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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
MOZAIKA lásky
Metoda nenásilí může být úspěšná nejen
v politice,
ale i v duchovním životě.
V politice jsou: stávky, hladovky, protesty, …
V duchovním životě: modlitby, posty, almužny …
++++++++++
Duch Svatý nám pomáhá, aby naše akce
i reakce byly smysluplné a spravedlivé.
++++++++++
Žít v manželství je přirozené.
Žít bez manželství je nepřirozené.
Žít v manželství nebo bez manželství,
ale bez lásky, je protipřirozené.

Sv. Jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
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nehdy se v kostele četlo
čtení o Samuelovi. To, jak ho
volal Hospodin a on se pořád
chodil ptát Eliho, co se děje. Asi
to znáte. Vzpomněl jsem si na to
minulý týden. Nevolal Hospodin, ale jeden známý, co býval kamarádem, a už není. Měl průšvih.
Pracoval na nějakém projektu a nevěděl si s tím
rady. Obvolal několik známých odborníků, ale
buď to nebrali, nebo neměli zrovna čas. A já jsem
zbyl jako jediná, i když zdaleka nejhorší možnost.
Jednak jsme spolu už nekamarádili, neb se něco
zvrtlo, a navíc jsem nebyl žádný odborník, akorát jsem o tom trochu věděl. Podle hlasu v telefonu bylo znát, že se mu nehovoří příliš lehce,
a popravdě i já jsem ten hovor zvedl jen proto,
že jsem jeho číslo neměl uložené v paměti telefonu a nevěděl, že volá zrovna on. Začal pokorně,
že prý jsem jeho poslední záchrana a že to hoří.
Nějak jsem zapomněl, s kým mluvím, a odvětil,
že za ním zajedu teď hned. A tak jsem jel. Dělali
jsme jako by nic a šli na věc. Asi nám to trvalo
několikrát déle, než kdyby si pozval opravdového
odborníka, ale zdárně jsme dílo dokončili. Vděčností přetékal. Řekl jsem, že je to v pohodě, a popřál, ať mu to dobře dopadne. A jel jsem zas po
svým. Dál nic. Nevolali jsme si, ani spolu nešli na
pivo. Ale oba jsme věděli, když se potkáme na ulici, nebudeme z toho mít špatný pocit. Nebo když
uvidíme na displeji telefonu jméno toho druhého,
už nebudeme dělat, že nejsme na příjmu. Nebyli
jsme sice přátelé, jen dva lidi, kteří proti sobě nic
nemají a možná se rádi vidí. A to po tom všem
nebylo rozhodně zrovna k zahození. Někdy stačí
málo, abyste si z cesty odvalili jeden z překážejících balvanů. Sice jich mnoho zbude, ale zas víte,
že když to šlo jednou, půjde to i podruhé. A nejde
rozhodně jen o mezilidské vztahy. Není pro to třeba udělat moc. Vlastně jen říci tady jsem.
JP
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4. 3. 3. neděle postní. Mše: Krédo, 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
11. 3. 4. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní (čte-li se evangelium
o slepém od narození z nedělního cyklu A, má tato mše vlastní prefaci), na
konci mše modlitba nad lidem. L. b.: fialová nebo růžová, žaltář 4. týdne
13. 3. Úterý po 4. neděli postní. Výroční den zvolení papeže Františka. L. b.:
fialová.
18. 3. 5. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní (čte-li se evangelium
o Lazarovi z nedělního cyklu A, má tato mše vlastní prefaci), na konci mše
modlitba nad lidem. L. b.: fialová, žaltář 1. týdne
19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený
svátek. Mše: Gloria, Krédo, preface o sv. Josefu. L. b.: bílá
25. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE. Mše: Přede mší žehnání ratolestí a průvod, Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad lidem. L. b.: červená, žaltář 2. týdne
29. 3.	ZELENÝ ČTVRTEK. Večerní mše na památku Večeře Páně: Gloria, preface 1. o Eucharistii, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…“, „Přijmi
tedy …“, „Neboť on právě dnes …“. L. b.: bílá
30. 3. VELKÝ PÁTEK – den přísného půstu. L. b.: červená
31. 3. SLAVOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – VELIKONOČNÍ VIGILIE. Mše:
přede mší žehnání ohně a paškálu, Gloria, preface 1. velikonoční (Zvláště
v této veliké noci), v římském kánonu vlastní „V tomto společenství …“, „ Přijmi
tedy …“, nakonec: „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. L. b.: bílá
1. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – V DEN SLAVNOSTI. Mše: Gloria, sekvence, Krédo, preface 1. velikonoční (Zvláště dnes, o Velikonocích),
v římském kánonu vlastní „V tomto společenství …“, „přijmi tedy …“, nakonec:
„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. L. b.: bílá. Dnes je možno žehnat pokrmy.

9. 3. Sv. Dominik Savio
Pocházel z chudých rodičů, kováře a švadleny, měl deset sourozenců. Narodil se 1842
v Riva de Chieri, nedaleko Turína v Itálii. Od pěti let ministroval, v sedmi poprvé přijal
eucharistii. Tehdy si do zápisníku napsal heslo pro život: „Raději smrt, než hřích.“
Od devíti let chodil do školy v Castelnuovu, každý den 8 km pěšky. Fyzicky byl slabý,
jinak ale vytrvalý, učenlivý a pilný. Ve 12 letech se dostal do oratoře Dona Bosca v Turíně.
Ten viděl jeho čistotu a bezúhonnost a řekl mu: „Jsi z dobrého materiálu, z dobré látky.“
Dominik na to: „A k čemu bude látka dobrá?“ – „Uděláme z ní pěkné šaty a darujeme je
Bohu,“ odpověděl Bosco. A Dominik konstatoval s prosbou: „Já jsem látka, buďte tedy vy
krejčím.“ Za dobrého vedení Dominik mentálně rychle dozrával a předčil své vrstevníky.
Vysloužil si jméno Savio, což znamená „Moudrý“.
Při jedné slavnosti chtěl Don Bosco každému chlapci splnit přání. Dominik napsal
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své přání slovy: „Pomozte mi, abych se
stal svatým.“ Don Bosco řekl: „Žádal jsi
o hezký dárek. Na svatost je jeden recept. Jsou v něm pro tebe důležité tři
přísady:
Veselost – to, co tě činí smutným, co
tě zneklidňuje, odhoď pryč.
Plnění tvých školních a náboženských povinností – buď pozorný, dělej dobře úkoly, připravuj se studiem
a modli se rád.
Dělej druhým dobro – vždy je někdo,
kdo potřebuje tvou pomoc, kdo je vedle
tebe. Podej mu pomocnou ruku, i když tě
to bude něco stát. A když dobře tyto tři
věci smícháš, staneš se svatým.“
A Dominik rozdával radost, jak jen
mohl, dobře se učil a rád zůstával dlouho u modlitby. Zde je několik ukázek, jak
pomáhal.
Uslyšel jednoho člověka škaredě nadávat a klít. Aby jeho proklínání přerušil, tak se přiblížil a s nevinným výrazem
se zeptal na adresu jejich oratoria. Neznámý se zarazil, nevěděl. Dominik pokračoval druhou prosbou: „Mohl byste mi udělat jinou velkou laskavost, kdybyste už neklel a nebral
nadarmo Boží jméno.“
Stalo se, že kněz nesl Nejsvětější svátost, Dominik poklekl a vedle něj byl voják, který
se k tomu neměl. Dominik před něj roztáhl svůj kapesník a tak jej beze slov přiměl také
pokleknout.
Když mezi hochy začal někdo špatně mluvit, Dominik do toho začal vyprávět nějaký
vtip nebo veselý příběh. Jindy se stalo, že se dva hoši chystali na souboj kameny. Dominik
se nabídl, že jim bude svědkem. V poslední chvíli na začátku souboje vytáhl zpod kabátu
kříž a zvolal: „Prvním kamenem hoďte každý po mně!“ – A souboj se nekonal, oba sokové
porozuměli a smířili se.
Ke konci třetího roku v Boscově oratoriu začal Dominik výrazněji slábnout, takže nestačil ani na hry s ostatními, pak se musel vzdát i studia a cítil, že brzy zemře. Přijal i Boscovo
rozhodnutí, aby se vrátil k rodičům. S kamarády se rozloučil zvoláním: „Na shledanou tam,
kde budeme navždy s Pánem!“
Doma před smrtí ještě těšil zdrcené rodiče. Pak řekl: „Sbohem tatínku! Ještě jsem nikdy
nespatřil něco tak krásného, jako vidím teď.“ Po těch slovech tuberkulóza dovršila své dílo
a Dominik vydechl naposled.
Blahořečen byl v roce 1950 a kanonizován 12. 6. 1954. V roce 1957 jej papež Pius XII.
ustanovil patronem křesťanských studentů.
Podle www. catholica.cz
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Slovo vikáře
Ekumenismus u nás doma
V polovině ledna, přesněji v týdnu od 18. 1., kdy slavíme památku Panny
Marie Matky jednoty křesťanů, se křesťané různých církví scházejí na
společných modlitbách, aby se obraceli k Bohu s prosbou za jednotu.
Kristovo přání, pronesené při poslední večeři, kdy se ve velekněžské modlitbě modlí za své učedníky, „aby byli jedno“, bylo v celých
dějinách mnohokrát narušováno a křesťané se často přeli, vzájemně
osočovali a mnohokrát v dějinách docházelo k rozdělení, jehož rány
není jednoduché zahojit. V dějinách proto vzniklo mnoho různých
křesťanských společenství a také náboženská společenství, která sice
z křesťanství vychází, ale křesťanskými je už nemůžeme nazývat. Mezi
u nás nejznámější náboženskou skupinu, která je již za hranicemi křesťanství, jsou tzv.
Svědci Jehovovi neboli jehovisté. To, že je nemůžeme nazývat křesťany, vychází především z jejich popření Ježíšova božství a Nejsvětější Trojice. To jsou skutečnosti víry, které
všechny křesťany spojují.
Právě ve jménu Ježíšově se křesťané v týdnu modliteb scházejí a vyprošují si ztracenou
jednotu. Velmi důležitým prvkem těchto setkání je také vzájemné poznávání představitelů církví a jejich věřících. Tím se odbourávají předsudky, historická zatížení vzájemnými
ublíženími a také se často zjišťuje, že toho, co nás spojuje, je mnohem více než toho, co je
mezi námi rozdílné. Ale i toto rozdílné je potřeba poznat, abychom těm druhým správně
rozuměli a chápali jejich postoje.
V Prachaticích a okolí je snaha o společné poznávání, troufám si říci, skutečně upřímná. Ve zmíněném týdnu jsme uskutečnili celkem pět setkání, z nichž tři se konala v našem katolickém prostředí kostela sv. Jakuba, u sester boromejek a také ve Vlachově Březí.
Jedno setkání bylo v Církvi bratrské v Husinci a jedno v prachatickém sboru CČSH, tedy
u „husitů“. Setkání byla poměrně pěkně navštívená a byla postavena na společném čtení
Písma svatého, jeho výkladu a zvláště pak na připravených i improvizovaných modlitbách
děkování, chval, proseb a přímluv.
Nedílnou a vůbec ne nedůležitou součástí bylo následné setkání s občerstvením, popovídáním a vzájemným předáváním zkušeností a informací. Rozhovory nás duchovních se
často nesly na téma, „jak vy tohle chápete, jak tomu rozumíte, jak to děláte, jak je to u vás
zvykem“. Vždy to bylo v přátelském a laskavém duchu. Osobně jsem se nechal i nějakými
praktickými postoji inspirovat.
Při takovýchto setkáních je ale potřeba mít vždy na paměti, kam patřím, protože ekumenismus nemůže být pouhým laciným gulášem, do kterého se všechno nasype, dobře
promíchá a vznikne dokonalá Církev Kristova. Takhle jednoduché to rozhodně není.
O ekumenismu se hodně jednalo na druhém vatikánském koncilu v šedesátých letech
20. století a koncil k němu povzbuzoval. Zároveň je třeba mít na paměti text Katechismu
katolické církve, nejzralejšího plodu koncilu, ve kterém se praví, že katolická církev si zachovala nejvíce prvků pravé Církve Kristovy a ostatní potom natolik, nakolik jsou jí blízcí
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či vzdálení. Není totiž možné si nevšimnout a zastírat si, že přes všechny snahy o jednotu
dochází, zvláště v protestantském světě, k dalšímu štěpení a drobení jejich církví. Velmi
pokorně si však musíme přiznat, že ani my katolíci toho nejsme uchráněni a také u nás se
najdou skupiny, které svým jednáním a postoji jednotu církve narušují a ohrožují ji.
Domnívám se, že každé rozdělení má svůj původ v lidském srdci zasaženém zlem
a hříchem a že ten, který nese řecké pojmenování Diabolos, česky ďábel, jehož přesný
překlad jména je Rozdělovatel, má z každého rozdělení velkou radost, protože jím se vzdalujeme Bohu i sobě navzájem.
Jsem rád, že v Prachaticích na jednotě spolupracujeme, jak ve vztahu mezi církvemi, tak
i uvnitř našeho katolického společenství. Snažme se o to, abychom svým jednáním dělali
radost Bohu, sv. Duchu sjednotiteli, a ne tomu duchu, který rozděluje.
P. Petr

