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Být nad věcí, nebo být pod věcí?
++++++++++
Osobnost
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++++++++++
Cesta k nebi je strmá, ale není smutná
++++++++++
V dobrém – vydrž!
Ve zlém – zadrž!
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ylo půl deváté a já měl od
osmi domluvené nějaké jednání.
Nic složitého, spíše taková nepříjemná rutina. Jenže ten člověk
nešel a já jsem se pomalu dostával
do varu. Mám práce nad hlavu a teď tady úplně zbytečně promrhám nejméně půl hodiny, možná více.
Ani nezavolá. Přitom potřebuje on mne, a ne já jeho.
Má smůlu, počkám ještě deset minut a jdu pryč. Ať
si trhne nohou.
Myslím, že něco podobného zažil každý. Jenže já
jsem na přesnost pedant a nedochvilnost mě dráždí až chorobně. Čekal jsem deset minut, pak dalších
deset a plný hněvu šel domů. Až bude volat, ani mu
nezvednu telefon.
Večer, ještě to ve mně dost bublalo, jsem něco hledal mezi knížkami a všiml si skautského šátku, který
mám snad už dvacet let zavěšený na knihovně. Cípy
jsou spojeny uzlem, zvaným dobráček, to abych nezapomněl, že musím každý den vykonat dobrý skutek.
A že už byl večer, a já nic dobrého neudělal, protože jsem byl od rána naštvaný, přemýšlel jsem, jak
to narychlo dohnat. Těžko teď hledat slepce, kterého
bych převedl přes rušnou silnici, a stařenku s těžkým
nákupem v tuto pozdní hodinu také asi neseženu.
A tak mě napadlo, že bych mohl, tomu ničemovi, co
nepřišel na schůzku, odpustit. Třeba za to fakt nemůže.
Musím přiznat, že je mnohem jednodušší potkat
slepce, než odpouštět. Hlavně jak začít. Nejdříve jsem
si vymýšlel důvody, proč nemohl přijít, a pak mu napsal zprávu, že když to dnes nevyšlo, můžeme se sejít zítra. Odepsal obratem a mě v tu chvíli přešly i ty
zbytky vzteku, co jsem v sobě po celý den držel a který mě připravil o mnohem více času než to čekání.
A tak se snažím sem tam někomu odpustit. Jde to
těžko, ale dá se to naučit. Oni to možná ani nepoznají, ale mně je mnohem lépe. Každopádně se už tolik
nečuřím. Však Hospodin dobře věděl, proč nám to
dával do otčenáše.
JP

3

Z liturgického kalendáře
Ne

6. 5. 6. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá.
Žaltář 2. týdne
Út
8. 5. Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. L. b.: bílá
Čt 10. 5.	SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek. Mše:
Gloria, Krédo, preface o Nanebevstoupení Páně, v římském kánonu vlastní
„V tomto společenství…“. L. b.: bílá. Lze přesunout na neděli.
So 12. 5. Nezávazná památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků. L. b.: červená, nebo
Nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka. L. b.: červená.
Ne 13. 5. 7. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá.
Žaltář 3. týdne
Po 14. 5.	Svátek sv. Matěje, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: červená
St 16. 5.	Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona
Čech. Mše: Gloria, preface vlastní. L. b.: červená
Pá 18. 5. Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka. L. b.: červená
Ne 20. 5.	SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše: Gloria, sekvence, Krédo,
preface vlastní, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…“, nakonec:
„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. L. b.: červená
Po 21. 5. Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků.
L. b.: červená. Třetí díl breviáře, žaltář 3. týdne
Út 22. 5. Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. L. b.: bílá
Čt 24. 5.	Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného Kněze. Mše: Gloria, perikopy
vlastní, cyklus B. L. b.: bílá
Pá 25. 5. Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve. L. b.: bílá,
nebo Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže. L. b.: bílá, nebo Nezávazná
památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny. L. b.: bílá
So 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze. L. b.: bílá
Ne 27. 5.	SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní.
L. b.: bílá. Žaltář 4. týdne
St 30. 5. Památka sv. Zdislavy. L. b.: bílá
Čt 31. 5.	SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek. Mše: Gloria, sekvence není povinná, Krédo, preface o Eucharistii. L. b.: bílá. Lze přesunout na
neděli.
		 Tam, kde se překládá na neděli:
		Svátek Navštívení Panny Marie. Mše: Gloria, preface 2. o Panně Marii.
L. b.: bílá
Pá
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka. L. b.: červená
So
2. 6. Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků. L. b.: červená, nebo
Nezávazná sobotní památka Panny Marie. L. b.: bílá
Ne 3. 6. 9. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne
4

Sv. Filip Neri
Narodil se 21. 7. 1515 ve
Florencii, matka mu brzy zemřela a otec notář se znovu
oženil. Rodinné prostředí
však bylo velmi dobré a přispívalo k rozvíjení cenných
Filipových charakterových
vlastností. Projevoval neobyčejnou dobrotu srdce, byl
čilý a bystrý. Základní vzdělání získal u dominikánů.
V 17 letech odešel ke
strýci obchodníkovi do San
Germano u opatství Montecassino. Pomáhal mu tam
a měl se stát i jeho dědicem, jenže obchod ho nezajímal. Asi po dvou letech se rozloučil se
strýcem a odešel do Říma. Ubytování našel u Galeotta Caccia z Florencie, kterému za byt
a chudou stravu vychovával děti. Přitom zvládl i studovat filozofii a teologii na universitě
Sapienza.
Když mohl, stavoval se v římských svatyních a katakombách, kde se vroucně modlil. Ve
dne studoval a učil své svěřence. Hovořil-li s druhými lidmi, býval otevřený, rád žertoval
i ochotně pomáhal, kde bylo třeba. Od 21 let se také začal angažovat jako asistent u poutníků. Po třech letech studií cítil, že věda svádí k pýše, proto se rozhodl působit jen jako
křesťanský laik a přivádět k Bohu druhé. Místo učeností chtěl církvi sloužit účinnou láskou,
jak se k tomu před křížem rozhodl.
Ve svých 23 letech, r. 1538, začal s horlivostí pečovat o nemocné. Docházel za nimi do
nemocnic i domů, čistil jim byty, vyžebrával pro ně pokrmy, těšil je a napomínal k trpělivosti. Také jim poskytoval duchovní pomoc a s nimi se modlil. Navíc se zabýval i opuštěnými
a zanedbanými toulajícími se dětmi. S dětmi býval dítětem, aby je vedl k Bohu.
V roce 1548 Filip s dalšími zbožnými muži založil bratrstvo Nejsvětější Trojice s úkolem
pečovat o poutníky. Poměrně brzy zbudoval rozsáhlý poutnický dům, v němž členové přijímali poutníky a pečovali o ně. V sousedním domě chudým poutnicím posluhovaly paní
a dívky. Filipova pomoc byla tak vynikající, že ve Svatém roce 1550 bylo bratrstvo vzorem
i pro jiné pomocné organizace.
V dalším roce, ve 36 letech, se Filip na naléhání svého zpovědníka stal knězem. Od té
doby hodně času trávil i ve zpovědnici a obrácené hříšníky utvrzoval v dobrém. Pro každého
měl účinné slovo.
O tři roky později vznikla kolem něho komunita při kostele San Girolamo della Carità, do které se zapojili i kněží a mnozí jeho přátelé. Filip dal vznik oratoriu s programem
sloužit Bohu s radostí, v němž byl prostor nejen pro modlitby, ale jednalo se o originální
instituci s náboženským i kulturním programem. Členové oratoria se střídali ve službě
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nemocným. Oratorium se časem rozdělilo
na kněžské a sekulární skupiny. První byla
zaměřena na úkoly ve službě církve. Filip
často opakoval svým spolubratrům: „Naše
jediná regule je láska.“
Všestrannou činností získal dosti přátel i nepřátel, kteří ho chtěli znemožnit,
ale Filip se obdivuhodně vypořádal se vším
příkořím. Několikrát mu prý byla nabízena
kardinálská hodnost, ale nepřijal ji. Přijal
však správu kostela San Giovanni dei Fiorentini, kde v roce 1564 vznikla skupina
oratoriánských kněží.
V roce 1575 se Kongregaci Oratoře dostalo papežského schválení a Řehoř XIII.
dal oratoriánům kostel Santa Maria Valicella. Ten přestavěli na podstatně větší i s velkou
oratoří. Filip tam prožil svá poslední léta. Často býval nemocen a čtyřikrát zaopatřen svátostmi nemocných. Na svátek Božího Těla 26. 5. 1595 se naposled vyzpovídal, odsloužil
i mši svatou, nechal si číst z Bernardina Sienského a ve večerních hodinách zemřel.
Blahořečen byl asi v roce 1600 a kanonizován v roce 1622 Řehořem XV.
Podle www.catholica.cz

Poděkování
Děkujeme za vaše postní snažení a zapojení se do charitní
sbírky „postních kasiček“.
Za vikariát Prachatice jsme
ušetřili 16  109 Kč. V rámci celé
diecéze bude tento výtěžek rozdělen na polovinu – pro diecézní
charitu a na pastorační účely.
Mgr. Lenka Hanžlová,
vikariátní zástupce
pro pastoraci

