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MOZAIKA lásky
Bůh je věčné bytí – časově i prostorově neomezené.
Bůh je tajemné bytí – přesahuje naše chápání.
Bůh je živé bytí – život rozžíhá i zhasíná.
++++++++++
Duchovní život není duchaření,
ale zduchovnění.
Bez Ducha Svatého je to neuskutečnitelné.
++++++++++
Křesťan má být jako strážný.
Neútočí ani neustupuje.
Zůstává bdělý a věrný.

Sv. Jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
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uhle jsem byl na návštěvě.
Povídali jsme si a vedle v pokoji
běžela televize a u ní seděl známých potomek. Chvíli tam běžel
nějaký hudební kanál, pak přepnul
na sport, ale za okamžik se na obrazovce odehrával
nějaký děj. Jaký nevím, neboť ho za okamžik vystřídal jiný. Spal jsem tehdy u nich v obýváku, a když šli
spát, pustil jsem si televizi. A cvakal jeden program
za druhým.
Vzpomněl jsem si na to nedávno, když se mi do
ruky dostala knížka Aleše Palána Raději zešílet v divočině. Je o lidech, kteří žijí tak trochu jinak než
ostatní. A ráno, když jsem jel do práce, mě dost riskantně předjelo auto. Musel jsem brzdit jak já, tak
vůz v protisměru. Předjíždějící mladík svůj kaskadérský kousek uzavřel gestem se vztyčeným prostředníčkem. A konečně, cestou na oběd mě zastavili
jehovisti.
A když jsem potom přežvykoval řízek s hranolky
a kolegyně si dala něco jako hrášek s cuketou a brokolicí, uvědomil jsem si, že život kolem mě má tisíce
televizních kanálů a na každém se odehrává něco jiného. Jen je jaksi neberu na vědomí, stejně jako si
nepustím program s punkovou muzikou. Protože ji
neznám, nerozumím jí a nelíbí se mi. Druzí ji znají,
rozumí a milují. Pro změnu nesnáší řízek s hranolky,
a když slyší o Bohu, tak se osypou.
Jelikož pracuji v kultuře a čas od času píši anotace
na různé pořady, samozřejmě tak, aby druhé zaujaly,
pokusil jsem se do pár vět shrnout plusy mého způsobu žití. Nebylo to příliš těžké. Těžší bylo propagovat
životní styly naprosto odlišné. Docela jsem si s tím
vyhrál. Chodil jsem pak po městě a v hlavě jsem si
přecvakával televizní programy. Stařenka v ušmudlaném kabátě táhnoucí za sebou kárku se starými krabicemi, bezdomovec před supermarketem, značkově
oblečený manažer nastupující do Mercedesu. Stále
nemusím punkovou hudbu a mám rád řízek s hranolky. Jen o trochu víc chápu, že život má mnoho vrstev
a většinou není jedna o nic lepší či horší než ta druhá.
Alespoň pro toho, kdo v ní žije.
JP
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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.
2. 4. Pondělí v oktávu velikonočním. Mše: po celý oktáv – Gloria, sekvence není
povinná, 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.
8. 4. 2. neděle velikonoční (Neděle Božího milosrdenství). Mše: Gloria,
sekvence není povinná, 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
9. 4.	SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Mše: Gloria, Krédo (při slovech: „Skrze
Ducha sv. … a stal se člověkem“ se pokleká, preface vlastní. L. b.: bílá
11. 4. Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka. L. b.: červená. Žaltář
2. týdne
13. 4.	Nezávazná památka sv. Martina I., papeže a mučedníka. L. b.: červená
15. 4. 3. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá.
Žaltář 3. týdne
21. 4.	Nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
22. 4. 4. neděle velikonoční. Den modliteb za duchovní povolání. Mše: Gloria,
Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá. Žaltář 4. týdne
23. 4.	Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka. Mše: Gloria, preface vlastní.
L. b.: červená
24. 4.	Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná
památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka. L. b.: červená
25. 4.	Svátek sv. Marka, evangelisty. Mše: Gloria, preface 2. o apoštolech. L. b.:
červená
28. 4.	Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze. L. b.: bílá
29. 4. 5. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá.
Žaltář 1. týdne
30. 4.	Nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. Pia V., papeže. L. b.: bílá
1. 5.	Nezávazná památka sv. Josefa Dělníka. L. b.: bílá
2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
3. 5.	Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Mše: Gloria, preface o apoštolech.
L. b.: červená
6. 5. 6. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá.
Žaltář 2. týdne

23. 4. Sv. Vojtěch
Narodil se na hradě Libici asi roku 956,
dle některých pramenů o tři roky dříve, a to
jako pátý syn Střezislavy. Byl z rodu Slavníkovců, kteří vládli na větší části území
dnešních východních Čech. Z hradu, jehož
trosky se nacházejí blízko Poděbrad, Slavníkovci ovládali Polabí od pozdějšího Kolína
až po hranici Krkonoš a Orlických hor. Vojtěch jako chlapec těžce onemocněl, a když
po prosbách k P. Marii z nebezpečí vyvázl,
otec přislíbil, že z něj vychová kněze.
Vojtěch studoval 9 let v Magdeburku,
kde přijal asi v 16 letech při biřmování
jméno Adalbert po misionáři a arcibiskupu,
který mu byl vzorem a otcovským přítelem.
Roku 981 se vrátil z Magdeburku do Čech
a v pražské katedrále vykonával podjáhenskou službu. Byl nadprůměrně vzdělaný,
s hlubokou vírou a lidským cítěním. Bolelo
ho, že v Čechách je náboženský život značně vzdálen křesťanskému ideálu. Biskup
Dětmar žil poněkud v přepychu a byl příliš shovívavý k slabostem lidu. Velmoži asi i proto
zůstávali u pohanských způsobů života. Nechali se unášet rodovou pýchou, projevovali
ukrutnost a žili v nemravnostech. Svévole mocných měla vliv na hmotnou i duchovní bídu
lidu. Vojtěch to chtěl změnit, a tak začal pomáhat, těšit a poučovat. Při smrti biskupa
Dětmara se rozhodl žít přísným životem. 19. 1. 982 byl Vojtěch na levohradském hradisku
zvolen za biskupa.
Vojtěch biskupský úřad přijal s velkým zdráháním. Jeho diecéze prý zabírala celé Čechy, Moravu, Slezsko, jižní část Polska i Slovensko. Nejprve musel do Itálie, protože vedle
svěcení měl získat souhlas hlavy západního křesťanstva, římského císaře, udílený ve formě
tzv. investitury, odevzdání odznaků. Ve Veroně byl vysvěcen r. 982 a tam také od římského
císaře Otty II. svůj úřad oficiálně přijal.
Biskupských povinností se Vojtěch ujal se značnou důsledností a s mladickým zápalem
se pustil do duchovní i sociální obnovy své diecéze. Přitom žil asketicky a s chudými se dělil
i o svou stravu. Dle legendy svůj příjem dělil na čtyři díly, čtvrtinu si ponechával na své
výdaje, další část na zkrášlení chrámu, třetí na výživu kanovníků a čtvrtinu rozdal chudým.
Přes všechno úsilí ani po šesti letech s velmoži příliš nehnul. Byl jim trnem v oku pro své
mravní požadavky, a proto kde mohli, tam ho znevažovali a vytvářeli překážky jeho snahám
o reformy. Na jejich straně byli proti Vojtěchovi i někteří duchovní a na předním místě vladař Boleslav II., zvaný Pobožný. Podstatnou příčinou konfliktů bylo to, že obyvatelé země
ve svém způsobu života stále dávali přednost pohanským způsobům. Nechyběl ani výskyt
mnohoženství a kněžstvo nežilo dle Vojtěchových požadavků ani v celibátu. (Ten byl však
5

důrazně prohlášen závazným až Řehořem VII., jehož pontifikát začal r. 1073.) Vojtěch za
takové situace, pro neposlušnost lidu, se odebral s nejmladším bratrem, údajně otcovým
levobočkem Radimem do Říma žádat papeže Jana XV. o osvobození od svěřeného úřadu.
Po papežově souhlasu s odstoupením v roce 989 vstoupili Vojtěch s Radimem do benediktinského kláštera. Krátce pobyli v Monte Cassinu a žili pak jako prostí mniši v modlitbě,
práci a pokání v klášteře sv. Bonifáce a Alexia na Aventinu v Římě. V dubnu 990 tam složili
řeholní sliby.
Během tří let po odchodu Vojtěcha se úroveň náboženského života značně zhoršila
a mohučský arcibiskup žádal papeže, aby Vojtěcha poslal zpět do Prahy. Velmoži s Boleslavem II. zároveň slíbili, že se k němu budou chovat lépe a žít křesťanštěji.
Vojtěch se vrátil se 12 římskými řeholníky, kteří pak žili v břevnovském klášteře, založeném pro ně Boleslavem II., který Vojtěcha osobně přivítal. Vojtěchovi se v zemi zřejmě
nepodařilo získat potřebnou důvěru a napětí mezi ním a šlechtou se znovu zostřovalo.
Vojtěch proto znovu odešel do benediktinského kláštera v Římě.
V květnu 996 byl v Římě korunován za císaře mladý německý panovník Otto III., který
s Vojtěchem navázal užší přátelství a obdivoval jeho učenost, upřímnou zbožnost i přísný
život. Papežem se v tom roce stal císařův příbuzný Řehoř V. Ten Vojtěcha poslal zpět do
Prahy a on poslušně šel, ale předem si vyžádal dovolení, aby, pokud ho Češi nepřijmou, směl
jít hlásat evangelium k pohanům.
Po třetím návratu do Čech narazil Vojtěch na nesmiřitelné nepřátelství. Za jeho pobytu
v Římě 28. 9. 995 nepřátelští velmoži vyvraždili na hradě Libici slavníkovský rod, z něhož
zůstal jen on s Radimem, protože byli v Římě.
Vojtěch, v doprovodu Radima, proto zamířil šířit evangelium na území dnešního Gdaňska, kde dosahoval požehnaných úspěchů. Pak přešel k sousedním pohanským Prusům.
Tam, poblíž Královce, omylem vstoupil na tzv. Romovské pole, které měli pohané za posvátné. Ti se přihnali, udeřili ho prý nejprve veslem, pak ho probodali oštěpy a nakonec
jeho useknutou hlavu narazili na kůl.
Polský panovník Boleslav Chrabrý Vojtěchovo tělo získal a pochoval v Hnězdně. Papež
Silvestr II. tam u jeho hrobu založil r. 1000 arcibiskupské sídlo. Prvním arcibiskupem se
tam stal Vojtěchův bratr Radim. Silvestrem II. byl Vojtěch svatořečen již dva roky po své
mučednické smrti.
K úctě sv. Vojtěcha v Polsku, Německu a Římě se přidaly i Čechy. Jejich panovník Břetislav I. však příliš svérázným způsobem. Při vojenské výpravě v roce 1039 ukořistil tělesné
ostatky sv. Vojtěcha a dopravil je do Prahy. 
Podle www.catholica.cz

