. Hyacinta první zjevení krásné paní doma prozradila, ale nebylo jí věřeno. Ma-
minka dokonce chtěla, aby šla říct každému, kdo jí uvěřil, že lhala, a prosila za odpuštění. 
Až později se vše změnilo. 

V říjnu 1918 vážně onemocněla a měla velké bolesti v prsou. Než šla do nemocnice, na-
vštívila ji opět Panna Maria a zeptala se jí, zda chce obrátit ještě víc hříšníků. Po souhlasné 
odpovědi se dozvěděla, že bude moc trpět v nemocnici a utrpení má snášet za obrácení 
hříšníků, na odčinění hříchů proti Neposkvrněnému Srdci P. Marie, na smír a za sv. Otce. 
Panna Maria jí také předpověděla utrpení v nemocnici v Lisabonu, kam za ní nepřijedou 
ani rodiče, a že tam zemře. Prohlásila, že nemá strach, protože ví, kdo pro ni nakonec přijde 
a odvede ji do nebe. Tak se také stalo. Ještě jí nebylo 10 let. Papežem Janem Pavlem II. byla 
blahořečená 13. 5. 2000 společně se svým bratrem. S ním také papežem Františkem byla 
ve Fatimě svatořečená 13. 5. 2017. 

Podle www. catholica.cz
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Slovo vikáře

rekonstrukce  
prachatického kostela sv. jakuba

Tentokrát bych se rád věnoval tématu, ke kterému se nejspíš budeme 
ještě několikrát v následujících třech letech vracet. Není to přímo téma 

duchovní, ale pro náš náboženský život v Prachaticích bude mít velký 
význam. Několikrát jsem se k tomu vyjádřil v oznámeních na konci 
mše, v Radničních listech, rozhovor na toto téma jsem dával také do 
Mladé fronty Dnes. Je tedy na místě, abych se k tomu podrobněji 
vyjádřil také na stránkách JP.

Náš prachatický kostel sv. Jakuba byl vybrán mezi několik význam-
ných kulturních památek, které dostaly velkou finanční podporu z evrop-

ských peněz prostřednictvím programu IROP (Integrovaný regionální operační program). 
Tento program se týká pouze národních kulturních památek a dále památek, které jsou 
do seznamu národních kulturních památek navrženy. A to je právě případ našeho chrámu.

Je to především uznání jeho náboženského, historického, kulturního a  turistického 
významu. Vždyť náš chrám je jednoznačně nejvýznamnější památkou ve městě a je jeho 
samozřejmou dominantou. Při přidělování dotace hrálo roli také to, že je kostel celodenně 
otevřený a volně přístupný. Díky tomu se najde jistě jen velmi málo návštěvníků našeho 
města, kteří by si kostel neprohlédli.

Celková finanční výše oprav je přes 29 milionů korun, přičemž naše povinná spoluúčast 
je přibližně 1,5 milionu korun. To je nesmírně výhodné, protože zatím žádný dotační pro-
gram neměl spoluúčast pouhých 5%. Přesto je to pro farnost značně vysoká částka. Proto 
jsem prostřednictvím pana starosty Martina Malého požádal vedení města o podporu této 
naší akce. Setkal jsem se s velmi příznivým ohlasem. Pan starosta se za věc postavil a měst-
ské zastupitelstvo nám v prosinci odhlasovalo pro letošní rok příspěvek ve výši 230 000 Kč 
s příslibem stejné částky pro další dva roky, během nichž bude oprava probíhat. Chtěl bych 
také touto cestou poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu za podporu opravy našeho 
kostela a za to, že vnímají, že tato rekonstrukce je důležitá pro celé město. Pan starosta nám 
dokonce na opravu přispěl osobním darem.

Jak jsem již zmínil, oprava bude probíhat během ná-
sledujících tří let. Bude se týkat celkové opravy vnějšího 
pláště kostela a věží. Opraveny budou fasády a všechny 
kamenné prvky. V  interiéru kostela budou opraveny 
omítky, kostel bude vymalován a  zrestaurován bude 
kompletně celý vnitřní inventář, tedy oltáře, obrazy 
a sochy. Pokud všechno dopadne tak, jak má, bude opra-
veno vše, co ještě na opravu čeká. V předcházejících eta-
pách oprav byl opraven krov a střecha kostela, dostalo se 
také na opravu obou varhanních nástrojů. Po opravách, 
do kterých se pouštíme nyní, by celý kostel i jeho vyba-
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vení měl být jako nový. Je to jedinečná příležitost, která se zcela jistě za našeho života již 
nebude opakovat.

Na opravy jsme si vzali úvěr u ČSOB, protože celá akce musí být nejprve námi zafinan-
covaná a teprve po jejím dokončení můžeme očekávat proplacení nákladů z IROPu.

Podařilo se nám získat další dotaci, tentokrát od Krajského úřadu, na financování úroků 
z úvěru na podobné akce. Nejvyšší poskytovaná dotace je 200 000 Kč, nám se podařilo 
získat 195 000 Kč. To je částka, která nám velice pomůže, protože úroky by naše vlastní 
náklady dále zvýšily. Nepatří totiž mezi uznatelné náklady projektu a museli bychom je 
platit ze svého. Během oprav budeme také konat mimořádné sbírky a možná, že se pustíme 
i do sbírky veřejné.

S opravou možná budou spojeny určité komplikace, které se promítnou do našeho boho-
služebného programu. Může se stát, že budeme muset na nějakou dobu náš chrám opustit 
a hledat náhradní prostory pro bohoslužby. I zde jsem se setkal s velmi pozitivní reakcí 
pana starosty, který nám slíbil možnost používat v případě potřeby hřbitovní kostel sv. 
Petra a Pavla, který je v majetku Města Prachatice.

Čekají nás tedy náročné tři roky rekonstrukce našeho chrámu, po nichž by měl zazářit 
v celé své kráse a důstojnosti. P. Petr

ekumenické bohoslužby 2018
První setkání Týdne modliteb za 

jednotu křesťanů, který každoročně 
pořádá Česká biskupská konference 
a Ekumenická rada církví, se letos usku-
tečnilo 17. 1. ve sboru Církve bratrské 
v Husinci, kde bohoslužbu vedl domácí 
kazatel Pavel Fér a homilii prachatický 
vikář Petr Plášil. Následovaly bohosluž-
by v kostele Zvěstování Páně ve Vlacho-
vě Březí, v  kostele sv. Jakuba staršího 

v  Prachaticích, v  klášteře kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského Neumanneum a  v  Husově 
sboru v Prachaticích, kde se při homi-
liích vystřídali Vojtech Pekárik z CČSH 
a P. Dominik Ettler.
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setkání s Pánem
2. února slavíme krásný svátek Uvedení Páně do chrámu. Znovu se vracíme do Ježíšova 

dětství.
O Vánocích jsme si připomínali, jak mnozí v dítěti Ježíši poznávali Spasitele – ať už to 

byli pastýři či mudrci od východu. Nyní, když Maria s Josefem přinášejí dítě Ježíše do jeru-
zalémského chrámu, Duchem osvícený stařec Simeon a prorokyně Anna poznávají v malém 
dítěti toho, kterého předpovídali proroci a který má přinést do světa Boží lásku a pokoj. 
Poznávají Ježíše, který svou láskou, světlem, bude zahánět temnoty hříchu a sobectví.

José Carlos Bermejo ve své knize Další příběhy pro uzdravení duše píše:
Kdysi chtělo malé dítě poznat Boha. Vědělo, že to bude dlouhá cesta, a tak si do batohu zabalilo 

housky a trochu ovocné šťávy a nadšeně se vydalo na cestu. Když obešlo skoro tři bloky domů, po-
tkalo v parku stařenku. Seděla na lavičce a pozorovala holuby. Dítě se posadilo vedle ní a otevřelo 
batoh. Zrovna se chystalo vypít trochu ovocné šťávy, když si všimlo, že stařenka vypadá hladově. 
Nabídlo jí jednu housku. Stařenka ji vděčně přijala. Měla tak krásný úsměv, že jej dítě zatoužilo 
znovu spatřit. A tak jí nabídlo trochu šťávy. Stařenka mu znovu věnovala nádherný úsměv. Dítě 
bylo šťastné. Začalo se šeřit. Dítě bylo unavené a zvedlo se z lavičky. Než se vydalo domů, otočilo 
se a  stařenku objalo. Ta jej odměnila nejširším a  nejkrásnějším úsměvem. Když přišlo domů, 
překvapilo matku štěstím, které z něj vyzařovalo. Zeptala se ho na důvod jeho radosti a dítě od-
povědělo: „Jedlo jsem s Bohem. A představ si, že má ten nejkrásnější úsměv na světě!“ Mezitím se 
vrátila domů i šťastná stařenka. Udivila svého syna pokojem, který se jí rozléval po tváři. Zeptal 
se jí: „Matko, co jsi dnes dělala, že jsi tak šťastná?“ Žena odpověděla: „Jedla jsem v parku housky 
s Bohem. A představ si, že je mladší, než jsem čekala…“

Myslím, že každý z nás již viděl, jak se ve tváři starého člověka rozzářil krásný úsměv 
v přítomnosti malého dítěte. Jak dítě dokáže potěšit, přinést radost do života. A což teprve 
tehdy, když rozdává pusinky…

Dnes přede mší sv. se zdálo v kapli Domova seniorů Mistra Křišťana, že je málo světla, 
přestože světla byla rozsvícena. Venku bylo zataženo, pochmurno, a tak ani rozevření ža-
luzií moc nepomohlo. Začala mše svatá, při které jsme vyznávali: „Bůh z Boha, Světlo ze 
Světla, pravý Bůh z pravého Boha.“ A já si uvědomila, kdo je tím pravým Světlem. „I vstou-
pí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte.“ (Mal 3,1) 
Předali jsme Pánu své starosti a hříchy, naslouchali Božímu slovu a kázání, modlili se za 
své blízké a v modlitbě Otče náš se spojili s Pánem. Navzájem jsme si podali ruce s přáním 
pokoje a přijali Pána do svého nitra. Na nejedné tváři se objevil krásný úsměv a  světla 
v kapli přibylo. Tím, že jsme otevřeli své nitro světlu Boží lásky, Pán nás naplnil svou radostí 
a pokojem. Naplnil nás svým světlem, abychom jej mohli dávat druhým a nesli světlo Boží 
lásky všude tam, kde je ho potřeba.

Ježíš k lidem opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve 
tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12)

MUDr. Milena Voldřichová

Zamyšlení
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Life update

Buďme v dnešním světě nenormální
Slovo „normální“ podle slovníku současné češtiny znamená „vyskytující se za obvyklých, 

běžných okolností“. Žasnu nad tím, co je v dnešním světě všechno normální. Je dneska 
normální, když se někdo dvakrát rozvede a teď žije s třetí manželkou. Všichni mu říkají, 
že je přece svobodným člověkem a má právo být šťastný. No vlastně to už za čas asi úplně 
normální nebude, protože je spíš normální se vůbec nebrat. Je taky naprosto normální 
vidět v dopoledních hodinách v televizi postelové scény ve filmu. Pak je taky třeba zcela 
normální, když prezident lže nebo když premiér podvádí. Za nějaký čas bude možná u nás 
normální to, co už je běžné v některých zemích. Zažádat si o eutanázii, adoptovat dítě 
i přesto, že žádají dvě maminky nebo dva tatínkové, nebo požádat paní sousedku, jestli by 
byla tak hodná a nemohla nám odnosit a porodit naše dítě.

Když se ale podívám na druhý význam slova „normální“ ve slovníku, tak je psáno „před-
stavující normu“. To už je trošku něco jiného. Je rozdíl, zda to, co se děje v naší společnosti, 
je „normální“, nebo zda to představuje normu. Norma je pravidlo či určitý požadovaný 
výkon. A pokud by tyto popisované jevy byly požadovány jako norma či by byly pravidlem, 
které je potřeba dodržovat, bylo by to s námi hodně špatné. 