6

Life update
Ach ty vtipy
Nevím jak vy, ale já miluju vtipy. Ne nadarmo se říká, že humor je kořením života. Jenže
zadržujte smích, když se účastníte velikonočních obřadů, všude vážné ticho, všichni naslouchají čtenému Božímu slovu a vy… potichu nadáváte, že čtení vtipů patří mezi vaše koníčky.
Nejnáročnější jsou sobotní obřady, ale i na Zelený čtvrtek se úplně nabízí humor typu:
„Už bych to víno měl omezit, po poslední večeři jsem byl tři dny úplně mrtvej!“ Ježíš.
A v pátek zase:
Apokryf ze zasedání Velerady. Jeruzalém, Velký pátek. Kaifáš: „Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!» Josef Arimatejský: „No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!“
A pak přichází Bílá sobota. První čtení o stvoření světa bylo inspirací pro opravdu velké
množství vtipů, především co se Adama a Evy týče:
Bůh stvořil ženu a říká jí: „No, a ideálního muže najdeš na každém rohu.“ A stvořil zemi kulatou.
Nebo: Studentka teologické fakulty je u zkoušky a dostává otázku, proč si myslí, že Bůh stvořil
prvně Adama a pak až Evu. „No, Bůh to dělá tak asi jako já, když píšu důležitý dopis. Prvně napíšu
koncept a potom originál.“
Nebo: Co udělala Eva, když Adam přišel domů až ráno? Spočítala mu žebra.
Celé čtení o Abrahamovi strávíte sušením slzí ze smíchu a přichází přechod Rudým
mořem:
Desetiletého neposedu poslala maminka do náboženství. Když se odpoledne vrátil, ptá se ho,
co se naučil. Chlapec vypráví:„No, paní katechetka nám vyprávěla, jak Bůh vyslal Mojžíše za
nepřátelské linie na záchrannou misi, která měla vyvést Izraelce z Egypta. Když se dostal k Rudému moři, nechal své ženisty udělat pontonový most a všechny dostal na druhou stranu. Potom
vysílačkou požádal velitelství o leteckou podporu. Jejich bombardéry vyhodily most do vzduchu
a mise byla splněna.“ „Počkej, tohle vám fakt říkala paní katechetka?“ „No, ne přesně. Ale kdybych
ti to řekl tak, jak to říkala ona, nevěřila bys mi.“
K Žalmu 118 už vás jen napadá:
Mladík by se chtěl stát mnichem v jednom klášteře, ale tamní opat jej odmítne, že se podle něj
na tuto službu nehodí. Po pár letech se z mladíka stane kněz a pak biskup a při svých návštěvách
v diecézi dorazí i do tohoto kláštera. Při pozdravu použije slova z žalmu: „Kámen, který stavitelé
zavrhli, stal se kvádrem nárožním.“ A opat bleskově odpoví taktéž: „Hospodinovým řízením se
tak stalo, je to podivuhodné v našich očích.“
A po tomto přechodu na Nový Zákon se už jen bavíte nad vtipy typu:
Jeden Žid naříká: „Jak se to mohlo stát, můj jediný syn, takový vzorný ve víře, a konvertoval
ke křesťanství.“ A shora se ozve: „Jo, to znám.“ „No a Bože, Bože, co jsi pak dělal?“ „Nu což, napsal
jsem Nový Zákon!“
A když pak po vigilii v radosti pokračujete při setkání na faře, dostanete se třeba k vtipným příběhům o Genezaretském jezeře či největším ptáku v Bibli, které vám můžu prozradit někdy příště. Schválně – kdo ví, kde v Bibli je „lemrouch“?
Ach ty vtipy!
KM
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Slovo vikáře
Pojďme putovat!
Minule jsem vás zval na diecézní pouť do Svaté země. Jsem moc
rád, že z Prachatic a okolí se na putování po Izraeli vydá početná
skupina přibližně dvaceti poutníků. Z celé diecéze to pak bude
přibližně stovka cestovatelů pod vedením našeho diecézního
biskupa Vlastimila Kročila. Kapacita počtu poutníků se poměrně nečekaně naplnila ještě před uváděnou uzávěrkou přijímání
přihlášek, a tak se ani na všechny zájemce nedostalo. Pořekadlo
kdo dřív přijde… se ukázalo platné i v tomto případě. Ti, kteří
se na tuto pouť nedostanou, nemusí věšet hlavu. Možností, jak se
dostat do Svaté země, je celá řada.
V letošním roce se však nebude konat jen tato diecézní pouť.
Také v našem vikariátu a jeho okolí je mnoho poutních kostelů a kaplí, do nichž se
putuje již celá staletí.
Už v dubnu nám začaly první poutě a v květnu jich bude ještě více, protože je u nás
mnoho míst spojených s mariánskou úctou a také s kultem sv. Jana Nepomuckého a dalších světců.
Poutní sezona pak pokračuje i celé léto a podzim.
Kromě tradičních každoročních poutí se budou konat také pouti vikariátní a diecézní.
V letošním roce dochází ke změně termínu pouti diecézní, která bývala tradičně na začátku října. Letos se uskuteční v sobotu 9. června a místem jejího konání bude Sušice. Už
několikátý rok to nebude diecézní pouť dětí, jak bývala dlouhá léta, ale na přání biskupa
Vlastimila je to celodiecézní pouť pro všechny generace, především pak pro rodiny. Poslední
diecézní pouť dětí byla v roce 2015. Konala se v Bechyni, kterou jsem v té době spravoval,
a byl jsem tak jedním z jejích hlavních organizátorů. Tato diecézní pouť dětí patří mezi moje
nejsilnější zážitky z působení v bechyňské farnosti. Celodiecézní pouti pak byly v roce 2016
v Nových Hradech a loni v Táboře a na Klokotech.
Přípravou letošní pouti se zabývá s velkou pečlivosti celý tým lidí a jistě bude připravena výtečně. Bylo by moc dobré, kdyby se nás i z našeho vikariátu zúčastnilo co nejvíce.
Při těchto poutích můžeme zažít církev v jejím diecézním rozměru, setkat se se známými
a také se třeba i něco nového dozvědět při přednáškách, které bývají nedílnou součástí
těchto poutí. Tématem pouti má být působení církve ve společnosti s důrazem na svědectví
víry.
Pro cestu z našeho vikariátu do Sušice budeme mít připravené dva autobusy. Je samozřejmě možné se na místo dopravit také individuálně. S možnostmi přihlášení vás seznámí
vaši kněží.
Změna termínu se bude týkat také tradiční vikariátní pouti dětí. Ta tentokrát bude
naopak na podzim, a to v sobotu 6. října a putovat budeme do Čkyně.
Naší vikariátní akcí je samozřejmě také tradiční pouť ke svatému Janu Nepomuku Ne8

umannovi, která se letos uskuteční v sobotu 23. června v tradiční čas 10.00 hodin. Po
loňských jubilejních oslavách bude letos tato pouť v trochu skromnějších poměrech, přesto
i letos budeme mít nějaké novinky. Slavnostní poutní mši svaté v kostele sv. Jakuba bude
předsedat diecézní biskup Vlastimil Kročil.
Dovolil bych si pozvat ještě na jednu pouť, která nemá velkou tradici, a přesto se setkala
s pozitivním ohlasem a pěknou účastí poutníků. Loni jsme poprvé vyrazili na pěší pouť,
kterou jsme nazvali od sv. Jakuba ke sv. Anně. (Tito světci mají, jak známo, svátek hned po
sobě.) Vyrážíme od kostela sv. Jakuba v Prachaticích a jdeme lesními cestami do kostela
sv. Anny na Libínském Sedle. Jedná se o nedlouhé, ale díky velkému převýšení poměrně
náročné putování krásnou krajinou. Pouť se bude konat 28. července a podrobnosti o ní
budou zveřejněny později. Rád bych vás všechny pozval i na toto putování.
Neváhejme tedy a vydejme se na poutě, které jsou krásným symbolickým obrazem našeho životního putování.
P. Petr

Diecézní pouť
Na diecézní pouť do Sušice
v sobotu 9. 6. 2018 vypravujeme
z našeho vikariátu dva autobusy:
Autobus 1 bude odjíždět z Prachatic z Malého náměstí v 7.30h
Autobus 2 bude odjíždět ze Lhenic z aut. nádraží v 7.20h
Přihlásit se můžete u kněží
a katechetů vikariátu nebo ve farní kanceláři v Prachaticích, tel.
388 312 158.
Aktuální informace a celá trasa
autobusů na:
www.farnostprachatice.cz
a na fb prachfar.
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Svátost smíření
Neuděláš si obraz
První přikázání pokračuje: „Neuděláš si žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na
zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit.“ (Ex 20,4-5; Dt 5,8-9).
Také tento zákaz se nám dnes zdá nepochopitelný. Naše myšlení, studium, cesty k pochopení skutečnosti jsou z velké části založeny na obrazech. Žádná kvalitní přednáška se
neobejde bez dobré prezentace. Instruktážní videa jsou samozřejmostí. Moderní sdělovací
prostředky – film, televize, internet – staví na faktu, že obrazem si člověk události i poznatky vštípí do paměti daleko snáze, než pouhým čtením či posloucháním. A není to jen
záležitost posledních let – vzpomeňme na obrazové cykly, které po celá staletí zdobí naše
kostely: umožňovaly lidem, kteří neuměli číst a psát, seznámit se s dějinami spásy.
Co tedy znamená starozákonní zákaz obrazů? Jeden výklad tvrdil, že se jím chce zdůraznit, že Bůh je duch a že také úcta k němu má být spíše věcí srdce než vnějšího kultu. To
je však hodně zužující. Skutečný význam je širší: podle představ dávných lidí bylo v obrazu
božstvo přítomno, v obrazu byla i jeho moc a možnost působit ve světě. A právě proti
takovému pojetí Boha se starozákonní zákaz obrazů staví. Bohužel, ani dnes není toto pojetí zcela překonáno. Svědčí o tom některé nevhodné projevy úcty k různým „zázračným“
sochám a obrazům, zejména mariánským. Církev musí věřícím znovu a znovu připomínat,
že „úcta vzdávaná obrazu je určena ztvárněné osobě.“ Naposledy v Direktáři o lidové zbožnosti a liturgii, dokumentu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti z roku 2001, který v čl.
18 cituje dekret II. nicejského koncilu Definitio de sacris imaginibus (z roku 787). Poměr
Izraelitů k Bohu nebyl vázán na kultovní obraz, ale jedině na Hospodinovo slovo. Podobně
naše úcta ke Kristu, k Panně Marii a ke svatým nesmí spočívat v pouhé vnější oslavě, ale
ve snaze o život podle jejich vzoru.
Zákaz vytvářet si obrazy se vztahuje nejen na výtvarná díla, ale také – a možná především – na naše představy. Ty mají své hranice a svá nebezpečí. Každý obraz, i ten, který si
vytváříme v mysli, zprostředkuje jen dílčí a povrchní (vnější) poznání toho, co chce vyjádřit.
Nemůže náležitě vystihnout celou pravdu. Podává výsek, jednu stránku svého námětu,
představuje jeden úhel pohledu. Staví do světla jednu stránku skutečnosti – např. když se
v biblických textech vypráví o Boží trestající spravedlnosti. To je však jen dílčí pravda a potřebuje doplnění. Vydává-li se za celou skutečnost, jde vlastně o omyl nebo lež. (Vzpomeňte
si na to při četbě denního tisku!)
Vzhledem k Bohu zákaz obrazů znamená: Uvědomuj si, že Boha nemůže obsáhnout
něco, co vytvořil člověk. Kdykoli si člověk vytvoří obraz Boha podle svého, vkládá-li do
něho svá vlastní přání, mine se s Bohem, jaký skutečně je. Vtěsná ho do jistých představ.
V takovém případě pak platí výtka ateistů, že náboženství, víra a Bůh jsou jen projekce
vlastních přání a potřeb člověka. Kdo si svůj obraz o Bohu tvoří sám, zapomíná, že víra
v Boha a v Ježíše Krista je vírou zjevenou – to znamená, že Bůh se sám mnoha způsoby zjevil
člověku (srov. Žid 1,1-2), a člověk má toto zjevení přijmout a otevřít se mu. Obraz Boží
a křesťanská víra nejsou výtvorem člověka. Svatý Pavel zdůrazňuje, že „víra je ze slyšení“
(Řím 10,17). Učinit si obraz Boha je tedy známkou toho, že víra sama je slabá, že místo
10