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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Slovo vikáře
Vydejme se na pouť do Svaté země!
Prostřednictvím pastýřského listu našeho diecézního biskupa
Vlastimila Kročila, který se četl na první neděli postní, jsme kromě jiného byli pozváni na diecézní pouť do Svaté země, která se
bude konat v termínu 9. – 16. 10. 2018.
Možností, jak navštívit zemi Izrael, je samozřejmě celá řada.
Zde se nám však nabízí možnost navštívit místa spojená s životem vyvoleného národa a především s životem našeho Pána
Ježíše Krista ve společenství bratří a sester naší diecéze. Pouť
povedou naši biskupové, zúčastní se jí kněží naší diecéze a samozřejmě mnoho našich věřících.
Diecézní pouť by se, podle přání pana biskupa, měla nést v duchu modlitby za náš národ. Nepojedeme Svatou zemi pouze poznávat, ale budeme tam také vyprošovat požehnání pro naši vlast. Víme dobře, že modlitby velmi potřebuje a že jich není
nikdy dost.
Naše společná cesta začne již v centru naší diecéze v Českých Budějovicích, odkud se
vydáme autobusy do Prahy a odtud letadlem do Tel Avivu, hlavního města Izraele.
V programu pouti jsou všechna nejdůležitější místa, která se při těchto cestách navštěvují. Projdeme při nich vlastně celý Ježíšův pozemský život od jeho početí v Nazaretě,
narození v Betlémě, křest u řeky Jordánu, veřejné působení v Judsku a Galileji až po jeho
hrob v Jeruzalémě, který je zároveň místem jeho Zmrtvýchvstání. Také navštívíme řadu
míst spojených s dějinami spásy, jak je Hospodin uskutečňoval na svém vyvoleném národě.
Z nich, alespoň pro mě, je nejpůsobivější Zeď nářků, pozůstatek Šalomounova chrámu. Ta
je dodnes nejposvátnějším místem pro všechny příslušníky vyvoleného národa.
Všechna místa, která při naší diecézní pouti navštívíme, jsou podrobně popsána na plakátu, který visí na nástěnkách našich kostelů. Pokud se o těchto místech chcete dozvědět
více, začtěte se do článků, které v našem časopise JP už 6. rokem na pokračování s velikou
pečlivostí uveřejňuje P. Pavel Liška.
Jak je z napsaného zřejmé, plánuji se naší diecézní pouti také zúčastnit. Ve Svaté zemi
jsem již jednou byl. Bylo to v roce 2004 a přivezl jsem si domů, kromě několika suvenýrů,
především velmi silný zážitek, kterým jsem byl naplněn na dlouhou dobu. Při čtení Písma
svatého jsem měl biblická místa pořád před sebou a mnohokrát jsem také zážitky a zkušenosti ze Svaté země použil při kázání.
Pokud se rozhodnete pro účast na naší diecézní pouti do Svaté země, neváhejte se co
nejrychleji přihlásit. Podle plakátu je uzávěrka přihlášek do 10. 4. 2018.
Na pouť je již přihlášeno také několik lidí z Prachatic a okolí. Budu moc rád, když se
přidají i další a společně budeme moci diecézní pouť prožít také jako naši pouť vikariátní.
P. Petr
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Life update
LU jako Lurdy 2018
Prachatický vikář P. Petr zve ve své rubrice na letošní diecézní pouť. O tom, že podobné akce
mají smysl, svědčí tentokrát několik ohlasů mladých lidí, kteří se vypravili se sousedním vikariátem začátkem letošního března také putovat trochu dál. Jako hlavní cíl bylo na pozvánce
zdůrazněno „společně se modlit za uzdravení Báry Markové, dalších lidí nemocných fyzicky,
duševně i duchovně a také za uzdravení těla, nitra a vztahů každého z nás!“ Bára je
strakonická studentka z široce rozvětvené rodiny, o jejích příbuzných (tetě a strýčkovi a jejich
mnoha dětech z Vimperka) jsme vedli pětistránkový rozhovor v listopadovém čísle JP a její strakonická rodina není o moc menší. O uzdravení všeho druhu pro sebe i mnohé blízké z dlouhého
seznamu, který s účastníky všude putoval v srdcích celkem 50 účastníků všeho věku (i z našeho vikariátu) a v batůžku doprovázejícího P. Romana Dvořáka, mohl při této příležitosti prosit
opravdu každý. A mnohé se jistě splnilo. Romanovi a dalším velké díky za uspořádání, průběh
a skvělé společenství.
MaM
Strakonická farnost uskutečnila pouť do francouzských Lurd s cílem modlitby za uzdravení Báry a dalších nemocných z naší farnosti. Bylo mi ctí se této pouti zúčastnit. Čekaly
nás desítky hodin v autobuse, mnoho památek a zážitků, krásné počasí, ale pár těžkých
chvil. I přesto se celá pouť náramně vydařila a všichni účastníci se sblížili, což je věc, která
nepřijde jen tak a nikdo vám ji nevezme.