Pro křesťana, věřícího člověka, by měla být normou Bible, resp. Desatero Božích přiká-
zání. A všechny tyto věci, které jsem zmiňoval, tedy rozhodně dle Desatera nejsou. Dalo 
by se tedy říct, že ačkoli si křesťan mnohdy nepřipadá v dnešním světě normální nebo ho 

ostatní považují za nenormálního, tak jedině on, 
pokud žije podle Desatera, je skutečně normální. 

Myslím si, že jen Bůh nám jednou přesně řek-
ne, zda jsme se chovali dle normy, zda jsme „byli 
normální“. V dnešním světě, kdy je normální lež, 
smilství či podvod, bychom měli jako křesťané 
vyčnívat a vyznávat opačné hodnoty. Tedy nejen 
vyznávat, ale skutečně dávat vlastní příklad svým 
životem. Pokud budeme v práci, v rodině, ve spo-
lečnosti, kde žijeme, vyčnívat a chovat se dle De-
satera, pak si toho možná někdo všimne. Možná 
si někdo skutečně řekne „ten náš kolega je nějaký 
divný“. Ale časem, kdy uvidí u nás vyrovnanost, 
dobré vztahy s ostatními, že z nás vyzařuje pokoj 
a že dáváme dobrý příklad, pak ho možná jednou 
opravdu inspirujeme být jiným, být v  dnešním 
světě nenormální.

Já si toto občas sám říkám, ale ne vždy se mi to 
daří. Je ale potřeba se o to snažit…

Petr Šrámek
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Svátost smíření

Přikázání?
To je takové ošklivé slovo. Vyvolává představu něčeho obtížného, nepříjemného. Do 

něčeho se mi nechce, mám jiný názor, přál bych si něco jiného, ale nějaká autorita, kterou 
respektuji buď proto, že se jí bojím (má moc potrestat), nebo proto, že si jí vážím (přirozená 
autorita), případně obojí, mě nutí jednat tímto způsobem.

Obyčejně se zpovídáme z toho, že jsme porušili přikázání – přestoupením, nebo zane-
dbáním. Stále dokola. Stokrát jsme se zpovídali a stokrát jsme říkali téměř to samé. Když 
jsme se časem v něčem „polepšili“, bylo to spíš tím, že jsme z toho vyrostli, že se změnily 
naše životní okolnosti, než nějakým vytrvalým úsilím, „spoluprací s Boží milostí“. 

Ježíš nás zve, abychom to zkusili jinak: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 
Otec!“ (Mt 5,48). Máme se učit stále víc Boha chápat, stále lépe mu rozumět. Pak jeho 
přikázání přestanou být přikázáními a stanou se naší vnitřní potřebou. Nebudou k nám 
přicházet zvenčí a křížit naše plány, ale budou vyrůstat z nás. Už to tak nebudeme dělat 
proto, že nám to někdo ukládá, ale proto, že to sami tak chceme a víme, že je to správné. 
Budeme chtít totéž, co chce Bůh. Staneme se vše-mohoucími, protože co chce Bůh, to se 
nemůže nestat. Koneckonců – to je cíl našeho života, v tom spočívá věčná spása. V čem 
jiném bychom měli být s Bohem spojeni než právě ve vůli?

Takový je ideál. Vzorem je nám sám Ježíš ve svém boholidském bytí. Četl jsem na toto 
téma krásnou úvahu kardinála Josepha Ratzingera (pozdějšího papeže Benedikta XVI.). 
Česky vyšla ve sborníku Hledět na probodeného, který vydalo CDK Brno v  roce 1996, 
v části nazvané Teologické základy spirituální kristologie. Pokusím se vám ji zprostřed-
kovat: Na slavném koncilu v Chalcedonu v roce 451 bylo konstatováno a vyhlášeno jako 
dogma, že Kristus je pravý Bůh a pravý člověk v jedné osobě, nedělitelně, avšak nesmíšeně. 
Později – na III. cařihradském koncilu v letech 680-681 – to bylo ještě upřesněno: jednota 
Boha a  člověka v  Kristu není amputací či redukcí lidství. Když se Bůh spojuje se svým 
stvořením – člověkem, tak mu neškodí, ani ho neumenšuje, ale přivádí ho teprve k jeho 
plné celistvosti. Vůle člověka Ježíše není Boží vůlí absorbována. Avšak tato lidská vůle se 
řídí vůlí Boží a stává se tak s ní, ne přirozeným způsobem, nýbrž cestou svobody, jedinou 
vůlí. Metafyzická dualita lidské a Boží vůle není zrušena, ale v rovině personální, v rovině 
svobody, se uskutečňuje jejich splynutí, takže se jednou vůlí nestávají fyzicky, nýbrž perso-
nálně. Tato svobodně vzniklá jednota – jednota stvořená láskou – je vyšší a niternější než 
jednota pouze fyzická. Odpovídá té nejvyšší jednotě, jež vůbec existuje, jednotě Trojice. 

Je to cesta nesmírně obtížná, ale je třeba po ní jít. Jiná ke spáse nevede. Naše lidská 
vůle, nakloněná ke hříchu, se neustále vzpírá – bojí se ponořit do vůle Boží, bojí se o svou 
nezávislost, o svou svobodu, dokonce o své bytí. Bojí se, že neunese následky, které to 
přinese. I Ježíš, ačkoliv sám vůbec nebyl hříchem zasažen, musel tento zápas podstoupit 
a vybojovat. Při modlitbě v Getsemanské zahradě prožíval smrtelnou úzkost a potil se krví, 
než byl schopen vyslovit: „Ne má, ale Tvá vůle se staň!“ (srv. Mk 14,36). Tím proměnil 
strach člověka v poslušnost Syna, řeč služebníka ve Slovo, jež je Synem. Osvobodil člověka, 
vykoupil ho, otevřel mu cestu k podílu na Božím životě.
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Benedikt XVI. - Mozart teologie

Ratzinger pak končí celou úvahu povzbuzením: 
„Tak se stává pochopitelným i způsob našeho osvobo-
zení, naší účasti na svobodě Syna. V jednotě vůlí, o níž 
jsme mluvili, se udála ta největší myslitelná proměna 
člověka a  současně to jediné žádoucí: jeho zbožštění. 
Modlitbu, jež vstupuje do modlitby Ježíšovy a  jež se 
v Těle Kristově (Církvi) stává modlitbou Ježíše Krista, 
tak můžeme označit za laboratoř svobody. Tady a ni-
kde jinde se děje ona hluboká proměna člověka, které 
je nám zapotřebí, aby se svět stal lepším. Neboť pouze 
touto cestou dosahuje svědomí své nejhlubší autentič-
nosti a své neotřesitelné síly. A opět pouze z takového 
svědomí může vzniknout onen řád věcí lidských, který 
odpovídá důstojnosti člověka a  chrání ji – řád, který 
musí být v  každé generaci bdělým svědomím člověka 
znovu hledán, dokud nepřijde Boží království, které 
může zbudovat jen Bůh.“

Trochu jinými slovy – jadrnějšími, jak je jeho zvy-
kem, ale stejně průkaznými – to vyjádřil kněz Karel 
Satoria v rozhovoru pro televizní pořad Pod lampou; 
doufám, že když je tu cituji, nepřestupuji nějaké při-
kázání (autorský zákon, apod.): „Mojžíš chtěl poznat 
Boha, vidět ho. A Bůh mu řekl: ,Postavím tě tady do té 
skalní štěrbiny, projdu a budeš mi vidět jen záda.‘ Boha 
můžeme vidět vždy jen zezadu. To neznamená, že by se 
k nám otáčel zády. Boha můžeš vidět jen tehdy, když jej následuješ. Když někoho následuješ, tak se 
mu díváš na záda. Skutečný osobní kontakt s Bohem není žádná vize. Je to něco mnohem lepšího. 
Je to intimita společného činu, když Bůh a já konáme totéž. To je následování. Když Ježíš řekne 
,Následuj mě‘, tak v čem? Zkrátka, buď láskou k tomuto světu. Tak Bůh miloval svět, že poslal 
svého syna, aby do tohoto nevděčného světa, kterého se nezalekl, investoval svoji lásku. Tak to 
udělej i ty a zjistíš, že uvidíš Boha ve svém činu. Tohle je fantastické a tohle nezažijete s žádným 
člověkem, jen s Bohem.“

A  jen o pár vět dříve vyslovil myšlenku, kterou bych rád toto naše dnešní rozjímání 
uzavřel: „Lidi nás mají za farizeje, protože jsme prý takoví jako ostatní, jen potom zalezeme do 
kostela na zpověď a opět jdeme hřešit. Zřejmě to vychází z nějaké zkušenosti – nabádáme je, aby 
chodili do kostela, ale nevysvětlujeme jim, proč tam chodíme my sami, a že jsme také darebáci. 
V jistém slova smyslu jsme však opravdu elita darebáků, protože jsme darebáci, kteří neustále 
nabíhají na ty vidle a neděli co neděli se konfrontují se svou bídou. Kdo to dělá z lidí okolo? Kdo se 
zabývá svými hříchy? Kdo si vyslechne každou neděli, čím by mohl být, co se od něj očekává a na 
co má nárok? Není vůbec jednoduché vystavit se tomu. O tomto by měli víc slyšet lidé, s nimiž 
žijeme. Krásně to řekl papež František, když se ho ptali, co by o sobě řekl. Řekl: ,Hříšník, věřící 
v Boží milosrdenství. To jsem.‘ “

P. Pavel Liška
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Křížové cesty

Führichovy křížové cesty v čechách
Pojďme si přiblížit a  popsat obsah a  formu Führichových obrazů. Josef Führich byl 

velkým vypravěčem. Jeho obrazy jsou plné pohybu. Jednající osoby vyprávějí novozákonní 
příběh Kristova odsouzení, jeho strastiplné cesty a nakonec ukřižování a položení do hro-
bu. Za jejich zády se odehrávají drobné příběhy, které s hlavním dějem souvisí jen částečně. 
V prvním plánu je vždy postava Ježíšova, Pilátova, Panny Marie, Šimona Cyrenského, Maří 
Magdalény nebo Jana Křtitele. V pozadí se odehrávají malé příběhy žen vyklánějících se 
z oken, náhodných zvědavých kolemjdoucích nebo římských vojáků na koních. Malíř byl 
velkým znalcem biblických dějů i reálií. Při svém pobytu v Itálii se Josef na starých freskách 
seznámil s římskými i židovskými oděvy i účesy.

Již byla zmínka o rozšíření křížové cesty po kostelích širého světa. Jen pro zajímavost – 
kopie bychom našli i v americké Pennsylvánii, na Islandu, v malém křesťanském kostelíku 
v egyptském Karnaku, ve španělské Sevilli, v bretaňském Quimperu nebo jihofrancouz-
ském Aix en Provence. 

Pojďme se vypravit po Čechách, do našeho blízkého i vzdáleného okolí. Samotná Praha 
vlastní několik sérií obrazů, doslovných kopií Führichových originálů – v kostele svaté-
ho Kajetána a Panny Marie Pomocné v Nerudově ulici, v Týnském chrámu, v nedalekém 
svatojakubském chrámu, nebo obrazy v nádherných zlacených rámech na Vyšehradě. Na 
Moravě bychom nalezli kopie vídeňských obrazů v Hodoníně, v poutním chrámu na Vele-
hradě, v Čechách v Jablonci n./Nisou, Pardubicích, v Lysé n./Labem a v našem bližším okolí 

křížovou cestu v chrámu svatého Víta v Českém Krumlově. 
V chrámu jsou umístěny velké obrazy, které v roce 1863 

vytvořil podle Führichových grafik akademický malíř 
František Čermák. Za zmínku stojí křížová cesta ve-
doucí na vrch Ronšperk u západočeského Stříbra. 
Je to světová rarita. Obrazy jsou malovány kobal-
tem na keramické desky. Autory byli malíř Ivan Ko-
márek a keramik František Švancar. Oba výtvarníci 
zde před několika lety oživili tradici delfské fajánse.

