J
P
10

Číslo
• červen
Ročník 2017–2018

sv. a n
rachatický

Doporučený
příspěvek

25 Kč

vikariátní
měsíčník
regionu
sv. jana
neumanna

Z myšlenek P. Josefa Doubravy
MOZAIKA lásky
„Věčný život může mít původ jen v Bohu,
který sám je věčný.
Jako nemůžeš být spasen bez víry,
tak nemůžeš mít víru bez Boha.“
J. A. Komenský
++++++++++
Svatost = dělat to nejlepší.
Moudrost = volit to nejlepší.
Láska = dávat to nejlepší.
++++++++++
Dosáhnout cíle podle evangelia je náročné,
nikoli nemožné.
„Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“
++++++++++
Žít bez Boha znamená žít bez naděje.

Sv. Jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
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ak je to zase tady. Poslední
číslo. Ne tedy úplně poslední, ale
tohoto ročníku. Na jednu stranu
trochu úleva, že se to vše nějak
přeci jen podařilo a máme měsíc
volno, než se pustíme do přípravy ročníku následujícího. Na stranu druhou to s tím volnem nebude zas
tak horké, protože je třeba vymyslet, jakou ten nadcházející ročník bude mít vlastně podobu. U kterých
rubrik to vypadá na jejich pokračování, tedy lépe řečeno, zda se u seriálů najde dalších deset dílů, a vymyslet místo těch končících seriály a rubriky nové.
U jiných, zda ti, co je psali, mají sílu a chuť tvořit
dál, a v neposlední řadě si narovinu říci, zda to, jak
časopis vypadá, je alespoň přibližně podobné tomu,
jak bychom si jej představovali. No a nesmím zapomenout ani na úvahy čistě ekonomické, tedy spíše,
zda i nadále bude trpěna poměrně vysoká ztrátovost.
Není těch otázek málo a s lecčíms nám můžete pomoci i vy čtenáři. I když s tím nejdůležitějším nám
vlastně už pomáháte. Kupujete si a čtete náš časopis.
Ve víceméně stejném složení sestavujeme Jana
Prachatického již řadu let. Vcelku to klape, každý ví,
co má dělat, a dělá to, ponorková nemoc nenastala.
Jen by to chtělo nějakou tu odezvu. Nemyslím nějakou chválu, ta v důsledku až tak nepomůže. Spíše námět, co byste chtěli v časopise mít, co vás nejvíc zajímá, na co se těšíte, ale i to, co hledáte marně nebo ani
nezačnete číst, protože vás to nezajímá. Rádi bychom
vám dělali, jak se říká, časopis na míru, jen neznáme
ty míry. A tak až budete mít o dovolené chvilku volna,
napište nám prosím pár nápadů a připomínek. Mají
pro nás doslova cenu zlata.
A když už tedy sedím nad posledním úvodníkem
před prázdninami, chci vám všem čtenářům, věrným
a letitým i těm, co „Jána“ otevřeli poprvé a náhodně, popřát slunné léto, spoustu hub, borůvek, ryb,
ujetých a ušlých kilometrů a nekonečně mnoho nevšedních zážitků.
Za celou redakci
Jaroslav Pulkrábek – šéfredaktor
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Z liturgického kalendáře
Ne
Út
St
Pá
So
Ne
Po
St
Pá
Ne
Út
Čt
Pá
Ne
St
Čt
Pá
So
Ne