víry zjevené nastupuje pověra, kterou si vytvořil
člověk sám.
Novozákonní obraz Boha není něco vytvořeného člověkem. Je to sdělení toho, co zažila a poznala
prvotní obec křesťanů. Zakusila totiž hlouběji v Ježíšově životě, zvlášť v jeho vzkříšení, kdo je Bůh
a jaký opravdu je. Z Ježíšova chování víme, že Boží
přítomnost nelze vždycky bezprostředně poznávat
a pociťovat. Bůh také mlčí a zůstává skryt, dopouští pokušení a pochybnosti. Sám Ježíš na kříži poznal, co znamená zakoušet opuštěnost od Boha.
Zákaz obrazů tedy varuje, aby si člověk nevytvářel obrazy Boha svévolně, podle vlastní chuti.
Zároveň vybízí, aby z textů zjevení a z hlásání víry
přijal jako dar správný obraz. Protože je schopen
přijmout božské nekonečno i ze zjevení jen omezeně a s jistým zkreslením, je to obraz nedokonalý,
ale nikoli iluze. Věrně odpovídá skutečnosti.
„Bůh řekl: ,Učiňme člověka jako svůj obraz, podle naší podoby …‘ Bůh stvořil člověka jako svůj
obraz, jako obraz Boží ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu.“ (Gn 1,26-27). Člověk sám – i se
svou tělesností a růzností pohlaví – je Božím obrazem. A jako Bůh zůstává nakonec přece
jen tajemstvím a všechny obrazy ho mohou jen nedostatečně obsáhnout a pojmout, platí
to podobně i o člověku. Proto má zákaz obrazů svůj význam i v oblasti vztahů mezi lidmi:
Nebudeš si vytvářet podle svého žádný obraz o druhém člověku, nebudeš ho vtěsnávat do
podoby, jakou by sis přál. Naopak: dovolíš druhému, aby byl ve své jedinečnosti sám sebou,
nezavalíš ho svými vlastními představami, jakého bys ho chtěl mít.
Víme, jak snadno ideální představy nebo negativní předsudky nepříznivě ovlivňují a narušují chování jednoho člověka k druhému. Zákaz obrazů nás vyzývá k tomu, abychom byli
sebekritičtí a ochotní se opravovat. Naše myšlení a soudy bývají ovlivněny předsudky a zaujatostí: „To je celý on, nic jiného jsem od něj nečekal!“ Jak často si myslíme, že víme o druhém,
co řekne, dřív než otevře ústa. Máme svůj obraz o něm hotový, takže se už ani nenamáháme
se s ním opravdu setkat, neposloucháme, co říká, ale vtěsnáváme ho do své šablony.
Podněty k výchově svědomí:
Nevytvářím si o Bohu obraz, který je v rozporu se zjevením?
Znám vůbec Boha, jak se nám zjevil – snažím se o četbu Písma, o další vzdělávání,
o opravu představ o Bohu, které mám z dětství?
Není můj obraz o druhém člověku strnule hotový? Nevtěsnávám do svých samolibých
představ svého partnera v manželství, své děti, přátele a známé? Umím druhého člověka
vnitřně přijmout, i s jeho chybami a stinnými stránkami?
Jsem ochoten obraz, který mám sám o sobě, korigovat? Nechám si od jiných ukázat, co
sám nevidím? Dokáži se přiznat i k chybám, k vině? Nebo své chování přikrašluji a své viny
zakrývám?
P. Pavel Liška
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Křížové cesty
Téma křížové cesty v literatuře
O prvních zprávách o Kristově smrti uložených ve čtyřech evangeliích jsme již psali. Jsou
to patrně nejznámější texty, ze kterých později vycházela další literární i jiná umělecká díla.
Z doby prvního tisíciletí pocházejí ještě další evangelia, která jsou označována jako apokryfní. Takto se zachovalo tzv. Mariino evangelium, je tedy připisováno Maří Magdaleně,
dále Filipovo evangelium, předpokládaným autorem je apoštol Filip a stejně tak apoštol
Tomáš by měl být autorem třetího z apokryfních evangelií.
Důležitou událostí v evropské náboženské literatuře byl překlad biblických textů do
hovorové latiny, o který se zasloužil jeden z církevních otců svatý Jeroným (347–420).
Sjednotil tak texty Starého i Nového zákona, které pak byly již závaznou formou Bible
a byly překládány do dalších jazyků až do 16. století.
V dalších staletích vznikají hlavně evangeliáře v oblasti Irska a Skotska. V 7. století
vznikla tzv. Kniha z Durrow, bohatě iluminovaná a dnes uložená v knihovně univerzity
v Dublinu. Přibližně o jedno století později vzniká Kniha z Kellsu, která svojí výtvarnou
výzdobou předčí svoji předchůdkyni.
Také ve slovanské oblasti vznikají překlady biblických textů. Do jazyka staroslověnského
překládají naši známí věrozvěstové Konstantin (Cyril) a Metoděj části bible. Staroslověnština vznikla jako uměle vytvořený jazyk z bulharsko – makedonského nářečí a byla prvním
psaným slovanským jazykem používaným ve slovanské liturgii. Konstantin byl autorem
veršované předmluvy – Proglasu, která uváděla evangelia a epištoly psané v písmu nazývaném hlaholice a druhém cyrilice. Ta se později stala základem ruské azbuky.
Francie měla také svoji významnou bibli obsahující latinsky psaná evangelia – Remešský
evangeliář. Remeš byla místem, kde byli korunováni francouzští králové, a ti skládali svoji
přísahu právě na tento kodex.
S Gutenbergovým vynálezem knihtisku v 15. století se změnilo také rozšíření literatury, tedy i znalost novozákonních
příběhů. V oblasti Čech a Moravy
byly známy pouze latinské biblické texty. Staroslověnština byla již
nesrozumitelným jazykem, navíc
slovanská liturgie byla několikrát v našich dějinách zrušena.
Autorem dvou překladů do češtiny byl Jan Blahoslav, českobratrský biskup, který se v 16. století zasloužil o několik vydání
tzv. Bible kralické. Tak byl příběh
Kristův konečně srozumitelným
Bible kralická
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v našem rodném jazyku. Toto vydání bylo
na dlouhou dobu jediným textem, který
svojí barokní češtinou vyprávěl příběhy
evangelií.
Ve století devatenáctém a dvacátém byly
biblické texty upravovány jak jazykově, tak
s přihlédnutím k původním hebrejským,
řeckým a latinským předlohám a vydávány
ve stále nových vydáních. V současné době
se nabízí velký výběr komentovaných vydání Nového i Starého zákona, bible ilustrované, bible pro děti i bible určené pro různé
nekatolické konfese.
V literatuře, ať již v próze nebo poezii,
se evangelijní příběh křížové cesty objevuje
zejména ve 20. století. Připomeňme si jen
Biblické příběhy Ivana Olbrachta, který se
od svých proletářských témat odvrátil na
zcela opačnou stranu legend a pověstí. Také
Jan Neruda se v Baladě pašijové věnuje našemu příběhu.
V ruské literatuře bychom rovněž našli
téma křížové cesty. Chožděnije po mukam –
tento fonetický přepis názvu knihy Alexeje
Tolstého je toho dokladem. Kniha Křížová
cesta líčí dramatické události porevolučního Ruska a autor používá příměrů Kristova Kniha z Durrow
utrpení. Podobně se téma křížové cesty prolíná také knihou Mistr a Markétka A. Bulgakova.
V literatuře americké najdeme řadu podobenství převzatých z biblických příběhů. Kronika Na východ od Ráje J. Steinbecka vypráví příběh Kainův a Abelův. Jack London nechává svého hrdinu v knize Tulák po hvězdách ve stavu bezvědomí znovu prožívat příběh
Kristovy smrti.
Také ve francouzské literatuře bychom u Alberta Camuse našli novozákonní téma v knize Pilát Pontský, kdy jsou události sledovány z pohledu tohoto římského místodržícího.
Literatura se těsně prolíná s filmem. Italský režisér Pier Paolo Pasolini natočil v šedesátých letech tehdy ještě černobílý film Matoušovy pašije. Také americký velkofilm režiséra
Williama Wylera Ben Hur je monumentálním vylíčením Kristovy smrti a Vzkříšení. Do
oblasti lehčího žánru pak patří muzikál Jesus Christ Superstar, který měl nejprve divadelní
podobu a později vznikla jeho filmová verze. Autor zde neopominul postavu Jidášovu.
Tento výčet literárních děl s tématikou křížové cesty rozhodně není úplný. Dal by se
doplnit o žánry lidové slovesnosti, divadla a obnovené tradice lidových pašijových her, ale
o tom až příště. 
MFK
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Jak se daří
P. Pavlu Šimákovi
bývalému kaplanovi v Prachaticích a okolí,
nynějšímu administrátorovi v Kaplici a okolí
Pavle, vybavuji si naše první setkání na faře v Prachaticích po Tvém vysvěcení na
podzim 1993, kdy Tě pan děkan Havrda představoval. To jsme ještě netušili, že kaplanem v našich farnostech budeš 12 let. Jak na tato léta působení v našem vikariátu
vzpomínáš?
Tak já jsem také samozřejmě netušil, že budu v Prachaticích tak dlouho, počítal jsem
s dobou 1 – 2 roky. Zpočátku jsem si nepřipadal jako člověk na svém místě. Jednou, když
otec Jaroslav jel na biskupství na schůzi, kde se měly řešit i věci personální, jsem se mu
svěřil, že si připadám jako žába na prameni. Prý to tam i řekl, nicméně v Prachaticích jsem
zůstal až do roku 2005. Rád vzpomínám na schůzky ve společenstvích, na netradiční mše
sv. v přírodě i jinde u stolu, na návštěvy s nedělním obědem v rodinách (to zde tak časté
není).
Samozřejmě vzpomínám i na zakládání azylových domů a pomoc lidem v nouzi, což bylo
někdy problematické pro nás kněze a asi i pro lidi ve farnosti. Doufám, že mi odpustili.
Velmi mě potěšilo, že slabost pro lidi v nouzi má i papež František, ve Vatikánu nechal také
vybudovat útočiště pro lidi bez domova. Při promítání filmu o Janu XXIII. mi jedna naše
sestra z Prachatic řekla, že určitě budu papežem. Myslím, že se to naplnilo, protože kus
mého já je v papeži Františkovi.
Také s vděčností vzpomínám na všechny své spolupracovníky a pomocníky, zvláště na
Marušku a Hanku na prachatické faře, i na všechny ostatní a děkuji za jejich pomoc.
Po Tvém odchodu do českokrumlovského vikariátu jsme k Tobě dvakrát uspořádali
farní zájezd. Moc hezky ses nám věnoval. Vzpomínám na „okružní jízdy“ kolem hranice a na některé kostely či torza kostelů v žalostném stavu. Jak bys aktuálně popsal
své působiště, své farnosti?
Většinu kostelů se povedlo zachránit a opravit, hlavně díky stavebnímu technikovi
a také německy mluvícím rodákům, kteří přispěli finančně. V současné době řešíme hlavně
nedostatek financí na opravy kostela přímo v Kaplici. Důležitější je však budování živých
chrámů našich společenství, a to se nám také moc nedaří. Starší už nemohou, nebo umírají
a mladých moc nepřibývá. Ani pomocníků mnoho není, je znát, že jsme v pohraničí.
Ale abych zase neviděl všechno černě: na náboženství v Kaplici chodí 20–30 dětí, moc
pěkně je vede katechetka Štěpánka. Dále učíme náboženství v Malontech, kde je přihlášeno
15 dětí a vede je loni pokřtěná učitelka mateřské školy Andrea. Téměř každý rok máme
křty dospělých. Ministrantů není mnoho, zvláště v Kaplici, ale s těmi, co jsou, je to paráda.
Velkou nadějí je opět pomalu rostoucí společenství mladých.
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Stál jsi, spolu s panem děkanem Havrdou, u zrodu
charity u nás. Byli jste oba velmi otevření k lidem bez
domova. Obdivuji Tvůj láskyplný přístup k těmto lidem v nouzi. Co Tě k této službě bližním stále motivuje?
Charitu založila paní Turková. My jsme se ujímali lidí
bez domova. Motivuje mě soucit a vědomí, že i pro Ježíše
byli tito lidé a lidé všelijak strádající na předním místě.
Ježíš přišel jako světlo do temnot, sestoupil dokonce do
pekel pro nás. Nemůžeme ho tedy nenásledovat. Lidé na
okraji společnosti a lidé závislí na negativních věcech jsou
sice někdy také pod vlivem zlého, ale jejich osvobozování
je Ježíšovým i naším posláním. Chtěl bych získat k tomu
i další pomocníky, ale zatím se to příliš nedaří. Není ovšem divu: málem jsem byl suspendován; od těch, kterým
jsem pomáhal, jsem byl i žalován na policii či u soudu,
byly tu i stížnosti na biskupství… Jednou, když jsem přemisťoval některé ubytované na jedné naší faře do azylového domu, tak jsem si říkal, že tu možná také jednou skončím.
Ale jsou tu samozřejmě i věci pozitivní. Ubytovaní pomáhají s mnoha záležitostmi:
malování chrámů a far, natírání oken, péče o zahrady, vedení skladu věcí pro potřebné,
příprava farních akcí, úklid. Radost mám třeba z rodiny Heřmánkovy (pomáhali jsme jim
už na Prachaticku). Ta se dala celá pokřtít, děti ministrují a jezdí na farní akce, nejsou s ní
žádné problémy.
Co Tě v poslední době nejvíce zaměstnává?
Administrativní věci, účetnictví, sledování pronájmů a věcí kolem pozemků. To mě nejvíc zatěžuje, byla by třeba nějaká administrativní síla, dobrovolník.
A co Ti dělá radost?
Setkání s každým živým křesťanem, z nějž víra září a projevuje se i činem.
V našich farnostech jsi také mnoho času věnoval dětem – ráda jsem spolupracovala
při „víkendovkách“ na Ktiši. Stál jsi u zrodu malých společenství, farních dovolených,
věnoval ses ekumenickým setkáním a také stál u zrodu Farního listu, předchůdce tohoto JP. Co bys vzkázal do prachatického vikariátu?
Jděte v této linii dál. Určitě se snažte naslouchat v modlitbě a při čtení Písma Pánu, obětujte svůj čas vzájemným setkáním, dětem a mládeži a nezapomínejte pomáhat potřebným.
Když jsi, Pavle, z Prachatic odcházel, napsal pan děkan Havrda do Farního listu,
že děkuje za Tvůj „čistý kněžský charakter“. Dovolím si k němu připojit. Díky! Pán Ti
žehnej!
Ptala se Lenka Hanžlová
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Pozvánky
Římskokatolická farnost Prachatice
ve spolupráci s Městem Prachatice zvou do kostela sv. Jakuba na