Nám v Prachaticích je nejbližší křížová cesta ve 
svatojakubském chrámu. Její zvláštností je forma 
vysokého reliéfu, který vypráví pašijový příběh 
v trojrozměrné podobě. Jen polychromie – barva 
na dřevě je již poškozena. Čtrnáct zastavení vznik-
lo ve vzdáleném kraji jižního Tyrolska, v městečku 
zvaném Svatá Kristýna – St. Christine. Odnepamě-
ti zde žije rod Demetzů – sedláků a řezbářů, z je-
jichž rukou koncem 19. století vzešla prachatická 

KC Stožec
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křížová cesta, ale také dřevěné jesličky, údajně nej-
větší na světě.

V našem blízkém okolí je možno se projít nad 
Vlachovým Březím ke kapli Svatého Ducha kolem 
třinácti kapliček. Počet zastavení je tradičních čtr-
náct, ale Kalvárie – 12. zastavení – je vytvořeno 
z pěti samostatných postav ukřižovaného Ježíše, 
Panny Marie, Maří Magdalény, svatého Jana Křti-
tele a Josefa Arimatijského. Ve Vlachově Březí žil 
po několik generací rod Bošků – řemeslných malí-
řů a písmomalířů. V roce 1940 Jindřich Boška st. 
restauroval všechny obrazy a v jeho díle pokračuje 
jeho syn Jindřich Boška ml.

V blízkosti vlachovobřezské cesty se nachází na 
hřbitově v  Husinci další série kopií obrazů vídeň-
ské Führichovy křížové cesty. Autorem obrazů byl 
Jakub Strőminger, akademický malíř a  profesor 
z  Prahy. Podobně jako křížová cesta ve Vlachově 
Březí měla i husinecká třináct zastavení v kaplič-
kách vsazených do nově postavené hřbitovní zdi a  navíc Kalvárii ve vrcholové kapli za 
chórem kaple svatého Cyrila a Metoděje. Tato poměrně velká kaple měla ve svém výklenku 
umístěn dřevěný kříž s tělem Ukřižovaného a po obou stranách postavy Panny Marie, kle-
čící Marie Magdaleny a stojící postavy svatého Jana Křtitele a římského setníka Longina. 
Z této pětice se zachovaly pouze tři značně poškozené postavy. Obraz třetího zastavení je 
uložen na kůru kaple. Jeho původní kaplička byla zbourána, aby mohl být vytvořen vstup 
do nové části hřbitova. Všechny obrazy jsou vzhledem k umístění značně poškozeny.

Není vyloučeno, že v zaniklých kostelích, jako byl na Novém Světě, na Knížecích Pláních, 
nebo v Dolní Vltavici, byly také přinejmenším tiskem vydané křížové cesty. Můžeme se 
s nimi setkat v řadě šumavských kostelů, například v kostele svatého Jakuba v Želnavě, 
v kostele v Pěkné nebo v Křišťanově.

V poslední době došlo k obnově několika křížových cest – ve Lhenicích, kde se setkáme 
s dílem Tomáše Peterky z Týna nad Vltavou. Ten se jen volně inspiroval na původních ori-
ginálech, podobně jako křížová cesta vedoucí na vrch Kalvárie na okraji Volar. Za zmínku 
stojí obrazy pro obec Stožec. Ke Stožecké kapli vedly ještě v  první polovině dvacátého 
století tři cesty – od Dobré, od Českých Žlebů a od samotné obce Stožec. Obrazy druhé 
z nich byly odvezeny a umístěny v nové Stožecké kapli v bavorském Philippsreuthu. Série 
nově vytvořených obrazů čeká na své umístění v krajině na dřevěných křížích a je dosud 
uložena na OÚ ve Stožci.

Pro úplnost se zmíníme o dalších křížových cestách, jejichž autoři již nesledovali vzor 
führichovy školy. Patří k nim dřevěná Kalvárie ve Vimperku, křížová cesta na Svaté Máří, 
zrenovovaná cesta v blízkosti Volar nebo na Dobré Vodě u Záblatí. O některých ze zmíně-
ných cest uveřejníme podrobnější články o jejich vzniku a zajímavých osudech.

Mirka Fridrichová Kunešová 

Originál Führichovy fresky, Vídeň
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Jak se daří

P. j. X. Kobzovi
Naši rubriku o kněžích dříve působících v prachatickém vikariátu tentokrát oživíme aktuálním 

příspěvkem, který jsme dostali do redakce:
Zasílám Vám tři fota z návštěvy v Písku, u P. Josefa Xavera Kobzy, který v našem vika-

riátu působil dlouhá léta a 27. února letošního roku oslaví, dá-li Pán, své 97. narozeniny.
O jeho působení u nás cituji z jeho knihy Dlouhá cesta k oltáři, str. 91: „V neděli, po svátku 

Všech svatých v roce 1972, měl jsem první bohoslužby v Lažišti, kde jsem vystřídal P. Miloslava 
Vlka, jehož odchod byl velmi dramatický. Míla tam byl velmi oblíbený, a tak se na mě dívali jako 
na vetřelce a nemohl jsem ho plně nahradit. Dále jsem dostal do správy Záblatí, později ještě Šu-
mavské Hoštice a Lštění… Náboženství jsem vyučoval v Lažišti, v Záblatí a v Š. Hošticích. Dostal 
jsem od P. Josefa Lence ze Lštění kytaru, na kterou jsem se naučil trochu hrát. Doprovázel jsem na 
ní naše zpívání ve škole, v kostele po bohoslužbách, při besedách na faře, při rodinných oslavách 
nebo při táboráku. Mým učitelem byl esperantista Láďa Mlejnek z Mokrého Lomu. Velkou posilou 
pro mne bylo mariánské hnutí Fokolare… V našem kraji nás vedl P. Míla Vlk…“ „Děkuji Pánu Bohu 
za 18 šťastných let, které mi dal prožít v Lažišti a v dalších třech farnostech… S Lažištěm jsem se 
rozloučil v červnu 1990, kdy mě náš nový biskup P. Miloslav Vlk přeložil do Písku… Jako petrin 
jsem se stal rektorem kostela Povýšení svatého Kříže a k tomu jsem dostal Putim a Kestřany… 
Naší kongregaci byl vrácen v Písku v Soukenické ulici dům určený k demolici, což však zakrátko 
zase neplatilo, takže mě také čekalo něco s tím udělat…“

Naše návštěva se uskutečnila právě v tomto domě, který pak sloužil několik let jako 
studentský domov, nyní se upravuje k jiným pastoračním účelům a žije v něm několik bratří 
petrinů a studentů. Uskutečnila se neplánovaně, díky panu Janu Pavelkovi z Lažišť. Byla to 
radostná chvíle, kterou jsme mohli společně prožít.  P. Josef je doposud aktivní esperantis-
ta, humorista, zajímá se i o francouzštinu a stále rád si zazpívá. V době naší návštěvy však 
měl problém s jeho milovanou kytarou, nešla naladit, díky defektu na kolíku, s čímž jsme 
mu nedokázali pomoci. Až budete třeba smutní, nebo budete mít starosti apod., zajeďte se 
osvěžit za P. Josefem. Stále u něj svítí slunce, jako v písni, kterou často v našem kraji zpíval 
(Slunce ať svítí, kde jsi ty).  Marie Hrbková
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Přidáváme další svědectví o tomto mi-
mořádném knězi, který po svém několi-
kaletém pobytu na odpočinku v českobu-
dějovickém Kněžském domově v Suchém 
Vrbném přesídlil opět mezi své spolubra-
try petriny. Např. před 2 lety s ním slavili 
narozeniny přátelé esperantisté, v jejichž 
píseckém klubu La Ponto je dlouholetým 
členem, jak můžeme zjistit z jejich webu 
www.esperanto.cz:

Čestný člen ČES Josef Kobza, 
charizmatický kněz známý také pod 
jménem Otec Xaver, oslavil 27. 2. 
2016 v obdivuhodné, až v dobrém slova smyslu záviděníhodné svěžesti těla i ducha své 
95. narozeniny. Těm, kteří se nemohli osobně zúčastnit jeho oslavy v Českých Budějovicích, 
přinášíme videonahrávky z průběhu akce i další zajímavé odkazy na informace o této mi-
mořádné osobnosti našeho hnutí, která svou laskavou moudrostí i humorným nadhledem 
oslovuje srdce lidí bez rozdílu vyznání.

Na www.rozhlas.cz/cb/jihocesi/ zase najdeme rok starý článek redaktora Filipa Černého, kte-
rý končí:

Poslouchám vyprávění pátera Kobzy o jeho životě a všímám si, jak často se směje. I když 
mluví o nepříjemných věcech, nemizí mu z tváře úsměv a z jeho slov je cítit nadhled. Vi-
dět na životě především to dobré, to je nejspíš ten správný recept pro svěžest a vitalitu 
i v úctyhodném věku. 

Takto na P. Kobzu vzpomíná volarský farář P. Karel Falář:
P. Kobzu jsem poznal již jako malý chlapec. Moje maminka pocházela ze Zábrdí a v La-

žišti máme rodinný hrob, o který se maminka starala, proto jsme často do Lažišť jezdili. 
P. Honsa, který nás s maminkou vždy z Volar dovezl, mezitím navštívil na faře svého souse-
da, spolubratra a přítele. My jsme pak na faru také zašli. P. Kobza byl (a stále je) vždy usmě-

vavý, přátelský a dost často brával právě 
do ruky kytaru a od něj jsem vlastně znal 
mnoho tzv. rytmických písní, které jsme 
pak po revoluci hrávali u nás při mších 
v kostele.

P. Kobza také několikrát sloužil – za-
stupoval – u nás ve Volarech mši sv. (tu-
ším, že i  jednou oddával). Pamatuji, že 
jednou ve všední den večer při mši svaté 
vzal kytaru a začal hrát. To věřící koukali, 
že kněz v ornátu po evangeliu začal na 
kytaru hrát „Bůh je záštita má“. To pak 
ani nebylo třeba kázat… 

Zpracovala MaM
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Průvodce šumavskými hřbitovy

malenice ii.
V minulém čísle JP jsme slíbili navštívit další hroby významných osobností tohoto hřbi-

tova.
Zdeněk Podskalský se narodil 18. února 1923. V Praze. Tatínek totiž nevěřil zdejším 

felčarům, a tak pro své prvorozené a vlastně i jediné dítko zvolil jistotu pražské porodnice 
u Apolináře. Podskalští totiž rozhodně nebyli žádná naplavenina a ve zdejších kronikách se 
jejich jméno objevuje již v 17. století. Otec Zdeňka byl dílenským učitelem na průmyslovce 
a  technice dobře rozuměl. Postavil si motocykl (jeden z  prvních v  kraji), sestavil rádio. 
Byl průkopníkem veřejného osvětlení, když umístil acetylénovou lampu na sloup k most-
ku přes Volyňku. Stal se i realizátorem a vášnivým propagátorem elektrifikace Malenic. 
Sestavil aparát na vykuřování lišek či lapač vyder. Opravoval, zpíval, tančil, hrál divadlo, 
pomáhal, kde bylo třeba. Jára Cimrman by bledl závistí. Maminka Marie, rozená Hesou-
nová, pracovala jako poštmistrová na malenické poště. Ta byla založena díky kontaktům 
dvorního rady Bartoloměje Pavlíčka (prastrýce Zdeňka Podskalského) v roce 1898. Brali se 
poměrně pozdě, a když se Zdeněk narodil, bylo otci osmačtyřicet, matce o osm let méně. 
Františka Podskalského uložili na malenický hřbitov, když bylo Zdeňkovi pouhých čtr-

Zdeněk Podskalský



17

náct let. Maminka se dožila třiaosmde-
sáti. Zdeněk Podskalský, jak říkával, měl 
v dětství jen jednoho opravdového kama-
ráda. Na život a na smrt. Akademického 
malíře Jaroslava Peška.