Postní duchovní obnova Prachatice
sobota 17. března 2018
8:00 Mše sv. (v kostele)
9:00 Duchovní promluva P. Petra Plášila – Postní doba jako 40 posvátných dnů (na faře)
10:00 Slavení svátosti smíření, k dispozici bude pět kněží (v kostele i na faře)

Letní tábory 2018 pro děti a mládež
Zveme všechny děti na letní setkání
„Není král jako král“
v termínu 29. 7. – 9. 8. se mohou přihlásit děti od ukončené 1. tř.
po 17leté, přihláška je ke stažení na www.demdaal.cz

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).
Přihlášky je možné vyzvednout i ve farní kanceláři v Prachaticích.
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Life update
Naše volba
Musím říct, že mě opět rozčílila malá účast ve volbách, tentokrát prezidentských. V prvním kole byla jen kolem 62%, v druhém kole volby už byla trochu lepší, okolo 66%. A takto
nízká, a ještě často i mnohem nižší, je pokaždé, tedy skutečně dlouhodobě. Vlastně bývá
většinou mnohem nižší než u posledních voleb, většinou kolem 60%. Když se pak podíváme
na absolutní čísla, tak se jedná zhruba o 3 miliony Čechů, kteří k volbám nechodí.
Nejdříve, než bych se chtěl pustit do lidí, kterým je vše ukradené, tak bych chtěl podotknout, že je jasné, že je mnoho starších lidí, nemocných, nebo lidí, kteří zrovna někde
cestují, takže se k volbám nedostanou, i kdyby třeba chtěli. Je jasné, že těmto lidem nelze
nic vyčítat. Mnoho lidí ale k volbám může, a přesto nepřijde a myslím si, že to budou asi
většinou ti samí lidé, že prostě obecně k volbám nechodí.
Jak je to možné? Je jim to úplně jedno? Je jim jedno to, kdo nám vládne, jakého budeme
mít prezidenta, kdo povede naši obec, kdo bude starostou nebo kdo nás bude zastupovat
v senátu, aby mohl vracet nebo pozměňovat některé nesmyslné zákony z poslanecké sněmovny? Ano, asi jim je to jedno. Třem milionům lidí je vlastně úplně ukradené, jak náš
stát bude fungovat, jaké budeme mít zákony, nebo jak bude vypadat naše obec. Mají svůj
teplý pohodlný domeček nebo byteček, kde je jim dobře a nic jim nechybí. Dovolím si ale
v tuto chvíli říct, že jsou asi natolik hloupí, že si myslí, že mají toto všechno zajištěné navždycky. Možná se budou hodně divit, až jim vláda najednou třeba skokově zvedne daně,
až vláda uzavře úzké spojenectví třeba s Čínou, až na náměstí malého městečka vyroste
obří obchoďák nebo až nám bude leccos zakázáno. Ano, o tom všem rozhodují námi zvolení
zástupci na různých úrovních. A jestli chceme, abychom nebyli najednou z něčeho výrazně
překvapeni, tak musíme volit. Je jasné, že mnohdy se dějí nejrůznější nařízení, aniž bychom je my chtěli nebo schvalovali.
Ale pokud s nimi nesouhlasíme, tak
můžeme být přesto klidnější, že my
jsme se snažili s tím něco udělat, my
jsme volili ten opačný názor, i když
nevyhrál. Kdo ale nevolí, ten předem řekl, že je mu to jedno.
Podle mého názoru je u křesťana
tato věc jasná. Každému křesťanovi by nemělo být jedno, co se děje
v jeho okolí. To je lhostejnost. Křesťan by neměl pochybovat o tom, zda
jít k volbám. Mnoho lidí vždy namítá – koho bych měl volit, vždyť jsou
jedni jako druzí. Dovolím si říct, že
tento argument je vždy lživý. Škála
politických stran a názorů je vždy
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tak veliká, že najdete názory skutečně zcela protichůdné v rámci celého spektra. Vždy
tedy máte na výběr. A když už je výběr hodně omezen, například při volbě prezidenta nebo
senátora, tak prostě volím to dle mého názoru lepší nebo „menší zlo“.
Na závěr bych chtěl jen říct, že ty tři miliony lidí, které k volbám nechodí, by se tím pádem měly vzdát některých svých práv. Především práva jakkoliv politiku či dění okolo sebe
komentovat. Oni měli možnost s tím něco dělat, ale bylo jim to jedno. Teď už je pozdě se
k tomu vyjadřovat. Volby byly tím vyjádřením. Tedy kdo nevolí, ať je zticha.
Petr Šrámek