8

Měli jsme také spoustu duchovních momentů, jelikož Lurdy (ve francouzštině Lourdes) jsou městem zázraku. V 19. století (přesně v roce 1858) se zde sv. Bernadettě zjevila
Panna Maria a následně se také několik lidí
zázračně uzdravilo po napití z lurdského pramene.
Já sama jsem po celou dobu cítila Boží přítomnost. Byl to neuvěřitelný zážitek a skvělá
zkušenost. Doporučuji vám, jakmile budete
mít šanci, vyrazte. Kamkoliv. Kdykoliv.
Naty Dvořáková, Strakonice
Naše cesta byla dlouhá a únavná, ale stála za to. Vždycky jsem věděla, že se do Lurd chci
jednou podívat, už dávno jsem si totiž vybrala sv. Bernadettu jako svoji biřmovací patronku
a to, že jsem tam mohla jet s Bárou a celou rodinou, dává té pouti nový rozměr a požehnání.
Navíc Francie je krásná země, dobré sýry, výborné víno a přímo v Lurdech k tomu okouzlující výhledy na ledovce, které v Čechách rozhodně nenajdeme.
Z celé pouti chci ale vyzdvihnout dva momenty. První z nich je spojen se samotnou
jeskyní, kde se Bernadettě zjevila Maria. Samozřejmě celé Lurdy jsou krásné, skoro horské
městečko, ale tam (u jeskyně) člověk vážně cítí jakési “vanutí” Ducha, neumím to pojmenovat líp, ale vím, že je to síla. Dokonce taková síla, že jsem se jeden večer prostě musela
trhnout od společného programu růžence, abych tam mohla alespoň chvíli pobýt a nechat
se ovanout.
Druhým momentem pro mě byla křížová cesta, je to totiž samo o sobě celkem náročné
stoupání do kopce a já, a nejen já, jsem ho absolvovala s 5tilitrovým kanystrem plným
vody (abychom si mohli udělat soukromé lázně na hotelu, když ty veřejné byly zavřené)
a rozjímala celou cestu o Šimonovi, učedníku Krista.
Na závěr chci už jen říct, že jsem moc ráda, že jsem tam mohla vyrazit, a velké díky celé
strakonické farnosti, že mě tak krásně přijali.
Dáda Marková, Vimperk
Naše pouť do Lurd byla mimořádným zážitkem pro všechny zúčastněné. Ačkoliv jsme se
na začátku poutě s některými neznali, na konci
naší cesty jsme byli jako jedna velká „autobusová“ rodina. Nejdojemnějším zážitkem bylo,
když se farníci, poté co se dozvěděli, že koupele jsou zrušené, domluvili a společnými silami
nanosili lurdskou vodu v kanystrech do pokoje
číslo 105, kde byla vana a kde měli příležitost
koupel absolvovat.
Bára, Lucka, Anetka Markovy, Strakonice
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Svátost smíření
1. přikázání
Desatero Božích přikázání se předávalo z generace na generaci nejprve ústně. Teprve
po staletích bylo zaznamenáno i písemně. Za tu dobu se zformovalo několik tradic. Neliší
se od sebe podstatně, ale v detailech rozdíly najdeme. V samotném Písmu svatém máme
dvě základní znění: první ve 2. (Ex 20,2-17) a druhé v 5. (Dt 5,6-21) knize Mojžíšově.
Obojí podává v zásadě tentýž text; mladší podání (ze 7. – 6. století před Kristem) v 5. knize Mojžíšově však obsahuje některé významné dodatky; např. sobotní klid je zdůvodněn
sociálním motivem: protože byl Izrael v Egyptě sám otrokem, má i své otroky šetřit; vždyť
jistě sám z vlastní zkušenosti ví, jaký význam má ochrana slabšího. Starší text (Ex 20,8-11)
žádá dodržování sobotního klidu proto, že také Bůh při stvoření sedmého dne odpočíval.
I v 10. přikázání jsou odchylky. Starší znění (Ex 20,17) vypočítává bez rozlišování majetek: dům, ženu, otroka, otrokyni, dobytek a osla – po nich se nemá toužit. Mladší text (Dt
5,11) dobře rozlišuje ženu bližního, kterou uvádí na prvním místě, od ostatního vlastnictví.
Konečně: i dělení do deseti slov se liší. Právě 10. přikázání (nepožádáš, nezatoužíš) bývá
rozděleno do dvou (9. a 10.), zatímco první dvě (zákaz modloslužby a zákaz obrazů) jsou
spojována v jedno. Počítání, na které jsme zvyklí z hodin náboženství a ze zpovědních
zrcadel, se ustálilo až v 5. století po Kristu díky sv. Augustinovi. Časem převládlo v celé
západní církvi a později i u luteránů, naopak východní křesťané se přidrželi staršího rozdělení, naznačeného v biblickém textu. Dnes se v biblické teologii užívá převážně tohoto
původního počítání. Já se v těchto článcích pro lepší srozumitelnost přidržím dělení, které
uvádí náš Kancionál. Když bude třeba, rozdělím některá přikázání na více částí. Tak to bude
hned s tím prvním.
Dříve než Bůh vysloví první přikázání, jako by se chtěl představit: „Já jsem Hospodin, tvůj
Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.“ (srv. Ex 20,2-3). Připomíná Izraelitům, že vysvobození z otroctví je jeho dílem, a vyzývá je, aby ho přijali za svého Boha. Vyjadřuje rozhodnutí
spasit svůj lid a vyhlášením Desatera ho vyzývá, aby vstoupil do svazku s ním. To je požadavek prvního přikázání; vytváří základ pro veškeré mravní a náboženské chování. Pro
Izraele nepřicházejí jiní bohové v úvahu. Jeho Bohem je Hospodin, stvořitel nebe i země.
K náboženstvím jiných národů byl Izrael zprvu tolerantní. Považovalo se za samozřejmé, že jiné národy mají své bohy. Teprve vlivem proroků se víc a více prosazovala víra, že
Hospodin je jediný Bůh a Pán – nejen izraelského lidu, ale i všech národů a celého světa.
Nový zákon přijímá starozákonní zjevení v celé šíři i hloubce a dovršuje ho. Bůh, kterého
hlásá Ježíš, je Otcem všech lidí. V Ježíšovi a jeho vykupitelském díle – ve vtělení, smrti na
kříži a vzkříšení – se Boží láska ukazuje světu takovým způsobem, že se jí už nikdo nemůže
zcela vyhnout. Proto je také výzva k důvěře radikálnější. Rozhodnout se k následování, jak
to vyžaduje Ježíš, je mnohem víc, než jen zákaz modloslužby. Toto základní rozhodnutí
může někdy znamenat opustit otce a matku, rodinu, dům, majetek: „Když někdo přichází ke
mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé
místo, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,26). Žádá se zde, abychom naprosto všechno
na tomto světě chápali jen jako relativní hodnotu. Jsme postaveni před otázku: Co je
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rozhodující hodnotou a měřítkem mého života?
Slovo modloslužba zní modernímu člověku cize. Ale jde o něco, co se dotýká každého. Opravdové modly nejsou něco nicotného
a ani dnes o ně není nouze. Jenom se jinak
nazývají tito četní malí i velcí bohové našeho
života: zdraví a krása, jistota a štěstí, úspěch
a peníze, požitek a sex, majetek a moc, a podobně. Kolem těchto model tancuje moderní
člověk stejně vášnivě, jako primitiv kolem
svých ubohých dřevěných či zlatých figur.
První přikázání má proto člověka chránit, aby se nestal otrokem hmotných hodnot,
které ho mohou zlákat, ani aby nechtěl „vlastnit“ druhého člověka jako nějakou věcnou
hodnotu. Vyžaduje kritický postoj ke všem osobním i skupinovým nárokům, které by přikládaly nějaké věci nebo myšlence absolutní smysl. Od těch, kdo jsou odpovědni za společnost, žádá, aby neprohlašovali ani majetek, ani výkon, ani jinou hmotnou hodnotu za
hodnotu nejvyšší a neobětovali této modle lidi. Pozná-li se však, že nějaký požadavek má
hluboký smysl a odpovídá Boží vůli, jeho závaznost je absolutní; nelze ho relativizovat, je
nejvyšším měřítkem při hodnocení.
Točí-li se celý život jen kolem pozemských věcí, požitků, práce, zábavy, není-li už ani
vzájemná láska mezi lidmi znamením první a nejvyšší lásky, která v ní působí, a chápe-li se
víra a náboženství jen jako promítnutí vlastních tužeb, ztrácí se podstatná oblast lidského
života a lidské touhy. Nejzákladnější potřeba člověka, aby se podílel na životě druhého, sám
sebe přerůstal a někde našel domov, zůstává nenaplněna.
Mentalita uctívající výkon a spotřebu, zaměřená jen na fungování a účelnost, považuje
ovšem otázky po smyslu lidského života za obtěžování a zbytečnost. Prchavé přísliby spotřebního štěstí je potlačují a přehlušují. Člověk žije brzy už jen v jediném, čistě hmotném
a vitálním rozměru a je vlastně – aniž to snad sám chce – modloslužebníkem.
Podněty k výchově svědomí:
Jací „bohové“ určují můj život? Nepokládám hmotné a vitální hodnoty – peníze, majetek, uspokojení tělesných potřeb – za důležitější než duchovní a osobní hodnoty jako je
láska, důvěra, pravdivost?
Jaká stupnice hodnot je podkladem mého smýšlení a jednání – v povolání, doma, ve
volném čase? Vidí druzí tuto stupnici hodnot uplatněnou v mých postojích a rozhodnutích?
Je v mém životě náboženský rozměr? Jsem schopen setkávat se v druhých lidech a v jejich lásce s Boží láskou, která v nich působí?
Projevuje se mé křesťanství také v tom, jak si vytvářím svůj osobní a rodinný život?
Mohou lidé z mého jednání vytušit, že se snažím o lásku schopnou sloužit a odpouštět?
Jak obstojím před Božím slovem: „Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem, celou duší,
celou myslí a celou svou silou, a svého bližního jako sám sebe.“ (srv. Mk 12,30-31)?
P. Pavel Liška
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Křížové cesty
Téma křížové cesty v hudbě
Stabat Mater dolorosa… Snad nejrozšířenější duchovní skladba, která má podobu středověké hudby, hudby renesanční, barokní, romantické až po hudbu téměř současnou, která
se již nedá považovat za klasickou. Tématem skladeb je smrt Ježíše Krista a utrpení Panny
Marie stojící pod křížem.
Autorem latinského textu je Jacopone da Todi, který se narodil roku 1236 v Todi v italském kraji Umbrie. Vystudoval práva v Bologni a ve svém oboru se proslavil. Oženil se,
avšak záhy ovdověl. Zanechal své právní praxe a věnoval se duchovní poezii a dramatu. Ctil
tradici svatého Františka, který se narodil a žil v nedalekém Assisi deset let před Jacoponovým narozením (zemřel r. 1226). Jeho básnická skladba se natrvalo stala inspirací pro
celé generace hudebních skladatelů.
Snad prvním známým hudebníkem, který zhudebnil text Stabat Mater, byl Giovanni
Pierluigi da Palestrina (1525 1594). Narodil se nedaleko Říma a jeho cesta vedla přímo do
Věčného města do služeb papeže Julia III. Díky přízni papežově se stal vedoucím vatikánského pěveckého sboru Capella Giulia při svatopetrském chrámu. Tam také zazněla Stabat
Mater ve své polyfonní podobě.
Dalším skladatelem byl vlámský hudebník Orlando di Lasso (1532 – 1594), nebo skladatel Giovanni Batista Pergolesi (1710 – 1736). Oba již předznamenávají blížící se barokní styl. Ten se naplno rozvinul v hudbě
německého skladatele Georga Friedricha
Händela (1685 – 1759). Do dějin hudby
se zapsal dvěma duchovními skladbami,
a to ranými Pašijemi podle svatého Jana
a monumentálním trojdílným oratoriem
Mesiáš. První část pojednává o proroctví
Jeremiášově, hlásajícím příchod Kristův,
druhá popisuje jeho utrpení a tématem
třetí části je Vzkříšení a Nanebevstoupení Kristovo.
V následujícím století osmnáctém se
v německé hudbě objevil další geniální
skladatel – Joseph Haydn (1732 – 1809).
Tématu evangelií se věnoval ve svém oratoriu Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži. Opakuje také již několikrát
zpracované téma Stabat Mater. O několik
desítek let později přichází do německé hudby Johann Sebastian Bach (1685
Johann Sebastian Bach
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-1750) se svým uměním polyfonie a fugy.
Námětu evangelií a hlavně křížové cesty
se věnoval ve své kantátě Matoušovy pašije a dále chorální skladbou Kristus vstal
mrtvých.
Bach svojí hudbou, zejména Matoušovými pašijemi ovlivnil také italskou barokní hudbu, zejména benátského skladatele Antonia Vivaldiho (1678 – 1741),
autora známých Čtyř ročních dob, ale
také již opakovaného tématu pašijového
Stabat Mater.
Devatenácté století zaznamenalo určitý odklon od náboženských uměleckých
projevů, snad jen s výjimkou malířského
nazarenismu. V Rakousku bychom nalezli mladého hudebního skladatele Franze
Schuberta (1797 – 1828), který se za svého krátkého života věnoval převážně písňové tvorbě. Do jeho romantického díla
lze zařadit nedokončenou Velikonoční
mši.
Také v české hudbě se od dob baroka
objevuje téma křížové cesty. Jakub Jan
Ryba (1765 – 1815), autor známé Čes- Antonín Dvořák
ké mše vánoční, vytvořil kromě ní také
skladbu na pašijové téma. Poprvé vznikla v češtině a její název zněl Stála matka litující.
Druhá podobná skladba se pak nazývala Pláč Panny Marie – Pláči mému hodina.
Stabat Mater Antonína Dvořáka (1841 – 1904), jednoho z nejslavnějších českých skladatelů známého po celém světě, je snad nejznámější skladbou konce 19. století v oblasti
duchovní hudby. Toto vokálně instrumentální dílo mělo svoji premiéru roku 1884 v Londýně pod taktovkou samotného autora. V jeho díle bychom také našli řadu sborových skladeb
s duchovní tématikou, například jeho slavné Rekviem.
Do oblasti moderny se řadí další český skladatel Bohuslav Martinů (1890 – 1959). Jeho
Řecké pašije jsou výjimkou svojí formou. Autor je složil jako operu na vlastní libreto podle
románu řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný.
V současné době vznikají další díla na stále živé a věčné téma. Dosud žijící polský skladatel Krzystof Penderecki (nar. 1933), autor tzv. konkrétní hudby, se ve svém díle také věnuje
náboženským tématům. Snad nejzvláštnější hudební formou je hudba skupiny Plastic People of the Univers, která má ve svém repertoáru rozsáhlou skladbu Pašijové hry.
Náš článek je jen krátkým přehledem hudebních skladatelů a jejich děl, jejichž obsahem
je téma Kristovy smrti a utrpení jeho matky Marie.
MFK
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Jak se daří
P. Michalu Pulcovi
bývalému administrátoru farností Vimperska
Je velký rozdíl být knězem na Šumavě a vikářem v Táboře?
Rozdíly tady bezpochyby jsou. Šumava je krásná část naší země, která byla bohužel
poznamenána tím, co se tam v minulém století odehrálo. A když je člověk vnímavý, pak
to musí cítit.
Teprve po mém příchodu do Tábora ze mě spadla určitá tíseň a melancholie, kterou
jsem právě na Šumavě silně vnímal. Je to ten zvláštní kontrast mezi krásnou a opuštěnou
krajinou, pod jejímž povrchem ale člověk všude vnímá celý jeden zaniklý svět lidí a jejich
často nešťastných osudů ve mlýnici zvratů 20. století. Na druhé straně už od začátku svého
kněžského povolání mám jednu zkušenost, že všude jsou dobří lidé a je jedno, zda někde
v centru, či na periferii. Díky tomu také jako kněz zažívám tu úžasnou svobodu v tom „být
poslán“, nevázat se strachem na jedno místo, kde se „realizuji“, ale být poslán, nechat se
poslat, a jsem za to vděčný. Právě na Šumavě jsem poznal mnoho lidí, kterých si hluboce
vážím a jejichž život je pro mě velikým příkladem a inspirací. A na které, a na jejich život,
často při různých příležitostech vzpomínám a vkládám je do rukou Pána. I když se musím
přiznat, že své bývalé farnosti tak často nenavštěvuji, jako např. otec Jaroslaw (Zawadski),
přesto to neznamená, že jsem zapomněl. Vždyť kněžství je o tom přinášet sami sebe i nám
svěřené a jejich trápení i radosti jako oběť Bohu milou, a tam tedy patří, už navěky, všichni
moji milí farníci ze všech farností, ve kterých jsem mohl být.
Na Šumavě díky rozlehlosti spravovaného území jsem toho mnohem víc najezdil a kvůli
střídání farností a bohoslužeb v nich jsem někdy ani pořádně nevěděl, kterým směrem
mám právě vyjet – bylo to dost náročné. Jak řekl jeden spolubratr: „Je těžké být najednou
na mnoha svatbách“. Navíc jsem byl trochu bezradný v pastoraci, kdy si člověk klade otázku,
jaké najít nové přístupy tam, kde cítí, že klasická pastorace minulých století pomalu a jistě
odumírá s klesajícím počtem praktikujících věřících. V tomto to ale není v Táboře o moc
jiné. Tábor je sice velké město, ale počet lidí na bohoslužbách je vzhledem k velikosti města
velice malý. A nějak aktivovat tu malou „hrstku věrných“ také není lehké, protože dnes tou
nejvzácnější hodnotou, která všem tak zoufale chybí, je čas. Nechybí ani tak touha, dobrá
vůle a vědomí potřebnosti, ale čas. Vzhledem k velké osobní a kulturní angažovanosti mnohých táborských farníků se mnohé v táborské farnosti děje i mimo úzké „farní struktury“,
tedy v občanském a kulturním životě města a za to jsem velmi vděčný a počítám s tím.
Táborská farnost je také zřizovatelem Církevní základní školy Orbis Pictus se 135 dětmi,
kantory a zaměstnanci. I díky mému „zřizovatelství“ jsem letos byl po 32 letech opět na
školním lyžařském kurzu v Krkonoších, přežil jsem, a co víc, byl jsem za tu zkušenost velice vděčný. Mohli jsme se ještě lépe poznat s některými našimi učiteli, a i když program
kurzu byl velice náročný a nabitý, tak byl pro mě velkým povzbuzením a osvěžením. A taky
potřebnou změnou a „vypnutím“.
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Být okrskovým vikářem je na prvním místě služba pro kněze vikariátu a pro našeho
biskupa. Té se také teprve učím a hledám její praktické naplnění v našem vikariátu.
Jak spolupracuješ s farníky?
S farníky spolupracujeme při různých příležitostech. Od liturgie, farní rady, školské
rady, péče o naše kostely a fary, přes společné setkávání, zvláště intenzivní přípravu Noci
kostelů, po společné výlety a poutě, až po farní kavárnu. Zrovna dnes jsem s farníky spolupracoval při ručním mletí kávy, abychom se po ranní mši svaté mohli zahřát voňavým
a povzbuzujícím nápojem a probrali poslední smutné politické události.
Kdo učí náboženství?
Náboženství vyučuje jednak naše moc šikovná vikariátní zástupkyně katechetů Mája
Šittová, na naší škole Orbis Pictus pak vynikající a dětmi milovaný pedagog Kája Dušek,
já mám na starosti dva táborské gymnazisty Páju a Zdíšu, kteří docházejí za mnou na
táborskou faru.
Co připravujete o Velikonocích?
Ještě v postní době v našich farnostech probíhá Postní duchovní obnova formou malých
modlitebních společenství, bez přítomnosti kněze, která v naší diecézi začala v adventu
minulého roku z iniciativy P. Josefa Prokeše z Vodňan. Z té mám velikou radost. Lidé
objevují, že sejít se v malém společenství, třeba v jejich vesničce, nad slovem Písma, naslouchat mu, sdílet se a tak být Bohem osloven, není zase tak těžké. A že je to jedinečně
křesťanské. Ne jen účast na nedělní mši svaté, ale modlit se, po domácnostech, Boží Slovo!
V postu také budeme mít Adoraci s modlitbou za uzdravení a zástupným vyznáním vin
a vyřknutím bolestí a trápení našeho farního společenství. Pro mě je to vždy velmi silné
setkání s Pánovým milosrdenstvím, o to silnější, čím víc jako kněz znám a prožívám všechny hříchy, bolesti, nemoci a trápení svých farníků. Úplnou novinkou je letos Ekumenická
křížová cesta. V Táboře celkem působí sedm křesťanských církví: katolická, evangelická,
husitská, bratrská, starokatolická, adventistická a okrajově pravoslavná. V minulosti se
konaly postní ekumenické bohoslužby, ale zájem o ně upadal. A tak jsme se letos domluvili
na společnou modlitbu Ekumenické křížové cesty s biblickými zastaveními. Toto společné rozjímání Kristova spasitelného utrpení budeme konat při krásných zastaveních Velké
klokotské křížové cesty. (Pojď! Kam? Na Golgotu a tam duše nalezneš odpočinek.). A na
Boží hod velikonoční pak budu křtít Ábela. Tedy nejmladšího potomka naší největší farní
rodiny, „Belík“ je jejich osmé, požehnané děťátko!
Mění se nějak díky kněžské službě tvůj vztah s Bohem?
Určitě. Cítím, že jsem stále na cestě… Bůh je tak dobrý a tak důmyslný v tom, jak nás
dokáže překvapovat! Člověk se setkává s jeho dotyky skrze druhé lidi, skrze to, co prožívají,
a často, s takovou odvahou a trpělivostí, nesou. Jsem také moc vděčný za všechny Pánovy
dary a útěchy, které zažívám při službě bratřím a sestrám. Ale také často i tam, kde by člověk
víru nečekal, se Pán dotýká lidských srdcí, a to mě vede k Boží chvále a také k pokoře. A pak
také samozřejmě v kráse. Všude tam, kde ji člověk i v tom všedním může vnímat. Napří15

klad, když ráno otevřu okno,
děkuji za věrnost a neuvěřitelnou energii „mé domácí“
sýkorky modřinky, kterou
v jejím radostném zpěvu nezastavil ani dvacetistupňový
mráz, a říkám si: „Takhle radostně a vytrvale tě chci dnes
chválit, Pane, a dáš-li, pak až
na věky“. Kněžství je pro mě
o věrnosti, ale stále i o nádherném dobrodružství „být
na cestě s Pánem a nechat se
vést, kam On chce“.
Jaké máš v životě priority?
Pokud myslíš, co považuji za důležité, pak určitě to,
abychom si zbytečně jako
lidé neubližovali. Každý den
má dost svých trápení, tak
proč ještě přidávat další? Jako své osobní povolání jsem při modlitbách před Pánem, během svého rozhodování se pro kněžství, nalezl „být tvůrcem pokoje“ a o to se snažím s Boží
pomocí usilovat. Což ovšem neznamená, že i na mě občas nedolehne nějaký ten „hněv
spravedlivého“, ale i tam je tím nejlepším lékem odevzdat to Pánu a nechat se naplnit jeho
Pokojem. A ty záležitosti se pokusit lidsky co nejspravedlivěji uspořádat, i když i tady člověk často naráží na naše lidská omezení – nedostatečnost lidského poznání, naší odvahy
k pravdivosti či ochoty se nějak domluvit.
Jak obnovuješ své síly?
Nejvíce mi pomáhá pobyt v přírodě, pokud možno, v co nejryzejší přírodě, pokud taková ještě na této planetě vůbec existuje. Mám rád, když mohu kolem sebe vnímat vzdušný
prostor s výhledy, stejně tak jako mám rád hluboký les. Jen tak jít krajinou, promýšlet to,
čím zrovna člověk ve svých farnostech žije, a předkládat vše Pánu a zároveň být vnímavý ke
stvoření všude kolem mě a radovat se z něj, se zatajeným dechem a s pokorou pozorovat,
a pronikat tak do zcela jiných paralelních světů stvoření jednoho milujícího Boha Stvořitele.
Poslední dva roky také chodím pozorovat pár orlů mořských u jejich hnízdiště, teprve díky
tomu jsem do hloubky pochopil a prožil některé verše Písma!
V zimě ten základní pohyb chůze mohou nahradit i běžky, kdy člověk „plave“ krajinou
(po rovině – při dobrém odrazu a vosku), občas supí (do kopce) a občas si jen tak „plachtí“
(z kopce – při dobrém vosku). Také rád plavu v bazénu, naposledy se mi to ale podařilo
někdy v listopadu. Rád se také setkávám s farníky a přáteli u skleničky dobrého vína, misky
16