3. 6. 9. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne
5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
6. 6.	Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa. L. b.: bílá
8. 6.	SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše: Gloria, Krédo,
preface vlastní. L. b.: bílá
9. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Mše: evangelium vlastní,
preface o Panně Marii. L. b.: bílá
10. 6. 10. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 2. týdne
11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola. Mše: 1. čtení vlastní, preface o apoštolech. L. b.: červená
13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
15. 6.	Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka. L. b.: červená
17. 6. 11. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne
19. 6. Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Romualda, opata. L. b.: bílá
21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. L. b.: bílá
22. 6.	Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa. L. b.: bílá, nebo
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků. L. b.: červená
24. 6.	SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Mše: Gloria, Krédo, preface
vlastní. L. b.: bílá. Žaltář 4. týdne
27. 6.	Nezávazná památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
28. 6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
29. 6.	SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ – doporučený svátek.
Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: červená
30. 6.	Nezávazná památka sv. prvomučedníků římských. L. b.: červená, nebo
Nezávazná sobotní památka Panny Marie. L. b.: bílá
1. 7. 13. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne

Neposkvrněné Srdce Panny Marie – památka
Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie bývá udáván sv. Jan
Eudes. Šířil ji i ve svých spisech, a proto už r. 1688 byla tato úcta označována za církevně
schválenou. První papežské povolení liturgického slavení dal Pius VII. (1800-1823).
V roce 1836 bylo v Paříži založeno ke cti Nejčistšího srdce Panny Marie bratrstvo, které
šířilo úctu k Mariinu Srdci a rozšířilo se po celé Evropě. V karmelitánském řádu byla mari4

ánská úcta od jeho počátku, Maria byla jeho
patronkou a při zjevení v r. 1251 předala
sv. Šimonu Stockovi škapulíř jako známku
spásy a závazku – oděv jako symbol lidského nitra, šaceného Boží milostí. Přesto se
zde ještě dlouho o úctě k Mariinu Neposkvrněnému Srdci nehovořilo, ale v roce
1950 papež Pius XII. řekl k celému světu,
že škapulíř je znamením zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Označil to za
nevyhnutelné, protože Srdce Panny Marie
uchráněné dědičné viny nás chce přivádět
k Srdci Ježíšovu a k jeho milosrdenství.
V roce 1855 byl zaveden svátek Přečistého srdce Panny Marie. Nedlouho předtím,
8. 12. 1854, bylo papežem Piem IX. vyhlášeno dogma o početí Panny Marie bez poskvrny prvotního hříchu. Teprve po něm
se začal šířit výraz „Neposkvrněné Srdce
Panny Marie“.
Panna Maria o zavedení pobožnosti k svému Neposkvrněnému Srdci požádala ve Fatimě
při zjevení 13. 6. 1917 slovy: „Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému
Srdci.“
Roku 1930 Panna Maria při zjevení sv. Kateřině Labouré žádala o ražení, dnes po celém
světě rozšířené, medailky „Neposkvrněného početí“ (označované za zázračnou), na zadní
straně se dvěma Srdci, Ježíšovým a Mariiným, takto spojenými do jedné úcty.
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papež Pius XII. zasvětil celý svět 31. 10. 1942, od
roku 1944 ustanovil jeho svátek na 22. 8. za závazný pro celou Církev. Po II. vatikánském
koncilu byl s upravováním církevního kalendáře na tento den zaveden svátek P. Marie Královny a svátek jejího Neposkvrněného Srdce přesunut hned za slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého.
Podle webu catholica.cz