Televize Noe
Do Zdíkova přijel 17. 1. 2018 pan Petr Kudela z Ostravy a vyprávěl nám, jak začínali vysílat
televizi Noe.
P. Leoš Ryška ještě jako student bohosloví
nafotil spoustu diapozitivů v Čenstochové na
světovém setkání mládeže r. 1991 a promítal je
farníkům s náležitým komentářem, a tak dostal
od někoho rozbitou kameru a tu si nechal opravit. Seznámil se v Itálii s lidmi, kteří vysílali televizi Telepace. Pak získal darem od redemptoristů klášter pro činnost celého týmu, který kolem
sebe shromáždil, a vystudoval filmovou školu
spolu s ostatními spolupracovníky.
Kaple TV Noe je vyzdobena mozaikou a ta napodobuje holubici ve svatopetrské katedrále, která je z českého křišťálu. Otec Leoš jel pro nějaké částky na mozaiku do Itálie s přívěsným vozíkem, ale jet přes tunely by bylo moc drahé, a tak jeli horem, zabloudili a došel
jim benzín. S tím nepočítali a neměli peníze na koupi nového. Otec nasadil kolárek a vydal
se na místní faru. Tam dlouho pana faráře přesvědčoval, až mu půjčil 1 000 šilinků. Hned
po návratu mu peníze poslal. Ale ejhle! Peníze se vrátily jako dar – byl to podkládek (dává
se slepičkám, aby věděly, kam mají nést).
Taky nám říkal, že TV Noe u nás vysílala Kleť, ale teď už zase ne a je třeba se připojit
na vysílač Včelná.
A jaké mají plány? Rádi by vysílali každý den mši svatou pro ty, kdo už na ni nemohou,
jen kdyby sehnali kněze a farnosti. Taky si přejí věnovat se poezii, je jí teď všeobecně málo.
Chtějí si natočit nějaké promenádní koncerty, z Kmochova Kolína skladby, polku z Prodané
nevěsty… Hezké časosběrné záběry – oblaka s letícími mraky, koťata… Zkrátka pohlazení
po duši.
Když jsem ho tak poslouchala, viděla jsem na něm, že ten člověk je naprogramovaný na
přivádění ostatních k dobru. Na závěr nám pan Kudela řekl: „V televizi Noe platí zásada:
Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Žijeme z darů.“
Číslo účtu na televizi Noe: 61 00000 961/8040.
V. Předotová
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Svátost smíření
Desatero
V rubrice Pouť do Svaté země jsem poslední tři články věnoval posvátné hoře Sinaj, na
které Hospodin uzavřel se svým lidem smlouvu, vyjádřenou na jedné straně příslibem jeho
zvláštní přízně a na druhé straně vyhlášením Desatera přikázání. Přitom mě neodbytně
pronásledovala myšlenka začít se v rubrice Svátost smíření Desaterem zabývat také. Vždyť
svatá zpověď a Desatero – to přece patří k sobě: drtivé většině z nás se dostalo prvního
mravního poučení právě podle schématu Desatera – v rodině, při vyučování náboženství,
i při přípravě na 1. svaté přijímání. A většina dnešních „zpovědních zrcadel“ je vypracována
na jeho půdorysu. Ale má prastarý zákoník, vzniklý na zcela jiném stupni kultury, ještě co
říci modernímu člověku? Mohou jeho normy řešit celou dnešní složitou problematiku?
Mám před sebou útlou knížku nedávno zemřelého německého teologa Johannese Gründela, emeritního profesora morální teologie na univerzitě v Mnichově, Die Zehn Gebote in
der Erziehung. Česky vyšla ještě za totality jako samizdat, z pochopitelných důvodů není
uveden ani překladatel, ani vydavatel. Mně se dostala do rukou během mé přípravy na
kněžství na začátku osmdesátých let a významně mě ovlivnila – jak směrem k biblistice,
tak v pohledu na morální teologii. Rád bych z ní v těchto několika článcích čerpal. Český
název zní Desatero přikázání pro naši současnost. I když je už víc než 40 let stará, je stále
aktuální. Odpovídá nárokům, které klade 2. vatikánský koncil v dekretu o kněžské výchově na morální teologii: „Její vědecký výklad má brát svůj základ z nauky Písma svatého, má
objasnit vznešenost povolání věřících v Kristu a jejich povinnost přinášet užitek v lásce pro život
světa.“ (Optatam totius 16). Teprve moderní biblistika umožňuje pochopit pravý smysl
textu Desatera a moderní psychologie pomáhá jeho obsah uplatnit jako stále živou mravní
normu i v naší složité a bouřlivě se měnící civilizaci.
Sami křesťané dnes nejsou zajedno v tom, jaké místo a význam Desatero zaujímá. Jedni
je považují za pevnou, neměnnou, časově bez omezení platnou součást Božího zjevení. Jiní
v něm spatřují jen kulturně a časově podmíněné mravní požadavky, které podléhají změnám; přitom se obávají, že právě vinou Desatera a jeho výkladu se přehlíží na křesťanství to
nejpodstatnější, totiž radostná zvěst, která se tím zrazuje ve prospěch zákonické morálky.
Na obou postojích je něco opodstatněného. Pouhé „musíš“ postrádá smysl, pokud se
nedospěje k hlubšímu pochopení jeho rozumnosti a správnosti. Slovní znění je jistě časově
podmíněné, ale za slovy je třeba hledat obecný smysl; ten může – nezávisle na určité kultuře
a životním stylu – pomáhat lidem v jejich konkrétním rozhodování. Desatero je základní
listinou Božího lidu, je základem smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Bereme-li texty Zjevení
– a k těm Desatero patří – vážně, mohou nám říci něco podstatného o Bohu našich otců,
který v Ježíši Kristu dal světu spásu.
„Jeden mladý muž se Ježíše zeptal: ,Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?‘
On mu odpověděl: ,Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti svého otce i matku.‘ “
(srv. Lk 18,18-20). Ježíš zde vychází z Desatera, ale zachází s ním samostatně, necituje
ho v obvyklém pořadí. Podobně v horském kázání (Mt 5-7) dává starým formulacím nový
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obsah. Např. zákaz zabíjet upravuje tak, že k němu
řadí i vnitřní postoj – pomstychtivost a nenávist: „Ale
já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu!“ Způsob, jak svobodně Pán s Desaterem
zachází, nám naznačuje, že pro něj nejsou tyto zákony
něčím strnulým; jen je nutné, aby se nově naplňovaly.
Ježíš Desatero neruší, ale zdůrazňuje, že Starý zákon
našel své naplnění v novém. Jeho postoj k přikázáním
a jejich poslání je dobře vyjádřen větou: „Sobota je pro
člověka, ne člověk pro sobotu.“ (Mk 2,27). Příkazy a zákazy nejsou pro ně samé, ale slouží člověku a lidské
společnosti. Mají funkční povahu. Poskytují člověku
pomoc k správnému rozhodování a lidstvu k lidštějšímu a člověka důstojnějšímu životu. Takzvané „zlaté
pravidlo“, které se vyskytuje ve většině kultur a náboženství v negativní podobě („Co nechceš, aby druzí
činili tobě, to nečiň ani ty nikomu“) hlásá Ježíš v mnohem náročnější podobě pozitivní: „Co chcete, aby lidé
dělali vám, to všechno dělejte i vy jim, neboť v tom je celý Michelangelův Mojžíš
Zákon i Proroci.“ (Mt 7,12).
Ani izraelský národ ani Ježíš sám nepokládali Desatero za souhrn veškeré morálky
a jeho požadavky za maximální možnost. Je to spíš morální minimum. V určitých krajních
situacích je nutné přiznat se k Hospodinu tím, že se věřící nedopustí určitých činů proto,
že se to Bohu nelíbí. Vedle toho však zbývá široké pole mravního jednání, které jím ještě
znormováno není.
Kdo se tedy spokojí ve svém životě pouze s tím, že zachovává přikázání a dodržuje hranice v nich určené – kdo nezabíjí, neruší manželství druhého, nekrade, nevypovídá proti
druhému jako lživý svědek – nemůže si ještě představovat, že dostatečně plní Boží vůli.
K tomu patří mnohem víc. Má-li být Desatero pro křesťana směrnicí jeho mravního života, je zapotřebí patřičně je rozšířit a dát mu náležitou náplň. Přikázání nezbavují nikoho
povinnosti samostatně se rozhodovat a nemohou ani brát zřetel na všechny situace; chtějí
pouze poukázat na některé závažné skutečnosti, zvlášť důležité pro lidské soužití.
Podobají se střelce kompasu: ta obecně určuje směr, ale vlastní kurz si musí každá loď
upravit sama. Anebo bójím pro námořní plavbu: vyznačují mělčiny a tím vytyčují plavební
dráhu. Unvitř této plavební dráhy však má každý pro sebe vždycky ještě dost navigačního
prostoru. Co je třeba dělat v konkrétní situaci, to musí i křesťanovi napovědět rozum.
Příkazy a zákazy nechtějí život a svobodu omezovat, ale chránit. Škoda, že se při citování
Desatera a odvolávání se na něj často přehlíží důležitá úvodní věta, která vyslovuje charakteristiku Boha dávajícího zjevení a vyjadřuje pravý cíl, k němuž jeho přikázání směřují:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ (Ex 20,2).
Hospodin je Bůh, kterému záleží na lidské svobodě. Nepřeje si otroctví a jeho přikázání
mají člověku pomáhat ke svobodě. Nejsou to paragrafy, které stačí jen plnit, nýbrž je v nich
skryt celek Božího zákona, z jehož plnosti v lásce máme stále růst. 
P. Pavel Liška
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Křížové cesty
Historie lhenické křížové cesty
Vyprávějme si o historii jedné z pošumavských křížových cest. Myšlenka založit křížovou cestu vedoucí od hřbitova ke kapli Zvěstování Panně Marii vznikla za dramatických
okolností. Lhenický lékař František Nemastil, významná osobnost, jejíž zásluhou bylo nejen léčitelské umění, ale také péče o školství a osvětu, prožil tragickou událost. Jeho dcera
Marie, krátce vdaná za netolického lékaře Pátka, zemřela při předčasném porodu mrtvého
dítěte. Na paměť této bolestné události nechal František Nemastil v letech 1865 až 1866
vystavět kapli na návrší nad hřbitovem. Opatřil ji také oltářem s obrazem Zvěstování.
Hřbitov se nenacházel na svém místě odjakživa. Většina hřbitovů v rakouském mocnářství byla zřízena mimo obce v období josefínských reforem v sedmdesátých letech 18.
století. Původně hroby obklopovaly kostely uvnitř měst a vsí a v dobách epidemií byly
smrtelnou hrozbou pro své okolí.
Následně po dokončení vrcholové kaple byla založena křížová cesta, jejíž druhé zastavení – Ježíš bere na sebe kříž – vzniklo na náklady rodiny Nemastilovy. Nebylo vybráno
náhodně, neboť ze strany hřbitova přiléhá ke kapličce rodinná hrobka Nemastilových. Rokem založení křížové cesty je rok 1867.
Další kapličky byly stavěny v následujících letech na náklady lhenických i přespolních
občanů. Tak byly ze sbírky financovány kapličky devátého, jedenáctého
a dvanáctého zastavení. Farní kronika
zaznamenává také jména rodin, které zaplatily další kapličky. Za zmínku stojí obchodnická rodina Čížkova,
která přispěla na třetí zastavení. Na
její náklady vznikla také jiná lhenická
kaplička – Čížků kaple při cestě směrem na Netolice.
V průběhu posledních desetiletí
19. století kapličky vlivem povětrnostních podmínek chátraly a také kaple
Zvěstování trpěla vlhkem, které pronikalo do jejích základů. Důkladnějších oprav se křížová cesta dočkala až
v době před I. světovou válkou a v letech po ní následujících.
Čas běžel, odnesl s sebou zármutek
rodiny Nemastilovy, přešla i léta válečná, která ukončila dobu rakouského
mocnářství. Kapličky křížové cesty
nesly na sobě stopy poškození větrem
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a deštěm. Zda byly v jejich výklencích obrazy, dnes nevíme.
Jisté je to, že se ve Lhenicích
počaly dělat úpravy kostela sv.
Jakuba Většího a následně také
opravy kapliček křížové cesty.
Vraťme se však zpět do historie 19. století. Ve lhenickém kostele byla již roku 1868 umístěna
křížová cesta – tisky na plátně,
kterou dodala firma Dattmarska (nebo Ditmar) z Vídně. Ve
druhé polovině století byly velmi rozšířeny předlohy a kartony vídeňského malíře a grafika
Josepha Fűhricha (1800–1876),
původem z Chrastavy na Liberecku.
Po svém návratu z války
přichází roku 1924 do Lhenic
malíř a restaurátor Tomáš Peterka (1882–1962) z Týna nad
Vltavou, aby zde po dobu pěti let maloval a opravoval fresky, křížové cesty, ale také oltářní
obrazy a sochy. Byl také autorem návrhů skleněných kostelních oken – vitráží. V klenbě
kostela vznikly fresky, dřevěné sochy byly polychromovány, ale především kostel dostal
svoji novou křížovou cestu, jejíž inspirace Fűhrichovými kartony je nepochybná. Jedná se
o malbu na plátně s dodatečným zlacením. Obrazy byly vysvěceny 2. března roku 1925.
Posledním Peterkovým úkolem bylo vytvoření čtrnácti desek křížové cesty Ve Vrabcích.
Kapličky byly roku 1928 na náklady řady lhenických i přespolních rodin opraveny, byla
jim dána nová střešní krytina, nové mřížky do výklenků, nové dřevěné křížky a také nové
obrazy. Tomáš Peterka vytvořil své obrazy na pozinkovaném plechu, který byl upraven
pokladovým nátěrem. Na něj pak vytvořil kresby, dokonce nám zachoval svůj portrét. Na
desce 10. zastavení – Ježíš roucha zbaven – na nás z pozadí vykukuje vousáč, který jakoby
nepatří do děje.
Tomáš Peterka byl toho roku s prací hotov a odešel za jinými uměleckými úkoly. Jeho
díla můžeme vidět v Římově (kostel i křížová cesta), v Protivíně, i ve venkovských kaplích –
Chrášťany, Hlavatce. Ve Lhenicích však zanechal obdivuhodné dílo, jež se zčásti zachovalo,
zčásti však muselo být po desítkách let renovováno.
V roce 2000 byl stav původních kovových desek natolik neuspokojivý, že bylo nutno
pořídit nové plechové desky ošetřené nástřikem proti korozi. Z původních obrazů zbyly
často jen podkladové kresby se zbytky barev. Vznikly tedy nové obrazy, které se co nejvíce
držely původních Peterkových originálů.
M. Fridrichová Kunešová
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Jak se daří
P. Romanu Dvořákovi
bývalému kaplanovi v Prachaticích a administrátoru farností Lažiště a Záblatí
Romane, můžeš našim čtenářům představit svou farnost (farnosti)?
Spravuji čtyři farnosti: Strakonice, Podsrp, Radomyšl a Jinín. Spolupracuji s P. Jendou
Turkem, který má na starosti též čtyři farnosti.
Většina pastoračních aktivit se odehrává ve Strakonicích. Těší mě, že se mohu starat
o všechny věkové kategorie a je zde také mnoho možností, jak oslovovat i nevěřící. Mám radost, že jsou mnozí z řad farníků, kteří různé aktivity buď připravují, nebo s nimi pomáhají.
Co do počtů (které ale nejsou vždy dostatečně vypovídající), ve Strakonicích je cca 250
účastníků bohoslužeb, na Podsrpu kolem 100, v Radomyšli asi 50 a v Jiníně přibližně 25.
Po svém odchodu z Prachatic ses stal ředitelem Diecézního centra mládeže a působil i v Diecézním centru života mládeže na Ktiši, které je v našem vikariátu. Co tato
funkce (služba) přinesla Tobě osobně?
V osobním rozvoji mi to kromě radosti z práce s mladými lidmi přineslo mnoho podnětů
pro práci v týmu, jak na DCM, tak na Ktiši, a s kaplany pro mládež i ostatními kněžími.
Tyto zkušenosti využívám i nadále ve farnostech.
Určitě to pro Tebe byla změna, i když do Prachatic jsi přišel jako „ostřílený“ kaplan
pro mládež. Působil jsi před tím v táborském a píseckém vikariátu. Jak bys hodnotil
pozici kaplana pro mládež z pohledu ředitele DCM?
První věc, kterou jsem si uvědomil, byla, že každý kaplan pro mládež je originální člověk
a že jednotlivé regiony v diecézi, kde kaplani působí, se od sebe navzájem liší. Jiné možnosti
jsou třeba na Pelhřimovsku, jiné např. na Prachaticku. Kromě jejich zájmu o mladé v jejich
vikariátech jsem si moc vážil toho, že jsme mnohé věci připravovali a vytvářeli společně.
Jsi vikářem strakonického vikariátu. Můžeš srovnat, v čem se liší od prachatického?
Když to vezmu geograficky, strakonický vikariát nemá pohraničí – vysídlené Sudety.
Pohledem na mapu zjistíme, že náš vikariát má i zvláštní polohu mezi sousedními vikariáty.
Například: když se jede na vikariátní konferenci z Blatné (na severu) do Vodňan (na jihu),
jede se nejlépe přes Písek. Také vzdálenosti vikariátních měst jsou odlišné, Písek je nejblíže
(asi 20 km). Ostatní města, např. Prachatice jsou přibližně stejně vzdálena (asi 40 km). To
se týká i překlenování správy farností z píseckého vikariátu.
Ano i u nás je toto překlenování u Předslavic a Dobrše, jsou ve strakonickém vikariátu a spravovány z prachatického.
Jsem rád i za tuto spolupráci s prachatickým vikariátem.
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Pozitivum našeho vikariátu spatřuji
též ve dvou komunitách řeholních sester: ve Štěkni a na Lomci. Poutní místo
Lomec, ač leží na území našeho vikariátu, má duchovní potenciál, který sbližuje poutníky z několika vikariátů naší
diecéze.
Jak už bylo naznačeno, náš vikariát
sice nemá farnosti poznamenané poválečným odsunem, přesto se i zde nacházejí místa, kde zájem o křesťanství je
nevalný. Pokud jde o obsazenost, donedávna nás bylo na celý vikariát 6 kněží
(abych byl spravedlivý, některé farnosti
spravuje někdo ze sousedních vikariátů
– jak už bylo řečeno), pak přibyl trvalý
jáhen a nyní jeden kněz. Nicméně vikariát je obecně viděno o něco lidnatější než prachatický, přičemž s kněžskými (jáhenskými) silami jsme na tom podobně.
Podstatnější je ale, myslím, to, co naše vikariáty spojuje – všude jsou lidé, kterým je
dobře sloužit v hledání a nacházení Božího království.
Co Tvé záliby a koníčky, je na ně čas?
Mám radost z mnoha pastoračních aktivit, ale obrácenou stranou mince je, že volnějšího
času zbývá velmi málo. Mám co dělat, abych si udržel jeden volný den v týdnu. Když zbude
čas, rád se vydám do přírody, něco zajímavého si přečtu. K hraní na akordeon se dostanu
příležitostně, většinou zas při pastorační aktivitě, třeba farním táboráku či podobných
akcích.
Napadla mě ještě jedna otázka. Jaká je Tvá spolupráce s místní samosprávou?
V zásadě dobrá. Jak v oblasti kultury, tak v přednáškové činnosti si nejen vycházíme
vstříc, ale hledáme i společná řešení. Je škoda, že vzhledem k množství obcí ve všech farnostech nestíhám udržovat osobní kontakt se všemi starosty.
Vnímám jako důležité, abychom coby křesťané byli v městech a obcích aktivními tvůrci
dění a zároveň se za všechny modlili. Někdy mám dojem, že obecně od veřejné správy pouze čekáme, že nám přispěje na opravy. To podle mě není zdravé, měli bychom být v obci
přínosem.
Co bys na závěr vzkázal našim čtenářům?
Moc bych každému čtenáři přál, aby měl srdce i mysl otevřenou pro Boží věci a aby,
cokoli nás potká, bylo důvodem a podnětem k dalšímu kroku na cestě do Božího království.
Romane, děkuji za rozhovor a přeji Boží požehnání pro Tvou službu.