Noc kostelů Prachatice
25. 5. 2018
Program:
16.30

Společné vystoupení školních sborů prachatických ZŠ a souboru „Píšťalka“
při ZŠ Národní
16.30–22.30 možnost navštívit kostelní věž
17.00–23.00 „Vytvoř si svůj růženec“ v prodejně Království korálků
(přízemí domu Kostelní náměstí 15)
17.00
prohlídka pro děti – „Zastavení u varhan a dalších historických nástrojů,
prohlídka zvonu sv. Jakub“
18.30
„Miriam“ – koncert hudební skupiny P. Vavřince
19.30
„Fatima“ – cestovatelská beseda s P. Plášilem
20.30
vernisáž výstavy v krovu kostela
21.00
komentovaná prohlídka kostela, krovu a věže
22.00
koncert Klarinetového souboru Prachatice
23.00
mše při svíčkách s modlitbou za město
Více na www.farnostprachatice.cz
V rámci Noci kostelů v Prachaticích bude současně možnost návštěvy kláštera
„Neumannea“ a modlitebny církve CČSH. www.neumanneum.cz; www.ccsh-prachatice.cz
Římskokatolická farnost Volary ve spolupráci s městem zvou na

N o c k o s t e l ů Vo l a r y
25. 5. 2018
večerní výstupy na věž kostela sv. Kateřiny
s komentovanou prohlídkou a výhledem na město v době 20:00 - 22:00 h.

16

Průvodce šumavskými hřbitovy
Nový Svět
Kdysi rozlehlá správní obec s farou a kostelem, kde žilo hodně přes půl tisícovky lidí.
Dnes svůj domov v osadě, spadající pod nedaleká Borová Lada, má sotva čtyřicítka obyvatel a tam, kde stával kostel, je již pouze pietně upravené místo a kousek pod ním znovuobnovený hřbitov. Dnešní, kdysi zvaný „nový“ hřbitov, byl vysvěcen 24. října 1888, a to
vimperským biskupským vikářem ze Strážného Franzem Wortnerem, za asistence zdejšího
faráře Josefa Fanty a kooperátora Petra Majera. První pohřeb se konal již 29. října téhož
roku a ono neblahé prvenství patřilo teprve sedmnáctidennímu Friedrichu Gerhartovi.
Jak je zaznamenáno ve farní knize, hrob byl na jižní straně, vzdálen třicet kroků od brány
a sto centimetrů od plotu.
Pozemek za školou, kde stával starý hřbitov, jenž přestal sloužit zároveň s vysvěcením
nového, padl do oka vimperským pánům radním. Ti zde chtěli postavit hospodu. Strhla se
mela, konzistoř a farář protestovali a svůj boj vyhráli. Místo hospody tam postavili kříž.
Nový hřbitov se pomalu plnil. Však také celá farnost čítala téměř tři tisíce duší a ročně se
zde konalo mnohdy více než sedm desítek pohřbů.
Po vzniku republiky neměli novosvětští zrovna štěstí na dobrého duchovního pastýře.
Celibát mu nic moc neříkal, morálka taktéž ne. Aby umenšil svá
provinění, pranýřoval prohřešky
církve. Ve farní knize je zaznamenán výrok, který hovoří za vše:
„Na to, že je náš farář ženatý, bychom si nejspíš zvykli, ale ta kázání byla strašná.“ Jen doplním,
že byl sice oddán, a to knězem
s Českých Žlebů, který měl stejný
problém, ale sňatek byl církevně
neplatný. A tak místní přestali
chodit do kostela a modlili se na
hřbitově u hrobů svých blízkých.
Přišla válka, pak odsun. Hřbitov zpustl a v květnu roku 1976
byl buldozery srovnán se zemí.
Náhrobní kameny odhrnuty na
jedno místo a mnohé později
skončily v základech zdejších
novostaveb. V okolí hřbitova se
pak ještě dlouho povalovaly lebky a kosti. Po roce 1989 byla plocha bývalého hřbitova očištěna
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od náletů i od léta nesekané trávy a oplocena. 25. října 2008, tedy sto dvacet let a jeden den po prvním
vysvěcení, byl hřbitov vysvěcen podruhé. Nalezené
náhrobní kameny, kterých se podařilo najít na půl
druhé stovky, byly vráceny zpět, byl vztyčen nový
kříž a u vchodu postaven kamenný památník se skleněným středem, který připomíná nejen jména osad,
jejichž obyvatelé jsou na tomto hřbitově pochováni,
ale i existenci bývalého kostela, který stával několik
desítek metrů odtud. A tak si zde můžeme přečíst že:
„V této posvěcené zemi odpočívají v Pánu obyvatelé
bývalých osad Borová Lada, Černá Lada, Hrabická
Lada, Nový Svět, Paseky, Pravětínská Lada, Švajglova
Lada, Svinná Lada, Šindlov, Zahrádky a Zelená Hora,
které náležely k obci a farnosti Nový Svět, i přidružených osad Knížecí Pláně a Nové Hutě.“

František Seraph Wortner
Byly odkryty základy bývalé
márnice a zřízeno zde jakési lapidárium ze starých kamenných či
kovových křížů a torz pomníků.
Dnes je na hřbitově již několik nových hrobů a vymezený prostor pro
rozptylovou loučku. Hřbitov protíná pískovcový chodníček a dělí jej
na „novou“ a „starou“ část. Když se
jím necháte vést a projdete vrátky,
dojdete na místo, kde stával kostel
a kde se dnes uprostřed vyznačených jeho obvodových zdí nachází
upravený prostor se skleněným oltářem svatého Martina a původní
pomník, věnovaný obětem první
světové války, vysvěcený farářem
P. Johannem Pátkem 19. srpna
1928.
JP
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Stalo se
Svátek Božího milosrdenství
V neděli na Svátek Božího milosrdenství proběhla slavnostní
bohoslužba v prachatickém Domově Matky Vojtěchy. Je už tradicí,
že pouť začíná v hospicové kapli
sv. Jana Pavla II. litanií k tomuto
světci. Všichni přítomní se pak
průvodem odeberou do kaple Božího milosrdenství v DMV za zpěvu
písně „Ježíši, Králi nebe i země…“.
V kapli už čekali obyvatelé domova.
Celou slavnost vedl náš pan vikář
Petr Plášil. Při mši svaté
mluvil o významu tohoto
velkého dne i o osobních
zkušenostech s modlitbou
růžence k Božímu milosrdenství.
Zaměstnanci
připravili pro zúčastněné

posezení a malé pohoštění, které proběhlo v prostorách před kaplí na zahradě. Pán
Bůh dopřál hezké počasí. Všichni, kdo
přišli, prožili osobní i duchovní radost ze
společenství. Zaměstnanci DMV všem srdečně děkují.
SMS
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Víkendový pobyt
a první svátost
smíření
V rámci víkendového pobytu v rodném domě sv. Jana
N. Neumanna v Prachaticích přijaly děti
první svátost smíření. Provázejme je
modlitbou na jejich
cestě k další svátosti
– eucharistii, kterou
přijmou v červnu.LH
Střípky z postní a velikonoční doby v prachatické farnosti.