čaje či hrnku dobré kávy a pořád je o čem povídat či mlčet. Když na nás, v celoročně tmavé
a studené táborské farní kanceláři dolehne splín a únava, pak první pomoc, o polední přestávce, nalézáme v italské zmrzlinárně či čokolatérii (Ah, dolce vita!). A teď, aktuálně, jsem
se zase vrátil ke své dávné lásce – k Mozartovým klavírním sonátám, to je úžasný kosmos
křehkosti, melancholie, strhující radosti i energie!
Co plánuješ do budoucnosti ve vikariátě?
Toužím po tom, abychom ještě více prohloubili své vztahy. Chtěl bych, abychom se na
vikariátních setkáních více společně modlili, a to i za sebe navzájem a za naše těžkosti.
Před necelými dvěma roky se nám, také především díky P. Mikulášovi Selvekovi z Milevska,
velice vydařilo výjezdní vikariátní setkání do Prahy. Letos bychom chtěli tuto zkušenost
zopakovat a rozšířit společným výjezdem do Litomyšle. Jednoduše, teambuilding je in.
Máš nějaký zážitek ze své služby?
Jeden zážitek je docela čerstvý. Váže se k výše uvedeným malým modlitebním společenstvím. Jedna úžasná farnice, starší paní, „co na srdci, to na jazyku“, z jedné z menších
farností, které si moc vážím a mám ji rád pro její akční a energickou povahu, mi volala:
„Tak, pane faráři. Chci vám sdělit, že jsme se tedy sešli nad Písmem, přečetli si ten úryvek
i to rozjímání a popovídali nad ním a společně se pomodlili a že to tedy, pro tenhle týden,
máme vodbytý.“ Já jsem nejprve zalapal po dechu, pak se musel v duchu zasmát a pak
jsem nasadil můj neobvyklý přísný tón a říkám: „Cože, tak vy mi voláte, že jste Pána Ježíše
vodbyli?“ A pak zase zalapala po dechu, chudák, ta moje farnice, ale nakonec jsem byl rád,
že ze setkání měli opravdovou radost, a tak mi ji museli, byť trochu svébytným, ale tak
lidským způsobem rychle začerstva sdělit. Jsou to prostě zlatíčka! (Jak by řekla zase jiná
úžasná farnice, také bezprostřední evangelizátorka spolucestujících v expresu do Prahy).
Co chceš vzkázat čtenářům JP?
Chci všem Šumavákům vzkázat, aby byli vděční za krásu šumavské přírody, žasli nad její
krásou jako zrcadlem Božím a chránili ji. Chci je také poprosit, aby mysleli na našeho papeže
Františka, kterého si nesmírně vážím a který je skutečným reformátorem – reformátorem
srdcí, protože jiná reforma nemá stejně naději na úspěch! A doporučuji všem k četbě knihu
o jeho životě, která mě v poslední době velice zasáhla – Austen Ivereigh – Papež reformátor
(vydalo nakladatelství Triáda).
Navíc chci prosit o naši odvahu a angažovanost ve veřejných věcech. Abychom jako
křesťané nemlčeli, když vidíme, že někdo koná zlo a ještě k němu svádí druhé. Zrovna
v minulých dnech jsme si připomínali, jak snadné je o naši svobodnou společnost přijít,
a to můžeme vůči ní a jejím nedokonalostem mít různé výhrady. Kdyby Ježíš rezignoval,
či se zalekl kříže, byli bychom ti nejbídnější lidé na světě! Ale každý, kdo už byl s Kristem
vzkříšen, má podíl na jeho Životě…
„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží
bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31).
Připravila Viktorie Předotová
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Záblatí
Záblatí dnes vnímáme jako malou zapadlou vísku ukrytou v údolí. Nicméně dříve to
bylo významné a vcelku bohaté městečko. Však se zde dolovalo i rýžovalo zlato. Dokonce
i právo hradeb tu měli. Kostel tu byl již ve čtrnáctém století a kolem něho hřbitov. Pak přišel
zákaz pohřbívat uprostřed osídlení a dnes je místo hřbitova úhledný parčík. Své bližní lidé
ze Záblatí, ale i Milešic, Řepešína a dalších osad z okolí ukládají za vsí, hned vedle školy.
Před druhou světovou válkou bylo Záblatí výrazně německé, i když v minulosti tomu
tak nebylo. To se odrazilo i na stavu hřbitova, který byl po odsunu německých obyvatel
zdevastován. Zaniklo mnoho hrobů, z nichž mnohé patřily lidem váženým a majetným.
A tak nenajdeme ani hrob, o kterém dnes budeme vyprávět a u kterého navíc nemáme
stoprocentní jistotu, že se zde vůbec někdy nacházel.
Kousek za Záblatím jsou lázně Dobrá Voda, které rovněž mají největší slávu za sebou.
A právě zde se v rodině majitele lázní Franzi Mugrauerovi, konkrétně v čísle popisném 10
patřícím k obci Petrovice, 28. března 1869 narodila dcera Johanna, a to jako šestá z deseti
dětí. Matka Augusta, rozená Böhmová, pocházela ze selského rodu z Dolních Světlých Hor.
Prvním hudebním vzděláním Johanna prošla v rakouském Linci a ukončila jej čtyřletým
studiem pražské konzervatoře. Koloraturní sopranistka, brzy přezdívaná Slavík Šumavy,
získala angažmá v pražském německém Zemském divadle a poté ve více než třiceti rolích
vystupovala na nejslavnějších scénách Německa. Několik let dokonce působila i v newyorské Metropolitní opeře, avšak znechucena intrikami se rozhodla pověsit kariéru na hřebík
a vrátila se na rodnou Šumavu. Nikoli však na záblatskou Dobrou Vodu, ale do nedalekých
Prachatic, kde u Kandlova mlýna ve vile čp. 248 vychovávala společně se starší a rovněž
svobodnou sestrou dvě osiřelé neteře. Vzdala se kariéry, nikoli však zpěvu, a tak ji nadále
mohli slyšet návštěvníci prachatického divadla či různých odpoledních čajových dýchánků.
Zemřela za druhé světové války 15. listopadu 1944 ve věku pětasedmdesáti let a její tělo
bylo zřejmě uloženo do dnes neznámého hrobu na
hřbitově v Záblatí.
Starých předválečných rovů zde moc není
a z těch, co zůstaly, zbylo často jen torzo. Avšak
nádherně upravené hroby děkana Matěje Michala,
biskupského konzistorního rady, a Patera Františka
Tilpa se spolu s hlavním křížem staly doslova centrálním bodem hřbitova.
Záblatský hřbitov byl nedávno zcela opraven,
a kdo sem vstoupí, nemůže necítit dvojí tvář minulého století. Myslím, že není mnoho míst, kde
se tak citlivě podařilo spojit úctu k mrtvé a dříve
zapovězené minulosti, s živým dneškem. Záblatský
hřbitov je vskutku zrcadlem dějin v tom dobrém slova smyslu.
JP
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Stalo se
Charita – ohlédnutí za únorem 2018
V Domě sv. Petra pro muže se konal „Kurz truhlářských
prací“, který měl na programu výrobu krmítek pro ptactvo.
Další byl „Kurz vaření - pečení“, kdy si uživatelé upekli domácí housky z celozrnné žitné mouky. Třetí akcí bylo „Sportovní
odpoledne“, věnované hraní kulečníku.
V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
se během února děti při „Duchovním programu“ navnadily
na velikonoční svátky, které jsou již za dveřmi a mohly se
dočíst spoustu zajímavých informací
o Ježíšových skutcích. Svoji kreativitu maminky s dětmi
uplatnily při výrobě
maškarních masek z balonků a lepidla a děti se vyřádily při
tančení „Zumby“ na latinskoamerické rytmy.
J. Schwarzová, FCH Prachatice
V prachatickém Neumanneu – galerii JNN v klášteře sester boromejek – se v úterý 20. 3. uskutečnilo
autorské čtení plzeňského biskupa Církve československé husitské ThDr. Filipa Michaela Štojdla z jeho knihy
„Když přicházejí andělé“, která je nyní k zapůjčení také
v prachatické farní knihovně.
Setkání bylo nejen o naději na dně, trochu o hrobnictví, focení a hledání andělů, ale především o tom, jak
znovu najít chuť do života, naději, víru a lásku.
LH
Od pátku do soboty před Květnou nedělí
se konalo tradiční diecézní setkání mládeže
v Českých Budějovicích, kterého jsme se jako
skupina Elaion také zúčastnili. Letos jsme se
nově spojili s kapelou PM z Pelhřimova a měli
jsme velkou radost, že jsme si mohli společně
zahrát. Na programu byly různé workshopy,
chvály, diskuzní skupinky, mše svatá s oběma
biskupy a v rámci setkání také byl moc pěkný
rozhovor s režisérem Jiřím Strachem. Pokud
jste setkání letos nestihli, určitě přijďte příští
rok.
JŠ
21

Pouť do Svaté země
Petra
Dnes se vydáme z Ejlatu na druhou stranu, do Jordánska. Naším cílem bude starověké
nabatejské skalní město Petra.
Projíždíme Akabou. Nebýt přísně střežené hranice, tvořila by s Ejlatem jedno město.
Je starší než Ejlat, záliv se jmenuje po ní. Je to rušný obchodní přístav. Jordánsko nemá
jiný přístup k moři, než právě zde. Turistické zajímavosti jsou podobné jako v Ejlatu: pláže s křišťálově čistou vodou, nádherně zbarvené korálové útesy, Archeologické muzeum,
akvárium. Hlubinné sladkovodní prameny učinily z Akaby odedávna důležitou zastávku
karavan na obchodních cestách mezi Egyptem, pobřežím Středozemního moře a Arábií. Ve
3. století před Kristem se dostala pod kontrolu Nabatejců. V roce 106 po Kristu se jí zmocnili Římané a v roce 630 muslimové. Tehdy se stala významným bodem poutí do Mekky.
V 11. století ji nakrátko obsadili křižáci, ale pak zůstala dlouho opuštěná. Od 16. století
ji ovládali mamlúci z nedaleké pevnosti. Za 1. světové války byla dobyta vojsky Lawrence
z Arábie.
Pokračujeme v cestě na severovýchod po dálnici Desert Highway. Průvodce nás seznamuje s dějinami Nabatejců, národa, který v tomto nehostinném kraji kdysi vytvořil mocnou
říši: byli nejspíš aramejského původu, jejich pravlastí byla severovýchodní Arábie. Byli to
tvrdí, odhodlaní a důvtipní kočovníci a chovatelé ovcí. V poušti přežili díky cisternám,
které si vyhloubili do skal a v nichž se udržela vzácná dešťová voda i v nejsušších měsících.
V 6. stol. před Kristem se začali stěhovat na západ a usadili se v Petře. Jako dobří obchodníci
rychle rozpoznali výhodnost její polohy na obchodních cestách z východní Asie a Arábie do
Středomoří, po nichž se přepravovalo koření a vonné látky. V 1. století před Kristem ji učinili centrem bohatého a mocného království, rozkládajícího se od Damašku na severu až k Higru v saúdskoarabské
poušti a k Avdatu, Mamšitu a Šivtě v Negevu. V té době
měla až 40 tisíc obyvatel. Klíčem k úspěchu byla schopnost
shromáždit a uchovávat vodu. Jedním z jejich nejproslulejších králů byl Areta IV. (9 př. Kr. – 40 po Kr.), o kterém se
zmiňuje sv. Pavel v souvislosti se svým útěkem z Damašku
(srv. 2 Kor 11,32). Jeho dceru měl za manželku tetrarcha
Herodes Antipas, kterého známe z příběhů o Kristově utrpení. Víc než ji však miloval Herodiadu, manželku svého
bratra Filipa, a její dceru Salomé; na jejich popud nechal
popravit sv. Jana Křtitele.
Po smrti Arety IV. upadala nabatejská říše stále více do
závislosti na Římanech, až v roce 105 po Kr. byla z nařízení císaře Trajána přeměněna na římskou provincii zvanou
Arabia Petraea. I přes ztrátu politické samostatnosti kulPokladnice v Petře
22