Ten se narodil v  Zálezlech. V  roce 
1942 maturoval na strakonickém reál-
ném gymnáziu a pak pracoval manuálně, 
například jako stanový dělník u cirkusu 
Busch Nürnberg v Německu. Již za studia 
se u  něj projevily malířské vlohy, avšak 
rozvíjet je mohl až po válce, kdy v letech 
1945 – 1950 studoval na  Vysoké  škole 
uměleckoprůmyslové v  Praze v  ateliéru 
monumentální malby u prof. Jana Bau-
cha, jednoho z největších českých malí-
řů 20. století, a čtvrtý rok studia strávil 
v Paříži na stipendijním pobytu v L’Eco-
le Nationale supérieure des Beaux Arts. 
V  tzv. normalizačním období žil v  ne-
milosti politické moci, která sice bráni-
la společenskému ocenění jeho díla, ale 

jeho nadání a práci umlčet nemoh-
la. Zdrojem malířské tvorby byl 
jeho pošumavský domov, Malenice 
s okolím, venkov na pomezí Stra-
konicka a  Prachaticka. Výraznou 
součást Peškovy umělecké tvorby 
představují symbolicky pojaté tex-
tilní artefakty – tapiserie. V posled-
ních letech maloval zejména zátiší 
– kytice květin. Svá díla vystavoval 
doma i  v  zahraničí a  mnohá jsou 
zastoupena ve sbírkách Alšovy ji-
hočeské galerie v Hluboké nad Vl-
tavou a muzeí ve Strakonicích a ve 
Volyni a  v  soukromých sbírkách 
domácích i  zahraničních. Zdo-
bí i  prostory veřejných institucí, 

František Teplý
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např. škol, úřadů a obřadních síní. Jeho 
dílo obohatilo duchovní život především 
na českém jihu. Malíř tvořil i v letech své-
ho stáří, zcela pohroužen do „ráje srdce“, 
kterým pro něj byla obec Malenice.

František s Jaroslavem spolu vyrůsta-
li, klukovsky řádili a osm let spolu každý 
den dojížděli do zmíněného strakonic-
kého gymnázia. Přátelé zůstali po celý 
život.

Budete-li stát před hrobem Zdeňka 
Podskalského, nemůžete přehlédnout 
jméno, které se stalo ikonou českého he-
rectví. Jiřina Jirásková jezdila do Male-
nic od poloviny šedesátých let, kdy ji sem 
poprvé přivedl její dlouholetý životní 
partner Zdeněk Podskalský. Když jí bylo 

znemožněno hrát, trávila čas tím, že vysázela celou zahradu u Podskalských Vily Marie. 
A s Malenicemi ji pojí i krátký manželský svazek s hercem Jiřím Pleskotem. Však se stačí 
jen otočit a spatříme jeho hrob.

Ale zpátky k Podskalským, neboť snad o každém z nich by se daly psát romány. Veli-
ce populární strýc Josef, originální filozof, dokázal v hospodě dlouze a poutavě hovořit 
o škodlivosti alkoholu, hostinskému ku radosti. Hosté se tu totiž déle zdrželi a více vypili. 
Strýc Karel se vyučil sládkem, snažil se založit vlastní pivovar na Ukrajině a v Bosně, avšak 
nakonec našel zaměstnání v pivovaru v Plzni. Pokračování příště.

JP
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Svědectví radosti

I v našem vikariátu první dva lednové týdny vyra-
zili koledníci do ulic. A co jim při koledě dělalo radost?

• Měla jsem radost. Chodila jsem poprvé. Paní 
na koloběžce jela do obchodu a měla peníze na čes-
nek, dala nám je. Lili, 3.tř. Prachatice

• Mám radost, že jsem mohla už čtvrtý rok kole-
dovat. Lidé nám dávali dobroty i peníze.

 Eliška, 4.tř. Staré Prachatice a Ostrov
• Radost jsem měl z toho, když se při naší kole-

dě lidem objevil úsměv na tváři.
 Ondřej, 4.tř. Prachatice
• Líbilo se mi u Klárky babičky, že jsme u ní ko-

ledovali a já byla královna.
 Anička, 1.tř. Husinec
• Radost mi dělalo, že jsme se smáli a že byla při 

koledě legrace. Petr, 1.tř. Husinec
• Že jsme navštívili hodně lidí a oni na  nás byli hodní. Barborka, 2.tř. Prachatice
• Že lidé přispívali a my jsme jim mohli udělat radost tím, že jsme jim zazpívali.
 Kačenka, 4.tř. Prachatice
Těší mě, že se nám letos podařilo přijít s Tříkrálovou koledou a s tradicí koledování do 

všech základních škol v Prachaticích. katechetka Lenka

Koledování na tři krále
Jako každý rok i letos jsme koledovali v Buku. Je to malá vesnička za Vimperkem. Vzhle-

dem k počasí jsme se nemuseli moc navlíkat, což je dobře, že se lépe chodí, ale zase člověk 
nikdy neví, jestli ten pes za plotem kou-
še, a tak je další vrstva jenom dobrá.

Vzhledem k  tomu, že za ty roky už 
se mezi námi vytvořilo určité přátelství, 
je to taky trochu i popovídání. Koledu-
jeme všem. Jak vidíme pohyb na cestě, 
už jsme u něj a zpíváme. Podobně jsme 
se tam setkali i  s  nějakými výrostky, 
kteří na nás měli poznámky. Hned jsme 
k  nim spěchali a  zapěli koledu. Oni se 
pak omlouvali, že nemají peníze, přišli 
skládat polena k plotu. Ale byli tak milí, 
že nám nějaké polínko nabídli. 

V. Předotová
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Stalo se

V naší obci Zdíkov již čtyři roky vykoná-
vá Tříkrálovou sbírku rodina Štouralových. 
Maminka Marie, děti Karolínka a Stanislav. 
Příroda sice letos nebyla zapadaná sněhem, 
jak tomu bývalo, ale koledníci přinášeli do 
domů povánoční kouzlo příchodu Tří králů 
Kašpara, Melichara a Baltazara. Rodina se 
zastavila u každého domu svého vybrané-
ho rajonu v obci. Z vyprávění p. Štouralové 
vím, že bylo jen málo těch, kdo koledníky 
odbyli, neotevřeli dveře a srdečně je nepřiví-
tali. Právě naopak. Byli srdečně s úsměvem, 
radostí z  příchodu koledníků  a  připrave-
ným darem přivítáni. Lidé si rádi poslechli 
tradiční koledu My tři králové jdeme k vám. 

Koledníci zpívali moc pěkně. Popřáli šťastný nový rok a zdraví, rozdali malé dárky. Na dve-
ře napsali tři písmena K+M+B a rok 2018. Slušně poděkovali za dar. Vstřícnost, ochota, 
projevená radost lidí, že mohou byť i skromným darem přispět na dobrou věc, že pomohou 
těm, kteří to nutně potřebují, starým, nemocným a těm, kteří mnohdy nejsou schopni najít 
východisko ze špatné životní situace, zajisté koledníky potěšila. Celá akce je dobrovolná, 
nikde není řečeno, že je povinnost něco dát. Přesto lidé dávali, co jen mohli.

Myslím si, že je třeba si vážit všech darů, i těch nepatrných.
Milli Hojdekrová

Zakončení sbírky
Zakončení letošní Tříkrálo-

vé sbírky v  Prachaticích pro-
běhlo 17. ledna v  Charitním 
domově sv. Dominika Savia 
pro matky s  dětmi jako Den 
otevřených dveří s prohlídkou 
azylového domu a  s  poděko-
váním koledníkům. Nejprve si 
zúčastněné děti poslechly pár 
informací o  poskytovaných 
službách, pak se občerstvily, 
namalovaly obrázky tří králů 
a pár dětí sdělilo svoje zážitky 
z koledování.
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Klášter svaté Kateřiny
„Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, mi-

djanského kněze. Jednou, když vyhnal stádo za 
step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil 
Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal 
ze středu keře. Mojžíš se díval, a hle – keř hořel 
plamenem, ale neshořel. Řekl si: ,Půjdu se podí-
vat na ten zvláštní jev, proč keř neshoří.‘ Když 
Hospodin viděl, že přichází, zavolal z keře: ,Moj-
žíši, Mojžíši!‘ On odpověděl: ,Tady jsem!‘ Bůh 
řekl: ,Nepřibližuj se sem, zuj si opánky z nohou, 
neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Já 
jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, 
Bůh Izákův a Bůh Jakubův!‘ Mojžíš zahalil svou tvář, protože se bál pohlédnout na Boha … řekl: 
,Hle, já přijdu k Izraelitům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Když se zeptají: Jaké 
je jeho jméno? – co jim mám říci?‘ Bůh pravil Mojžíšovi: ,Jsem, který jsem! Řekneš: Jsem posílá 
mě k vám.‘ “ (srv. Ex 3,1-15). 

Přesné místo, kde se to stalo, neznáme; těžko říci, zda by ho byl schopen najít sám Moj-
žíš – jistě se v tu chvíli soustředil na jiné věci než na topografii. Ale určit místo, na kterém 
se to bude vděčně připomínat – bez ohledu na to, zda to náhodou nebylo o pár set metrů 
dál – možné je. Už ve 3. století se tu usazovali poustevníci. Po vzoru Mojžíše a Eliáše, kteří 

se oba na této hoře s Hospodinem setkali, 
toužili přiblížit se Bohu modlitbou a aske-
zí a  usilovat o  svatost uprostřed samoty 
a  hlubokého ticha. Mnozí byli napadeni, 
týráni a „ozdobeni korunou mu čednictví“. 
Kolem roku 330 sem na svých cestách po 
místech biblických událostí zavítala i císa-
řovna sv. Helena. Nechala tu vystavět kos-
tel a zasvětila ho Panně Marii – v ní také 
přebýval Bůh a keř, který hořel a neshořel, 
byl pro křesťany odedávna obrazem jejího 
panenství; to nebylo ani porodem poru-
šeno. Protože ho Helena bohatě vybavila, 
stával se častým terčem loupeživých nájez-
dů beduínů. 

Byzantský císař Justinián I. (527-565) 
nechal (spíš ze strategických než z nábo-

Pouť do Svaté země

Hasicí přístroj pod  Hořícím keřem
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ženských důvodů) místo opevnit vysokými hradbami z červené žuly. Část z nich se docho-
vala dodnes. Uvnitř vzniklo celé městečko s řadou dvorků, schodišť, balkonů, průchodů 
a úzkých chodeb. Srdcem je trojlodní bazilika Proměnění Páně, postavená v letech 542-
551. Vchází se do ní portálem s čtyřkřídlými dveřmi – je původní, ze 6. století, při žádné 
z mnoha přestaveb nebyl nahrazen jiným. Je na něm nápis ze slov 118. žalmu: „Toto je 
brána Hospodinova, jí procházejí spravedliví.“ Ikonostas, nesoucí postavy Krista, Panny 
Marie, sv. Kateřiny a sv. Jana Křtitele, je dílem krétského mnicha Jeremiáše Sinajského ze 
17. století. Za ním se nachází chór s mramorovým sarkofágem a dvěma stříbrnými relikviá-
ři s ostatky mučednice sv. Kateřiny. Mozaika v apsidě představuje Proměnění Páně – Krista 
obklopeného postavami Mojžíše, Eliáše, a apoštolů Jakuba, Jana a spícího Petra. Odtud pak 
můžeme projít do kaple Hořícího keře, nejstarší a nejposvátnější části kláštera.

Zvonice byla přistavěna v roce 1871; jejích devět zvonů je darem ruského cara Alexandra 
II. Na přilehlém dvorku, chráněném masivním železným plotem, roste trnitý věčně zelený 
keř, prý stejný jako ten, z nějž Hospodin v plameni ohně promlouval k Mojžíšovi. Museli 
jsme se smát, že i na tak posvátném místě život tropí hlouposti! Přímo pod tímto „hořícím 
keřem“ je totiž postaven hasicí přístroj! Chudák Hospodin – kdyby se chtěl znovu zjevit, 
lidé jsou připraveni se s ním vypořádat! Ale snad je to jen nechtěná náhoda. 

V areálu narazíme i na mešitu. Pochází z 12. století a je výrazem vděčnosti muslimům, 
kteří klášter bránili před nájezdy lupičů. Vyznavači islámu, kteří pomáhají řeckým pravo-
slavným mnichům se správou kláštera, ji využívají dodnes.