21

Pouť do Svaté země
Z Ejlatu do Tel Avivu
Naše pouť Svatou zemí se chýlí ke konci, zbývá nám už jen dojet z Ejlatu na letiště
do Tel Avivu. Cesta je to daleká (okolo 350 km), potrvá téměř celý den. Nepojedeme však
zpět k Mrtvému moři, ale zvolíme trasu přes hory, abychom navštívili ještě několik míst,
kterými také prošly dějiny Starého zákona.
Avdat
Ve starověku byl důležitou karavanní stanicí a překladištěm zboží na obchodní cestě
z Arabského poloostrova přes Petru do Ejlatu a Gazy. Založili ho Nabatejci a vybavili ho důmyslným zavlažovacím systémem. Sídlila zde posádka, která měla za úkol střežit obchod se
zbožím před nájezdy lupičů. Na přelomu letopočtu doplnila jeho vojenský význam výroba
keramiky a chov ovcí a velbloudů. V roce 106 po Kr. ho zničili Římané. Nového rozkvětu
dosáhl v byzantské éře (5. a 6. stol. po Kr.), kdy byl i sídlem biskupa. Z té doby se zachovaly
základy několika kostelů, lázně a obytný dům. Arabský vpád v polovině 7. století znamenal
definitivní konec. Dnes tu jsou jen ruiny chráněné jako národní park.
Beer Ševa
Nejvýznamnější město jižního Izraele. V biblických textech je zmiňována nesčetněkrát.
Po celá staletí byla nejjižnějším izraelským sídlem a když bibličtí autoři chtěli zdůraznit, že
se něco dělo opravdu po celé zemi, používali obratu „od Danu (na severu) až po Beer Ševu“.
Nejstarší zmínku o ní najdeme v 1. knize Mojžíšově (Gn 20-21): tehdy byl pánem toho
kraje Abímelek, král Geraru. Abrahám tudy procházel jako host. Abímelek mu omylem
způsobil morální újmu a aby ho odškodnil, dovolil mu usadit se, kde bude chtít. Abrahám
tam vykopal studnu a uzavřel s Abímelekem smlouvu. Jméno Beer Ševa v překladu znamená Studna přísahy. (Jiná etymologie mluví o Studně sedmi ovcí, ale to vysvětluje stejný
příběh). O kus dál, ve 26. kapitole, se celá scéna téměř doslova opakuje, jenom je hlavním
hrdinou Izák. Také Jákob, když na konci svého života sestupoval do Egypta za svým synem
Josefem, se tu zastavil a váhal, zda má zaslíbenou zemi opustit. Ale Hospodin ho ujistil:
„Neboj se odejít do Egypta. Udělám tam z tebe veliký národ. Já půjdu do Egypta s tebou a já sám
tě zase vyvedu. A Josef ti zatlačí oči.“ (Gn 46,3-4).
Vzhledem ke své roli pohraniční osady byla Beer Ševa vystavena nepřetržitým útokům
ze strany okolních národů, dokud David nezajistil Izraelitům bezpečnou kontrolu nad celým územím. V 10. stol. př. Kr. ji zničil egyptský farao Šešonk I. a trvalo téměř tři sta let,
než byla obnovena. Po vpádu Asyřanů na přelomu 8. a 7. stol. př. Kr. už nikdy nezískala
svůj dřívější význam. Po celá staletí byla jen malou pouštní osadou.
Po založení moderního Izraele
v roce 1948 se stala jedním z nejrychleji se rozvíjejících měst mladého státu. Přicházeli sem židovští osadníci
z různých zemí světa, nejvíce – asi
20 000 – z Ruska. Byla vybudována
Hrobka patriarců v Hebronu
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průmyslová zóna, moderní obytné čtvrti, turistická infrastruktura a školy, z nichž nejvýznamnější je Ben Gurionova univerzita. Každý čtvrtek dopoledne se tu koná beduínský trh,
na kterém se prodávají nejen různé řemeslnické výrobky (šperky, tepané zboží, koberce,
aj.), ale i velbloudi, ovce a osli. Většina beduínů žije ve stanech v okolí města.
Pozůstatky biblické Beer Ševy najdeme v lokalitě Tel Ševa východně od centra dnešního
města. Archeologové odkryli několik vrstev osídlení, od opevněných měst raně izraelské
doby až po malé pevnosti z doby římské. Dochovala se např. městská brána z doby Šalomounovy.
Ještě větší zájem vzbudil nález několika podzemních obydlí z konce neolitu a z chalkolitu v Abú Mataru jihozápadně od centra. Byla zčásti vyhloubena do drolivé jílovité půdy
a propojena podzemními chodbami. Svědčí o tom, že už v pravěku tu žili lidé, kteří uměli
hospodařit s vodou, a živili se primitivním zemědělstvím a chovem dobytka.
Hebron
Tady už jsme jen asi 40 km od Jeruzaléma. Dnes je to město převážně muslimské, je
to nejvýznamnější středisko jižní části Západního břehu Jordánu. Má za sebou dlouhou
historii jednoho z nejdéle nepřetržitě osídlených míst na světě. Vzniklo někdy na konci
3. tisíciletí př. Kr. při důležité silnici spojující Sýrii s Egyptem. Ve 4. knize Mojžíšově (Nm
13,23) je poznámka, že „Hebron byl založen sedm let před egyptským Tanisem (Soanem)“.
Tentýž text straší Izraelity tím, že tu žili „obři“, potomci Anaka, lidé proslulí vzrůstem,
silou a udatností.
Za posvátné ho považují židé, křesťané i muslimové. Je tu pohřben Abrahám, jeho žena
Sára, Izák a jeho manželka Rebeka, a také Jákob a Lea. 1. kniha Mojžíšova ve 23. kapitole
vypráví, že Sára tady zemřela a Abrahám koupil za 400 šekelů stříbra od Chetity Efrona pole
s jeskyní Makpela, aby ji měl kde uložit k poslednímu odpočinku. Potom tam byl pohřben
i on sám (Gn 25,9-10) a také Izák (Gn 35,27-29). Jákob sice zemřel v Egyptě, ale jeho tělo
přenesli a uložili po boku otců (Gn 50,12-14).
Přibližně v roce 20 př. Kr. jeskyni uzavřel Herodes Veliký a vybudoval nad ní okázalou
síň. Za byzantské nadvlády byla upravena na kostel, z kterého se po vpádu Arabů v roce 638
po Kr. stala mešita. Křižáci ji přestavěli, na krátkou dobu ji učinili katedrálou hebronského
biskupa, ale po Saladinově vítězství zůstala definitivně v rukou muslimů. Sultán Bajbars
ve 13. století do ní zakázal vstupovat nevěřícím (tj. ne-muslimům). Teprve po šestidenní
válce v roce 1967 byla znovu zpřístupněna i židům.
Hebron hrál významnou roli také v životě krále Davida. Přišel sem po Saulově smrti, byl
tu pomazán na krále a odtud vládl sedm a půl roku nad Judou. Tady se stal i králem celého
Izraele. Teprve potom dobyl Jeruzalém a přesídlil tam. Vypráví o tom prvních pět kapitol
2. knihy Samuelovy.
Ve městě panuje neustálé napětí mezi Palestinci a židovskou komunitou. Každou chvíli
může dojít k nějakým střetům. Není radno se tu volně procházet. Navštěvujeme Hrobku
patriarchů a jedeme dál. Míjíme Betlém a projíždíme Jeruzalémem. Z dálnice posvátná
místa vidět není, zahlédneme jen část hradeb Starého města a obrysy Olivové hory.
Poslední zastávkou jsou Emauzy, místo, kde se zmrtvýchvstalý Ježíš dal poznat svým
dvěma učedníkům při lámání chleba. Nahlížíme jen zvenčí do areálu trapistického kláštera
a končíme naši pouť mariánským chvalozpěvem Vesel se, nebes Královno, aleluja. Srdce
nám hoří!
P. Pavel Liška
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Na návštěvě u
Anny Klimperové
Narodila se jako Anna Koubová v roce 1947 v Prachaticích, kde žije celý život a pracuje jako
klinický psycholog v soukromé praxi s dětmi i dospělými.
Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze.
Předchozí praxe: asistentka hygienické služby po studiu Střední zdravotnické školy v Českých
Budějovicích.
Jak ses rozhodla pro svůj celoživotní obor? Čím je pro Tebe psychologie důležitá
a přínosná?
Vždy mě zajímaly osudy lidí v mém okolí a jejich způsoby řešení tíživých situací. Sama
jsem také prožívala své drobné problémy. Vyrůstala jsem v rodině s 5 dětmi, byli jsme
vedeni k lásce k Bohu, životu v pravdě a víře. Život ale nikoho nešetří, a tak jsem si prodělala v dospělosti i svá větší trápení. Pak jsem poznala, jakou sílu má pomoc od druhých
lidí, a bylo mým přáním také pomáhat. A to se mi podařilo a dodnes jsem tomu moc ráda.
Dnes ale vím a také to tak říkám klientům, že ne já, ale to oni sami si nejvíce pomohou.
Vše je o porozumění, přijetí situace, která se zdá být nepřijatelná. Pak láska všeobjímající,
všepřesahující spolu s vírou a sebepřijetím udělá sama zázraky.
Na mé profesi obdivuji pestrost, nevyčerpatelnost nových zážitků, nových problémových okruhů. Člověk by si myslel, že je to stejné, opakující se. Ale to je omyl. Každý klient
je neopakovatelný, jedinečný a práce s ním také. Stále více si uvědomuji, jak již od dětství
jsme „hotovi“, jen dále cestou životem se rozvíjíme. Je to zázrak stvořitele a já mám to
veliké štěstí, že s těmito zázraky mohu pracovat a těšit se z jejich úspěchů, jejich zklidnění,
porozumění sobě, světu celkem.
K tomuto náročnému povolání potřebuješ hodně energie – kde a jak ji čerpáš?
Sílu nabírám tam, kde ji ztrácím – v práci s lidmi. Oni jsou úžasní, vděční a nikdy nezapomenou se rozdělit o své radosti. Jejich radost je pak i mojí radostí, a jak víme, radost je
tou nejpřirozenější a nejzdárnější silou, jakýmsi dopingem.
Ne vždy se vše daří, pak pokorně přiznávám svoje pravé místo jen jakéhosi pomocníka
a plně respektuji nemožnost měnit věci, které jsou jednou již dané, a přijímám to. Sama
také potřebuji pomoc, jsem jen jedna z nás všech. Pak se obracím ke kolegům, dobrým
přátelům, ale nejčastěji hledám klid, sílu, radu právě v našem prachatickém kostele. Vždy
najdu, co hledám – nejčastěji spásnou myšlenku, která je mi úlevou.
Poznaly jsme se při nácviku Všesokolského sletu, který nás letos čeká s hromadným
vystoupením v Písku, Strunkovicích n. Bl., Č. Budějovicích a začátkem července v Praze. Jaký je Tvůj vztah k této tělocvičné jednotě a co už jsi se sokoly prožila?
Poprvé jsem se zúčastnila 15. Všesokolského sletu v Praze, letos nacvičuji na 16. Nacvičených skladeb bylo i více. Vždy byla práce s nácvikem, ale samotné vystoupení a prezen24

tace byly velmi příjemné a radostné. Letos se již
blížíme k ukončení nácviku a vyvrcholením bude
samotný slet v Praze. Již se moc těšíme. Jsem
členkou Sokola Strunkovice a velmi obdivuji práci vedení, jejich aktivity a práci hlavně s mládeží.
Také zpíváš dlouhá léta v prachatickém
sboru Česká píseň. Můžeš se podělit o nějaké
zážitky i z této záliby?
Ano, Česká píseň je součástí mého života již
velmi dlouho. Zpěv mě provází celý život. Sborový zpěv je velmi pěkný koníček. Zážitků by bylo
nepřeberné množství. Se sborem jsme projezdili téměř celou Evropu. Navštívili a poznali jsme
i rodiny v jejich zemích a dávali tam zase poznat
naši krásnou zem a naši kulturu. Leckdy se jejich
představy o nás velmi lišily od skutečnosti, kterou
pak tady také zažili oni, když jsme je zase hostili
my. Byla to krásná doba poznávání po otevření hranic. Nyní stárneme a hledáme nové
a mladší příznivce zpěvu, kteří by také mohli prožívat plnou radost z krásy interpretace
hudby zpěvem, z prostých a krásných českých písní.
Mají tyto a mnohé další Tvoje aktivity něco společného?
Moje aktivity jsou o pohybu především. Ze své profese vím, jak podstatnou součástí
bytí všeobecně je pohyb. Vše, i to myšlení, emoce, vše je jakási forma pohybu. Proto pohybem stále nešetřím. Mám dar od Pána Boha – radost z pohybu a aktivity všeobecně.
Stále čerpám z návyků z dětství, mládí. Mám výborného parťáka pro pohyb – manžela.
Pracujeme spolu na chalupě, na zahradě, včelaříme, lyžujeme, milujeme vysokohorskou
turistiku, cyklistiku.
Sokol i Česká píseň jsou o přátelství, spoluvytváření, ale i o podřízení se něčemu, spoluprožívání. Jsou to velmi silné zážitky při prezentaci nacvičeného. Silný pocit sounáležitosti,
jakési jednakosti, což je opakem současného trendu ve společnosti, izolovanosti, rozdrobenosti, osamocenosti, individualitě.
Jsi příkladná ve svém aktivním životě i v pokročilejším věku. Proč už dávno jen
neodpočíváš a v pohodlí neužíváš důchodového věku?
Všem tyto aktivity doporučuji i v práci – náš mozek je dar od stvořitele, má velikou kapacitu a její užití je odvislé od našich podnětů, které mu poskytujeme. Stále potřebuje nové
podněty, jiné než jsou každodenní. Proto jsou tak potřebné z oblasti pohybu, hudby. Tím
prodlužujeme dobu jeho aktivity, samozřejmě, je-li nám dopřáno zdraví k tomu potřebné.
A ještě bych neměla zapomenout vyzdvihnout i druhou stránku těchto našich aktivit – je
to i obdarovávání druhých. Vždyť zpíváme, cvičíme i pro druhé. Také doprovázet mši v kostele, koncertovat je velmi krásné a věříme, i pro ostatní přínosné.
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Můžeš ještě doplnit trochu o svém vztahu k rodnému městu, příp. zdejší farnosti?
To by bylo dlouhé. Pracuji v bývalé nemocnici, kde bývala porodnice. Tam jsem se narodila já i můj syn, moje sestra a její 3 děti, také stejně jako 3 děti mého bratra. Můj „rajon“
byla prachatická skalka, vedle které bydlím dosud. Stále mám před očima své dětství. V našem kostele se odehrávaly všechny důležité události rodinné – svatby, křtiny i biřmování.
Myslím, že ani není třeba pokračovat – můj život je a doufám, že i nadále zůstane, spojen
s Prachaticemi a zdejší farností. Jsem prostě „prachatičanda“, musím vidět Libín, který mě
provází celý život, však také často ho navštěvuji. A s pokorou obdivuji jeho ladné křivky
z našich Prachatic.
Za upřímný rozhovor a hlavně pohotovost při jeho tvorbě děkuje MaM.