Zveme vás na pěší pouť
od svatého Jakuba
ke svaté Anně na Libínské Sedlo

v sobotu 28. července 2018.
Sraz u kostela sv. Jakuba v Prachaticích ve 12:30 h.
Vydáme se po 2 možných trasách - mírnější nebo členitější.
Mše svatá v kostele svaté Anny začne v 15:00 h.,
po ní pohoštění.
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Slovo vikáře
Dvacet let knězem
Ve středu 2. května jsem si připomínal, oslavoval a Bohu děkoval
za dvacet let svého kněžství. Jsem velice rád, že mnozí z vás přijali
pozvání na děkovnou bohoslužbu, kterou jsem při této příležitosti sloužil společně s téměř všemi kněžími našeho prachatického
vikariátu.
Bylo milé, že jste přijali i pozvání k pohoštění na faře, které
následovalo po mši svaté, a mnozí jste přispěli k tomu, že slavnostní tabule se pod všemi těmi dobrotami jen prohýbala. Za to
také moc děkuji.
Životní jubilea se mají oslavovat. Není to oslava samotného oslavence, alespoň by neměla být. U nás křesťanů je to především příležitost k poděkování Bohu. Vždyť víme, že vše, co máme, je od něho a bez něho nemůžeme nic.
Proto slavíme narozeniny jako výraz vděku za dar života. Mnozí si připomínají a oslavují
výročí svého sňatku. Znám také lidi, kteří oslavují den svého křtu, kdy se znovuzrodili
z vody a Ducha svatého a stali se dětmi Božími. Trochu úsměvné, ale přesto milé je oslavovat den svého početí. Jenže tím si nemůžeme být zcela jistí.
Do kategorie oslav důležitých životních jubileí patří také poděkování za dar svátostného
kněžství. Kněžské svěcení je událost, která zásadně ovlivňuje život toho, kdo je přijímá.
Je však pravdou, že některé aspekty, které se vážou ke kněžskému životu, začíná žít adept
kněžství již při přijetí prvního stupně svěcení, tedy jáhenství. Už před vysvěcením na jáhna
se totiž budoucí kněz zavazuje k zásadním závazkům celibátu a poslušnosti diecéznímu
biskupovi a jeho nástupcům. Při kněžském svěcení je pak pověřen, aby svou službu Bohu
a lidem uskutečňoval především slavením eucharistie a udělováním dalších svátostí.
Oslava jakéhokoli jubilea pobízí oslavence k pohledu zpět. Co jsem za to období prožil,
čím jsem si prošel, co jsem musel vytrpět, na co vzpomínám s velkou vděčností, co jsem
dokázal uskutečnit. Podobně je to i při připomínce kněžského svěcení.
Život kněze je hodně specifický především tím, že v naší římskokatolické církvi je spojen
s celibátem, který je celoživotním rozhodnutím pro život zasvěcený Bohu bez možnosti
vstoupit do manželství a žít rodinný život. Kněz se má zcela a nerozděleně věnovat službě,
ke které je povolán. Výborným příkladem tohoto radikálního zasvěcení je sám náš Pán
Ježíš a pak například apoštol Pavel, který také nežil v manželství, a přesto prožil velmi
naplněný život služby Kristu, evangeliu a těm, ke kterým byl poslán.
Dalším specifikem kněžské služby je slib poslušnosti biskupovi. Naplnění tohoto slibu
bývá nejtěžší ve chvíli, kdy se rozhoduje o přeložení kněze na nové místo. Často to bývá
hodně nepříjemné a bolestivé, ale snad to nikdy není projevem svévole, trestu či něčeho
podobného.
Při osobním pohledu na dvě desetiletí nazpět mě trochu s úsměvem napadá, že jsem za
tu dobu na pěti místech, kde jsem jako kněz působil a působím, odsloužil více než deset tisíc
mší svatých. No snad nejsem ještě příliš omšelý a bude mi dopřáno dál u oltáře přinášet
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a zpřítomňovat nejsvětější oběť mše svaté. Byly to také tisíce zpovědí, stovky křtů, svateb,
pohřbů, pomazání nemocných a desítky biřmování. V mnoha různých společenstvích jsme
se společně posilovali na cestě za Kristem. Asi nejvíc mě to bavilo a naplňovalo ve společenstvích mládeže. Na pěti dosti rozdílných působištích jsem se setkal se spoustou zajímavých
lidí, vedl s nimi stovky hodin rozhovorů. S mnohými jsem se spřátelil a toto přátelství trvá
dosud. Obdivoval jsem velmi často velkou obětavost a lásku skvělých křesťanů. Snažil jsem
se radovat s radujícími a plakat s plačícími. Musel jsem ale snášet a trpět ze strany věřících
také mnoho nepříjemností, osočování a dokonce i zesměšňování.
Byly chvíle, kdy jsem se cítil velmi osamělý. Musel jsem se prokousávat obtížemi účetnictví a správy majetku. Potýkal jsem se s nerůznějšími problémy při opravě kostelů a far,
kdy jsem rozhodoval o opravách za miliony a zodpovídal za ně. Asi nejtěžší bylo začínat na
novém místě zase od začátku bez znalosti lidí a místních poměrů.
Možná, že si někdo myslí, že život kněze je poklidný a snad i trochu nudný. Opak je
pravdou. Je to život velmi pestrý a někdy i trochu dobrodružný a není příliš vhodný pro
usedlé povahy.
Doufám, že mi náš Pán dopřeje ještě něco na tomto poli udělat a že mi dá sílu zvládnout
všechno náročné, obtížné a bolestivé, co život a působení kněze obnáší, a že mi dá také
stále zakoušet radost z kněžské služby.
P. Petr
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Life update
Situace v Sýrii