tura Petry ještě po určitou dobu vzkvétala. Přesun obchodu z pevniny na moře a dvě ničivá
zemětřesení ve 4. a v 8. století po Kr. však město nakonec přivedly k zániku.
Dějiny Petry začaly ovšem dávno před příchodem Nabatejců. Byla založena asi r. 1000
př. Kr. Edomity, potomky Izákova syna Ezaua. V biblických textech se nazývá Sela, to je
hebrejsky „skála“ (srv. např. Sdc 1,36 a hlavně Iz 16,1 a 42,11). Slovo Petra je řeckým překladem biblického jména. Arabové jí říkají vádí Músá (Mojžíšovo údolí). Jedna ze starých
tradic ji totiž ztotožňuje s oázou Kadeš-Barnea, známou z doby putování Izraelitů z Egypta (Nm 20n.). Moderní biblisté to ovšem považují za velmi málo pravděpodobné. Přesto
poutníci hojně navštěvují domnělý Árónův hrob na blízké hoře Džebel Harun (1396 m
n. m., asi dvě hodiny chůze jižně od Petry).
Místo, kde město vzniklo a vzkvétalo, se podobá amfiteátru obklopenému vysokými
strmými útesy. Zatímco z východu na západ měří něco přes 800 metrů, ze severu na jih je
jen z poloviny tak dlouhé. Obvykle vyschlé řečiště vádí Músá protíná prostorné údolí, kde
se rozkládala obytná čtvrť. Okolní skalní stěny – v některých místech až 300 metrů vysoké
– připomínají gigantické divadelní kulisy neskutečné krásy. Nabatejci je využili k vyhloubení mnoha hrobek a obydlí. Na vrcholech okolních útesů se nacházelo několik posvátných
okrsků a pevnůstek, které střežily přístupové cesty do města.
Kousek za prvními skalními památníky se údolí mění v jedinečnou, velmi úzkou strž,
zvanou al-Sík, sevřenou mezi dvěma sráznými skalními stěnami dosahujícími výšky až 180
metrů. Vine se v délce 4 kilometrů a v některých místech je jen něco přes 3 metry široká.
Podél obou skalních stěn vedly akvadukty, které přiváděly do Petry vodu. Byly zhotoveny
z terakotových trubek uložených do hlubokých žlabů vytesaných do skály a probíhajících
po celé délce al-Síku.
Al-Sík působí tajemným dojmem. Na několika místech se jeho stěny rozevírají a vytvářejí jeskyně a prostory, jež kdysi sloužily jako přístřešky a tábořiště pro příchozí karavany. Asi
v polovině cesty rokle náhle mění směr. Tady se tyčí Pokladnice (al-Chazna), hrobní skalní
chrám, jenž nemá ve světě obdobu. Název má kořeny v beduínském folklóru: Beduíni věřili,
že ji vykouzlil velký čaroděj, který do její vázy vložil poklad. Průčelí je 40 metrů vysoké
a 25 metrů široké a je rozčleněno do dvou podlaží. Odborníci se domnívají, že ji navrhli
stavitelé pozvaní z helénistického Blízkého východu. Od Pokladnice vede cesta k Vnějšímu Síku, který po obou stranách lemují hrobky všech velikostí. Na konci Vnějšího Síku,
uprostřed okázalé nekropole, se nachází antické divadlo. Jeho výstavbu zahájili Nabatejci
a pokračovali v ní Římané.
Za divadlem se Vnější Sík otevírá do široké roviny. Uprostřed ní jsou roztroušeny rozvaliny obytných čtvrtí. Z významného města, které kdysi vyplňovalo celé údolí, se dochovalo
jen o něco málo víc než fragmenty hlavní třídy (Cardo maximus) a několik nedalekých
budov. Velkolepé římské cardo bývalo hlavní tepnou Petry, lemovanou trhy, a vedoucí k nejposvátnějšímu chrámu – Kasr al-Bint. Tato stavba, stejně jako všechny důležité objekty
v okolí, nesla okázalou výzdobu. Na zdech a schodech dodnes vidíme stopy po zdobených
štukách a mramorovém obkladu.
Mohli bychom tu být několik dní a stále by bylo na co se dívat – turistické průvodce
obsahují podrobný popis jednotlivých staveb, včetně hypotéz o jejich využití v různých etapách dějin. Ale tolik času nemáme. Ještě tu noc, za hluboké tmy, se vracíme zpět do Izraele.
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Aleny Kadochové
Narodila se jako Alena Falářová v roce 1935 v Kašperských Horách do rodiny českého
menšinového učitele. Již následující rok se Falářovi stěhovali do Vimperka, kde vyjma dvou krátkých období žije se svým manželem dodnes. Vystudovala zdravotní školu ve Strakonicích a třicet dva let pracovala ve vimperské nemocnici jako zdravotní sestra, v důchodu pak tamtéž jako
uklízečka.

Do Vimperka jste s rodiči přišla v roce 1936, ale hned po dvou letech jste museli
město nedobrovolně opustit…
Táta byl učitel, menšinový. Pomáhal zakládat české menšinové školy v okolí, a tak byl
Němcům trnem v oku. Proto jsme museli v roce 1938 odejít. Byly mi tři roky, tak si toho
moc nepamatuji. Jen že nás dědeček na žebřiňáku v noci stěhoval do Čkyně.
Kde jste tam bydleli?
Pro uprchlíky tam postavili dům, kterému se dodnes říká „uprchlák“. My jsme ale bydleli
u Koubů. Nábytek jsme měli uskladněný na půdě a rodiče museli mít v posteli mezi sebou
lavor, protože jim pršelo do postele. Po roce jsme se pak stěhovali do novostavby k Václavíkům. Pamatuji se, že když přišli Američani, vítala jsem je cukrovím. Válečným, bez másla
a s minimem cukru.
Po válce jste se opět vrátili?
Nejdříve se vrátil otec, který nastoupil jako učitel hned prvního září. My jsme se stěhovali do domu, ve kterém bydlíme dodnes, ale až v říjnu, protože zde sídlilo velitelství nějaké
roty americké armády. Předtím tu bydlel německý učitel, který snad padl u Sevastopolu.
Přeskočme tři roky a zastavme se u února 1948. Jak si na tu dobu vzpomínáte?
Chodila jsem do dnešní „Masaryčky“. I táta tam učil. Ono se toho navenek tolik převratného nedělo. Nebo spíše bylo krátce po válce a lidi tady v pohraničí byli zvyklí na změny
a zmatky a revoluční události. Taky jsem byla holka a o spoustě věcí neměla tušení. Ale to
víte, že jsme zaznamenali takový divný strach u lidí. O spoustě věcí se šuškalo, doma nám
říkali, že o tom či onom nesmíme mluvit. Na ruštinu jsme měli jako učitele Ozarčuka. Byl
to myslím Rus. Žil tu s rodinou. A najednou zmizel. Nikdo neví, kam a proč. Prostě v pátek
nepřišel do školy, byt byl prázdný. Ve škole se to přešlo mlčením.
A onen velký proces v „Liďáku“…
Byl to velký proces. Farář Wolfgang Jileček nás měl na náboženství. Dostal pět let. Manžel paní Vondráškové, kterou jsme znali, dostal doživotí. Byly navrženy i tresty smrti. Vy24

šlo o tom několik knížek.
Pana Hurta, co bydlel kousek odtud, chtěli zatknout
v parku, ale podařilo se
mu utéci. Jeho rodina se
pak musela odstěhovat.
Mladí kněží, Fořt a další,
utekli za hranice. U Vodníku se našly nějaké mrtvoly a chtěli to na ně hodit.
Hned několik lidí je varovalo, a proto na nic nečekali a utekli. Takže on to
byl shluk událostí, které
jsme všichni vnímali, ale
nemluvili o nich. Nebo jen
šuškandou, ne veřejně.
A ve škole?
Pamatuji se, jak jeden učitel pořád kladl takové provokativní otázky. Třeba když utekla
Aja Vrzáňová, tak se mě ptal, jak bych se zachovala já v její situaci. Když jsem mu řekla, že
asi stejně, tak přestal.
Zájem byl i o vaši rodinu?
Měli jsme strejdu v Brně, ten se zapojil do protistátní činnosti a zavřeli ho. Ale ještě
než ho zavřeli, u nás doma, když byli všichni v práci a já ve škole, tak babička, která byla
doma, šla do kuchyně a tam pod stolem u zdi cizí chlap. Prý tu kontroluje uzemnění, ale
montoval tam odposlouchávací zařízení. Druhá teta, jeho sestra, která bydlela s námi, jela
do Brna, aby strejdu varovala. Pak se proto musela vystěhovat z Vimperka do Pelhřimova.
Jindy zas přišli policajti za tátou, že musí u nás v bytě nainstalovat zařízení na odhalování
vysílaček. Zrovna v mém pokoji. Viděla jsem je tam, když jsem si musela jít pro noční košili.
Ale problémy byly kvůli maličkostem. Táta si koupil Rudé právo a prohlásil, že zas bude
papíru na záchod. A byly nepříjemnosti.
Co si ještě vybavíte při vzpomínce na ta léta?
Třeba jak jsme stavěli Lipno. Byli jsme druhá brigáda. První před námi stavěla ubikace
a my, samé holky, jsme kopaly ve skále vodovod. Nebo Boží tělo ve Vimperku, kdy byla demonstrace. Na zámku, kde maminka pracovala jako kuchařka, vyskočil nějaký chlap z okna
a zabil se. Ale to víte, je to dávno a jsou to už takové střípky, už si toho moc nepamatuji.
Ale i tak je toho dost. Děkuji za vyprávění, čaj a buchtu a přeji již jen samé pěkné vzpomínání.
Jaroslav Pulkrábek
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Hlasujte pro Markétu
Mgr. Markétu Grillovou přihlásily děti z náboženství do soutěže Duhové srdce
o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství. Soutěž je vyhlášena už třetím rokem
televizí NOE a časopisem Duha. Hlasovat můžete do 12. května na www. mojeduha.cz/clanky/Duhove_srdce.
O Markétce:
Markétka je katechetkou ve Lhenicích. Působí tedy především jako učitelka náboženství
na zdejší základní škole. Její hodiny jsou vždy interaktivní, zajímavé, zábavné. Některé
hodiny obzvláštňuje hostinami dle určitých svátků, jako jsou velikonoční nebo vánoční.
Na její skvělý nekvašený chléb se těšíme každým rokem. Každoročně stanujeme, hrajeme
divadelní představení v kostele, vyrábíme velikonoční výrobky, které za symbolickou cenu
nabízíme po mši svaté ostatním spolufarníkům. Také s Markétou pořádáme Mikuláše pro
menší děti, tříkrálové sbírky, chodíme na výlety, zejména po okolí Lhenic. Mimoto Markéta
v rámci běžného vyučování na základní škole probírá při svých přednáškách různá biblická
témata i s ostatními dětmi, které na náboženství nechodí. Pro dospělé pořádá biblické hodiny na faře. Je o ně velký zájem. Podílí se na mnoha akcích, např. při Noci kostelů každoročně vystupuje se zajímavým příspěvkem. Pomáhá s organizací vikariátních a diecézních
poutí, samozřejmě nás na nich doprovází. Je až neuvěřitelné, kolik toho Markéta pro nás
dělá. Markéta je skvělý člověk, má přirozenou autoritu, zároveň ji děti mohou brát i jako
kamarádku. Proto ji mají všichni rádi.
Příhoda s Markétou:
Jednou jsme byli s „nábíkem“ stanovat. Vyráželi jsme od nás ze Lhenic do Příslopa.
Čekalo nás asi 7 km chůze. Celou cestu jsme hráli naučnou hru, plnili různé úkoly. Po splnění každého úkolu jsme dostali písmena, ze kterých jsme postupně skládali řešení. Hra
nás velice bavila. Zanedlouho jsme dorazili na místo stanování. Stanovali jsme na zahradě
u Nevšímalových, jejichž dvě děti také chodí na náboženství. S postavením stanů nám
Markéta pomáhala. Když bylo hotovo, tak jsme naskákali do bazénu. Jeden z žáků našeho
stanování se trochu zapomněl a nechal si na ruce hodinky. Zjistil to až po chvíli. Začal
panikařit, protože si nebyl jistý, jestli jsou vodotěsné. Hodinky fungovaly, tak si je uklidil
do batohu. Navečer pro nás Markéta připravila špekáčky, které jsme si opékali. Menším
dětem pomáhala. Večer neměl chybu, Markétino dokonalé kuchařské umění nepatrně narušil pouze fakt, že jeden z mnoha špekáčků, které opékala pro malé děti, jí spadl do ohně.
Markéta lovila špekáček v ohništi tak dlouho, dokud ho nezachránila. Ona totiž nikdy nic
nevzdává. Druhý den jsme se vydali na cestu zpět. Během cesty se
náš zapomnětlivý kamarád začal shánět po svých hodinkách. Protože je nenašel, tak si myslel, že si je zapomněl na místě, kde jsme
přespali. Chtěl se pro ně vrátit. Markéta však zachovala chladnou
hlavu, oba prohledali jeho batoh a hodinky v něm objevili. Výlet tedy
skončil úspěšně. 
(Uvedené texty napsali do přihlášky