Vincentinské misie
ve východní Africe
(Tanzánie, Keňa, Uganda)
1.

ve čtvrtek 24. května v 18 hodin
Klášter sester boromejek (Neumanneum)
Neumannova 142, Prachatice

Promítání fotografií a povídání
Informace na tel. 606 627 636 či www.cz.frbill.net
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Farní charita Prachatice
Ohlédnutí za březnem
V Domě sv. Petra pro
muže (DSP) v Záblatí se uskutečnil „Kurz vaření – pečení“.
Uživatelé pekli domácí buchty
s marmeládou, na kterých si
následně společně pochutnali.
Druhou akcí zde byla beseda
se správcem záblatské farnosti
P. Mgr. Šimonem Stančíkem.
Tématem besedy bylo postní
období v katolické církvi a postava sv. Josefa.
V Charitním domově sv.
Dominika Savia pro matky s dětmi si děti ozdobily
oblečení obrázky pomocí sava
a svojí šikovnost a trpělivost
si vyzkoušely při pletení náramků. Kreativitu děti využily
při předjarním tvoření, kdy
si vyrobily např. motýlky nebo
jarní květiny ze špejle a papíru.
Příchod Velikonoc maminky
s dětmi oslavily pečením beránka a tvorbou velikonočních dekorací. Na duchovním programu při setkání s Lenkou Hanžlovou se maminky s dětmi dozvěděly spoustu zajímavých informací o významu Velikonoc a řada programů
byla završena barvením a zdobením velikonočních vajíček.
Pracovnice Terénního programu Most naděje
zrealizovala v Ktiši
Velikonoční Pexesový turnaj, při kterém
si místní děti užily
spoustu zábavy.
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Varhaníci
Jako další v tomto cyklu vám představím šikovnou a velice ochotnou varhanici, která hraje
na varhany v šumavské obci Zdíkov, Zdíkovec. Krom toho vykonává činnost kostelnice v kostele
sv. Ludmily ve Zdíkově. Je zdejší rodačkou ze Zdíkova, žije zde od svého mládí.

Marie Mrázková
Jaká byla Vaše cesta ke hře na varhany?
K hraní na varhany jsem byla tak trochu dotlačena, když odešel předešlý varhaník. Zpěváků bylo dost, ale varhaník chyběl. Kdysi jsem hrávala na jiný hudební nástroj, než jsou
varhany, ale jistý předpoklad tu přece jen byl. A tak jsem tedy nesměle zkoušela hru na královský hudební nástroj. Zpívala jsem na kůru a stála jsem velmi blízko u dobrého varhaníka.
Hra na varhany mě zaujala. Od P. Břízy jsem dostala „ varhanní školu“. Ani mé začátky jako
všech začínajících nebyly lehké.
Jak dlouho Vám trvalo, než jste se varhany naučila ovládat?
Než se pořádně naučíte hru na varhany ovládat, to opravdu netrvá jen chvilku. Musíte
poznat i záludnosti nástroje, zvláště když varhany již něco pamatují. Například zůstávají
viset pedály a jiné. Osobně jsem zvládla hru asi za dva roky.
Jak často cvičíte hru na varhany? Myslím kolik hodin hře věnujete?
Na varhany cvičím převážně v kostele. Doma mám dvoje harmonia a přenosné varhany.
Ovládání je stejné, akorát technika je jiná (ovládání nohou).
Cvičím téměř každý den. I hodinu denně, ale také jsou dny, kdy nemám čas, mám jiné
aktivity. Když se učím nové skladby, zpěvy, to trvá déle, pak se musím hře věnovat i několik
hodin.
Jaké povinnosti a aktivity má varhaník na starost?
Varhaník doprovází všechny bohoslužby, křty, pohřby, svatby, slavnosti a celý liturgický
rok. Ráda zpívám, a tak doprovázím i zpěvem. Pokud je to nutné, zaskočím i jinde než na
zdejších farnostech. Jezdím hrát i do Vimperka.
Mezi povinnosti varhaníka patří také znalost liturgie.
Vím, že také zpíváte ve sboru chrámové skladby. Pořádáte koncerty?
Ano, na slavnosti nacvičujeme různé duchovní skladby, v současné době nacvičujeme
písně z let 1864 -1921.
V dubnu jsme některé z těchto písní představili veřejnosti.
S jednou zpěvačkou z mého sboru zpíváme na koncertech. Zpíváme různé žánry, zajíždíme i jinam po kraji. Mám i dětské zpěváčky. Anička Tomášků je velmi nadaná, teprve
13tiletá, hraje na klavír a učí se hře na varhany. Je tak šikovná, že někdy uzavírá písní mši
svatou za mne.
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Jak se zajímá veřejnost o koncerty?
Myslím si, že veřejnost má vcelku o naše koncerty zájem.
Kolik členů je vašem sboru? Jedná se o sbor smíšený,
nebo jen o ženy?
My jsme převážně ženy, mužům se moc zpívat nechce, ale
při nacvičování nám pomáhá jeden muž a chlapec. Je nás dvanáct žen, z toho čtyři děti.
Podporuje někdo vaše koncertování, sponzor?
V kostele nikoliv, hrajeme a zpíváme zdarma, bez honoráře. I já hraji zdarma.
Koncerty veřejné, které zpívám se dvěma zpěvačkami,
nám zajišťuje manažer.
Co hrajete a zpíváte nejraději?
Mám ráda všechny duchovní písně. Jsou zpěvné a hlavně
krásné. Jsou takovým pohlazením duše.
Hraji různé skladby a hlavně zpívám to, v čem je životní
energie, radost, rytmické písně. Když chcete zahrát a kvalitně zazpívat, je to náročné, věnujeme tomu mnoho času.
Učíte se skladby zpaměti?
Něco hraji zpaměti, ale raději mám před sebou noty. Texty písní se učím nazpaměť,
abych je mohla zazpívat. Svoje skladby umím zahrát zpaměti.
Čím je pro Vás činnost varhanice přínosem?
Hraní a zpěv povznáší ducha k Bohu a já hraji a zpívám z lásky k němu. Mám dobrý,
povznášející pocit, radost, když zpívají farníci při mši svaté. Je krásné když jinak tiché
prostory kostelů se rozezní hudbou a zpěvem. Hlavně když to jde cestičkou přes srdce,
s láskou, vírou a hlavně že víte, proč to vlastně děláte.
Chtěla byste si někdy zahrát na velké chrámové varhany, třeba v katedrále v Praze?
Kdybych byla mistrem ve hře na tento královský nástroj tak proč ne. Jsem však skromná, nehledím vysoko, mám radost, když se lidem v kostele mé hraní líbí, hlavně aby se to,
co dělám, líbilo Pánu Bohu.
Máte nějakou příhodu při hraní, příjemný nebo neočekávaný zážitek?
Příhodu, to ano, mám. Rozdala jsem zpěvákům jiný text, než jsem měla noty před sebou.
Neladilo nám to. Zlobila jsem se na ně. Pravá příčina nebyla tedy ve zpěvácích, ale ve mně.
Nakonec jsem zpívala sama. Myslím si o sobě, že nejsem jednička, ale že práci varhanice
dělám s chutí a ráda.
Děkuji za rozhovor. 
Milli Hojdekrová – dokumentaristka Šumavských Králováků
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Svědectví radosti
Srdce naplněné krásou, radostí a láskou
Jiřík byl 9letý chlapec postižený nevyléčitelnou nemocí. Díky svým rodičům a paní
učitelce však mohl chodit do školy s ostatními dětmi. O Velikonocích jim paní učitelka
vyprávěla o Ježíši, a aby zdůraznila myšlenku nového života, dala každému dítěti velké
umělohmotné vajíčko. Děti si ho měly vzít domů a za domácí úkol do něj měly vložit něco,
co by znázorňovalo nový život. Následující den pak začala paní učitelka vajíčka otvírat.
V jednom našla květinu, v druhém motýla, v dalším úlomek skály s mechem. Jiříkovo vajíčko však bylo prázdné. Chlapec to vysvětlil takto: „Ježíšova hrobka byla také prázdná…“.
Co si lze představit pod slovem prázdnota? Opuštěnost, samotu, bolest, temnotu. Každá
prázdnota však může být zaplněna, může být obrácena v požehnání. A tak jako temnota
volá po světle, tak prázdnota volá po činu, po lásce.
V sobotu odpoledne jsem šla za maminkou do Domova seniorů Mistra Křišťana. Po pracovním týdnu jsem se cítila unavená, přetížená starostmi. Byl slunečný jarní den. Na chvíli
jsem se zastavila a rozhlédla kolem sebe. Louky se po zimě zazelenaly a přímo přede mnou
stála bíle rozkvetlá třešeň. Vnímala jsem tu krásu rozkvétající přírody a na mysl mi přišla
slova A. Grüna z knihy Tajemství velikonoční radosti: „Na Vzkříšeného hledíme v květu,
který právě pučí, v zelenající se trávě, v pestrosti jarní louky a zřetelně poznáváme, že je
život silnější než smrt.“
S maminkou pak jdeme do místní kaple na mši svatou. Zde prožíváme krásné společné
chvíle, za které jsme Pánu Bohu velmi vděčné. Při každé mši sv. stejně jako učedníci putující do Emauz poznáváme Pána při lámání chleba a věříme, že stejně jako když jim zmizel
z očí, aby zůstal skrytý v nich, zůstává Pán přítomen i v nás. Při svém odchodu ze mše sv.
si zřetelně uvědomuji, že jsem jiná, než když jsem na mši sv. přicházela. Cítím a vnímám
v sobě přítomnou krásnou jásající radost a nitro mám naplněné láskou. Láskou a radostí,
která se chce sdílet a dávat.
„V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (Jan 14, 20)
MUDr. Milena Voldřichová
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Malý slovníček církevních pojmů
Jáhen

Výraz označuje člověka, který přijal první (nejnižší) stupeň kněžského svěcení. V dřívějších dobách byla čtyři nižší svěcení (ostiář, lektor, akolyta, exorcista) a po nich tři vyšší
(podjáhen, jáhen, kněz). Slovo jáhen znamená „služebník”. Hlavní úkol jáhna je tedy služba. V první řadě je to služba při mši svaté: služba při stole (při oltáři) a při předčítání Božího
slova, evangelia. Kromě toho jáhen také může křtít, pohřbívat, rozdílet svaté přijímání
a oddávat. Jsou 2 typy jáhnů. Jednak ti, kteří se připravují na přijetí kněžského svěcení
v blízké době, a pak tzv. trvalí jáhni. Těmi jsou většinou ženatí muži mající kromě liturgických (bohoslužebných) úkolů ještě jiná pověření, např. v charitě, školy, služba kaplana
v nemocnici atd.

Kancléř

je člen diecézní kurie (viz níže) a jeho hlavním úkolem je vyhotovení, odesílání a archivování listin kurie. Má také na starosti vedení diecézního archivu. Kancléř kromě toho také
připravuje diecézní úřední zpravodaj, tzv. Acta curiae, která vychází každý měsíc. V naší
českobudějovické diecézi mají zkratku ACEBB (Acta curiae episcopalis bohemobudvicensis)
a dostává je většina zaměstnanců biskupství.

Kurie

(diecézní kurie) je úředním aparátem diecézního biskupa. Kurie doslova znamená dvůr.
Podobně jako panovník měl vždy svůj dvůr, má jej i biskup. Kurie mu pomáhá v řízení diecéze, a to jak v pastorační činnosti, tak ve správní činnosti a ve výkonu diecézního soudnictví.
Členy kurie jsou generální vikář, biskupský vikář (jeden nebo více), kancléř a ekonomická
rada. Pokud je v diecézi pomocný biskup, tak bývá buď generálním vikářem nebo alespoň
biskupským vikářem. Někdy se diecézní kurie označuje slovem “ordinariát”.