V posledních měsících jsem přečetl několik článků na stránkách Rádia Vatikán o aktuální situaci v Sýrii. Tomuto médiu věřím. A proto jsem čím dál více smutný z pokřivování
informací našich „západních“ médií. Tedy nejde ani tak o dezinformace, jde o propagandu.
Já jsem naštěstí dobu socialismu prakticky nezažil, ale něco o té době vím. O to více mne
mrzí, že se v naší době opět stále více vyskytuje manipulace a propaganda v médiích, že
máme náhled na věci jen z jednoho úhlu.
Pokud máte zájem, přečtěte si několik posledních článků o situaci v Sýrii očima lidí, kteří
zde přímo žijí a jsou tak dle mého názoru věrohodnými a skutečnými svědky událostí, které
se zde dějí. Jde o řeholníky a řeholnice, kněze či přímo místní biskupy. Možná budete hodně
překvapeni, že vidí situaci zcela jinak, než naše „západní“ média.
Neustále slyšíme ve zprávách o tom, jak syrská vláda spolu s Rusy terorizuje syrské
obyvatele, ti přitom utíkají do oblastí kontrolovaných syrskou vládou, jako do oblastí bezpečnějších. Slyšíme o tom, jak Rusové podporují „diktátora“ Bašára Assada, a přitom lidé
v Sýrii pomoc Rusů vítají a díky nim z větší části porazili Islámský stát… To je jen několik
málo zcela odlišných pohledů, než jak je běžně slyšíme. Zde tedy uvádím jen krátké úryvky
svědectví místních ze stránek vatikánského rozhlasu:
Apoštolský nuncius v Sýrii, kardinál Mario Zenari, mluví o naprostém selhání Rady
bezpečnosti OSN a otevřeně pochybuje o užití chemických zbraní syrskou vládou a žádá
o prošetření použití chemických zbraní v Sýrii. Alepský chaldejský biskup, předseda Syrské
charity, mons. Antoine Audo pak razantně říká: „Spojené státy a Rusko užívají Sýrii k vzájemné válce. (…) Je nutné všechno přešetřit, aby se ukázala pravda a nedošlo k tomu, co se stalo
s Irákem, kde zničili zemi kvůli tomu, že údajně drží nebezpečné zbraně. To, co provedli s Irákem,
nyní opakují v Sýrii. Lidé to ale pochopili, nejsou hloupí.” … My však slyšíme v našich médiích,
že USA má důkazy o použití chemických zbraní syrskou vládou.
Slova syrského faráře největší latinské farnosti v Damašku a představeného františkánského kláštera sv. Pavla otce Karakacha jsou pak ještě jasnější: „Lidé jsou poněkud
demoralizovaní. Poté, co zažili chvíli klidu, po osvobození Ghúty, odkud byly odpalovány rakety,
které zasahovaly hlavní město a civilisty, a mohli se opět svobodně nadechnout, se po posledních
událostech vrátily obavy, že válka opět získá na síle. Opakuje se to, co už jsme během těchto válečných let zažili. Pokaždé, když vláda dokáže osvobodit oblast obsazenou teroristy, dojde k reakci
na světové úrovni – zejména ze Západu – která tuto operaci zpochybní a shazuje vládu, jako by
šlo o krvavý režim, který vraždí svůj lid. Přitom dobře víme, že civilisté, kteří žijí pod kontrolou
tzv. povstalců, jsou ve velmi obtížné situaci a nepřejí si nic jiného, než být osvobozeni syrskou
armádou.“
Současnou situaci v Sýrii shrnují slova apoštolského vikáře pro katolíky latinského
obřadu v Aleppu, mons. Georgese Abú Cházina: „Symbolem současné války je zničených
patnáct kilometrů aleppského súku, tržiště na Starém městě, které patřilo ke světovému dědictví
UNESCO. Byly srovnány se zemí kvůli plánu na rozdělení Sýrie a jejího nerostného bohatství,
ropy a plynu. Jaký jiný účel by jinak mohla mít přítomnost dvou tisíc vojáků z USA? Mají snad
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bránit Kurdy? Ty přece bezezbytku opustili, takže se v jejich řadách už čítá více než 3600 mrtvých.
Spojené státy systematicky pracovaly na rozvratu syrské infrastruktury, jejich bombardéry zničily
32 eufratských mostů a poškodily přehradu o délce 85 km, čímž se regionální zásobování pitnou
vodou stalo pouhou vzpomínkou. S příchodem Rusů se věci pohnuly a v 5 000 vesnic už došlo
k odzbrojení a příměří. Nyní je třeba znovu otevřít školy“.
Mons. Antoine Audo, chaldejský biskup, pak k situaci bombardování Sýrie Americko-francouzsko-britskou koalicí říká: „Bylo to velmi smutné, ale zároveň je jisté, že šlo o frustraci
poražených. Syrské vojsko za ruské podpory totiž válku vyhrává, a přestože západní lídři chtějí
prezidenta Assada ponížit, budou s ním muset jednat. Na pozadí jsou velké otázky: obchodování
s ropou a zbraněmi, sunnitsko-šíitské rozpory a izraelská role. Katolická církev má říkat pravdu
a zde v Sýrii přivádět sunnity a šíity k pravému dialogu“.
Pokud chcete nahlédnout na jinou pravdu o tom, jaká je situace v Sýrii, doporučuji
především článek „Tři biskupové, kteří se nevzdávají“ na stránkách Rádia Vatikán ze
14. 5. 2018, odkud jsem čerpal poslední příspěvky.
Vím, že válka není černobílá, ale věřím lidem, kteří zde žijí a zažívají tuto válku na vlastní
kůži každý den. Až tedy znovu uslyšíte v našich zprávách o situaci v Sýrii, zkuste si někdy
přečíst, jak ji vidí tamní křesťané. Protože pravda může být zcela jiná…
Petr Šrámek
Zdroj: RadioVaticana.cz – česká sekce Vatikánského rozhlasu (www.radiovaticana.cz)