P. Karel Falář
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Malenice III.
Dokončení z předchozích čísel JP
Při minulé návštěvě malenického hřbitova jsme navštívili hrob malíře Jaroslava Peška.
Dnes se k němu vrátíme, neboť i o druhém jméně na náhrobku by se daly psát knihy, což
naznačuje již jen množství titulů před a za jménem. Avšak jen naznačuje. Prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc. se narodila ve Čkyni 13. ledna 1935 a tady chodila do školy. Pak Pošumaví nakrátko vyměnila za Prahu a vystudovala v ní zdravotní školu. Po maturitě se na
chvíli vrátila do rodného kraje. Do roku 1956 pracovala jako zdravotní sestra ve Vimperku,
poté dva roky ve Volyni. A zpět do Prahy. Konkrétně do Thomayerovy nemocnice. V roce
1961 ji přijali na medicínu. Během studia pracovala jako sestra na operačních sálech. Po
promoci roku 1967 už jako sekundář. Zajímala se především o hrudní chirurgii, ale protože zde bylo lékařů dostatek, věnovala se oblasti břicha. V roce 1985 byla jmenována
docentem chirurgie, o čtyři roky později obhájila doktorskou práci. Od roku 1990 vedla I.
chirurgickou kliniku a byla jmenována profesorem. Celý život se pohybovala mezi studenty
medicíny, dlouhá léta pracovala v pedagogické komisi fakulty, byla členkou její
vědecké rady. Jen prostý výčet aktivit,
funkcí či ocenění by zabral celou stránku. A ne jednu. Při tom všem si našla
čas na kulturu, návštěvu divadel a koncertů a víkendové návraty k manželovi
Jaroslavu Peškovi do Malenic. Tak jak se
to u chirurgů stává, odešla po krátkém
trvání těžké nemoci od operačního sálu
při plné práci 17. března 2008.
Nahoře nad kostelem se nedá přehlédnout zvláštní kruhový náhrobek
s dvojicí jmen. Noblesní a moudrým,
podmanivým hlasem obdařený Jiří
Pleskot se narodil 3. května roku 1922
v Milostíně u Rakovníka a po návratu
z totálního nasazení během druhé světové války nastoupil v roce 1945 na Filosofickou fakultu University Karlovy
v Praze, kde studoval estetiku a dějiny
umění. Pak zamířil na prkna, která znamenají svět. První místa získal v divadlech v Mladé Boleslavi a Hradci Králové. Poté se na dlouhých čtyřicet let
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Olga Čuříková
usadil v pražském Divadle na Vinohradech, kde vytvořil více než 120 postav.
Zejména v šedesátých až osmdesátých
letech byl často k vidění na televizní
obrazovce. V roce 1957 se objevil ve
vedlejší roli v kriminálce Padělek a film
Střevíčky ho v roce 1961 katapultoval
do hlavní role vedle skvělé Jiřiny Jiráskové. Často sehrává úlohy v žánrově
podobných snímcích krimidramat a dramat lidí rozumných a poctivých, učitelů,
policistů, otců. V databázi filmů jsem
u jeho jména našel bezmála 130 titulů
a upřímně řečeno, mnoho z nich bylo
mírně řečeno poplatných době. Ale takové už to byly roky, a kdo chtěl hrát, šel
s davem. A jak se rodák od Rakovnicka,
žijící v Praze, dostal do Malenic? Aby byl
blíže svým přátelům, ať již výše uvedené
Marii Peškové a jejímu manželovi Jaroslavovi, či Jiřině Jiráskové a Zdeňku
Podskalskému, koupil v Malenicích bývalou starobylou školu. Ta se pak stala
jeho opravdovým domovem a žil zde až do své smrti (1. 12. 1997) se svou manželkou,
televizní moderátorkou Olgou Čuříkovou, kterou dříve narození znají z pořadu Vlaštovka.
A to je ono druhé jméno na náhrobku.

Jiří Pleskot
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A že mi v kapse zbyly dvě svíčky, dříve než jsem nasedl na pošumavskou lokálku, jež staví hned za
hřbitovními vraty, zastavil jsem se
u hrobu sbormistra Pavla Kühna.
Ten v Malenicích v roce 1981 koupil
chalupu a poslední dva roky svého
života zde měl dokonce trvalý pobyt. Stál u zrodu zdejší obce baráčníků a byl jejím prvním rychtářem.
Stal se i předsedou správní rady
nadačního fondu Prvosenka při malenické základce. Zemřel 5. ledna
2003 a sbor, který v činnosti pokračuje, každoročně vystupuje v malenickém kostele. A poslední svíčku?
Tu jsem zapálil na místě, kde čeká na
vzkříšení mladý talentovaný režisér
Ondřej Stluka.
JP
18
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Svědectví radosti
Šumavský masopust
Dodnes se v šumavské obci
Zdíkov, tak jako v mnohých jiných obcích, dodržuje tradice
masopustu. Je to čas bujarého
veselí, smíchu a hudby. Obcí prochází maškarády.
Setkáte se s různými maskami. Postavičky pohádkových bytostí, princezny, víly, muchomůrka, hajný s ochočeným tchořem
na rameni, kominíček, krásní
pavoučci, co v ranečku štěstí přináší, srdíčko na tvář nakreslily lazebnice, co vás upravily od hlavy
až k patě, lékař se sestřičkou 100% nemoc v těle našli a ihned zaléčili léčivým nápojem ze
švestek. Policajt stavěl auta a rozdával pokuty za přestupky. Šaškové nechyběli.
Průvod doprovázeli hudebníci. Kudy průvod procházel, zněla hudba do kroku, zpěv
a smích. Také se tancovalo. Pan doktor mě požádal o tanec, nešlo odmítnout. Mezi námi,
tancoval skvěle.
Tradičně i dle staré kroniky bývala veselost, radost, hudba a zpěv s tancem pro obyvatele této šumavské vesničky vždy domovem.
MH
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Stalo se
Masopust je třídenní lidový svátek,
který ve své podstatě sice nemá nic
společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil
se ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst
před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým
svátkem i masopust …
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“. Také toho
dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš
dlouho, protože se všichni chystali do
hospody k muzice. Někdy se tancovalo
přímo na návsi a tanec se často protáhl
až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích
se konal „mužovský bál“, kam neměla přístup svobodná
chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý …
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je
zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci
vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu
děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě …
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky
„Církevní rok a lidové obyčeje“ (str. 48-49);
vydalo nakladatelství DONA v Českých Budějovicích
v roce 1991.
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Pouť do Svaté země
Ejlat
Klášter svaté Kateřiny Alexandrijské je řecko-pravoslavný, přesto tu smíme slavit mši
svatou – ne v chrámu, ale venku v zahradě. Je to nádherné: oltář jako by byl opřen o úbočí
posvátné hory Sinaje, plamen svíce připomíná hořící keř. V liturgických čteních zaznívají
slova největšího a prvního přikázání: „Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Miluj
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“ (Mk
12,29-30). Uvědomujeme si, že přikázání Desatera nejsou omezeními, ale naopak: ukazateli směru k plné svobodě člověka. Obnovujeme své rozhodnutí vytrvat v nastoupené cestě.
Po mši svaté se vracíme k autobusu. Průvodce nás upozorňuje na nenápadný skalní výstupek, který při troše fantazie připomíná býčka. Ano, někde pod touto horou se událost
se zlatým býčkem (srv. Ex 32) stala. I když to možná nebylo úplně přesně na tomto místě,
tady si ji připomínáme. Pěkný výklad o ní podává Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. v knize
Duch liturgie. Už jsem ho kdysi na stránkách našeho časopisu citoval (během úvah o mši
svaté), přesto věřím, že nebude na škodu ho uvést ještě jednou: „Tento kult (zlatého býčka)
není otevřenou modloslužbou, zdánlivě zůstává u pravého Boha. Izrael chce uctívat Boha, který ho
vyvedl z Egypta, a věří, že v postavě býčka správně zobrazil jeho tajuplnou sílu. Zdá se, že všechno
je v pořádku, také rituál je vykonáván podle předpisů. A přece jde o odpad od Boha k modloslužbě.
V čem je problém? Tento navenek jen stěží postřehnutelný pád má dva následky. Zaprvé: člověk
neposlouchá a nenásleduje neviditelného, vzdáleného a tajemného Boha, nýbrž přivádí jej k sobě,
do oblasti, která je mu vlastní, názorná a pochopitelná. Kult tak už není stoupáním k Bohu, nýbrž
stažením si Boha do vlastního světa: Bůh musí být zde, když ho člověk potřebuje, a musí být takový, jakého ho člověk potřebuje. Člověk používá Boha, a staví se tak nad něj, byť to není navenek
zřejmé. A druhá věc: to je kult vlastní moci. Když Mojžíš zůstává pryč příliš dlouho (a tím se i Bůh
stává nedostupným – Bůh se totiž obracel k lidu Mojžíšovým prostřednictvím a lid k němu neměl
přímý přístup), pak si ho sám člověk přivede. Kult se stává slavností, kterou si pořádá sama obec:
potvrzuje v ní sebe samu. Uctívání Boha se mění v tanec kolem sebe sama, zviditelněný v jídle, pití,
zábavě. Příběh zlatého býčka je varováním před svévolným a sobeckým kultem, jenž se nakonec
nevztahuje k Bohu, nýbrž jde v něm o snahu vytvořit si pro sebe svůj vlastní malý svět. Dochází
k odpadu od Boha, který je skrytý. Na konci pak zůstává frustrace, pocit prázdnoty. Nedostavuje
se ona zkušenost osvobození, k níž dochází všude tam, kde se uskutečňuje setkání s živým Bohem.“
A ještě jedno důležité poučení z oné události pro nás
vyplývá: Hospodin vyjadřuje
před Mojžíšem své rozhořčení a rozhodnutí lid vyhladit.
Slibuje mu, že z něj vytvoří
nový národ. Je to zkouška –
a Mojžíš v ní obstojí. Se vší
Na Sinajském poloostrově
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výmluvností a vehemencí, ale i s pokorou a úctou, „konejší“ Hospodina a vyprošuje lidu
odpuštění. Biblický autor pak může konstatovat: „A Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil
neštěstí, kterým hrozil svému lidu.“ Jak reagujeme my, když se kolem nás děje něco zlého?
Zlobíme se, kritizujeme, odsuzujeme, žádáme tvrdé tresty! Není spíš naším úkolem Boha
usmiřovat, vyprošovat lidem odpuštění a sílu k dobrému? To neznamená, že nesmíme být
rozhořčeni. Naopak: lhostejnost je cestou k záhubě! Mojžíš v hněvu dokonce roztřískal
desky Desatera. Ale lid zachránil.
Zpět do Izraele se vracíme za plného denního světla. Teprve teď si naplno uvědomujeme
bezútěšnost pouště kolem nás. Kam oko dohlédne, všude jen odstíny žluti a šedi. Jedeme
stokilometrovou rychlostí, ale jako bychom stáli na místě – nikde žádný opěrný bod, s kterým bychom se mohli srovnávat. Jen sem tam, zpravidla na nějaké křižovatce, se objeví
opevněná budka a u ní džíp se skupinkou ozbrojených vojáků. Projíždíme totiž oblastí, ve
které operují bandy pašeráků a únosců lidí. A sem tam přeběhne silnici nějaký velbloud.
Asi po třech hodinách se v dálce zaleskne temně modrá hladina Rudého moře. Blížíme
se k Ejlatu. Kontrola na hranicích je ještě mnohem důkladnější než včera, ale nakonec jsme
všichni v pořádku na izraelské straně. Hned za celnicí skáčeme do moře, abychom ze sebe
spláchli prach a pot dnešního dne.
Stát Izrael má v tomto místě jen 12 kilometrů pobřeží. Arabský svět ho tu svírá jako do
kleští. Na západě Egypt, na východě Jordánsko, na jihu je na dohled Saúdská Arábie. Ale
nutno říci, že právě tady je soužití celkem bezproblémové.
Město Ejlat má dlouhou historii – už ve 14. stol. př. Kr. sem připlouvaly egyptské lodě
pro měď z dolů v nedaleké Timně. Také král Šalomoun těžil zdejší měď a pro rozvoj obchodu
založil nový přístav Esjon-Geber. S pomocí fénických stavitelů lodí vybudoval na svou dobu
obdivuhodnou flotilu. Ve 2. knize Královské je ve 14. kapitole poznámka, že král Uzijáh (8.
stol. př. Kr.) „postavil znovu Ejlat a navrátil ho Judovi“. Významnou roli sehrál přístav také
v době křižáckých válek ve 12. stol. po Kr. V roce 1116 ho obsadil jeruzalémský křižácký král
Balduin I., v roce 1167 sultán Saladin. Od 14. stol. zůstalo zdejší pobřeží opuštěné. V roce
1949, když při dělení Palestiny připadlo Izraeli, tu byla jen dřevěná policejní stanice, nic
víc. Dnes je to asi padesátitisícové město, přímořské letovisko, středisko odpočinku, zábavy
i poznání. Návštěvníky sem láká hlavně moře – v křišťálově čistých vodách jižně od města
vyrůstají z mořského dna nádherné korálové útesy. Rudé moře je relativně mladé (jen asi
5 milionů let) a několikrát během své historie bylo odděleno jak od Indického oceánu, tak
od Středozemního moře. V důsledku toho zde žije velké množství endemitů, tj. živočišných druhů, které se nevyskytují nikde jinde na Zemi. Najdeme je nejen mezi rybami, ale
i mezi bezobratlými. Příkladem je právě kolonie korálů: je vskutku jedinečná! Zahlédneme
tu však i delfíny (s těmi si můžeme u Delfíního útesu pod vedením instruktora i zaplavat)
a žraloky. Nejlepší přehled poskytuje oceánografický komplex Korálový svět (Coral World
Underwater Observatory and Aquarium). Má 25 nádrží s více než 500 druhy ryb, mořských
hub, korálů a jiných bezobratlých. Hlavní atrakcí je pozorovatelna, nacházející se přímo
v moři, v hloubce asi 6 metrů pod hladinou. Přibližuje návštěvníkům místní podmořskou
flóru a faunu přes velká skleněná okna.
Na nás už čeká náš původní izraelský autobus a odváží nás do hotelu, abychom si odpočinuli před další náročnou etapou naší pouti.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
SM. Immaculáty Jany Kaňokové
boromejky v prachatickém Neumanneu
Narozena: 11. 4. 1954
Rodiče:
tatínek zemřel před 20 lety, mamince je 88 let
Sourozenci: Marie, Anna a Jindřich mají rodiny, sestra Ludmila je také boromejka –
SM. Théreze
Vzdělání: vyučená kuchařka
Záliby:
ráda zpívá, recituje a miluje procházky přírodou, zvlášť rozkvetlou