Vodu poskytuje klášternímu společenství několik studní. Nejvydatnější z nich je tzv. 
Mojžíšova. Traduje se, že je to ta, u níž se Mojžíš seznámil se svou ženou Siporou a jejími 
šesti sestrami, dcerami midjanského kněze Reúela – Jithra (srv. Ex 2,15-22). 

Stojí za pozornost, že klášter na rozdíl od mnoha jiných křesťanských staveb ve Svaté 
zemi nebyl nikdy zničen – ani Araby, ani Peršany, ani v době křižáckých válek. Nedotklo 
se ho ani ikonoklastické běsnění císaře Lva III. v roce 726. Díky tomu se v něm zachovala 
řada pokladů raně křesťanského výtvarného a  literárního umění. Kromě baziliky je na-
jdeme hlavně v Galerii ikon a v klášterní knihovně. Jde o téměř dva tisíce ikon a stovky 
náboženských a filozofických rukopisů v různých jazycích, od řečtiny přes syrštinu až ke 
staroslověnštině. Víc než tisíc let mezi ně patřil i tzv. Codex Sinaiticus, jeden z nejvzácněj-
ších dochovaných biblických rukopisů. Vznikl ve 4. století a  obsahuje téměř celý Starý 
a Nový zákon v řečtině. Objevil ho v roce 1844 lipský profesor teologie Konstantin von 
Tischendorf. 43 listů odvezl do univerzitní knihovny v Lipsku, zbývajících 304 přenechali 
mniši za hojné dary caru Alexandrovi II. V roce 1933 je získalo Britské muzeum. V roce 
1976 narazili dělníci při bourání zdi na dosud neznámou místnost, v níž bylo mnoho ikon 
a velké uzavřené skříně se starými rukopisy. Mezi nimi se našlo dalších osm dosud chybě-
jících listů tohoto kodexu. 

Se svatou Kateřinou je klášter spojován až asi od 10. století. Legenda vypráví, že po jejím 
umučení v Alexandrii na začátku 4. stol. andělé přenesli její tělo na blízkou horu, která dnes 
nese její jméno. Tam ho o šest století později našli mniši neporušené a pohřbili v klášteře. 

Dnes tu žije asi 30 mnichů převážně řecké národnosti. Považují za svůj hlavní úkol být 
svědky hodnot vtělených do Desatera, dbát o čest Božího jména a vytvářet podmínky pro 
porozumění mezi křesťany a muslimy.  P. Pavel Liška
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Na návštěvě u

Bc. lucie Bastlové
nové vedoucí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích

věk a stav:   31 let, vdaná
vzdělání:  Jihočeská univerzita – Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabi-

litační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Předchozí zaměstnání: sociální pracovník v pečovatelské službě a odborné sociální po-

radně pro osoby v nouzi – Oblastní charita Písek, dále adminis-
trativní pracovník 

Záliby:   kynologie, příroda, četba, hudba

Na úvod se zeptám, co nám chcete prozradit o svém původu, dětství, mládí,…
Vyrůstala jsem v rodinném domku v malé vesničce jménem Velká Turná, která se na-

chází na Strakonicku. Na své dětství ráda vzpomínám, bylo radostné a bezstarostné. Jsem 
vděčná, že jsem vyrůstala na vesnici, kde jsme každý den s dětmi vymýšleli různé aktivity, 
byli jsme neustále v pohybu a tenkrát jsme nepotřebovali facebook ani telefon, protože 
jsme všechno hned sdíleli spolu, ať už ve škole, na hřišti, nebo v bunkru ve větvích stromů. 
Po střední škole jsem 6 let pobývala v Praze, kde jsem studovala a pracovala, ale ráda jsem 
se opět vrátila na jih Čech. Přece jenom na mě byla Praha moc hektická a nedokázala jsem 
si tam představit svou další budoucnost.

Proč jste přesedlala z jiné pracovní oblasti do sociálních služeb?
Vždy jsem si podávala přihlášku na obory, které se zaměřovaly jak na sociální péči, tak na 

veřejnou správu. Ačkoliv jsem celý život spíše sociální typ a ráda pomáhám druhým lidem, 
na střední i vyšší odbornou školu jsem byla přijata na obor Veřejná správa. Po vystudování 
Vyšší odborné školy jsem několik let pracovala na různých administrativních pozicích, ale 
podvědomě jsem cítila, že to stále není to pravé ořechové. A tak jsem ve svých 25 letech 
začala studovat dálkově při zaměstnání výše zmíněný sociální obor na Zdravotně sociální 
fakultě v Českých Budějovicích. 

Jak jste se s manželem ocitli na Prachaticku, kde teď žijete, a jak se vám tu líbí?
Můj manžel pochází i podniká v rodinném podniku v malé vesnici u Vimperka, takže 

jsme po svatbě přemýšleli o tom, že se ze Strakonic přestěhujeme poblíž jeho práce, což se 
nakonec podařilo. Rodinný domek ve Čkyni nakonec splnil všechny moje sny. Bydlíme na 
klidném místě s výhledem na překrásnou přírodu a kostel sv. Máří Magdaleny. O dušičkách 
a Vánocích se ze sousedního hřbitova stává světelná zahrádka, která lahodí našemu oku. 
Bonusem jsou milí sousedé a možnost dlouhých procházek v přírodě. Teď jsme si pořídili 
pejska z útulku, takže máme konečně i parťáka na dlouhé vycházky. Čkyně je moc hezká, 
je tu všechno, co potřebujeme. Ráda se zúčastňuji i různých tradičních akcí v obci, takže 
už s manželem vybíráme kostýmy na masopustní veselí.
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Jak hodnotíte své letošní začátky v prachatické 
Farní charitě?

Musím přiznat, že začátky byly občas náročné. 
V charitním domě jsem od března 2017 a od té doby 
jsem se musela naučit hodně nových věcí, jak na pozi-
ci vedoucí služby, tak na pozici sociálního pracovníka. 
Práce s naší cílovou skupinou přináší svá specifika, ale 
myslím, že mě tato práce posouvá v určité oblasti živo-
ta dál a tyto zkušenosti se jen tak neztratí.

Co se Vám líbí na práci s maminkami bez domova 
a co naopak vidíte jako nejvíc problematické?

Pozitivní je, že můžu maminky a  jejich děti díky 
dlouhodobějšímu pobytu (max. 1 rok) lépe poznat 
a naše pomoc může být návaznější a efektivnější. Líbí 
se mi, že s nimi můžu sdílet radost i smutek a částeč-
ně jsem na chvíli součástí jejich života. Také mě baví 
pořádání různých programů a výletů a mám moc ráda děti. Nemůžeme ale chtít maminky 
od základu měnit, i když u nás musí dodržovat určitá pravidla. Většina lidí má předsudky 
vůči lidem v nouzi, ale když zjistíte, v jakém prostředí byli vychováni, je vám jasné, že jen 
opakují naučené vzorce. Často se jako pracovníci setkáváme s různými střety zájmů a naše 
vynaložená energie se nevrací zpět. Nejčastějším problémem je např. to, že maminkám 
brání v nalezení bydlení vysoké nájmy a kauce, a u městských bytů někdy také třeba to, že 
nemají práci a trvalé bydliště v daném místě. Co se týče práce, některým maminkám chybí 
pracovní návyky, nejen proto, že se jim víc vyplatí zůstat doma na sociálních dávkách.

Co je Vám v životě posilou, jak se nejraději „občerstvujete“?
Nejvíc síly načerpám při pohybu s pejsky v přírodě, což je pro mě asi nejvíc charakte-

ristické, protože psi byli celý život po mém boku. Baterky dobiji i při pohybovém cvičení 
nebo četbě zajímavé knížky.

Jaký je Váš vztah ke křesťanské víře?
Věřím v Boha a jsem pokřtěná. Mnoho osobních zážitků mě přesvědčilo o tom, že Bůh 

existuje. V současné době se ale nepovažuji za aktivního křesťana a nenavštěvuji kostel. 
Ve svém nitru se modlím za zdraví svých blízkých a děkuji Bohu za to, jaké mám štěstí. 
Nikoho o existenci Boha nepřesvědčuji a nikomu neberu způsob jeho víry, pokud to neškodí 
ostatním. Mrzí mě, jaké konflikty ve světě přináší boj mezi zastánci různého náboženství.

Máte nějaké představy o své budoucnosti? Aspoň té nejbližší?
Chci žít podle svého vědomí a svědomí a trávit co nejvíc času s lidmi, s kterými je mi 

dobře. Jinak teď už moc neplánuji, ale těším se, co dobrého mi život přinese. 

Děkuji za poskytnutý rozhovor a přeju vše dobré v osobním i pracovním životě. MaM
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Důvěra Bohu i ve chvílích,  
kdy život bolí
Jerry Bridges

Důvěřovat Bohu ve chvílích, kdy se nám vše daří, 
nepodléháme strádání a vše plyne podle našich před-
stav a plánů, je pochopitelně snadné. Co když ale na 
naše životy znenadání dopadnou protivenství, těž-
kosti, nesnáze a  utrpení? Někdo z  našich blízkých 
najednou onemocní nevyléčitelnou nemocí. Jsme 
propuštěni ze zaměstnání. Zemře nám někdo z na-
šich milovaných, rozpadne se nám manželství či do-
jde k vážnému úrazu. Jak se zachováme, jestliže jsou 
nám najednou odňaty veškeré naše jistoty, ztrácíme 
půdu pod nohama a situace, v nichž se rázem ocitá-
me, se zdají být naprosto beznadějné, ba co víc – ně-
kdy až nepochopitelné, nespravedlivé a nesmyslné? 
Jak se v nich osvědčí naše víra v dobrého, milující-
ho a  všemohoucího Boha? Nezačneme pochybovat 
o jeho laskavé péči a vládě nad lidskými životy? 

Otázky lidstva po zdánlivé absurditě věcí se stále 
opakují: „Pro to či ono Bůh dopouští?“, „Co jsem udělal/a špatně?“ Bůh nám však nutně nedluží 
odpověď nebo vysvětlení. On je tím, před kým se jako Jób potřebujeme v pokoře sklonit 
a uznat, že jeho vůle je nad naše chápání. Tvůrce všehomíra může činit, cokoli se mu zalíbí. 

Jestliže se chceme opřít o Boží zaslíbení pokoje a radosti i ve chvílích soužení, uvádí nás 
autor knihy do tří základních pravd: Bůh je zcela svrchovaný, nekonečně moudrý a dokona-
lý v lásce. Právě do podrobného studia o Boží svrchovanosti, lásce a moudrosti se pouští Jerry 
Bridges. Jde o svrchovanost Boha nad lidmi jako jednotlivci, nad národy, nad přírodou, 
dokonce i nad zlem, které je Bůh schopen proměnit v konečné dobro. Leckdy nám pomáhá 
skrze protivenství duchovně růst, prořezává to, co v našich životech prořezat potřebuje, 
učí nás vytrvalosti a závislosti na Něm. 

Pokud bychom chtěli hlasitějších příslibů o všemohoucnosti a prozřetelnosti Boží, do-
kládá autor mnohé oddíly z Písma. Bůh se zde jeví jako ten, který vyvádí zástupy hvězd 
na oblohu, zavlažuje zemi, zatvrzuje i obměkčuje srdce králů, jeho zdánlivá slabost poráží 
protivníky, obrací srdce hříšníků, usmrcuje, ale i oživuje... Byl by Bůh Bohem, kdyby stvořil 
svět a posléze jej nechat napospas jeho vlastnímu dění, snažení a přírodním zákonům? 
Naprosto ne! Absolutní moc Boha nad veškerým stvořením i lidským údělem dává čtenáři 
smělou biblickou jistotu, že není věci, kterou by Stvořitel neměl pod kontrolou. Nikdo a nic 

Stojí za přečtení
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Funus je latinský termín, který znamená „pohřeb“. Pohřeb je svátostina, nikoliv svá-
tost, jak si někteří křesťané myslí. (Svátosti mohou přijmout pouze lidé žijící.) Člověk je tělo 
a duše, proto pohřební obřady pamatují na tuto skutečnost. Tělo se ukládá do posvěcené 
země a za duši se modlíme, sloužíme za ni zádušní mši a svěřujeme ji Božímu milosrdenství. 
Úsloví, že někdo přišel pozdě – s křížkem po funuse – je odvozeno z tradičního pohřebního 
průvodu, v jehož čele chodí ministrant nesoucí kříž. 