Křty dětí v Prachaticích
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Svátost smíření
Napomenutí rodičům
K úvaze o zákazu obrazů, kterou jsme začali v minulém čísle, musíme přidat ještě jeden
odstavec/rozměr. Týká se vztahu rodičů a dětí v procesu výchovy. Tento zákaz nám říká
také: Dovolíš druhému, aby byl podle své jedinečnosti sám sebou. Neučiníš si hotový obraz,
do něhož bys nutil druhého člověka, zvláště ne toho, kterého máš vychovávat. Již v raných
letech jsou ideály dětí a jejich představy o hodnotách značně ovlivňovány chováním rodičů a představami, které si rodiče o dětech dělají a chtějí jim je vštípit. Jestliže jim je však
vnucují autoritativním či nesnášenlivým způsobem, vede to k zakrnění a k nesprávnému
duševnímu postoji. Často kladou rodiče na dítě příliš velké požadavky, nebo – neodpovídá-li
jejich představám a přáním – ho vnitřně nepřijímají, odmítají, a tím zahánějí do osamělosti. „Naše dítě se jednou musí mít lépe než my!“ Zkoumají-li se však hlubší – většinou
nevědomé – pohnutky k tomuto chování, ukáže se, že si tím rodiče kompenzují vlastní
zklamání a neuspokojené potřeby. Co člověk nedokázal sám, mají jednou uskutečnit jeho
děti. Člověk by rád viděl, jak se na dětech vyplňují jeho vlastní ideály z dětství. Ale tím právě
výchova být nechce a nemá! Výchova druhému pomáhá, aby rozvinul své vlastní možnosti
a životní šance; nechce ho nutit, jak se má rozhodovat, ani mu ušetřit rozhodování, ale vést
ho k samostatnému rozhodování a odpovědnosti. K tomu patří jemný smysl pro to, co je
na něm osobitého, a patřičná nezištnost a umění upouštět od vlastních přání a představ.
To neznamená, že se všechno trpí nebo že se při výchově neudělují žádné pokyny, případně tresty! Musí se však brát ohled na to, že každý člověk je zvláštní a jiný, a podle toho
se má vyvíjet. Lidé, kteří neuznávají osobu jako originál, ale usilují o to, aby všechno bylo
stejné, zbavují společný život jeho kvality a půvabu. Už Sokrates věděl, že filosof a pedagog
má být jako porodní bába: nevnucovat druhým své představy, ale pomáhat na světlo světa
tomu, co je uloženo v druhých lidech jako jejich osobité vlastnosti a vlohy. A Michelangelo,
když lidé obdivovali jeho krásné sochy, říkal, že je tvoří Bůh; on jenom odstraňuje přebytečný kámen!
Nedělat si žádný obraz znamená nepřísahat na jediný výchovný způsob a nevycházet při
veškeré práci jen z něho; uznávat i jiné možnosti a východiska a mít ochotu dát se poučit.
Farizeové si vytvořili o Mesiáši a o jeho království svůj vlastní obraz; proto Ježíše z Nazareta jako Mesiáše odmítli. Neodpovídal jejich představě. Pohoršovali se nad ním, protože
se stýkal s celníky a hříšníky, jedl s nimi, a ujímal se těch, kteří byli vyloučeni ze společnosti
a na něž se tehdy svalovala všechna vina.