Sestro Immaculáto, přišla jsi do našeho společenství letos v lednu a díky tobě je
nás už 7 sester v komunitě. Radujeme se z toho a moje první otázka bude znít: Co bys
chtěla sdělit čtenářům o tvém dětství a mládí?
Když se vracím do svého dětství, bylo krásné. Pocházím z Beskyd a narodila jsem se na
hájence, protože můj tatínek byl dřevorubec. Moji sourozenci se tam také narodili. Lesy,
louky, příroda, to nám patřilo – tam jsme si jako děti vyhráli. Rodiče nás děti velmi milovali
a do života nám dali to nejcennější: víru, příklad modlitby a pravdivého života.
Není divu, že v tak krásné rodině vyrostou dvě řeholní povolání. Ty i tvá sestra jste
odešly do kláštera velmi mladé. Kdy jste se setkaly se sestrami boromejkami?
Obě jsme ještě chodily do základní školy, když se v kostele ve Frýdlantu nad Ostravicí
světlil zvon. Jely jsme na tu slavnost a tam jsme poprvé uviděly řádové sestry. Obě jsme
byly plné údivu a přání setkat se s nimi a zeptat se na jejich způsob života a co všechno
dělají. Ujaly se nás dvě sestry a povídaly si s námi. Také nám nabídly, že bychom mohly
za nimi dojíždět. Když jsme to doma řekly, tatínek uznal, že jsme ještě moc mladé a nikde
nás nepustil. Postupem času jsme mohly někdy navštívit sestry boromejky v Místku. Když
jsem vyšla školu, nastoupila jsem k sestrám do Frýdlantu, jen tak, nezávazně. Byl tam velký
Domov důchodců a já jsem pomáhala v kuchyni a jídelně. Tehdy jsem vážně zvažovala, co se
svým životem. Moje sestra Liduška po vyjití ze školy nastoupila k sestrám boromejkám jako
kandidátka. Tehdy jsem se rozhodla i já pro řeholní život, protože jsem určité zkušenosti
už měla a touha zasvětit se Bohu ve mně zůstávala. Pro naše rodiče to nebylo lehké, dát
dvě dcery Pánu Bohu. Starší sestry už z domova odešly, ale zůstal nejmladší bratr Jindra,
kterému tehdy bylo 5 let. Tomu bylo po nás nejvíc smutno.
V řeholní formaci jsme se spolu setkaly v Novém Jičíně. Probíhala tam naše krátká
kandidatura. Pro vážnost doby, kdy opět nastával tvrdý komunistický dozor nad řeholemi, jsme se rozhodly přijmout řeholní roucho -takzvaná obláčka, která proběhla
pozdě večer a tajně v kapli ve Šternberku u Olomouce. Bylo nás 12, a proto se naše
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skupina rozdělila. Několik nás zůstalo
pracovat v místním Ústavu sociální péče
pro mládež, i tvá rodná sestra zůstala,
a ty jsi odjela s druhou skupinou sester
do Moravských Budějovic.
Já jsem prožívala své řeholní mládí v komunitě zdejších sester. Bylo mi tehdy 18
let. Začala jsem pracovat v kuchyni domova
důchodců. Byla to dost těžká a náročná práce a přitom jsem zde prožívala svou řeholní
formaci. Byla jsem uváděna do modlitby, řeholních pravidel a zvyků, prostě do všeho,
co obnášel život řeholnice. Při plném pracovním úvazku jsem jezdila do Třebíče, kde
jsem dálkově studovala kuchařskou školu.
Přesto jsem byla v této komunitě velmi ráda
a moje práce v kuchyni mě těšila. V té době
ještě sestry boromejky v našich zařízeních
pracovaly i v kuchyni.
Když přišla sametová revoluce a obnovila se funkce nuncia na vatikánském velvyslanectví v Praze, bylo nutné ujmout se kuchyně a vařit pro nového nuncia Giovanni
Coppu. Tehdejší Matka generální tam poslala mě a bylo to náročné, netušila jsem, co
obnáší italská kuchyně. Potom jsi přišla ty jako zdatná kuchařka. Jak na toto dlouhé
období vzpomínáš?
Jistě si ještě mnozí pamatují na prvního velvyslance Vatikánu. Byl to velmi zbožný
a milý člověk se smyslem pro humor. Velmi horlivě se učil česky, aby porozuměl každému,
s kým se setkával při různých příležitostech. Mým úkolem bylo starat se o každodenní jídlo
v místní kuchyni a nakonec o každého, kdo přišel pana nuncia navštívit. Přicházeli k nám
biskupové a kněží z celého světa. Všichni rádi přijali pohoštění a já jsem to brala, jako bych
se starala o Pána Ježíše a jeho učedníky. Měla jsem tehdy na mysli slova evangelia: „Byl
jsem na cestách a hladový a ujali jste se mě…“ (Srov. Mt 25, 35). Dvakrát jsme přijali na
nunciatuře svatého otce Jana Pavla II. Setkání s ním patří k mým nejkrásnějším zážitkům
mého života a velmi si vážím jeho osobního požehnání.
Když sestry boromejky opustily dlouholetou službu na nunciatuře, odešla jsi i ty.
Ta služba při kuchyni už ti zůstala?
Po odchodu z nunciatury jsem zůstala v Praze v jedné z našich komunit a stále jsem
vařila pro spolusestry. Spiritualitou našeho společenství je milosrdná služba a rodinný
duch. Mladé sestry ráno odcházely do služby, aby se ujímaly nemocných a trpících v naší
nemocnici. A vždy je dobré, když jim někdo vytváří zázemí a teplo domova. Službu sestrám
v komunitě považuji ze své osobní povolání a to, že mohu vařit, je moje osobní radost.
K tomu jsem doma byla vedená od útlého mládí a vždy mě to těšilo. V Praze jsem žila 27 let
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a jsem za ně vděčná. Mám mnoho krásných vzpomínek na ta léta strávená pod Petřínem.
Z okna naší jídelny bylo vidět na stráně Petřína a Strahova. Kus nádherné přírody v centru
Prahy. Jak ráda jsem se procházela kvetoucími stráněmi. Mou radostí bylo projít se třeba
po Karlově mostě přes Vltavu. Asi by tyto moje dojmy byly na celou knihu.
Po mnoha létech jsme se setkaly v jedné komunitě. Mládí je pryč a my jsme obě
v důchodovém věku. Když se ohlédneš za svým řeholním životem, jak bys zhodnotila
ten čas, který jsi obětovala Pánu Ježíši?
Když se ohlédnu zpátky na uplynulá léta řeholního života, jsem přesvědčena, že ten,
kdo celý život poctivě hledá Boží vůli a snaží se milovat své bratry a sestry ve světě, svoje
nejbližší a příbuzné a ty, kdo jsou mu svěřeni Bohem, tak je šťastný. Pracovat, modlit se
a obětovat za církev je ušlechtilá věc. Každá žena je stvořena k tomu, aby předávala život,
lásku a byla pro druhé. Řeholnice žije duchovním mateřstvím a rodí lidi pro nebe. A to je
velké štěstí a radost.
Sestro Immaculáto, moc za naše čtenáře děkuji a přeji ti, aby ses i na krásné Šumavě
cítila dobře, a vím, že se budeš i za naši farnost přimlouvat a přinášet i nemalé oběti,
které věk provází. Bůh ti žehnej.
SM. Sebastiana