Janča, Marťas, Markétka, Vojta a Fanda.)
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Velikonoční doba
Tajemství velikonoční radosti
Nedávno jsem musela doporučit malou Klárku na
operaci obou očí. V nemocnici s ní byla její maminka. Po návratu domů mi maminka dítěte vyprávěla:
„Bylo to hrozné. Na sál mi odvezli 3letou Klárku jako
zdravé dítě. Po operaci se mi vrátila jako bez života.
Po probuzení z narkózy zjistila, že nevidí, neboť obě
oči měla zavázané. Od narození viděla – a najednou
tma. Nechápala to, byla zmatená. Marně jsem jí říkala, že tento její stav je přechodný, že až jí obvazy z očí
sundají, opět uvidí. 3letému dítěti to nevysvětlíte.
Byly to krušné 2 dny. Nedokážete si představit tu její
obrovskou radost, když jí třetího dne obvazy z očí sundali a ona opět uviděla…“
Při jejím vyprávění jsem si uvědomila, že něco podobného museli prožít také Ježíšovi
učedníci. Nejprve žili s Ježíšem, měli „Světlo svého života“, ale po Ježíšově ukřižování
a uložení do hrobu jej již neviděli. Nechápali, co se stalo… A pak ta jejich obrovská radost,
když se setkávají se vzkříšeným Pánem! Veliká bolest a pak veliká radost Marie Magdalské,
když v zahradníkovi poznává svého Pána. Ježíš jí řekl: „ Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky
„Rabunni“, to znamená „Mistře.“ (J 20, 16) V tomto setkání s Pánem prožívá Marie Magdalská nádhernou radost, své vzkříšení.
Také učedníci na své cestě do Emauz plni smutku rozmlouvali o Ježíšově ukřižování.
Nerozuměli tomu, co se stalo. Vzkříšeného Pána poznávají až při Eucharistii. Když byl spolu
s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho.
(Lk 24, 30-31)
Ježíš se zjevuje učedníkům také v Jeruzalémě. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
(J 20, 20) Apoštol Tomáš tenkrát nebyl s nimi a nevěřil jim. Ježíš však přichází mezi své
učedníky znovu. Představuji si, jak obrovskou radost musel Tomáš prožít při svém setkání
se vzkříšeným Pánem. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj
vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány
v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „ Můj Pán a můj Bůh.“ (J 20, 26 -28)
Setkání se vzkříšeným Pánem rozšiřuje srdce a naplňuje nás tou krásnou, velikonoční
radostí. A kde se s Pánem mohu setkat? Bůh je všude – v denním světle i ve hvězdné noci,
v kráse i vůni růží, v úsměvu dítěte, v blaženosti i utrpení, ve všech rytmech našeho srdce…
Matka Tereza ve své knize Myšlenky na každý den říká: „Pamatujte vždy na to, že Ježíšovo
utrpení končí radostí jeho vzkříšení. Když tedy cítíte ve svém srdci Kristovo utrpení, pamatujte, že musí přijít vzkříšení, že musí zasvítit radost Velikonoc, a tedy nedopusťte, aby vás
cokoliv naplnilo smutkem, který by vám dal zapomenout na radost zmrtvýchvstalého Krista.“ „Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (J 16, 22)
MUDr. Milena Voldřichová
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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 opět jeden šikovný student z Hlásné Lhoty u Záblatí

Daniel Turek
Moje cesta na kůr byla vcelku přímá. Ve druhé třídě jsem začal hrát na klavír u paní
učitelky Peškové v prachatické hudební škole. Po čtyřech letech hraní se mě má učitelka
zeptala, jestli bych se nechtěl něco málo naučit na varhany. Byla to dost zajímavá nabídka
a varhany pro mě byly v té době velký a tajemný nástroj, a tak jsem řekl ano. Vůbec jsem netušil, že jsem tím spustil něco v mém životě hodně velkého. Moje učitelka se na budějovické
konzervatoři dále vzdělávala, a to v oboru varhany a improvizace, a jelikož byla v pátém
ročníku studia, potřebovala modelového žáka. Tímto „pokusným králíkem“ jsem se stal já,
a tak jsem ve svých jedenácti letech začal dojíždět jednou za čtrnáct dní do Českých Budějovic na konzervatoř. Ty začátky byly opravdu těžké, ale školní rok skončil a paní učitelka
Pešková ukončila studium. Mě to ale začalo bavit, a tak jsem se domluvil s paní profesorkou
Svobodovou, která mě učila na varhany na konzervatoři i v dalším roce.
V tomhle období jsem hrál na keyboard při mších v Záblatí, kde byl knězem Petr Hovorka. Díky Petrovi jsem i začal hrát i na opravdové varhany při mších. Petr byl pro mě člověk,
který mě v tom hodně podporoval a dokonce jsem od něj dostal svůj první doprovodník
ke mším.
Paní profesorka Svobodová nebyla křesťan, takže mi nemohla pomoci v liturgické hudbě. Proto jsem další rok změnil na konzervatoři učitele. Byl jím pan profesor Šmolík, regen-
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schori při plzeňské katedrále. Když jsem se to dozvěděl,
byl jsem celkem překvapený, protože jsem od paní učitelky
Peškové slyšel, že je opravdu dobrý a přísný. Naštěstí jsem
si s ním opravdu sedl a byl jsem vděčný za všechno, co mě
učil. I trénink začal být intenzivnější, začal jsem dojíždět
do Českých Budějovic každý týden na dvě hodiny. Hra na
varhany už neobsahovala jen hraní, ale můj obor se rozšířil o improvizaci a zpěv. Probírali jsme liturgické zpěvy
jako např. žalmy, naučil mě je dobře zpívat a vysvětlil mi
i jejich liturgický význam. Ve studiu na konzervatoři jsem
pokračoval, i když jsem studoval na střední škole v Písku.
V Písku jsem chodil cvičit do děkanského kostela a začal
hrát na studentských mších. Tam bohužel v současnosti
nehraji, jelikož mi to nedovoluje moje škola, která končí
dost pozdě. Když je ale potřeba tak někdy zahraji, ale není
to pravidlem.
Moje začátky v hraní při mších byly hrozné. Byl jsem celý den ve stresu a mnohdy jsem
ani nevěděl jistě, jestli se hraje Gloria a tak. Ale díky podpoře P. Petra Hovorky jsem to zvládl
a teď hraji v Záblatí pravidelně a někdy zaskakuji v Prachaticích na nedělních mších a hraji
i v hospici na pravidelných vzpomínkových setkáních. Pak hraji nárazově i v jiných kostelích, protože mě P. Bohouš Richter, který tato setkání vede, dostatečně vyškolil. Jednou
jsme totiž vyrazili za babičkou do Zlivi a zastavili jsme se v Pištíně na mši svatou. Úplnou
náhodou tam zrovna neměli varhaníka, tudíž jsem byl osloven, zda bych jim tam nezahrál.
Od té doby si už vozím kamkoliv s sebou doprovodník a žaltář. Tímhle způsobem jsem si
zahrál už ve více než v sedmi kostelích.
Díky tomu že jsem začal takhle hrát na více místech, jsem byl osloven Martinem Vanáčem z prachatické kapely Elaion, zda bych nechtěl hrát v Backspace bandu, což je kapela,
která hraje na Entercampu – letním křesťanském táboře, který probíhá každé prázdniny
na Ktiši. Hodně mě to bavilo, tak jsem se hned poté stal i členem Elaionu, který doprovází
dětské mše, chvály, nebo třeba diecézní setkání mládeže.
Díky varhanám jsem začal i jinak prožívat mši, žalmy se staly pro mě přínosnější a i texty
písní ke mně začaly hlouběji promlouvat.

Pouť ke sv. Vojtěchu
Všichni jsou srdečně zváni na tradiční pouť ke sv. Vojtěchu na Lštění v neděli
29. dubna 2018 od 10:30 h. Letos ji bude celebrovat jako host sekretář biskupa
P. David Mikluš, který bude také na závěr udělovat své novokněžské požehnání.
Předchozí sobotu 28. 4. se na toto místo vypraví jako obvykle pěší poutníci
z Malenic a Volyně. Mši sv. k oslavě sv. Vojtěcha v odpoledních hodinách zakončí
společným opékáním špekáčků u místní fary.
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Svědectví radosti
Po delším čase opět otevíráme radostné dopisy, zaslané SM. Sebastianě známým sester boromejek, konvertitou z Prahy.
Započal jsem s ALFA kurzy v boromejském klášteře v Praze-Řepích. Jedná se o skupinu
asi dvaceti lidiček. Překvapilo mě, že jsem odhadem „nejmladší“ z celé skupiny. A zajímalo
by mě, kde jsou mladí? Třeba ALFA kurzy nepotřebují a vše se učí ve školách? Netuším.
Co mě překvapilo: Z té skupiny jsme asi čtyři, kdo jsou hledající. Zbytek na mě působí, že
to pojali spíše jako zvědavost. Proč tak usuzuji? Po ALFA kurzu byla „skupinová terapie“
v kruhu. A já si poslechl ostatní účastníky kurzu. Co je pro mě velmi důležité, že zazněly
desítky otázek týkajících se víry, které slouží jako moje duševní potrava. Mám celý týden
nad čím přemýšlet. V každém případě doporučuji ALFA kurzy každému, kdo hledá. Již po
prvním setkání cítím radostný pocit kdesi u srdíčka.
Dovolil jsem se na dnešním kurzu Alfa, kdo by se byl
ochotný vyfotit pro potřeby prachatického časopisu.
Všichni, kdo jsou na fotografii,
souhlasili se zveřejněním. Já
klečím v popředí a hned nade
mnou MUDr. Marie Svatošová
(nad mým pravým ramenem
v černém svetru), vedoucí kurzu ALFA, ale zejména zakladatelka prvních hospiců v ČR…
Těším se na další setkání.
Posílám vřelé pozdravy do Prachatic. Děkuji a těším se na výtisk.

Petr =Šimon = nevěřící Tomáš.
Dobrý den, ahoj, dovolím si, já nehodný, popsat růženec. Poprvé jsem viděl růženec jako
náctiletý kuk za dob hlubokého míru, kdy jsem jel rychlíkem v neděli odpoledne z Brna. Proti mně seděl pán středního věku ve flanelové kostkované košili a započal se modlit růženec.
Já usoudil, že se zbláznil. Dospělý pán si hraje s korálky na šňůrce! Kde bych já mohl zjistit,
co to dělal a k čemu to dělal? Byl jsem v té době aktivní pionýr a byl jsem přizdoben nejedním odznakem s V.I. Leninem. Už si nevzpomínám, kde jsem se dozvěděl, k čemu růženec je.
Co mi nyní vadí, je taková divno-móda, přijde mi to jako modlářství, když si někdo růženec pověsí na zpětné zrcátko osobního automobilu. Při vší úctě k růženci, zde může být
dokonce nebezpečný, neboť se může mihnout řidiči ve výhledu v tu nejnevhodnější chvíli.
Z čistě fyzikálního a optického hlediska. Já hlasuji pro to, aby růženec byl umístěn (pokud
už musí být umístěn) někde mimo zorné pole řidiče.
Ale ke mně samotnému. Odříkání růžence je doba zhruba 30 minut. Záleží asi na situaci, náladě, ale průměrně to těch 30 minut bude. Z pohledu naprostého atheisty se může
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zdát, že je to, teď mě nechytejte za slovo, čas, který bych mohl strávit produktivněji, třeba
škrábáním brambor nebo žehlením…?
Já jsem již psal, že jsem v listopadu 2015 nebyl ještě na růženec připravený a odmítl
jsem jej. Na přelomu jara-léta 2016 jsem u františkánů ucítil, že již mohu, lépe řečeno,
smím růženec přijmout.
Hlavní důvod, proč píšu tento odstavec, je ten, že jsem si při postupném učení a používání růžence povšimnul, že zde dochází (alespoň u mě) k takovému těžko popsatelnému
přepnutí mysli. Nevím, zda mi to vůbec přináleží popsat. Ale jedná se o kombinaci pocitů
zpomalení, důvěry, míru, pokory, laskavosti, pozornosti, vděčnosti, jistoty? Nalezli bychom
dozajista mnoho dalších slovíček k popsání daného stavu. Rozhodně si však již nemyslím,
že by to pro mě byl čas, který bych mohl raději věnovat výše zmiňovanému škrábání brambor. Jak jsem se již zmínil, pocitově je to takové velmi pevné lano hozené shůry.
Závěrem bych rád dodal, že zatím se nemodlím růženec zpaměti, ani že se jej nemodlím
každý den. Ten pocit, že bych měl sáhnout po růženci, již poznám. Nechávám se proto vést
a přijímám všechny tyto dary s otevřeným srdcem a velkou pokorou.