Filiální kostel – kostel „dceřiný“ (filia – dcera). To je kostel, který nemá vlastní du-
chovní správu, ale je spravován z (nedalekého) kostela farního. Například krásný kostel 
svaté Anny na Libínském Sedle je filiálním kostelem farnosti Prachatice. Filiální kostely 
vznikaly tam, kde byla obec věřících silná natolik, že si mohla dovolit stavbu vlastního kos-
tela, ale nebyla tak početná, aby měla vlastního duchovního. Ze stejného slovního základu 
je slovo „filiálka“, které může označovat totéž, ale spíše označuje pobočku firmy.

Filioque – jednoslovný doplněk nicejsko-cařihradského vyznání víry, který dodává, že 
Duch svatý vychází „i ze Syna“. (Qui ex Patre Filioque procedit. Který z Otce i Syna vychází.) 
Toto doplnění provedla latinská církev poprvé na konci 7. století a postupně bylo přijato 
i v Římě. Řecká církev v tom viděla odklon od pravověří. Spor o Filioque byl katalyzátorem 
rozdělení Církve na dvě větve. Teologicky byl problém vyjasněn na ekumenickém koncilu 
ve Florencii (r. 1439). Vlastně jde o stejnou víru o Duchu svatém co do obsahu, jen slovní 
formule je jiná. Východní mají důraz na vycházení z Otce, západní křesťané chtějí kromě 
toho vyjádřit, že i Syn (Ježíš Kristus) je zprostředkovaně zdroj Ducha svatého.

Malý slovníček církevních pojmů

nemůže zmařit Boží záměr s člověkem, není místa ani času, v němž by Bůh nebyl. Vše má 
svůj smysl, leckdy jen skrytý našemu zraku. Spisovatel poukazuje na skutečnost, že to, 
co nám tedy probíhá před očima, buďto Bůh sám tvoří, anebo – mnohdy proti našemu 
rozumu – dopouští. 

Kalvárie je dostatečným důkazem nekonečné Boží lásky, věrnosti a milosrdenství k nám 
lidem. On nás zná jménem. Má spočítány vlasy na naší hlavě. Ví, co skutečně potřebujeme, 
a pečuje o nás s tou největší starostlivostí, jakou si jen dovedeme představit. Naše pocity 
nejsou zcela určující – určující je Písmo, které nám dává poznat Boží dobrotu a vlévá nám 
naději do srdcí. Vždyť důvěra Bohu právě v temných časech a výhních životních zkoušek je 
opravdovou, ne jen lacinou vírou. 

 Jan Kaňka
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Varhaníci

Pokračujeme v představování další služby v místní církvi, kterou podobně jako v předchozích 
ročnících JP uvedené akolyty a ministranty ukazujeme na konkrétních příkladech ochotných lidí 
z našeho vikariátu. Tentokrát je tu šikovný student ze Strunkovic nad Blanicí

jiří Plánský

Jaké byly Tvoje začátky za varhanami, kdo Tě v hudbě nejvíce ovlivnil?
Možnost poprvé usednout za varhany mi byla nabídnuta od Mgr. Bohumily Podlešáko-

vé, která působí ve Strunkovicích nad Blanicí jako varhanice a zároveň vede místní pěvecký 
sbor a orchestr sv. Dominika. Pomáhala mi se začátky. Tehdy mi bylo 17, nyní je mi 22 let. 
Nevěděl jsem, jak varhany fungují a co obnáší samotné hraní. Velice mi pomohl pan učitel 
Bohumil Tetour, který byl mým velkým vzorem. Ve Strunkovicích nad Blanicí mě nejprve 
naučil hrát na zobcovou flétnu, poté na klavír a nakonec mě zasvětil do samotného var-
haničení, jelikož byl sám varhaníkem. Měl jsem velké štěstí i na místního zpěváka Václava 
Rokůska, který mi svými zkušenostmi a sólovým zpěvem rovněž velice usnadnil začátky při 
doprovázení bohoslužeb. Svými cennými radami mi za varhanami pomohl také sbormistr, 
varhaník a profesor Mgr. Theodor Pártl. 

V hudbě i v životě mě dále ovlivnila paní profesorka Vlastimila Pospíšilová, mimo jiné 
zakladatelka Prague Junior Note a skromná žena. Předala mi mnoho cenných rad a zkuše-
ností, ať už z působení v ČR nebo v Japonsku. Velice si vážím toho, že mě 2 roky učila na 
klavír v Bavorově, kde několik let působila. Připravila mě na klavírní národní soutěž ZUŠ 
a také mi umožnila nahlédnout na klavírní kempy, které pořádala například za účasti pro-
fesora AMU Ivana Klánského. Tyto kempy byly pořádané pro mladé a perspektivní české 
i zahraniční konzervatoristy a značně mi změnily pohled na klavírní hudbu. To se později 
promítlo i do varhanní hudby.

Jak často a kde doprovázíš bohoslužby?
Hrou na varhany doprovázím mše ve Strunkovicích nad Blanicí v kostele sv. Dominika. 

Střídáme se zde 3 varhaníci, Mgr. Bohumila Podlešáková, prof. Mgr. Theodor Pártl a já. 
Hraji přibližně dvakrát za měsíc. Občas vypomůžu záskokem za jiného varhaníka v nedale-
kém okolí (Vitějovice, Lhenice…). Příležitostně hraji na varhany svatební obřady či křtiny. 
Poslední dobou již nehraji na Prachaticku moc často, jelikož studuji v Praze na ČVUT a není 
tolik volného času.

Přesto mě hudba již několik let provází i v Praze. Na Karlově náměstí v kostele sv. Igná-
ce zpívám se scholou Rytmig při pravidelných studentských bohoslužbách. Příležitostně 
doprovázíme bohoslužby také na různých křesťanských setkáních pro mladé, jako jsou Svě-
tové dny mládeže nebo Studentský Velehrad. Spolu s několika členy této scholy působíme 
ve smíšeném pěveckém sboru Musica Oeconomica Pragensis. Pořádáme například různé 
charitativní koncerty, buď samostatně nebo ve spolupráci s  dalšími sbory či orchestry. 
Hudba nás baví, naplňuje a umí také pomáhat.
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Čím je hraní pro Tebe přínosné, čím 
problematické?

Hra na varhany je pro mě především 
čest, vzhledem k  významu každé boho-
služby a také vzhledem k tomu, že na daný 
nástroj již hráli jiní varhaníci přede mnou. 
Je to zároveň zodpovědnost za důstojnost 
a plynulý chod mše. Dalším přínosem je 
pro mě také napojení na lid při doprovo-
du písní. Přijde mi důležité nesoustředit 
se jen na sebe, ale zároveň kontrolovat, 
abych nehrál příliš rychle ani pomalu. 
Přínosné mi přijde také propojení varhan 
se sborovým zpěvem. Vnímám varhany 
doslova jako pěvecký sbor či orchestr. 
Velmi jsem si oblíbil nenahraditelný zvuk 
varhan, jejich zvukový potenciál, při bo-
hoslužbách často nevyužitý v plném roz-
sahu. Obdivuji také honosnost konstruk-
ce a princip fungování tohoto nástroje na 

bázi vhánění vzduchu do jednotlivých píšťal. Počet píšťal se pohybuje v řádu tisíců v závis-
losti na konkrétním typu varhan. Ty největší varhany mohou mít až přes třicet tisíc píšťal 
různých velikostí. Jedná se o největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj. 

Zprvu mi přišlo velice problematické zkombinovat hru rukou a nohou. Vnímám, že je 
nutné mít jistotu v rukou při hraní, aby bylo možné kontrolovat i to, jaký basový tón zaduní 
došlápnutím paty, špičky či hrany bot. Koordinace pohybů se zautomatizuje až postupem 
času. Problémem v začátcích byla i tréma nebo přílišná koncentrace, nedostatek lehkosti 
a nadhledu, to se také časem zlepšilo. Zároveň si myslím, že absence trémy vede ke snížení 
koncentrace a snadno se stane, že se varhaník zapomene uprostřed sloky a naruší svou 
nepozorností chod mše. 

Nějaký neočekávaný zážitek za varhanami?
Za varhanami se rozhodně dají zažít i neočekávané situace. Například upadnou noty ze 

stojanu. Konkrétně se mi to stalo při hraní modlitby Otčenáš a pak jsem byl odkázán pouze 
na svou paměť a duchapřítomnost. Nebo zůstane tzv. „viset“ nějaký tón a zní nepřetržitě 
i bez dalšího úhozu rukou či nohou varhaníka. Vypadá to, jako by varhaník právě usnul 
nebo se hluboce zamyslel. Jednou mi takto zůstal „viset“ tón z basového pedálu přímo 
v úvodu svatebního obřadu při hraní hlasitého pochodu. Naštěstí se zanedlouho vše spra-
vilo opětovným prošlapováním pedálu. Ale někdy toto nepomůže a je nutné varhany znovu 
vypnout a zapnout, příp. opravit jiným způsobem. Výhodou je, že zní většinou více tónů 
najednou, takže se podobné neočekávané situace někdy dají skrýt. Ovšem také platí, že 
co kostel, to jiný originální nástroj. Může se to někdy jevit jako nevýhoda, ale vidím v tom 
zároveň i velké kouzlo tohoto královského nástroje. 

Varhaník Jiří Plánský společně se zpěvákem Vác-
lavem Rokůskem doprovází bohoslužbu v kostele 
sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí



30

Z farní charity

ohlédnutí za prosincem ve Farní charitě Prachatice
Také poslední měsíc roku 2017 přinesl mnoho zajímavých akcí 

pro naše klienty i jejich děti.
Prosincové programy v Charitním domově sv. Dominika Savia 

se konaly především v duchu blížících se vánočních svátků. Děti 
si s maminkami zkrášlily okna domova vlastnoručně vyrobený-
mi vánočními ozdobami. Děti rovněž bavila tvorba vánočních 
škrabaných obrázků, kterými si ozdobily hernu. Maminky si 
udělaly radost výrobou svého adventního věnce. Před příchodem 
vánočních svátků si děti s maminkami zazpívaly při příležitosti 
projektu „česko zpívá koledy“ ty nejznámější vánoční koledy. 
Prosincové programy korunoval vánoční duchovní program 
s paní Lenkou Hanžlovou, při kterém si děti zkusily role Panny 
Marie a Josefa a maminky se dozvěděly zajímavé informace z his-
torie nejkrásnějšího vánočního příběhu.

V Domě sv. Petra pro muže se uživatelé v rámci Kurzu vaření 
naučili péct sladké muffiny. Podruhé je upekli jako dezert ke kávě 
na Předvánočním posezení, které bylo spojeno se slavnostním 

obědem. Poslední den roku si klienti v  rámci Gastronomického dopoledne upekli husu 
s houskovým knedlíkem a se zelím.

Krabice od bot
Již opakovaně jsme se zapojili do akce Krabice od 

bot, kterou pořádá Českobratrská církev evangelická 
a Diakonie ČCE. Děti a maminky z našeho azylového 
domu pro matky s dětmi a děti z rodin, se kterými 
spolupracujeme v  rámci terénního programu Most 
naděje, prostřednictvím tohoto projektu obdržely 
své vánoční dárky. Další dárky dostali i muži uby-
tovaní v Domě sv. Petra v Záblatí. Děkujeme všem 
dárcům za jejich štědrost.

Jana Schwarzová, ředitelka
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ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou 2017
Od 1. ledna 2018 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby šířili 

radostnou zvěst o narození Pána Ježíše. Do letošní sbírky se zapojilo 56 kolednických sku-
pinek s 60 kasičkami a podařilo se jim vybrat celkovou 373 502,00 Kč. 

Do Farní charity Prachatice se vrátí 65% z  vykoledované částky, tzn. 
242  776,30 Kč. Tyto prostředky budou použity na dofinancování námi poskytovaných 
sociálních služeb. 

Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo FCH Prachatice, 

15 % využije na své projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným 
v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Děkujeme všem, kteří s radostí přijali naše Krále a přispěli do kolednických 
kasiček. Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a vedoucím ko-
lednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením. 

J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

Celkový výtěžek tříkrálové sbírky 2018  
v našem vikariátu 
Farní charita Prachatice:  373 502 Kč
Oblastní charita Vimperk:  240 934 Kč
Farnost Vlachovo Březí:   38 414 Kč

Ohlédnutí 
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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 médi-
ích. 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

Z archivů:
Úřední list pro c. k. okresní hejtmanství a c. k. okresní školní radu v Prachaticích, okresní 

výbory v Netolicích a ve Vimperku a správní komisi zastupitelského okresu Prachaticko – 
Volarského v Prachaticích 

vydán dne  1. dubna 1918:
Vyznamenání obcí za spolučinnost při výkupu obilí v hosp. roce 1916–1917.
Jeho Excellence pan místodržitel vyslovil …následujícím obcím zdejšího okresu Své 

uznání za dobrý výkup obilí v hospodářském roce 1916 – 17: Chválovice, Zbytiny, Hrabice, 
Záblatí, Hlavatec, Netolice, Lužice, Vadkov, Volšovice, Žitná. Ony obce, které též dobrých 
výsledků docílily a místodržitelstvím k vyznamenání navrženy byly, avšak vzhledem k ob-
mezenému počtu diplomů pominuty býti musely, nechť spatřují svou odměnu ve vědomí 
vykonané vlastenecké a lidské povinnosti a v uznání svého nadřízeného úřadu. Úřad doufá, 
že i při příštích dodávkách obilí nejen tyto obce, ale také ostatní obce, které dosud špatně 
dodávaly, budou všemi prostředky o to usilovati, aby docílily co nejpříznivějších výsledků 
a tím poskytly úřadům milou příležitost k podání návrhu na jich vyznamenání.

Vydán 1. 10. 1918: Místním školním radám! Ředitelstvím a správám škol! 
Obraz Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva pro školy a úřady.
V nakladatelství c. k. dvorní a státní tiskárny ve Vídni vyšlo nové vydání světlotisku po-

dle fotografického snímku Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva (Velikost obrazu 41,5 cm: 
52,5 cm, s podkladem 53 cm: 72 cm) Na to upozorňujeme s nařízení c. k. zem. šk. rady ze 
dne 22. srpna 1918…, že na bezplatné podělování úřadů, učilišť a škol se nepomýšlí. Podle 
vynesení c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 20. července 1918. výlohy spojené 
s opatřením obrazů pro ústavy a školy, při nichž obec, země nebo jiní činitelé školu vydržu-
jící jsou zavázáni z vlastních prostředků pečovati o doplnění vnitřního zařízení, bude třeba 
hraditi dotčenými činiteli. Objednávky jest co nejdříve říditi přímo na sklad c. k. dvorní 
a státní tiskárny ve Vídni. Pro školy a úřady stanovená snížená cena jest 5 K za obraz… Kde 
to jen možno, při zavěšování nových obrazů Jeho Veličenstva císaře ať se pořádá zvláštní 
domácí slavnost školní. S obrazy zesnulého Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. jest 
zacházeti s náležitou úctou… buď též tedy ponechány ve větších místnostech, jako v slav-
nostních síních, tělocvičnách, sborovnách a ředitelnách a také v jednotlivých učebnách na 
vhodných místech… Zdroj: Státní okresní archiv v Prachaticích, Sbírka novin a časopisů

-lh-
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Srdečně zveme všechny farníky, pacienty, lékaře, zdravotní sestry 
a veškerý (nejen zdravotnický) personál prachatické nemocnice na 

KatoliCKou BoHosluŽBu – mŠi svatou
každé dva týdny ve čtvrtek od 15 hodin v nemocniční kapli
Termíny: 15. 2., 1. 3., 15. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Po mši svaté je možnost přistoupit ke svátosti smíření či svátosti nemocných.
Bohoslužby zajišťují kněží z prachatické fary:
farář P. Petr Plášil (731 402 853), kaplan P. Dominik Ettler (721 257 980)
Bližší informace podá nemocniční kaplanka s. Jana Pavla, SCB (732 237 856)

Pozvánky 

Zveme všechny školní děti 
na prázdninový tábor lásky hrad 

konaný v termínu 30. 6.–8. 7. 2018, letos v indiánském duchu.
Místo konání Hlásná Lhota, kontakt Ladislav Turek 605 950 277, lhrad@seznam.cz,
(po předchozí domluvě lze přihlásit i předškoláky).

Kaplan pro mládež a prachatické společenství mladých vás zvou na 

postní večer mladých v pátek 2. března 2018
téma: Otevřené Ježíšovo Srdce 
17.30 Příležitost ke svátosti smíření v kostele
18.00  Mše svatá v kostele sv. Jakuba
19.00 Chvály s kapelou Elaion před vystavenou Nejsv. svátostí
20.00–22.00 Tematický program na faře (občerstvení zajištěno)

národní týden manželství v Prachaticích

manželství – dá se to zvládnout?
Setkání pro manželské páry s Mgr. Hanou Modlitbovou – 
psychoterapeutkou s dlouholetou praxí
v neděli 18. února 2018 ve farním sále (Děkanská ul. 31)
Zahájení setkání v 14.30h, do cca 16.30h.
Hlídání dětí zajištěno v prostorách fary.
Přihlásit se můžete v sakristii kostela sv. Jakuba v Prachaticích  
nebo na mob. 603 859 190.
Srdečně zve Římskokatolická farnost v Prachaticích

?
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Čtení na pokračování

Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás 
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky

Návštěvy nemocných
Lékařská věda kráčí vpřed mílovými kroky. Nemocní však 

nezůstávají v pozadí. Berou své hůlky, nasedají do jezdících 
křesel a postelí a v cílové rovince ji dohánějí a předhánějí. Ji-
nak si nelze vysvětlit to, že je jich všude plno, dokonce čím dál 
více. Např. v  nemocnicích. A přitom by jich právě tam mělo 
být nejméně, protože je tam největší koncentrace lékařů. Když do takové nemocnice člo-
věk přijde, uvidí tam tolik nemocných, že se mu z toho hlava zatočí a potřebuje si sednout 
nebo lehnout, aby se nesložil. Jenže ani to nejde, protože na každé posteli už někdo leží. 
Kdo? Samozřejmě nějaký nemocný. Z toho je patrné, že to v nemocnici nemá snadné ani 
návštěva. Přesto tam chodím skoro každý den za různými pacienty. Sám Pán Ježíš přece 
řekl: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mne.“ Nemocní na to čekají a těší se, co jim jako 
kněz přinesu. Nejraději mají naději, útěchu a deset deka salámu. Tyto skromné dary se 
vyrovnají nejlepším medikamentům.

Nemocní berou svou nemoc různým způsobem. Někteří statečně, jiní tragicky. Záleží na 
tom, na čem svůj život stavějí. Každý z nich, ať je starý nebo mladý, je především dítětem 
Božím. Proto s ním musím jednat laskavě, jako s dítětem:

„Zdravím vás, pane Růžička, kde se tady berete?“
„Ale, spad’ jsem z lešení, pane faráři.“
„Zrovna jsem chtěl říct – vy jste teda dopad’.“ 
„To teda, jo. Myslíte si, že se z toho dostanu?“
„Myslím si, že si to nemyslím. Ale můžeme si o tom pobrečet nebo popovídat, podle toho 

co budete chtít. Nebo se také pomodlit.“
„Když já se modlit neumím.“
„Ani apoštolové to neuměli, ale Pán Ježíš je to naučil.“
„A povedlo se mu to?“
„Celkem jo.“
„Tak já to teda zkusím, ale nebude to bolet?“
„Nebude, a kdyby jo, řekněte si o lék proti bolesti, jste přece v nemocnici.“
„To je pravda, tak já se začnu taky modlit. Třeba zejtra.“
„Já bejt váma, tak bych začal třeba dneska. Kdoví, co bude zejtra.“
„Počkejte, jak to myslíte? Můj Bože, že by to se mnou bylo tak vážný?“
„No vidíte, jak vám to jde, ani vás to nemusí nikdo učit. Začátek už máte, teď ještě to 
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pokračování. Můj Bože je stejné jako Otče náš, pak jen přidáte to další: jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, přijď království tvé atd.“

Když se nemocný začne modlit, má napůl vyhráno. Ví, že je v rukou Božích, s nemocí se 
skamarádí, dokonce se mu začne v nemocnici líbit. Pochopí také, že na tomto místě nemá 
smysl vzdorovat. Nemoci ani lékaři. Vezou-li ho např. na sál k operaci kyčelního kloubu, 
zbytečně nepovykuje, že je tady se slepým střevem, protože ví, že v nemocnici je třeba 
zachovat ticho a stejně by mu to nebylo nic platné.

Jak velikou výhodu mají ti pacienti, kteří jsou věřící a znají Písmo svaté. Hned po přícho-
du do nemocnice zalehnou na první volné lůžko a v duchu Kristových slov: „Vstaň, vezmi 
své lůžko a choď!“ si ho s sebou berou i na rentgen a toaletu, protože ví, že jinak by o ně 
přišli a zbytek hospitalizace absolvovali „na stojáka“. Znám to z vlastní zkušenosti, neboť 
jsem před léty ležel v jedné nemocnici tři dny na lavici v čekárně (ani jsem moc neprotes-
toval, když si na mě občas někdo sedl, protože jsem na tom byl pořád lépe než další nový 
pacient, který visel na věšáku).

Jak je vidět, nemocniční pobyt je náročný. Každého nemocného, věřícího i nevěřícího, 
velmi potěší návštěva. Proto za pacienty chodím a vybízím k tomu i ostatní. Ulehčíme jim 
tím tíhu jejich nemoci a povzbuzujeme je, aby neztratili chuť k životu. To je někdy horší než 
ztratit chuť k jídlu. Vždycky musí najít nějaké stéblo a držet se ho jako klíště. Pak přijdou na 
to, že to přece jen není tak katastrofální, jak se domnívali (ale ještě horší) a zase si začnou 
zpívat a tancovat. V tom je smysl života. Nevzdávat to ani v márnici.

„Jak se vede?“ ptal jsem se předevčírem jednoho z nich, pana Koníčka, ve Fakultní ne-
mocnici.

„Ale, ani se neptejte, pane farář,“ odpověděl, „osmdesátka na krku, nohy mě bolej, v hla-
vě mi třeští, co vám mám povídat? Spát nemůžu, jíst nemůžu, ale stejně je ten život krásnej. 
Pan doktor mi povolil dát si po probuzení malýho panáka Ferneta. Jelikož si zchrupnu i po 
obědě a po svačině, mám ho třikrát denně. Co bych si mohl přát víc?“

Tak probíhají moje návštěvy nemocných. Samozřejmě, že to také trochu vyčerpává, když 
máte takových lidí za odpoledne obejít na čtyřech místech osm nebo deset. Naštěstí je tady 
ale Bůh, který vždycky pomůže tam, kde se jedná o jeho věci. Krásné je, že často pomáhá 
právě skrze ty, které navštěvuji. Dávají mi více nežli já jim. Nebo mi aspoň řeknou něco 
hezkého, co člověka potěší. Zrovna jako paní Dvořáková. To je velmi milá a upřímná paní, 
ke které chodím hned od pana Koníčka.