Spolek Most ve spolupráci
s Diecézním katechetickým střediskem v Českých Budějovicích
Vás srdečně zve na

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PRO SENIORY
OTEVŘÍT SE BOŽÍ POMOCI
14.–16. března 2018
Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem
Vede P. Martin Sedloň, OMI
Doporučený příspěvek 1.500 Kč,
v ceně je zahrnuta plná penze,
2x nocleh v luxusním pensionu,
duchovní doprovázení, program.
Přihlášky do 8. 3. 2018
Tereza Pumprová pumprova@dicb.cz; 380 420 313
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Sv. Dominika

Sv. Markéty

Sv. Kateřiny

Sv. Víta

STRUNKOVICE
nad Blanicí

VITĚJOVICE

VOLARY

zbytiny

17:30

16:30

18:00

19:00

17:30

16:30

18:00

19:00

20:00

20:00

11:45

9:30

8:00

9:15

11:00

Sv. Bartoloměje

KTIŠ

21:30

8:00

16:30

Povýšení
sv. Kříže

HUSINEC

16:30

11:00

Sv. Filipa
a Jakuba

9:30/18:00

FRANTOLY

19:30

9:30
křížová cesta
18:00 obřady

18:00

1. 4.

Sv.Jakuba st.

31.3 .

30. 3.

29. 3.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

PRACHATICE

Velikonoční
bohoslužby

Bílá
sobota

Velký
pátek

Zelený
čtvrtek

9:30

8:00

9:15

8:00

11:00
Hřbitovní kostel
sv. Petra a Pavla

2. 4.

Velikonoční
pondělí

Seznam bohoslužeb
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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. V návaznosti na minulé číslo JP zůstáváme ve Strunkovicích nad Blanicí.

Bohumila Podlešáková
Poprvé jsem za varhany sedla ve svých třinácti letech u nás v rodné vesnici na Moravě.
Zdejší dlouholetý varhaník zemřel a nebyl, kdo by ho nahradil. A jak to bohužel často bývalo
(v dobách, kdy se ještě dostávalo za hraní nějaké odměny), málokterý varhaník si vychovával svého nástupce, spíše to bral jako konkurenci. Jelikož jsme byly se sestrou jediné,
které jsme chodili do hudebky na klavír a současně jsme nekladly tolik odporu, tak nás
tam posadili a postupně jsme se učily techniku hry a také liturgii, abychom věděly, co a kdy
hrát. Kdo zná naše tělesné dispozice, pochopí, že Pán Bůh má velký smysl pro humor(pozn.
red. – Bohunka, ač je úctyhodnou matkou čtyř dcer, je tak drobné postavy, že ji málokdo osloví
jinak než touto zdrobnělinou).
Největší školou pro mne bylo absolvování ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně,
obor varhany. Tu jsem navštěvovala po tři roky v době, kdy jsem studovala vysokou školu
v Brně (pozn. red. – obor farmacie, zahlédnout ji můžeme za pulty různých lékáren v okolí).
Kromě učení techniky hraní jsme tam měli základy zpěvu a také teoretické předměty jako
liturgika, hudební nauka a nauka o varhanách. Měla jsem štěstí i na učitelku, která v té
době dokončovala JAMU.
V současné době hraji většinou o nedělích ve Strunkovicích a jednou měsíčně i v Prachaticích. Jsem ráda, že ve Strunkovicích mám kvalitní zástup v osobě Jirky Plánského
a také pana Theodora Pártla, od kterého jsem byla přesvědčena k převzetí jeho funkce
regenschoriho. Tato úloha mi dodnes
činí z Velikonoc, poutě o svátku sv. Dominika a z Vánoc velmi pestrou směsici různorodých pocitů, které přispívají
k „hlubokému prožitku“ těchto svátků.
Necítím se k vedení zpěváků a hudebníků povolána, ale mám radost z toho,
že přes komplikace při nacvičování jsme
schopni z vlastních strunkovických lidských zdrojů společně něco vytvořit
a obohatit liturgii těchto slavností.
Největším vzorem pro mne byla zmiňovaná paní učitelka Dřevíkovská-Syrková, která se nám věnovala a dovedla
odhadnout naše schopnosti. Dále se ob28

divuji všem přirozeně šikovným varhaníkům, jako třeba Mikoláši Troupovi, kteří to mají
dáno více shůry a dovedou tím varhaničením žít.
Zdroje not k hraní jsou bohaté a různorodé, kancionál, publikace vydané Musicou Sacra,
internet… Zdroje času k nacvičování jsou bohužel mizivé a často jsem v pokušení odstoupit
pro zachování přiměřené a důstojné liturgické hudby. Očekávám, že se najde schopnější
člověk, který tomu bude ochoten dát více, než mohu já.
Přínosem varhaničení je jistě to, že se mohu podílet na bohoslužbě, že mohu to málo, co
umím, nabídnout. Problémem je nedostatek času (nebo jen priority nastavené v nevýhodě
k věnování se varhanám?). Je to služba, i když třeba jednou týdně, a v případě nemoci či
dovolené je třeba si zajistit zástup. Náročné na organizaci to bylo zejména, když byly naše
holky malé, to si ty mše manžel užil, naštěstí pomáhaly vlastní i „nevlastní“ babičky.
Mimořádným zážitkům se úspěšně vyhýbám, zajímavé je občas hrát někde jinde, protože varhany jsou různorodé a v různém technickém stavu a mohou připravit překvapení,
o které nestojíte.
Varhany jsou vyjímečným nástrojem, před kterým se stávám ještě nepatrnější, než jsem,
a je pro mne radostí, pokud tóny rozezní posvátný prostor chrámu a já sama se stávám
součástí tohoto nástroje pokoje.
(Pozn. red.: Bohunce za její službu moc děkujeme a přejeme, aby si tento nástroj pokoje mohla
opravdu v klidu a radosti Bohu mile užívat…)
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Pozvánky
Pozvánka
do Prachatic

VELIKONOČNÍ DÍLNA
v úterý 13. 3. 15.00–17.00h. a v úterý 20. 3. 15.00 – 17.00h.
ve farním sále v Prachaticích.
KVĚTNÁ NEDĚLE 25. 3.:
od 9.30h. žehnání ratolestí a velikonoční jarmark po mši před kostelem (výtěžek bude
určen pro potřeby katecheze a pro akce s dětmi ve vikariátu)
odpoledne – Křížová cesta k Patriarchovi v Prachaticích, odchod od kostela ve 14.00h.
nebo sraz u prvního zastavení na lázních sv. Markéty ve 14.30h. Křížovou cestu povede vikář P. Petr.
VELKÝ PÁTEK 30. 3. v kostele sv. Jakuba:
9.00 svátost smíření
9.30 křížová cesta s dětmi a mládeží
18:00 velkopáteční obřady

Hlasuj!!!

Velikonoční mše s dětmi v neděli 8. 4. od 9.30h.
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Anketa Duhové srdce 2018 o nejoblíbenějšího katechetu,
vyhlášená televizí NOE a časopisem Duha
Farnost Lhenice nominovala do letošní ankety Mgr. Markétu Grillovou, která učí
v ZŠ Lhenice náboženství, v rámci celé českobudějovické diecéze realizuje zajímavé výukové programy ve školách a obětavě pracuje v pastoraci našeho vikariátu. Pravidelní
účastníci vikariátních a diecézních poutí ji dobře znají.
Hlas jí můžete poslat na www.mojeduha.cz

Malý slovníček církevních pojmů
Gloria

je nejen druh pizzy v Prachaticích, ale zejména slavnostní chvalozpěv každé sváteční
mše. Někdy se tomuto zpěvu říká „chvalozpěv andělů“, protože úvodní zvolání „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ pochází z úst andělů, kteří jej pronesli
nad Betlémem (srov. Lk 2, 14). První část zpěvu je oslavou Otce, druhá část – o něco delší
– je chvalozpěvem na Božího Syna a oslava celé Trojice zpěv uzavírá: „… ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.“ V klasické latinské
liturgii bylo zvykem se na konci hymnu při těchto slovech žehnat znamením kříže. Zatímco
pizzy Gloria se v době postu zříci nemusíme (protože neobsahuje maso), od chvalozpěvu
Gloria se postíme docela důsledně, jedinou výjimku tvoří letos v březnu slavnost sv. Josefa.

Gospel

je hudební žánr, význačný dominantní úlohou vokálů (často silně harmonicky řazených), přičemž texty jsou náboženské povahy, zejména křesťanské. Dalšími odvozenými
styly jsou např. současný gospel, tzv. „černý gospel“, nebo „moderní křesťanská hudba“
(Contemporary Christian Music, Praise & Worship). Většina forem gospelu užívá Hammondovy varhany, piano, bicí nástroje a basovou kytaru. Stále oblíbenější se také stává
elektrická kytara.
Gospely vznikaly tak, že se černošští otroci scházeli na veřejných prostranstvích. Zde
společně zpěvem vyjadřovali své pocity. Gospel vznikl v první čtvrtině 20. století v černošských kostelech ve Spojených státech. V této době rasové segregace se gospel vyvíjel
ve dvou větvích – černošské a bílé. I když ostrá hranice se ve druhé polovině 20. století
postupně smazávala, je stále patrná
i dnes. V obou dvou větvích existovali interpreti, kteří zpívali jen o
náboženských tématech (jako např.
Mahalia Jackson), ale i interpreti,
kteří zpívali jen o světských věcech
a vystupovali v nočních klubech
(např. Sister Rosetta Tharpe, Golden Gate Quartet). Existovali i tací,
kteří obě témata míchali dohromady (jako např. The Jordanaires, The
Blackwood Brothers, Al Green nebo
Solomon Burke).