Malý slovníček církevních pojmů
I

mmaculata
je jeden ze vznešených titulů Panny Marie, který znamená “Neposkvrněná”. (Macula
= skvrna, kaňka; maculata = poskvrněná, pošpiněná; immaculata = neposkvrněná). Panna Maria je totiž uchráněna ode vší poskvrny hříchu, byla uchráněna dědičného hříchu
a v jejím srdci nikdy nebyl ani sebemenší sklon ke hříchu. Její čistotou získávají křesťané
mocnou ochranu a Zlý se jí velmi bojí. Tento titul také označuje mariánský časopis Immaculata, který je inspirován dílem polského františkána P. Maxmiliána Kolbeho, velkého
ctitele Panny Marie.

I

nstalace
znamená ve specifickém smyslu slova uvedení určitého kněze do funkce kanovníka, do
„štaly”. Štalí se míní jedna strana chóru v kněžišti biskupského chrámu. Instalací se stává
kněz kanovníkem, členem kapituly. Ta je poradním sborem biskupa a má dávat příklad
důstojně slavené liturgie (ať mše svaté či breviáře). Jedná se tedy o skutečnost, která se
netýká pouze počítačů, ale i Církve.

I

ntence
je úmysl, který má každý kněz, když slouží mši svatou. Lidé – ať živí či zemřelí – nebo
potřeba, na kterou kněz při mši sv. pamatuje, mají zvláštní podíl na dobrech mše svaté. Ta
je totožná s obětí našeho Pána Ježíše na kříži a odtud čerpá svou sílu. S tím rozdílem, že při
mši svaté se Pán obětuje nekrvavým způsobem. Užitek z každého slavení nejsvětější oběti
má ovšem také Církev jako celek, celebrující kněz a všichni přítomní věřící.
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Jubilejní rok
Pokračování vyprávění z minulého čísla JP
V roce 1917 podává pradědeček přihlášku do legií a je zařazen do 8. střeleckého pluku
slezského, 10. roty a 2. čety. Rok 1918 v jeho zápiscích chybí.
Ale v roce 1919 popisuje, že se nachází v Mariinsku na Transsibiřské magistrále. Daří
se mu již lépe, ale je stále ovládán touhou po domově, která stále není naplněna. Zajímá se
o to, jaké je to teď doma. Co dělají jeho kamarádi, kteří na vojnu nešli? „A co Matěj Bártů,
není již ženatý? Ať ještě počká a já mu půjdu za mládence. Ten to chytl nejlepší. Celou válku
doma. Půjde zas teď a my půjdeme prohánět holky. Psal mi totiž do zajetí, jak proháněl
holky a já to psaní dostal právě v boji o Nižní Tagil. Tehdy jsem shledal, jak každý má jinou
dráhu života. Jeden se raduje a druhý se dívá smrti vstříc.“
Píše, že pokud je člověk v cizině, tak i kdyby měl hrnce plné masa, bude nešťastný. Stále
čeká, že už bude moct jet domů. Těší se, že uvidí svou rodinu, rodnou vesničku a „celé naše
Čechy, svobodné Čechy“.
Trápí ho boje o Těšínsko. „Teď se mi zdá, že zas prohrajeme Těšínsko, ale my ho Polákům
nenecháme. Jen kdyby jsme byli již doma, nešlo by jim to tak hladce,“ píše v říjnu 1919.
„Stále se připravujeme na odjezd, ale pořád nás „houpou“, jak sám píše. „Žádný, kdo toto
neprožije, neví, co je domov a touha po něm. Jedině tehdy, je-li člověk několik let odtržen od toho,
co mu bylo drahé. Jak rád bych pracoval na poli a večer trávil s vámi na milé besedě. Dočkám se
toho? Ano, musím se toho dočkati.“ Tak to jsou jeho slova ze Sibiře roku 1919.
V roce 1920 popisuje situaci jako velmi nahnutou. „Bolševici zezadu a Semenovci zepředu.
A každý chce se teď pomstít Čechoslovákům. Ale my si cestu na východ uděláme. Právě naši vzali
bojem celou dráhu kolem Bajkalu až do Verchně Udinska. Jsme si jisti, že se do Vladivostoku
dostanem,“ zaznívá bojovně z jeho dopisů. Stále je ale potřeba hlídat koleje, ale také mosty,
přes které se mají dostat domů. Začátkem listopadu 1919 se těší, že už bude doma na vánoce. Bohužel až ty další vánoce bude doma se svou rodinou.
Teprve později se dávají pro něho věci do pohybu. V dubnu 1920 popisuje své sestře
situaci na magistrále. „Píší pořád v novinách, že Čechoslováky ochraňují na cestě. Ve skutečnosti
však oni nejvíce zdržují náš pohyb. My se jich neprosíme, aby nás oni ochraňovali. Nám nikdo nic
nedělá, a kdyby dělal, tak se dovedeme ubránit sami. Dopravu na celé této dráze řídíme sami.
Když budou lodě, tak za týden můžem již být na moři. Bude to ještě dlouhá cesta, 20 000 verst
mořem. Ale přece již ta poslední na cestě domů.“ (To už je dopis se znakem YMCY. Do té doby
byly dopisy dopravovány přes Červený kříž.)
Až v květnu přichází příkaz, kdy opustí Vladivostok a budou pokračovat přes Kanadu.
V neděli 6. června 1920 brzo ráno se naloďují ve Vladivostoku na loď M.S. Dollar. Je to
loď stavěná roku 1917 v Nagasaki v Japonsku, která převážela v té době největší množství
cukru.
Přesně v půl sedmé večer se odráží od břehu, na kterém stojí velké množství lidí, jak
ruských, čínských a našich. „Dlouho viděli jsme jejich kývání kapesníky a praporky. Byl jsem
dlouho na palubě. Pomalu se ztrácí ruské břehy z dohledu. Moře je klidné.“
Hned druhý den je ale potká silná bouře „Tajfun“, která loď řádně pohoupá a mnoho lidí
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„krmí ryby“. Večer okolo lodě proplouvají fosforečné ryby, které svítí ve
vodě jako svatojánské mušky. Na palubě probíhají koncerty, čtou se knihy, sledují kino, poslouchají rádio. 20. června večer vidí v dálce světla. To
je již Amerika. Hned druhý den ráno vidí z obou dvou stran lodi ostrovy
a projíždějí okolo několika majáků. V 11 hodin zastavili u přístavního
města Viktoria na ostrově Vancouver. Zde musí projít kontrolou, jestli
není na lodi epidemie, a teprve poté je pouští dál přímo do přístavu Vancouver. Tam přijíždí druhý den ráno v půl osmé.
Město Vancouver udělalo na pradědečka velký dojem. Píše: „Město se
rozprostírá po obou stranách zálivu a je pěkně vystavěné. Má veliké loděnice
a mnoho továren. Přivítali nás mnoha prapory, na palubě hrály tři kapely.“
Ihned po vylodění začali američtí dělníci vykládat kufry z lodě rovnou na
vagon. Přichází mnoho místních Čechů, kteří je chtějí pozdravit a poptat
se na známé. Dostávají dárky od Kanadského červeného kříže. Poté se
jdou podívat po městě. Pradědečka uchvacují vysoké desetipatrové domy a hustá tramvajová síť. Všude je vítají s potleskem. Dávají jim pivo a pohledy, čokolády, cigarety. Pradědeček
má z toho velikou radost, ale už si začíná připadat jako žebrák. Říká, že všude, kam přijdou,
tak jim něco dávají. Vždyť oni by se bez toho už obešli, kdyby to tak dali radši potřebným.
Stále má ale na paměti, že je v cizině a dárky se přece neodmítají.
Ještě týž večer vyjíždějí v pěkně zařízených vagonech z Vancouveru. Mají namířeno
do Quebecu. Překvapuje je rychlost místních vlaků. „Jeli jsme až šílenou rychlostí 85 km za
hodinu“. Ráno se probouzí už v horách. Projíždí mezi vysokými horami a pořád podél řeky.
„To byla podívaná. Tu se řítí vodopád z výšky dvaceti metrů, kde pak dělá jezírko, z kterého opět
jde vodopád druhý atd. Dráha se mezi kopci vine jako had. Spousty tunelů a mostů.“
Nejdřív vidí hlavně hory, ale pak už jsou vidět pole, louky i pěkné vesnice. Jsou vidět
farmy, které pradědečka jako zemědělce samozřejmě zajímají. „Elektrika byla zařízená na
každou farmu. Kde jsem viděl orat, tak jenom s motorovými pluhy. U každé farmy mnoho hospodářských strojů a dva tři automobily.“
Čtvrtý den ráno přijíždí do Vinipegu. Zde na ně čeká mnoho místních Čechů. V novinách
o nich píší jako o svých nejlepších spojencích. Odtud pak jedou severní pacifickou drahou.
Krajina kolem je mnohem pustší a divočejší než na Sibiři. Na jedné stanici vidí původní
obyvatele – indiány. Zvědavě se navzájem prohlížejí. Na další stanici na ně čekají místní
a vítají je. Dávají jim různé knihy a časopisy. Šestý den večer konečně přijíždějí do Quebecu
a odtud jedou 16 mil severně do městečka Valcartier. Zde jsou ubytováni pod plátěnými
stany. Musí čekat, až budou moct zase vyplout. O zábavu je postaráno. Probíhají zde různé
fotbalové zápasy. Jedou se podívat do Quebecu na výlet, pak do Ottawy a Montrealu. Ale
pak domů, domů, domů.
A tak mimoděk při této vzpomínce vyrůstají v hlavě různé myšlenky. Co potom? Jak se
zařídit? 4. července 1920 píše svým rodičům a sestře: „Nemyslete si však, že snad mám strach
ze života. Ani trochu ne. Naopak. Já se těším na něj! Ovšem je otázka, jak se zařídit, aby si člověk
našel cestu lepší pro sebe a své blízké. To já luštit sám nebudu a poradím se pak s vámi. Až jak vy
se na to budete dívat. Zatím na Zdar. Váš Josef.“
Vypráví Jaroslava Vinšová, Prachatice
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
Zpytování svědomí
„Umejt, vyčurat, pomodlit a jít spát.“
Také vám to říkali rodiče každý večer, když jste byli
malí? Byla to dobrá škola – škoda, že tak krátká. V té
škole však může člověk zůstat, i když povyroste, a aby
to nebylo málo, něco málo k tomu ještě přidat. To něco
je zpytování svědomí. Vysvětloval jsem to i dětem na
náboženství. Řekl jsem jim, že i ony můžou před ulehnutím zpytovat svědomí. Potěšilo mě, že aspoň jedno
z nich to pochopilo. Řeklo, že se mu to líbí a zeptalo se, jestli to dělám i já. Odpověděl jsem,
že ano. Dodalo, že v tom případě to bude dělat také, aby mělo brzo tak dobře zpitomělé
svědomí jako já.
Horší než s dětmi to ale bylo s dospělými, ti mi na to neřekli vůbec nic. To dělají často.
Neřeknou nic, avšak myslí si své. Asi proto jim dává Ježíš za vzor právě děti. Chyba však
byla možná i na mé straně. Třeba mě vůbec nepochopili. Vždyť ani pořádně nevím, jak
takovou delikátní věc, jako je zpytování svědomí, dospělým správně definovat. Vím ale,
jak by to udělal Felix Holzmann:
Zpytování svědomí je uvědomění si toho, že jsem dělal to, co kdybych nedělal, tak bych
udělal víc, i kdybych nedělal vůbec nic. S kým jsem to dělal, s kým jsem to nedělal, proč
jsem to nedělal, kde jsem byl, když jsem nebyl tam, kde jsem měl být, a kde kdybych byl,
kdoví, kde už bych dneska byl …
Tak, to je zpytování svědomí. Celkem jednoduché, ne? Dělám ho každý večer, než jdu
spát. U mne se ale nakonec vždycky scvrkne na pouhé dvě věci.
„Udělal jsi dneska něco pro někoho a dal jsi někomu aspoň něco?“ ptám se v duchu. Nato
lovím deset minut v paměti, asi tak jako rybáři v noci na Galilejském jezeře. Také marně.
Skoro pokaždé zjistím, že jsem kůže líná a duše lakomá, skotská. Zase jsem pro nikoho ani
prstem nehnul a nikomu ani padesátník nedal. Takový chmurný konec mívají má zpytování
svědomí. Stojí pak za to je vůbec dělat?
Určitě ano. Jsem totiž i na takovýto případ připravený. Kolem půlnoci zapnu počítač
a nastavím na něm jednu milou hru. Jsou to piškvorky. Tu si s počítačem zahraji. Nechám
ho vyhrát a teprve pak jdu do postele.
Jak krásně se mi usíná, vždyť jsem udělal dobrý skutek pro druhého. Dobrou noc.
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Gólman
Nejkrásnější sportovní hra je fotbal. Může ji hrát každý, kdo má více než jednu nohu
a méně než dvacet pět dioptrií. Jelikož jsem tyto základní podmínky splňoval, zkusil jsem
to poprvé v šesti nebo sedmi letech také. Po několika klukovských zápasech, které jsme
sehráli, jsem si všiml zajímavé okolnosti. Mužstvo, za které jsem hrál, vždycky prohrálo.
Trochu mi to samozřejmě vadilo, kdo by nechtěl jednou také vyhrát? Ale ať jsem dělal, co
jsem dělal, pořád to bylo stejné. Horší bylo, že si toho časem všimli i spoluhráči. Těm to
vadilo daleko víc, a nikdo z nich se mnou nechtěl hrát. Leda, že bych šel chytat – to také
nikdo nechtěl.
Naše vesnické hřiště v Kostelci u Křížků mělo totiž za jednou brankou rybník a za druhou bramborové pole. Brankař vždycky musel pro míč do rybníka nebo do oraniště, kam
ho někdo kopnul. Tak jsem se stal gólmanem a zůstal jím s různými přestávkami více než
pětadvacet let. Miloval jsem Jašina a Schroiffa a toužil být tak slavný jako oni. Mezi třemi
bílými tyčemi jsem toho prožil tolik, že by se o tom dala napsat kniha.
Rád na to vzpomínám, ostatně v bráně to nebylo vůbec špatné. Zatímco se ostatní honili
za míčem, já jsem si v ní klidně stál a čekal, až poletí kolem. Horší bylo, když letěl moc rychle
a já ho nechytil. To se ale nestávalo častěji než šestkrát, sedmkrát za zápas, takže jsme za
sezónu nedostali nikdy více než sto gólů. Připočtu-li k tomu, že jsme za stejnou dobu také
tři nebo čtyři vstřelili, nebyli jsme na tom nejhůř. Měli jsme sice skóre 3 : 91, ale nebyli
jsme poslední. Poslední byly vždycky Pyšely. Ty hrály ještě hůř. Prohrávaly i s námi. Proto
jsme s nimi hráli rádi. Po jednom vzájemném zápase na jejich půdě jsme společně seděli
v pyšelské hospodě, kde mne zaujala na zdi zavěšená zarámovaná fotografie jejich mužstva
s nápisem „TJ Sokol Pyšely, sezóna 1980/81 – postup do III. třídy Okresního přeboru“.
„Jak jste mohli postoupit do III. třídy, když pořád prohráváte?“ ptal jsem se jednoho
z místních.
„Protože IV. třída byla zrušená,“ odpověděl mi a objednal další pivo.
Zajít po utkání do hospody na pivo bylo nutné, aby se oslavilo vítězství nebo zapila
porážka. My jsme k tomu měli zpravidla ten druhý důvod (s výjimkou zápasů s Pyšely).
Trenér tam udělal analýzu utkání, řekl nám, co jsme udělali špatně (všechno), a přísahal,
že jestli budeme hrát za týden stejně blbě jako dneska, víckrát nás trénovat nebude. Vzali
jsme si to k srdci a příští týden nehráli stejně blbě, ale ještě daleko víc.
Chudák trenér, neměl to s námi jednoduché. Říkal nám jako Rudolf Vytlačil:
„Hrajte, co umíte, vždyť přece nejste takový kopyta, že byste museli furt prohrávat.
Uprostřed hřiště si to ťukněte mezi sebou po zemi, pak to pošlete po křídle někomu dopředu, a když se dostanete k velkýmu vápnu tak hned palte. Ale ne na vlastní bránu, Forejt,
letos už sis dal šest vlastňáků! V tý obraně si je hlídejte a hlavně je nenechte moc střílet.
Víte, že náš gólman dostal předminule góla ze čtyřiceti metrů.“
„Protože jsem měl zacloněnej výhled a byla to děsná pecka,“ hájil jsem se.
„Asi taková, jako když tlačí dubovou almaru,“ zabrumlal na to a ukončil tím taktické
pokyny před zápasem.
A jak to dopadlo? V 8. minutě prvního poločasu se před naší bránou zablýskalo poprvé.
Po rohovém kopu přehlavičkoval obránce Forejt skvělým výskokem nejvyššího útočníka
soupeře, ale bohužel zamířil přesně do šibenice a sedmým vlastním gólem se posunul na
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1. místo tabulky střelců celého přeboru. V 15. minutě jsem se obětavě vrhl po střele, která
šla vedle, a srazil si ji do brány. Ve 41. minutě nás soupeř opět přečíslil a šest jeho hráčů se
řítilo na moji bránu. Polovina našich obránců stála se založenýma rukama a křičela: „Ofsajd, ofsajd!“, zatímco druhá také stála se založenýma rukama a volala: „Gólman, gólman!“,
očekávajíce, že všechno zachráním. Byl z toho třetí gól a o poločase v šatně výhrůžka od
trenéra, že jestli nezačneme hrát, pošle na hřiště místo nás žáky.
Hrát jsme sice začali a vydrželi asi půl minuty, protože jsme měli výkop. Zbývajících
čtyřiačtyřicet a půl nám to soupeř nedovolil a v pohodě přidal další dva góly.
Prohra na domácí půdě 0 : 5 byla zdrcující. V hospodě jsme si dali pár černých piv a celej
večer měli ještě hlavu v pejru. Naši fanoušci to naštěstí tak tragicky nebrali.
„Nic si z toho, klucí, nedělejte,“ chlácholili nás. „To se může stát každýmu, že prohraje.
Jen je blbý, že je to už počtrnáctý za sebou.“
Fanoušci nás měli opravdu rádi. Už kvůli nim jsme si řekli, že příště budeme bojovat jako
lvi. Dokonce i malí kluci z vesnice nás milovali a každému z nás dali nějakou přezdívku.
Mně samotnému hned tři: Jašin, Schroiff a Kostelecká díra.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007