Crrrrrrrrrrrr!
„Paní Dvořáková, můžu dál?“ 
„Ale jo, jen pojďte, když už jste tady. Chtěla jsem si sice trochu zdřímnout, nebo se 

kouknout na televizi, ale oni tam beztak nic nedávají. Tak budu radši chvíli s vámi. Ono to 
vyjde na stejno.“

Šachy s panem tomanem
Jen málokdo bývá zván na tolik návštěv jako kněz. Pokud je to trochu možné, neměl by 

je odmítat. Pán Ježíš je také neodmítal, k celníku Zachovi se dokonce pozval sám. Z toho je 
vidět, že chodit na návštěvy je věc bohulibá, které bychom se neměli bránit, zvláště jsme-li 
k někomu zváni upřímně a na dobu, kdy se v našich krajích podává oběd či večeře.
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„Až budete mít čas, pane faráři, přijďte si zahrát šachy,“ zval mě už poněkolikáté pan 
Toman z  Domova důchodců sv. Jiří v Plzni. „Pěkně si odpočinete, poznáte rozdíl mezi 
koněm a králem, což se vám může v  životě někdy hodit, nebudete litovat…“

Doposud jsem se vytrvale bránil a uváděl pro změnu své důvody:
„Nechtějte to na mně, pane Toman, protože nevíte, jak to dopadne.“
„A jak to dopadne?“ vyzvídal.
„Na to se mě radši ani neptejte.“
„Jen to dopovězte, když už jste začal, jinak nebudu spát a  druhej den budu nevrlej. 

Nebude mi chutnat ani oběd a k večeru bych moh’ bejt i agresivní.“
Nezbylo mi nic jiného než mu vyhovět.
„Pane Toman, já vám to teda povím, ale pamatujte, že je to na vaše výslovný přání. Jestli 

spolu začnem ty šachy hrát, bude to partie, která nebude dlouho trvat. Do deseti minut 
dostanete takovou nakládačku, že na to do smrti nezapomenete. Vyhážete figurky z okna, 
šachovnici shodíte ze stolu a nakonec budete chodit po celým domově důchodců, tlouct 
hlavou o zeď a křičet: „Už nikdy v životě nechci šachy vidět! Proklínám den, kdy jsem vzal 
prvně bílýho pěšce do ruky!“ Tak takhle nějak to bude, ne-li ještě hůř, to mi věřte.“

„Inu, co se má stát, ať se stane,“ nedal se odradit pan Toman, „tak kdy to mám konečně 
postavit?“

„Máte, co jste chtěl,“ pravil jsem, „když jinak nedáte, zejtra touhle dobou. Přepočítejte 
pěšce, vyhřebelcujte koně a večer si s nima ještě trochu zatrénujte. Ale ne moc dlouho, 
abyste se zejtra nevymlouval, že jsou utahaný, až se to začne s váma naklánět.“

Druhý den ve stejnou dobu bylo v Domově důchodců sv. Jiří na pokoji pana Tomana č. 
438 všechno připraveno přesně podle mých instrukcí. Na stole šachovnice, na ní rozesta-
věné krásné dřevěné figurky, z protilehlých stran stolu dvě židle, na jedné už pan Toman 
seděl, na druhou jsem po pozdravu přisedl já a potom jsme začali. 

Jak to dopadlo? Ze začátku byla partie celkem vyrovnaná, ale s přibývajícími minutami 
se proměňovala v souboj kočky s myší. Přesně podle mé vize. Po deseti minutách hry ležela 
šachovnice smetená ze stolu v koutě pokoje a figurky na zahradě pod jeho oknem. Po celém 
Domově důchodců sv. Jiří se ozýval řev: „Už nikdy v životě nechci hrát šachy!“ a tlučení 
hlavou o zeď.

Jediný nepatrný rozdíl oproti mé předpovědi spočíval v tom, že po chodbách nekřičel 
a netloukl hlavou o zeď pan Toman, ale já.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikari-
átního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti 
Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou nezištnost 
a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen mod-
litební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru. 

S poděkováním účetní a redakce.
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letní pobyt pro rodiny 2018
Přicházíme letos s nabídkou duchovně relaxačního pobytu v poutním domě v Králí-

kách v Orlických horách od 1. 7. do 7. 7. Výhodou je, že v termínu jsou státní svátky, takže 
čerpáte s výhodou menší počet dnů dovolené. V programu bude pamatováno na duchovní 
i odpočinkový program jak pro děti, tak pro rodiče. Na programu je turistika, zábava, před-
nášky, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, sdílení zkušeností i společný čas pro 
celou rodinu. Hlídání dětí v době samostatného programu rodičů zajištěno.

Nabídka, stručný popis pobytu i přihlášku najdete na www.dcr.bcb.cz. Pro ty, kteří na 
letním pobytu s námi nebyli, jsou k prohlédnutí fotogalerie a ohlasy účastníků z minulých 
let. Pobyty, které organizujeme, jsou cenově dostupné, vždy se snažíme vyjít vstříc potře-
bám jednotlivých rodin. Zajištěné bude stravování 3x denně.

Těšíme se na vás a vaše případné dotazy a hlavně na vaši přihlášku.
Alena a Pavel Poláčkovi, Diecézní centrum pro rodinu

Široká 27, České Budějovice
M 731 402 981, dcr@bcb.cz 

Diecézní centrum pro rodinu zve manžele i jednotlivce na přednášku 

„sexualita v dlouhodobém vztahu“ 
s muDr. martinem Hollým, mBa, 
která se koná v úterý 13. 2. 2018 v 17h. 
v Kruhovém sále metropolu v českých Budějovicích. 

Sexuolog MUDr. Martin Hollý je ředitelem Psychiat-
rické léčebny v Praze v Bohnicích. V r. 2016 vyšla čtivá 
kniha O  duši a  sexu – rozhovor s  tímto odborníkem. 
Nahlíží do systému psychiatrické péče, do jeho úskalí 
a nadcházejících proměn v podobě reformy psychiatrie, 
překonává mýty o  psychických poruchách a  představu-
je možnosti jejich léčení. Zabývá se také sexualitou jako 
nedílnou součástí života každého člověka, a to jak v  je-
jích obvyklých projevech, tak v  případných variantách 
a  poruchách. Cílem knihy je přispět k  odtabuizování 
tématu psychiatrie a  duševních poruch, destigmatiza-
ce duševně nemocných a otevření prostoru pro dialog mezi laiky a odborníky. 
Přednáška je pořádána v  rámci Národního týdne manželství, jehož motto je 
„Manželství bez mýtů“. Záměrem přednášky konané pro širokou veřejnost je 
zprostředkovat důležité informace o sexu, který je stále tabuizovaným tématem 
v rozhovoru partnerů, opředeným různými mýty. A samozřejmě je také cílem 
podpořit manželství a jeho soudržnost. 
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radost
Určitě se každý z nás rád vrací do svého domova, místa, kde se narodil. I já jsem se ne-

dávno vypravila do míst mně velice blízkých. Cestička k rodné hájence byla zarostlá nepo-
kosenou starou trávou, zapadaná sněhem. Jen stěží jsem zrakem hledala alespoň základy, 
kamenné zdivo hájenky. Nic jsem nenašla a bylo mně v tom okamžiku smutno. Jen staré 
stromy mě pozdravily, mávaje svými větvemi.

Mé rodiště, rodná hájenka, byla osada Městská Lada. Odchodem německých obyvatel, 
zabráním okolních polí a lesů armádou vesnička zcela zanikla. Dnes ji pod tímto názvem 
jen málokdo zná. Já jsem jedinou žijící rodačkou z těchto míst. Při zpáteční cestě jsem se 
zastavila v osadě s hezkým názvem Na Radosti. 

V roce 1954 se má rodina přestěhovala na hájenku do této osady. Tam jsem prožívala své 
šťastné, bezstarostné dětství, obklopena  přírodou, ráda na vše vzpomínám. Je zde kaple 
zasvěcená Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Má ve zdech určitě zapsány krásné vzpomínky na 
dobu, kdy hrdě stála a vítala poutníky z různých koutů Šumavy. Bohužel i ty špatné, kdy ji 
lidská ruka, která ji dříve uctívala, začala najednou ničit.

Stojí v blízkosti města Vimperk a připomíná dějiny rodu Steinbrenerů, který se zasloužil 
o rozkvět města. Pan Steinbrener , tiskař knih, moc rád tato místa navštěvoval. Chlubil se 
přátelům nádhernou přírodou kolem. Jeho známý z Č. Budějovic byl krásou tamní přírody 
okouzlen. „Tady bych si uměl představit kapličku k chvále toho, kdo ji stvořil.“ Tak se také 
stalo. Pan Steinbrener zakoupil pozemek a nechal ji v roce 1886 postavit. Na své náklady 
pořídil vybavení i ornáty pro kněze. Prvním knězem byl penzionovaný arcikněz Jungbauer. 
Mše byly tehdy slouženy denně.

Kaple se stala poutním místem, byla hojně navštěvována vimperskými i  hrabickými 
obyvateli. Pomodlit se při cestě do svých domovů zašli i  lidé z  různých koutů Šumavy, 
z Kvildy, Nových Hutí, Stachů, Zdíkova i Zdíkovce. Byl zde také objeven pramen s léčivou 
vodou, která navracela zdraví nemocným se zrakem. Krásně se zde žilo.

Moje babička paní hajná se s pečlivostí o kapli starala. Na jaře před svátky Velikonoc 
pečlivě vydrhla podlahu, vymetla pavučiny, petrolejí ničila plíseň, otevřela okna, aby do 

kapličky proudil čerstvý jarní vzduch. Okolo kapličky 
kvetly vždy sněženky, bledule a narcisky.

Před vstupem do samotné kapličky byla původně 
ještě dřevěná přístavba. Přístavbou prorůstal smrk, 
kolem něj stál betlém. Takovou si ji pamatuji z dětství, 
kdy jsem tam žila. Později přišla doba zlá, která nepřála 
kostelům, kapličkám, křížkům, božím mukám. Vandali-
smus se projevil i na této kapli, nebyla ničeho ušetřena. 
Kdysi hrdě vztyčená stála jakoby zlomená. Možná tajně 
doufala, že přijde den a ona bude zase oděna do nového 
hávu, lidé ji budou uctívat, jak tomu bylo dříve.

V  roce 2015 se skutečně dočkala znovuopravení. 

Vypravili jsme se
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Práce byla náročná, vše se podařilo, i když se značným úsilím lidí a díky finanční pomoci, 
dovést ke zdárnému konci. Kaple Na Radosti je v péči vlastníka, Lesů České republiky.

21. října 2016 byl skutečný skvost Šumavy znovu požehnán P. Mgr. Jaroslavem Steh-
líkem.

Moje přání je, když u této kapličky stojím a vzpomínám, aby ji nikdy lidská ruka nezni-
čila a snažila se ji zachovat v co nejlepším stavu pro další generace. Milli Hojdekrová
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Římskokatolická farnost Strakonice

Oslavy 300. výročí 
svatojánského zázraku ve Strakonicích

Sobota 10. února 2018
Rytířský sál strakonického hradu

14:00   Program o události, zázraku tehdy a dnes 
  i o následném vnímání sv. Jana Nepomuckého:

  PhDr. Miroslav Žitný: Co se vlastně stalo 
  a jaké to mělo souvislosti? 

  Prof. Jan Royt: Ikonografie sv. Jana Nepomuckého, 
  aneb jak ovlivňoval světec nejen jižní Čechy

  Mons. Michael Slavík: Zachraňoval Bůh jen tehdy? 
  Přímluva nejen světce

Kostel sv. Markéty
17:30  Slavnostní bohoslužba 
  – hl. celebrant biskup Pavel Posád

Středa 21. února 2018
Kostel sv. Markéty

17:30  Přednáška v předvečer vlastního výročí události:

  Mgr. Jan Adámek: Člověk, který proslavil český národ 
  – v čem je život sv. Jana Nepomuckého tak zajímavý, 
  že jej znají na mnoha místech světa možná 
  více než v Čechách

Středa 16. května 2018
Kostel sv. Markéty

17:30  Slavnostní bohoslužba 
  v den svátku sv. Jana Nepomuckého

19:00 Svatojánský koncert

Dne 22. února 1718 byla z náhonu u Pětikoslkého mlýna 
ve Strakonicích zachráněna sedmiletá Rozárka Hodánková, 

jejíž matka prosila o přímluvu sv. Jana Nepomuckého. 
Sama Rozárka vypověděla, že se jí světec zjevil. 

Celá událost je dobře zaznamenána, protože byla uznána jako zázrak 
ke svatořečení snad nejznámějšího českého světce ve světě.

www.farnost-strakonice.cz