Klauzura

je neveřejná (soukromá) část kláštera. Slovo je odvozeno z latinského clausus, což znamená uzavřený. Je to místo, kam se nevodí obyčejně návštěvy, podobně jako v každé domácnosti. Termín také může označovat pravidla pro vstup, pobyt a odchod cizích osob
do/z kláštera. Některé kláštery mají tzv. přísnou klauzuru, tzn. větší odloučenost od světa.
Cílem zde není jen izolace od světa, ale především vytvoření prostoru pro modlitbu a hlubší
spojení s Bohem.
Jáhen Jaroslav Filip oslavil začátkem dubna ve Vimperku s dalšími
farníky 75 let života. Přejeme mu
za redakci dodatečně Boží provázení
i v dalších letech.
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Jubilejní rok
Pokračování vyprávění z JP č. 7 a č. 8 (2017–2018)
Konečně 15. července 1920 už se nakládají jejich kufry na automobily, které je odvážejí
na nádraží. Ve 12 hodin se seřazují a s hudbou odcházejí na nádraží, kde je vlak převeze
zpátky do Quebecu. Nasedají na americkou loď Valencia, která je mnohem lépe vybavená
než Dollar. Jedná se o bývalou německou loď Neptun. Německo ji dříve používalo pro
poštovní spojení s Jižní Amerikou. Za doprovodu kapely, která hraje naši národní hymnu, pomalu odráží od kanadských břehů. Loď pluje řekou svatého Vavřince. Zase je vidět
mnoho majáků. Plují okolo poloostrova New Foundland. Na palubě je zima. Pohybují se
v nebezpečném pásmu, neboť jsou zde ledovce. „Ledovce se houpou na vodě jako skleněné
skály.“ Loď Skandinavia proplouvá tak blízko nich, že mohou pasažéry na dálku pozdravit.
Z Quebecu do Hamburku je to ještě 3334 mil. Během plavby si čtou, poslouchají koncerty,
sledují ostatní lodě. Okolo lodi vyskakuje spousta mečounů.
Koncem července se už blíží k Evropě. V neděli 25. července dostává kapitán lodi telegram, aby zítra přistáli v anglickém přístavu Plymouth. Večer potkávají celou eskadru
anglického válečného loďstva. Na lodi není možné spát, protože loď sebou hází jako posedlá. Druhý den ráno jsou již vidět majáky a rackové. Po obědě už jsou vidět anglické břehy
a v 10 večer připlouvají do Plymouth. Zde musí stát asi hodinu, než mohou jet dál. Z dálky
už jsou vidět břehy – totiž světla Francie. Jsou v kanálu La Manche. 27. července pozdě
večer se ocitají v nejužším místě La Manche. Z jedné strany je vidět anglické město Dover
a z druhé francouzské město Calais. Moře je klidné jako zrcadlo. Další den proplouvají okolo
belgických břehů. Jedou s nimi dva angličtí minonosci jako ochrana. Jedou totiž minovým
polem, proto musí mít každý záchranný pás. Večer jedou okolo ostrova Helgoland. V 11hod.
v noci vyjíždí z minového pole. Mají povoleno si sundat záchranné pásy a jít si lehnout.
29. července už se blíží k Hamburku, kde se mají vylodit, což nakonec není tak jednoduché. Připlouvá k nim malý parník „Alte Liebe“, aby jim oznámil, že Hamburk je nemůže
přijmout. Ještě ale neví proč. Až poté z novin se dozvídají o konfliktu v Hamburku. Nyní
se musí ale vrátit a vylodit se v Cuxhavenu. Zde se 30. července vyloďují z Valencie, odevzdávají zbraně a nasedají přímo do vlaků. V Magdeburku je ale zadrží a nechtějí je pustit.
Celý den se jedná, až konečně mohou jet dál. 1. srpna projíždí Lipskem a 2. srpna jsou již
v Norimberku. 3. srpna v 1 hodinu po půlnoci přijíždí do první naší stanice Brod nad Lesy
(Furth in Wald). Zde přesedají do našeho českého vlaku.
První kroky na české půdě. Brzy ráno ve 4 hodiny přijíždí do Domažlic, kde jsou slavnostně uvítáni a dostávají snídani. Poté Nýřany, Stod a v půl sedmé ráno Plzeň. Zde mají
další snídani, tentokrát i s pivem. Teprve po obědě vyjíždí z Plzně do Hořovic přes Beroun,
Karlův Týn a do Prahy. V Praze je čeká velké přivítání. Přivítá je vojenský inspektor, hraje hudba. Večer dostávají večeři. Pozdě v noci vyjíždí z Prahy do Opavy. (Pradědeček byl
přidělen k 8. střeleckému pluku slezskému, proto je čeká uvítání i zde.) Vítá je plukovník
Šnejdárek, zástupce vlády, člen svazu československých legií a starosta místního Sokola.
8. srpna 1920 se ráno vrací zpátky do Prahy na Masarykovo nádraží. Odtud na Wilsonovo
– hlavní nádraží. V půl 11. vyjíždí z Prahy. Ve Zdicích přestupuje do nákladního vlaku, který
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jede na Písek. Večer v 6 je v Protivíně a půl 7. v Nákří.
Už je skoro doma. Před dvanáctou přijíždí do Rábína
a v půlnoci je DOMA v Podeřištích u Netolic.
Teď už si to mohou říct, jak na něho celou dobu čekali, modlili se a mysleli na něj, stejně jako on čekal, jestli
se vrátí, modlil se a myslel na ně….
Vyprávěla jsem vám příběh, který se stal před sto
lety. Ale kdo ví. Možná, že to bylo předevčírem, ne-li
včera. Mého pradědečka společně s ostatními poslali
na ruskou frontu bojovat za rakouského císaře. Oni
namísto toho bojovali za svobodný československý
stát, ovládli Transsibiřskou magistrálu a hrdě se vrátili
domů. Můj pradědeček se z vesnice u Netolic vydal na
cestu okolo celého světa, aniž by to chtěl a aniž by se
ho na to kdokoliv ptal. Musel. Jinak by se domů nevrátil. A zvládl to i přes všechny útrapy, které ho na cestě
potkaly. Možná je to velké kouzlo života, umění žít,
přijmout změny a přizpůsobit je tak, aby výsledek byl ku prospěchu všech. Vždycky není
všechno tak, jak bychom chtěli. Někdy musíme vzít svůj kříž a následovat Krista, i když
je to velmi těžké. Víra byla také to jediné, co mého pradědečka posilovalo. Vždy mu byl
Bůh velkým zdrojem síly a naděje. Ve svých zápiscích se vždy odvolává na Boží vůli. Plně
si uvědomuje, že v jeho rukou je celý jeho život a život jeho bratrů. Bez něho by se domů
nevrátili. Ale s Boží pomocí se dají dělat velké věci.
Pokud jsem Vám oživila vzpomínky na naše blízké – hrdiny a zároveň obyčejné lidi, tak
jsem velmi ráda. Tyto příběhy neodvál čas, nezapadly sněhem jako náhrobky na hřbitově
ani prachem všedních dní. Žijí stále – žijí v nás. Naši hrdinové už tu mezi námi sice nejsou,
ale jejich odkaz žije dál.
Heslo mužů od Zborova je možné shrnout do věty: „Zůstaň hrdý a naživu“. A také by se
o nich dala napsat celá kniha nebo natočit film. Tak jsou stále inspirující. Ale vždyť to byli
obyčejní lidé. Jejich snaha je důkazem toho, že za svobodu, demokracii a vlast je potřeba
stále bojovat. Stojí to za to! Nejsou to prázdná slova, ale hodnoty nedozírné ceny. Prázdné
pojmy z nich dělá jenom náš nezájem. Naše životy jsou toho důkazem, že to mělo smysl!
Naše svobodná země je důkazem, že to za to stálo!
Jsem na konci s vyprávěním, ale tento příběh pokračuje dál. Není to příběh ze zábavného průmyslu. Je to příběh s mnohem větší hloubkou a přesahem. Jenom hrdinové se mění.
Teď už jsme na řadě my – úplně obyčejní lidé.
„Ty slávo Čechů, jako kdysi žilas, žiješ a budeš žíti v srdci našem.“
Vyprávěla Jaroslava Vinšová, Prachatice
Děkujeme Jaroslavě Vinšové.
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
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
U Bonaparta
V Praze na Malé Straně je tolik podivuhodných
míst, že se ani nedají spočítat. Proto to také nebudu dělat a soustředím se na jediné: na malostranské hospůdky. Svého času jsem prošel snad všechny
a v jedné z nich jsem byl dokonce zadarmo pohoštěn. To se mi nestává často, a proto na to docela rád
vzpomínám.
Domluvili jsme se s jedním kamarádem (jmenoval se Josef), že se sejdeme večer o půl osmé u Bonaparta a decentně tam oslavíme jeho svátek. Onoho březnového večera lilo ne jako z konve,
ale jako z kropicího vozu. Vystoupil jsem z dvaadvacítky na Malostranském náměstí, a než
jsem vyšplhal Nerudovkou do této snad nejmenší pražské hospody, byl jsem promočený
opravdu na kost. Protlačil jsem se ke stolu, kde mě už netrpělivě očekával oslavenec. Pogratuloval jsem mu k svátku, on poděkoval, zeptal se, kde jsem se topil, a naše malá oslava
mohla pomalu začít.
Začala nezvykle. Místo piva mi číšník přinesl grog. Ne, že by se mi v tu chvíli nepřišel
vhod, ale přece jen jsem byl překvapen, protože objednané bylo pivo. Když šel číšník znovu
kolem, řekl jsem mu to. On jen ukázal na milého pána u vedlejšího stolu, který povstal,
ukázal pro změnu na mne a na vysvětlenou mně i celé hospodě dodal:
„To je v pořádku, ten grog je ode mne – on je totiž první, kdo letos přeplaval Vltavu!“
Na Pankráci
„Na Pankráci, tam na tom vršíčku, stojí pěkné stromořadí,“ notují si milovníci dobrého piva a staré Prahy, když mají na tácku pět a více čárek. V roce 1982, kdy mě tam osud
přicvrnk’, stálo už na pankráckém návrší něco jiného. Byla to čtyřiadvacetipatrová budova
Motokovu, ve které jsem prožil kus svého života. Nebyl to ani tak kus jako spíše kousek,
protože trval jen tři roky, ale rád na něj vzpomínám. Pracovali jsme tam s jedním kolegou
jako slaboproudí mechanici, což byla tehdy velmi vážená profese, jak ostatně vyplývá z titulování, kterého se nám dostalo. Říkali nám dva slabomyslný. Vážili si nás lidé z celého
Motokovu, a to hlavně proto, že jsme jim levně nebo gratis opravovali všechny možné
a nemožné elektrobedýnky, které nám hojně přinášeli. Občas přinesli i takové, které by jim
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nevzali v Kovošrotu ani na Železnou neděli, ale nám to nevadilo. Každého jsme slušně přijali, řekli jsme mu, ať si to své video nebo flašinet ještě jednou dobře prohlédne, člověk nikdy
neví, a pak jsme udali termín, kdy si má pro něj přijít. Jednou takhle přišel pan Neveselý,
temperamentní vousatý pán středního věku, a přinesl maďarskou tranzistorovou televizi.
„Přivez’ jsem si ji z dovolené v Budapešti a těšil na to, jak si jí užiju. Doma jsem jí zapnul
a představte si: obraz krásnej, ale zvuk vůbec nešel, to by jednoho dopálilo! A zrovna když
dávali fotbal. Rozčílil jsem se tak, že to se mnou málem fláklo o podlahu. Oblítal jsem s ní
půl Prahy, ale nikde mi ji nevzali. Vy jste má poslední naděje.“
„No, tak ji tu nechte a přijďte se zeptat za tři dny,“ řekli jsme mu po převzetí jeho televize
a snažili se ji do té doby opravit.
Za tři dny, hned po ránu, zaťukal pan Neveselý opět na dveře naší dílny.
„Tak co, hoši, jak to s ní vypadá?“ ptal se netrpělivě.
„Je to dobrý, pane Neveselý,“ uklidnil jsem ho, „už se nemusíte rozčilovat, že vám nejde
zvuk. Teď už nefunguje ani obraz.“
Jak si paní Baťková jela do Prahy koupit hodiny
Paní Baťková je moudrá a pořádná žena, která ví, co chce, a co chce, to také udělá. Bydlí
v Plzni u Hlavního nádraží, odkud jezdívá pravidelně jednou za rok vlakem do Prahy, protože člověk nemůže být pořád na jednom místě, jak zpívá v jedné krásné písni Waldemar
Matuška. V Praze zajde nejdříve na Hradčany ke Sv. Vítu na ranní mši svatou, potom do
centra, kde se porozhlédne, něco si koupí, něco málo pojí a zase se vrátí domů. Tak to dělá
rok co rok a právě tak to měla naplánováno i jednoho prázdninového dne před více než třiceti lety. Těšila se na to, že si koupí v Praze hodiny, které tam loni viděla v jednom obchodě
na Václavském náměstí a moc se jí líbily. Kolem čtvrté vstala, kolem páté seděla ve vlaku,
kolem šesté v něm spala jako batole a kolem sedmé byla na Hradčanech. Do katedrály se
však tentokrát nedostala. Hradčanské náměstí bylo totiž plné tanků a vojáků a hradní
brána uzavřena.
„Asi zase natáčí nějaký film,“ řekla si v duchu a vydala se dolů Novými zámeckými schody přes Malou Stranu a Staré Město na Václavské náměstí. Když na ně došla a viděla, co
se tam děje, poopravila svůj úsudek. Nejde o film, ale velkofilm. Vojáků i tanků tady bylo
totiž ještě mnohem více. Slyšela střelbu, viděla krev i slzy. Zavřené obchody a rozstřílené
Národní muzeum. Všude plno lidí. Bylo 21. srpna 1968. Pochopila, že hodiny si asi bude
muset koupit buď někdy jindy, nebo někde jinde.
Ne, že by neměla ráda výpravné filmy, ale po tom všem, co viděla, přece jen zatoužila
vrátit se domů. Chtěla jet tramvají na Smíchovské nádraží a tam nasednout na první zpáteční vlak do Plzně. Jenže ani to nemohla. Tramvaje toho dne totiž nejezdily, ale hořely.
Zamířila proto na Smíchov pěšky a skoro by se tam dostala, nebýt toho, že na mostě přes
Vltavu hlídkovali vojáci CA a nechtěli ji pustit na druhou stranu, ani když je o to žádala
jejich rodným jazykem, který slušně ovládala.
„Jak se teď dostanu domů a kde přespím, když se tam nedostanu?“ ptala se sama sebe.
Protože byla žena moudrá a pořádná, nepropadla panice, ale začala se modlit. A netrvalo
dlouho, objevila se nějaká Pražačka a nabídla jí nocleh. Zanedlouho byl však most přece jen
uvolněn a k večeru odjížděl ze Smíchovského nádraží vlak na Plzeň. Vezl i paní Baťkovou.
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Za tmy dorazila unavená a k smrti vyčerpaná konečně domů. Nekoupila si v Praze hodiny,
nemohla tam jít ani do kostela na mši svatou a málem ji zastřelili.
Za pár dní se o její cestě do Prahy dověděla sousedka a hned se vyptávala:
„Paní Baťková, vy jste opravdu byla v Praze jednadvacátýho srpna, když se tam střílelo?
Jak jste to, prosím vás, prožila?“
„Hezky,“ odpověděla paní Baťková, „potkala jsem tam jednu velmi hodnou ženu, která
mi nabídla zadarmo nocleh.“
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007