XIII. Den paliativní hospicové péče
aneb „Výzvy v hospicové péči“
21. dubna 2018 od 9:30 do 16:00 hodin, Městské divadlo Prachatice
Program odborné konference:
8:30 – 9:30
Prezence účastníků
9:30 – 9:45
Úvodní slovo – PhDr. et Mgr. Robert Huneš – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna,
o.p.s.
9:45 – 10:30 Pacient s Plicní ventilací v terminálním stádiu – úskalí a dilemata, MUDr. Libor Válek – praktický lékař
10:30 – 11:15 Využití dlouhodoých cévních vstupů v paliativní péči, MUDr. Viktor Maňásek – primář onkologického oddělení Nemocnice Nový Jičín
11:15 – 12:00 paliativní péče A pocity bezmoci, PhDr. et Mgr. Jeroným Klimeš,
Ph.D. – klinický psycholog
12:00 – 13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 14:15 Děti a smrt - jejich reakce, emoce a jak s nimi mluvit, Mgr. Sylvie
Stretti – terapeutka a ředitelka Poradny Vigvam, z. ú.
14:15 – 15:00 STÁŘÍ, SMRT A EKONOMIKA, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – internista, geriatr
a publicista
15:00 – 15:45 PRÁVNÍ ASPEKTY POSLEDNÍCH VĚCÍ ČLOVĚKA, MUDr. et Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. - přednosta Ústavu veřejného zdravot. a med. práva, 1. LF UK
15:45– 16:00 Diskuze
Pro zájemce je připravena možnost exkurze v Hospici sv. Jana N. Neumanna a Domově
Matky Vojtěchy
Odborný garant: MUDr. František Vlček
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Stojí za přečtení
Ermes Ronchi
Klíčové otázky evangelia
Rád bych Vám doporučil úžasnou knihu, plnou nádherných
meditací, které byly proneseny při duchovních cvičeních pro svatého otce Františka a římskou kurii v roce 2016. V tištěné podobě
vyšly v naší zemi koncem loňského roku a já jsem se tak společně
s autorem, který je knězem řádu Služebníků Mariiných v Itálii,
mohl zastavit, hledat i nacházet odpovědi na otázky, které jsou
zaznamenány v evangeliu.
Autor nejen že každou otázku rozvinul ve všech možných
aspektech a pohledech, ale doslova promodlil každé slovo. S odvahou snil o evangeliu v našem životě. Deset otázek, jako třeba „Proč se bojíte?“, „Kolik
chlebů máte?“ nebo „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ jsem v minulosti častokrát slyšel,
avšak skoro vždy jsem je nějak přešel. Neodpovídal si na ně, nebo jen málo. Při čtení těchto
krásných meditací mě ale Pán znovu dostal. Jako by mě nachytal na švestkách. Možná jsem
si dřív myslel, že tyto otázky jsou především pro ty, kterých se Pán v dané situaci táže. Ale
nyní vím, že se ptá každého z nás.
Položené otázky zároveň vyprávějí o nekonečné lásce Boží k člověku. Nepřestávám žasnout, když se Bůh ptá ženy u hrobu „Proč pláčeš?“. Zajímá se o konkrétní osobu, o to, co ji
bolí a trápí. Zajímá se o její slzy, protože ji miluje a chce pro ni jen dobro a štěstí.
Při čtení této knihy, která je skoro poezií a radostí pro duši, se určitě rádi zastavíte
společně s autorem při modlitbách, které provází celou knihu. Otec Ronchi, jak říká papež
František v závěrečné části knihy, se vůbec nešetřil a dal ve svých meditacích opravdu
mnoho inspirace pro nás všechny.
Petr Juhaňák
Ukázka z knihy:
„Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“: strach a víra, dva protiklady, které se od věků
přou v lidském srdci. „Téhož dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme na druhý
břeh!“ Lodě, ty malé loďky jsou v bezpečí, když kotví v přístavu, ale k tomu nebyly zhotoveny. Byly vyrobeny k plutí, a také aby vzdorovaly bouřím… Není v duchu evangelia, aby
zůstaly bez hnutí v zátoce, upevněné kotvou.
Naše místo není v úspěších a v dosažených vítězstvích, ale v lodi na moři, na otevřeném
moři, kde se dřív nebo později během životní plavby zvednou vlny a začne vát protivítr.
Skutečná formace nespočívá ve vyučování pravidlům plavby, ale v předávání vášně pro otevřené moře, touhy plout dál a dál, vášně pro širé moře. Během krátké plavby Ježíš vysílením
usne. Z našeho pohledu se zdá, že jsme opuštěni, jakmile se zvedne vítr a zrádné vlny. Jako
by se celý svět ocitl v bouři, v situaci, v níž má právo ten silnější, ten, kdo je víc ozbrojen, kdo
je krutější. A Bůh vypadá, jako by spal! Ale my bychom si přáli, aby zasáhl hned, při prvních
náznacích únavy, při prvním hlodání strachu, jakmile nás bolest uchopí do svých spárů.
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Vypravili jsme se
Letem světem – Benediktini ustavičné adorace z převorství Silverstream
(Benedictine monks of perpetual adoration)
Některé z přátel adorace potěší zpráva, že existují mniši, jejichž hlavní starostí je klanění
a odčiňování. Pokud budete cestovat letadlem, tak dostat se k nim netrvá příliš dlouho. Sídlí
v Irsku, půl hodiny autem od Dublinu. Dostal jsem tu milost, že jsem u nich mohl strávit
4 dny hned na začátku letošní postní doby spolu s bráchou Antonínem a s Andrejem Kutarňou, který patří mezi blízké přátele tohoto kláštera (tzv. obláty). Návštěva předčila má
očekávání. Celkově vzato jsme toho z Irska moc neviděli, nechtěli jsme cestovat, ale spíše
spočinout. Tato roční doba navíc nějakému vandrování nepřeje.
Hlavní rámec tvořila účast na 7 denních chórových modlitbách, které probíhají podle
rozvržení sv. Benedikta tak, aby se každý týden bratři pomodlili všech 150 žalmů. Jejich
způsob modlitby je prostý a vznešený zároveň. Téměř všechny posvátné texty zpívají, a to
v církevním jazyce, latinsky. To je praktické, protože komunita je mezinárodní a navíc sem
přijíždějí lidé z různých koutů Evropy, aby zde načerpali. Hlavním posláním místních mnichů je kromě modlitby a práce benediktinská pohostinnost a obzvlášť klanění se našemu
Pánu v Eucharistii jménem těch kněží, kteří se přestali Pánu klanět nebo se v jeho přítomnosti nezastaví. Dojemná je modlitba po konventní mši svaté, během níž všichni mniši leží
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před svatostánkem v prostraci a jeden klečí a modlí se vznešenou modlitbu chvály a proseb
za urážky vůči našemu Pánu.
Co mě překvapilo, je, že tato komunita je velmi radostná a živá, mají hodně nových
povolání. Bratři jsou vůči sobě pozorní, což bylo patrné při obědě, při němž je společná
četba a bratr v kuchyni roznáší jídlo, které si bratři také podávají. Kdo by rád poznal jejich
spiritualitu, má vynikající příležitost – četbu jedinečné knihy In Sinu Jesu – V tichu před
Pánem. Kniha je k dispozici na prachatické faře. A chcete vědět, za co se v těchto měsících
modlí tito bratři? Mimo jiné za odvrácení zla potratů. Irští představitelé totiž chystají
referendum o povolení potratů.
Svatý Patriku, patrone Irska a patrone našeho o. biskupa Vlastimila, oroduj za nás!
zdroj: www.cenacleosb.org, P. Dominik Ettler, kaplan prachatický
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Pozvánka

Arménie a Náhorní Karabach
země hor a klášterů

Česká křesťanská akademie
Vás zve na přednášku

P. Petra Plášila
s fotografiemi nádherné přírody a prastarých klášterů
Arménie a Náhorního Karabachu

ve čtvrtek 26. 4. v 18.00
na Pedagogické škole v Prachaticích
Zahradní ulice
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