H

ebdomadář
je jedna ze služeb v klášteře. Hebdomadář je ten, kdo vede společné modlitby ať v kostele
(oratoři) nebo v jídelně (refektáři). Slovo „hebdomada“ znamená týden. Jedná se o týdenní
službu. Mezi další týdenní služby patří např. lektor, který při jídle předčítá z Písma svatého,
služba v kuchyni atd.
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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
Chtěla bych se s Vámi podělit o příběh
mého pradědečka Josefa Filipa, kterého
jsem bohužel neměla tu možnost osobně poznat, protože zemřel dřív, než jsem se narodila. Pamatuji si jeho ženu – moji prababičku,
na kterou moc ráda vzpomínám. Je to příběh
obyčejného člověka, ale zároveň hrdiny, který
bojoval společně s ostatními bratry – legionáři
za Československý stát, samostatnou republiku. Myslím si, že mnoho z nás má mezi svými
předky také nějakého hrdinu. Třeba také legionáře nebo kohokoliv jiného, kdo byl obyčejným člověkem, ale zároveň i hrdinou a vryl
se do vašich srdcí. Byla bych ráda, kdybyste
na své blízké, kteří již odešli na věčnost, zavzpomínali se mnou. Neberte mé vyprávění,
prosím, jako historickou exkurzi nebo hodinu
dějepisu. Na to jsou zde jiní, mnohem fundovanější lidé. Toto je jenom svědectví, které si
myslím, je dobré sdílet dál.
O anabázi, kterou musel můj pradědeček
prožít, jsem slýchávala už jako malá od své babičky – jeho dcery a jejího bratra – mého strýce. Vždy se o něm mluvilo s velkou úctou jako o někom, kdo se také se svými bratry – legionáři zasloužil o vznik samostatného státu. S velkou úctou se přistupovalo i ke všem věcem,
které si pradědeček s sebou přivezl z fronty, ke všem dopisům, které poslal. Můj strýc mi
vždy na svém starém globusu ukazoval, kudy se musel pradědeček vydat a co musel přečkat,
aby se vůbec mohl vrátit domů. Tyto vzpomínky se mi oživily při návštěvě Legiovlaku, který
jsem navštívila již dvakrát – před dvěma lety ve Strakonicích a podruhé na podzim 2017
v Prachaticích. Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si
předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na
Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května
2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Vřele Vám doporučuji tuto
pojízdnou expozici navštívit. Průvodci jsou tak nadšení legiemi a jejich historií, že těžko bu32