Svatodušní duchovní obnova
v Klášteře premonstrátů v Želivě u Humpolce
od 17. května večer do 20. května odpoledne

Všichni, kdo se dávají vést Božím
Duchem, jsou Boží synové. (Řím 8,14)
Exercicie povede P. George Biju VC, římskokatolický kněz
a misionář z Kongregace vincentinů. Pochází z Indie a slouží
ve východní Africe (Tanzánie, Keňa). Je nástupcem P. Billa
a P. Anthonyho v díle světové evangelizace. Je to člověk hluboké
víry s nadšením pro Ježíše, s darem prostě a srozumitelně
předávat Boží slovo a zapalovat srdce lidí pro Pána.
Ubytování v pokoji s vlastním soc. zařízením včetně plné penze: 2400 Kč
Ubytování v pokoji bez vlastního soc. zařízení včetně plné penze: 1800 Kč
Poplatek za exercicie:
300 Kč

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
tel. 606 627 636, anthony2010@seznam.cz, www.cz.frbill.net
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Stojí za přečtení
Charles M. Sheldon
V jeho šlépějích
V současné změti knih o duchovním životě jsem nedávno
narazil na doslova drahocennou perlu zanesenou téměř desítkami let prachu. Její název zní v ‚Jeho šlépějích‘. Nese se
v duchu myšlenky ‚Co by činil Kristus?‘ a odkazuje na 1. list
Petrův, v němž je psáno: „K tomu jste přece byli povoláni, vždyť
i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho
šlépějích.“ (1 Pt 2,21)
Autorem knihy je již zesnulý kazatel, kterého údajně
inspiroval skutečný zážitek, při němž na jeho dveře kdysi
zaklepal mladý muž hledající si práci. Neblahý osud neznámého cizince přiměl pastora
k tomu, aby strávil týden v ulicích města, kde na vlastní kůži poznal, jak žijí lidé na okraji
společnosti. Tato událost jím otřásla natolik, že si uvědomil, jak potřebné je vyjít těmto
lidem, chyceným do pasti nezaměstnanosti, hříchu a bídy, vstříc.
Jeho celoživotní touhou bylo vzbudit v církvi skutečné následování Krista, vytrhnout
ji z apatie vůči svému okolí, jež tak zoufale potřebuje záchrannou kotvu, a co především –
probudit ji ze spánku navyklé náboženské tradice a postavit ji tváří v tvář trpícím, nuzným
a zbídačeným, nad nimiž již mnozí zlomili hůl. Vždyť pravé následování Krista nespočívá
v bohaprázdných obřadech, bohatství a přepychu, bezmyšlenkovitém odříkávání modliteb
ani rukách nedotčených zoufalstvím světa, nýbrž podstatou lásky k Bohu je právě láska
k bližnímu projevující se otevřenou dlaní, povzbudivým slovem, pomocnou rukou i usvědčováním z hříchu.
Sheldon jakožto kazatel, který na své vinici neustále podněcoval své bližní k milování
Boha, v knize mistrně vykreslil psychologii i zrání postav, jež postupně proměňuje a posvěcuje Duch Boží. Raymondský sbor v čele s pastorem Maxwellem je jistého dne vystaven
radikální a naléhavé výzvě, kterou nelze neuposlechnout. Vznikne hnutí, které se snaží
uvést v každodenní život úvahu o tom, co by činil Kristus? Neexistuje univerzální návod –
každý je zván specifickým způsobem. Je to cesta opravdovosti a lidskosti, ale také cesta
kříže, která snímá z tváří některých členů závoj povrchnosti a vlastní pohodlnosti a vrhá
je přímo do víru světa plného protivenství, beznaděje, útlaku i bezbožnosti. Sheldonova
hluboká sonda do sociálního podsvětí volá služebníky Kristovy k zodpovědnosti a pravé
zbožnosti, jež se neštítí zamazat si ruce.
Poutavá, na některých místech jímavá, jindy nepřikrášlená výpověď o členech jednoho
sboru sleduje osobní příběhy plné proměn charakterů i nadpřirozených zvratů. Je možné
číst ji nejen jako beletristickou literaturu, ale i jako knihu teologickou. Svým způsobem
jako knihu stále aktuální, takříkajíc nadčasovou, jež zve člověka pravému a osobnímu následování Krista.
Jan Kaňka
37

Vypravili jsme se
Pohoří na Šumavě
Od roku 2012 téměř pravidelně jsem jezdila do malé zaniklé vesničky Pohoří na Šumavě.
Zúčastňovala jsem se mnoha hezkých kulturních akcí. Například moc hezké je tam prožívání oslav svátků jara, P. Marie, doba adventní i přivítání Nového roku. Vše se odehrává
v obnoveném kostele P. Marie Dobré rady. Moc ráda se do těchto míst vracím.
Povím Vám krátce něco k samotné historii vesničky. Ve středověku leželo Pohoří na
území velešínského statku. V blízkosti Pohoří byla skelná huť, kterou dal vybudovat hrabě
Filip Emanuel Buquoy. Od roku 1802 bylo Pohoří samostatnou farní obcí. Obyvatelé byli
převážně německé národnosti. Zabývali se zemědělstvím a ručními pracemi. Nejznámější
činností byla podmalba svatých obrázků pod sklo. Tyto obrázky proslavily obec v celé Evropě.
Po 2. světové válce bylo obyvatelstvo vystěhováno a obec byla devastována. Zkáze neunikl ani kostel P. Marie Dobré rady. Byl postaven v roce 1783 na místě dřevěné kaple z roku
1779. Chrámová loď se zřítila, zůstal presbytář s věžičkou, ale i ta se po několika letech
zřítila. Presbytář v současnosti slouží k bohoslužbám a kulturním akcím. Z původní zástavby zbyla jen torza a hřbitov. Hřbitov je udržován. Nyní je zde postaveno několik domů.
Od vstupu České republiky do Schengenského systému byla odstraněna závora na hraničním přechodu mezi Rakouskem a Pohořím na Šumavě. Lidé z okolních vesniček začali
tato místa navštěvovat. Osud zániku kostela jim nebyl lhostejný. Rozhodli se tedy pro
obnovu.
Trvalo to několik let, ale dobré dílo se podařilo. Kostel se za značné pomoci lidí, kteří
vynaložili své úsilí, a pomocí finančních darů podařilo zčásti obnovit. Obnovila se východní část kostela, byla přistavěna ochranná zeď a obnoveny venkovní omítky. Z velké části
opravu financoval rakouský spolek Bucherser-Heimat-Verein. Kostel P. Marie Dobré rady
postupně, ale jistě začal nabývat na své kráse. Při návštěvě jsem s radostí vždy přivítala
další obnovenou část kostela.
V kostele se pořádají různé koncerty, mše svaté, na oslavu P. Marie bývá v Pohoří velká
pouť. Schází se zde lidé nejen z Rakouska, ale i z Čech. A tak zaniklá vesnička začala znovu ožívat. Při pouti se koná česko – německá mše svatá. Mše většinou celebruje kaplický
P. Pavel Šimák. O kostel se stará farnost Kaplice spolu s vyhnanými rodáky z Rakouska.
Do oken v roce 2015 přibyly nové
vitráže sv. Josefa a sv. P. Marie z daru
rakouských občanů. Obnovila se na
zdi freska v přední části, do kostela
byla dána podlaha, nové lavice, lustr
a mnohé další. V zimním období je
kostel i vytápěn kamny. Tamní ženy
se starají o návštěvníky skvělým občerstvením. Ve věži kostela je nová
kavárna.
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I když všechny akce konané
v tomto kostele vždy na mě zapůsobily velkým, slavnostním dojmem, nejkrásnějším zážitkem bylo
svěcení a zavěšení nového zvonu
22. května 2016.
Bylo nádherné slunečné počasí,
panovala dobrá nálada, vyhrávala
hudba. Událost byla pro všechny
přítomné radostným okamžikem.
Vešla jsem do kostela a byla jsem
mile překvapena. Viděla jsem poprvé takto nazdobený zvon, který
čekal na svěcení. V určený čas byl zvon z kostela odvezen na určené místo. Byl vezen na
vyzdobeném vozíku, po stranách kráčeli lidé ve slavnostních
krojích, za nimi šlo procesí s cechovními vlajkami obcí. Byla to
hezká podívaná, opravdová radost vše pozorovat. Slavnostní
mše a svěcení zvonu probíhalo pod širým nebem. Kmotr zvonu
p. JUDr. Bohumil Koutník byl poctěn poprvé několika údery
srdcem zvon rozeznít.
Všude, kam jsem se jen podívala, z očí lidí zářila radost,
štěstí, někteří měli slzy v očích. Sdílela jsem ten samý pocit.
V odpoledních hodinách po náročné přípravě byl zvon zavěšen.
Jeho hlas zněl po celém širokém okolí, byl to nádherný pocit
radosti. Je tomu tak stále, vyzvání každý den v určený čas.
Vesnička Pohoří na Šumavě začala znovu ožívat. Setkávání
přátel ze strany Rakušanů a Čechů se tak stává tradicí, což je
velice dobré. Věřím, že již nikdy nedojde k jejímu zániku, že
kostel bude sloužit svému účelu mnoha generacím. Ať Bůh žehná těmto krásným místům!
Milli Hojdekrová
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