dete odcházet, aniž byste se
tímto nadšením nenakazili.
Dýchne tam na vás historie
a budete mít pocit, že to,
o čem vám vyprávějí, se stalo předevčírem, ne-li včera.
Ale teď zpátky k pradědečkovi. Chtěla bych vám
vyprávět příběh o velké odvaze, vůli žít a touze vrátit
se domů. Příběh československých legionářů na Sibiři při cestě domů z bojišť
první světové války, který
nemá v českých a dost možná ani světových moderních dějinách obdoby. Právě o této etapě jeho života bych vám
chtěla povyprávět, protože o této cestě se dochovaly jeho zápisky. Ještě předtím bych chtěla
zmínit, že můj pradědeček se dostal do zajetí poté, co byla dobyta polská Přemyšl v březnu
1915. Tím se do ruského zajetí dostává zhruba 15 tisíc českých a slovenských vojáků. Právě
váleční zajatci později tvoří významnou část československých legií. Obléhání pevnosti Přemyšl, při kterém se od světa odřízne přes 130 tisíc rakousko-uherských vojáků a množství
civilního obyvatelstva, sleduje s napětím celý svět.
Po zajetí se ocitá pradědeček v Rusku na práci v cukrovaru. Je zde i s některými svými
přáteli. V dochované korespondenci z této doby píše domů, že je v pořádku a hlavně nechce,
aby o něho měli strach. Stěžuje si, že lístky od svých blízkých dostává s velkým zpožděním.
Někdy dostane lístky najednou rovnou čtyři a jindy na dlouhou dobu nedostává vůbec nic.
Dlouhou dobu nemá žádné zprávy z domova. Mnohdy i podléhá pocitu, že již na něho
zapomněli. Doma ale na něho myslí a píší mu psaní jeho rodiče a sestra Marie. Posílají mu
balíčky, které mu mnohdy dochází také s velkým zpožděním. V jeho lístcích je znát touha
po domově. Rád by pomohl doma při práci, na kterou byl zvyklý. Byl rolník, proto ví, že čas
žní je doba, kdy je potřeba každá pomocná ruka. On jim ale doma pomoci nemůže. Rád by
byl užitečný při běžných pracích, kterých je na vesnici vždy hodně, ale také by chtěl slavit
Vánoce, Velikonoce a jiné svátky doma. Stěžuje si, že jich – římských katolíků – je zde málo,
takže na jejich potřeby nikdo nehledí. Neděle je jako pondělí. Není kdy si odpočinout. Má
pocit, že u nás v našich zemích je jiná mentalita. Jinak se zachází s nešťastnými. Zde se cítí
jako zajatci, se kterými je jednáno úplně bez soucitu. Výjimečně se stane, že nějaký zajatý
kněz slouží mši, to je pro ně velký svátek. Večer si se svými krajany vypráví o domově a má
pocit, jako by byl doma se svými bližními. Zároveň má pocit, že jeho utrpení má smysl.
Doslova píše, že zde prodělal tvrdou školu života, která mu je a bude ku prospěchu na další
životní cestu. V březnu 1917 píše, že se stal velký převrat, který jejich postavení zde zlepšil.
Stále plánuje, že příští rok už bude doma. Že do roka už to přece musí skončit. To ještě
neví, jak dlouhá cesta ho čeká.
Pokračování příště
Vypráví Jaroslava Vinšová, Prachatice
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
O Kouřícím králíkovi
Každý kněz potřebuje ve své farnosti nějaké pomocníky
a spolupracovníky, aby mu pomáhali při evangelizaci i v běžném životě. Mladé i staré, lidi, co dělají rukama i hlavou, laiky
všeho druhu (je zajímavé, že všichni potřebují odborníky, jenom církev laiky). Proto se modlím, abych jich měl co nejvíce
a nemusel nic dělat. Zrovna nedávno, práce bylo až nad hlavu, nevěděl jsem kam dřív skočit.
Proto jsem koukal dvě hodiny z okna, aby mi rychleji utekla, a najednou vidím, že pod ním
stojí dva důchodci. Možná mi je posílá sám Bůh, napadlo mě hned. Otevřu ho a povídám:
„Hej, pionýři, co tady okouníte? Čekáte na Pendolino? Pojďte radši dovnitř, dám vám
lopatu a krumpáč, naštípete mi dříví!“
Jenže lidi už dneska nejsou, co bývali. Zlenivěli, jsou ostýchaví, ba ani na takovéto laskavé výzvy nereagují. Tím více si vážím každého, kdo mi s něčím aspoň trochu pomůže a šetří
tak můj drahocenný kněžský čas. Já mu za to poděkuji, potom to Boží dopuštění, které
způsobil, opravím nebo na to sezvu brigádu, čímž ztratím třikrát více času, než kdybych si
to udělal sám, a zapíši do farní kroniky, co všechno jsme zase udělali.
Jeden takový pomocník mi občas přijíždí do Touškova ministrovat nebo pomáhat na
faru až z Plzně. Jmenuje se Miloš a má pouze dva nedostatky. První, který je zanedbatelný,
že při práci vyžaduje krátkou přestávku na cigaretu, a druhý, který už poněkud vadí, že ji vyžaduje pětačtyřicetkrát za den. Když jsem jako malý kluk četl povídku Šimka a Grossmanna
„Jak jsem se učil kouřit“, litoval jsem, že jejího hrdinu kuřáka Janebu, coby postavu literární, nikdy neuvidím. Po spatření Miloše už nebylo čeho litovat. Ne nadarmo je mezi přáteli
známý pod přezdívkou Kouřící králík. Je to přezdívka dosti příznačná, neboť více než on
kouří snad jen všechny komíny plzeňské Škodovky dohromady a od králíka se liší pouze
tím, že po sobě všude nezanechává hromady bobků, ale vajglů. Kde a od koho se to naučil,
těžko říci. Údajně to má vrozené. Mohou za to prý kamna, která v porodním sále kouřila
hned při jeho narození, a jedna zdravotní sestra, která si tam nad ním potají dala páva.
K jeho cti budiž řečeno, že v kritických letech puberty nepěstoval kromě již zmíněného kouření žádnou jinou zapovězenou zálibu a vedl celkem spořádaný život. Pravidelně
sportoval (několikrát denně běhal do trafiky pro cigarety) a často též chodil do kostela,
přinášejíce Bohu nejrůznější oběti, ponejvíce zápalné a kouřové.
Jak již bylo předesláno, přijíždí mě někdy navštívit do Touškova. Je mladý, má sílu a umí
se postavit k práci – proto ho nakonec také zvu. V našem nevelkém městě se stal brzy
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populárním i mezi několika malými dětmi, které mu rovněž říkají Kouřící králík. To se mu
zrovna moc nelíbí a několikrát se za nimi rozeběhl, aby jim dal na zadek. Nikdy k tomu ale
nedošlo, protože se při běhu pokaždé těžce zadýchal, začal kašlat a děti mu vždycky utekly.
Poté, co byl jednou takto zadýchaný a na ulici ho hravě předešla i jedna babička s dvěma
pytli brambor na zádech a jednou nohou v gypsu, si řekl, že s kouřením skoncuje. Málem
se mu to povedlo – nebýt toho, že po deseti minutách bez cigaret dostal těžkou kyslíkovou
nevolnost a museli ho odvézt sanitkou do nemocnice na JIPku (nyní už je naštěstí mimo
nebezpečí a ve speciálních kapačkách, na které je napojen, postupně nahrazují nikotin
přirozenými živinami).
Každý laik je holt nějaký. Pokud si někdo myslí, že je to s nimi těžké, pak se mýlí. Daleko těžší je to bez nich. Kdo se chce o nich dovědět více, ať si přečte apoštolskou exhortaci
„Christifidelis laici“, tam teprve bude koukat. Děkuji Bohu za každého z nich. Též se za ně
modlím, pokaždé když na faru přijdou (někdy také když z ní odejdou). Momentálně nejvíce
za Kouřícího králíka. Aby se brzy uzdravil a zase mi přijížděl pomáhat. Na faře je teď zjara
opět plno práce, o které si spolu při kafi celé odpoledne vždycky krásně povídáme.
Dobrodružná literatura
„Uteč, nebo tě zabije! Nasaď mu Nelsona! Všichni k zemi!“
Takto pokřikuji, když čtu ve vzácných volných chvílích dobrodružnou literaturu. Samozřejmě jenom tehdy, když jsem sám. V přítomnosti druhých pouze trochu gestikuluji. Nejsem přece malý Jarda, který se nedovede ovládat. Sem – tam vyskočím ze židle, do něčeho
praštím, ale jinak celkem nic. Bez toho se dobrodružná literatura číst nedá. Nemusím asi
připomínat, že musí být kvalitní, ne žádná limonáda.
Právě takovou literaturu jsem četl nedávno ve vlaku z Plzně do Třeště. V kupé se mnou
seděl jeden chlapík, který zřejmě nikdy dobrodružnou literaturu nečetl. Kdoví, jestli vůbec
uměl číst. Když jsem sebou párkrát škubl a dvakrát rozhodil rukama, přičemž jsem mu
jednou shodil z hlavy klobouk, nevydržel to a zeptal se:
„Člověče, co to čtete?“
„Dobrodružnou literaturu,“ odvětil jsem.
„Jak se ten horor jmenuje?“
„Pohřební obřady.“
Tentokrát sebou trochu škubl on. Když se zklidnil, pokračoval: „Vy máte asi rád černej
humor, ne?“
„To nemám. Humor mám rád českej a anglickej, a co se týče černejch věcí, preferuju
pivo.“
„Vy jste z Pohřební služby?“
„Ne.“
„Tak jste kněz?“
„Ano.“
„To jste první kněz, kterýho vidím ve vlaku číst Pohřební obřady.“
„Nic jinýho mi nezbejvá. Starý se mi po patnácti letech rozsypaly, tak jsem si musel
koupit nový a rychle se v nich zorientovat. Od zejtřka do konce tejdne mám před sebou
tři pohřby.“
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„A to je opravdu tak vzrušující četba?“
„Neznám větší nervák. Žádný pindy jako v ňákým rodokapsu, ale tvrdá realita.“
„O co tam jde?“
„O krk.“
„A kdo tam proti komu bojuje?“
„Ďábel proti Bohu.“
„Moh’ bych se do toho podívat?“
„Jestli máte silný nervy, proč ne?“
„Zkusil bych to.“
Půjčil jsem mu tedy svoje Pohřební obřady. Uměl číst. Začetl se do nich tak hluboce, že
ani nevnímal průvodčího, který vzápětí přišel. Nejprve štípl můj lístek, pak jej žádal od
mého spolucestujícího. Jenže ten vůbec nereagoval.
„Přestaňte se klepat jako osika a ukažte mi svou jízdenku!“ vyzýval ho poněkolikáté
za sebou, ale stále marně. Nezbylo mu nic jiného než jím zacloumat a velmi silně na něj
zakřičet: „Odložte konečně tu knihu a ukažte mi svou jízdenku!“
Teprve teď pán postřehl průvodčího a ukázal mu svůj lístek.
„To je dost, že jste se probral. Co to, prosím vás, čtete, že vůbec nic nevnímáte?“
„Dobrodružnou literaturu.“
„Jak se to jmenuje?“
„Pohřební obřady.“
„Moh’ bych se do toho podívat?“
„Jestli máte silný nervy, tak jo.“
Do Pohřebních obřadů se nyní začetl pan průvodčí. Ani jsem nevěděl, že je to takový
bestseller. Napřed vestoje, pak se s nimi posadil vedle nás a přestal okolní svět vnímat také.
Vlak už stál skoro čtvrt hodiny ve stanici, najednou se rozevřely dveře a vstoupil výpravčí:
„Pane průvodčí, co je s váma? Já vás hledám po celým vlaku, vždyť už máme kvůli vám deset
minut zpoždění. Musíme dát znamení strojvedoucímu, aby vyrazil do Českých Budějovic!“
„Ať si jede, kam chce, já mám jiný starosti,“ mávl rukou průvodčí a přetočil na další
stránku.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního 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 modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru.
S poděkováním účetní a redakce.
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Stojí za přečtení
Křesťan v plné zbroji
William Gurnall
Bylo napsáno málo tak dechberoucích knih o duchovním boji jako je spis Křesťan v plné zbroji – pozapomenuté
dílo anglikánského kazatele ze 17. století, které se díky
překladatelům dostává českému čtenáři do rukou zcela
poprvé. A přitom jde o knihu natolik zásadní, že se jen
podivuji nad tím, jak to, že se na trhu neobjevila již mnohem dříve.
David Wilkerson, známý pouliční kazatel a zakladatel
programu Teen challenge pro drogově závislé, o ní napsal:
„Gurnall se dotkl něčeho v hloubi mého srdce. Jeho slova mě
zkoumala, spalovala, probodávala tak, že přímo otřásla mým vnitřním člověkem.“ Pozitivně se
o ní vyslovují ale i další významné autority, jako například obrácený otrokář a autor písně
Amazing grace, John Newton: „Pokud bych kromě Bible mohl číst jen jednu knihu, vybral bych
si Křesťana v plné zbroji.“
Ač se jedná o dva zcela odlišné literární útvary, vnímám zde pro zajímavost uvést spojitost s dílem C. S. Lewise a jeho Radami zkušeného ďábla. Troufnu si však tvrdit, že Gurnall
jde teologicky ještě mnohem více do hloubky. Ve svých mnohačetných úvahách a kázáních
nad úryvkem z listu Efezanům 6,10-20 rozkrývá karty každodenního boje věřícího člověka
s takovou smělostí a detailností, že si na mnoha místech v duchu pomyslíte – vždyť to se
mluví zrovna o mně! A vskutku je tomu tak. Gurnallova kniha vás rozhodně nenechá chladnými. V mnohém vás bude inspirovat svou moudrostí, patřičně vás povzbudí pravdami v ní
ukrytými, jindy vás usvědčí z hříchu, přiměje k zodpovídání si nastíněných otázek, budete
o ní přemítat a mít potřebu si zapamatovat či alespoň podtrhnout mnohé její myšlenky.
A že jich není málo… Křesťan v plné zbroji sice není odpočinkovou četbou, nicméně autorův
bohatý a místy i poetický jazyk, horlivost a neutuchající zanícení pro Boha dávají poznat,
jak nesmírně cennou sondou do hlubin lidské duše i ďáblových tenat je toto znovuobjevené
a nadčasové dílo.
Kniha je rozdělena celkem do pěti kapitol. Autor v nich volá křesťany do zbraně proti
duchovním mocnostem a žádá je, aby si oblékli toliko potřebnou Boží zbroj a posilnili se
v Pánu. Vyzývá čtenáře, aby se přimkli k Božím jistotám a zaslíbením, byli bdělí, vytrvalí
a nevzdávali se, nýbrž uplatňovali moc, jakou mají v Kristu. Podrobně charakterizuje podstatu duchovního boje i našeho Nepřítele se všemi jeho nástrahami a taktikami, jakými
mohou být například různá pokušení, pochybování o Boží dobrotě, obviňování z hříchu
nebo překrucování Božích pravd. Zároveň však mocně vyzdvihuje triumf Boha, jeho věrnost, milost, lásku a pomoc všem svým svatým, stejně tak jako dává čtenáři na vědomí
podřízenost veškerého zla Stvořiteli. 
Jan Kaňka
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Vypravili jsme se
Chaloupky
Ráda se toulám v místech, kam se moc lidí nepodívá, neboť o nich neví. Jedná se o zaniklé vesničky, místa, která na mne působí zvláštním dojmem. Vím, že zde stály domy,
ale dnes po nich není ani památky. Představuji si, jak zde lidé v těchto zapadlých koutech
Šumavy žili, jak byl těžký jejich život. Vloni, kdy začal podzim hýřit svou barevnou paletou,
jsem spolu s p. Květou Pěničkovou navštívila jednu takovou vesničku. Jednalo se o dnes
již dávno zaniklou obec Chaloupky pod německým názvem Hüttl. Chaloupky patřily obcí
na Bučinu. Louky, osamocené stromy, kdysi plodící třešně a jabloně, nás smutně přivítaly.
Podél cesty jsou snosy kamenů, připomínající, jak lidé ze svých políček odnášeli kameny,
aby na nich snáze rostlo obilí, brambory a len.
Životní příběh jednoho rodu, Baierů, který zde žil a hospodařil na velké usedlosti č.
p. 14 až do odsunu Němců, mi vyprávěla skvělá vypravěčka, která čerpala ze skutečných
pramenů. Spolu jsme zašly ke zbytku rodného domu. Rozbořené zdi, spíše jejich část, otvor
do sklepa, ze sadu zbyly jen zetlelé ovocné stromy. Dýchal na nás smutek ze všech stran.
Pan Jan Baier se v době, kdy se otevřely hranice, přijel podívat na svůj domov. Pohled na
zničenou rodnou vesničku, srovnanou se zemí, jej překvapil. Neměl slov, jen slzy v očích.
Před očima mu proběhl život nazpět, kdy byl malý chlapec, jak zde hezky žili. Tento muž se
později s p. Pěničkovou seznámil, stal se jejím životním partnerem. Vyprávěl jí svoji osudovou cestu od mládí až do odsunu Němců. Jeho vyprávění znala paní zpaměti. Vzpomínky
Jana Baiera pečlivě sepsala. Bylo to zajímavé a někdy i moc smutné. Pan Baier postavil
u svého rodného domu kříž, jako vzpomínku na ty, co tu dávno žili.
Naše putování ještě neskončilo a my jsme se vypravily do další zaniklé vesničky Knížecí
Pláně. Zašly jsme ke hrobu předků Jana Baiera a vyprávění pokračovalo. Tento muž, vlastně iniciátor myšlenky obnovení hřbitova, s velkým nasazením svých sil spolu s kamarády
z Německa pomáhal při obnově zničeného hřbitova na Knížecích Pláních v roce 1992.
Postály jsme nejen u tohoto hrobu, ale i u kamenného kříže, který sem dala rodina pana
Schaffhausera, člověka, který vodil procesí a předříkával modlitby se zpěvy z Bučiny až na
Svatou Horu.
V červnu v roce 1984 se konala v Mnichově v bavorském muzeu velkolepá výstava o nejznámějších poutních místech katolíků. Mottem výstavy bylo „ Pouť nezná hranice“. Mezi
stovkou exponátů byl jako zvláštnost vystavován zpěvník písní a modliteb zmíněného pana
Maxe Schaffhausera. Používal jej při vedení procesí na Svatou Horu. Tato kniha je ručně
psaná, krasopisem. Pozoruhodné jsou zvláštní texty písní a modliteb od začátku procesí až
po dosažení cíle. Ve zpěvníku je 15 různých litanií, 17 procesních písní, mnoho modliteb
k Matce Boží a ke kříži. Max Schaffhauser jako jeden z nejstarších obyvatel Chaloupek obýval dům č. p. 30 nedaleko bavorské hranice. Býval zručným řemeslníkem, zedníkem. Byl to
velice skromný člověk, i když mohutný se zvučným hlasem. Ve vesnickém kostele se staral
o májové zpěvy. Hrál na citeru. Sbíral lidové písničky. Byl silně věřícím člověkem. Věřící
z okolních vesnic se shromažďovali před kapličkou na Bučině a odtud putovali na Svatou
Horu. Vodil procesí i do Kašperských Hor ke kostelu Panny Marie Sněžné, k Hauswaldské
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kapli u Srní, ke kapli sv. Anny v Borových Ladách. Zavítal i k Českému Krumlovu. Věřící byli
na cestách, které vedly přes hornatou Šumavu a oblast níže položenou okolo Příbrami, tři
dny. Čtvrtého dne a vyčerpáni došli k cíli své cesty na Svatou Horu. Zde se modlili k Pánu
Bohu, prosili o zdraví nemocných, ochranu svých obydlí i domácích zvířat.
Jeden příběh vypraví o zázračném uzdravení dívenky z Knížecích Plání, která oněměla,
lékaři nenašli lék, který by jí řeč navrátil. Její rodiče se vydali strastiplnou cestou vymodlit
jí zdraví. Při návratu domů je čekalo velké překvapení, dcera je svým hlasem přivítala. Byl to zázrak,
obrovské štěstí a radost.
S bochníkem chleba a pár krejcary v kapse ušli
poutníci 100 km. Tato procesí byla pro prostý lid
obyvatel lesních vesnic Šumavy největším zážitkem
v jejich životech. Svatá Hora u Příbrami byla dříve
vedle Mariazell nejznámějším poutním místem. Max
Schaffhauser zemřel na konci 1. sv. války. Byl obdivuhodným člověkem. Svoji knihu předal Franzi Moosbauerovi z Knížecích Plání. Ten vedl ještě procesí
33x na Svatou Horu. Je až v dnešní moderní době
nepochopitelné, co lidé dokázali. Obdivuji jejich pevnou vůli a víru v Pána Boha.
Toto vyprávění přeložila a následně vyprávěla
p. Květa Pěničková, která získala cenné poznatky
nejen od svého přítele, ale i z archivu Dr. Petera
z Vídně, potomka po šumavském básníku Johannu
Peterovi z Bučiny.
Milli Hojdekrová
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Stalo se
Ohlédnutí za tříkrálovým lednem
Leden byl v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi ve znamení Tříkrálové sbírky, kdy se naše děti nejen zúčastnily této sbírky, ale měly možnost se také dozvědět
o příběhu Tří králů při společném čtení. Maminky si při minikurzu komunikačních dovedností vyzkoušely napsat svůj
životopis. Nejen
děti pak potěšila
výroba papírové výzdoby a nezlobit se učily při
hraní hry „Člověče, nezlob se“.
V Domě sv. Petra pro muže se při Kurzu
truhlářských prací vyráběla ptačí krmítka.
Z celozrnné žitné mouky si pak uživatelé při
Kurzu vaření – pečení upekli domácí housky. V rámci Sportovního odpoledne se uživatelé utkali v házení šipek do elektronického
terče.
Za FCH Prachatice Jana Schwarzová
Zázrak ve Strakonicích
Během února si strakonická farnost různými
oslavami připomněla 300 let od zázraku, při kterém byla zachráněna dívenka Rozálie Hodánková zpod kol Pětikolského mlýna ve Strakonicích.
Sama pak vypověděla, že se jí ukázal sv. Jan Nepomucký a řekl jí: „Neboj se, ty se neutopíš.“ Událost
byla následně uznána jako zázrak ke svatořečení
snad nejznámějšího českého světce. Zajímavé
přednášky přilákaly do Rytířského sálu na strakonickém hradě desítky posluchačů.
lh

40