Modlitba
Naše rozjímání o 1. přikázání by nebylo úplné, kdybychom nevěnovali aspoň trochu
pozornosti modlitbě. Ta je základním projevem víry. Jaký by to byl vztah, jaké společenství,
kdybychom spolu nemluvili? Někdo namítá: Proč se modlit, když přece člověk celý den žije
před tváří Boží? Na to lze odpovědět poukazem na mezilidské vztahy: Proč si dávat najevo
přízeň a lásku slovy a gesty, když přece víme, že se máme rádi?
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Sv. František Saleský říká v Úvodu do zbožného života:
„Modlitba staví náš rozum do Božího jasu a světla a naši vůli
vystavuje teplu nebeské lásky. Proto nic nemůže tak očistit
náš rozum od jeho nevědomostí a naši vůli od jejích zvrácených náklonností, jako právě modlitba: ona je tou požehnanou sprškou, jež působí, že se znovu zelenají a rozkvétají
rostlinky našich dobrých předsevzetí, ona omývá naše duše
od nedokonalostí a v našich srdcích utišuje vášně.“
A sv. Alfons z Liguori dodává: „K tomu, abychom konali
dobro, abychom přemáhali pokušení, jednali čestně a zachovávali všechna přikázání a rady, potřebujeme bezprostřední
pomoc Boží. Tu nám však Pán neposkytne, nebudeme-li o ni vytrvale prosit. Když se nemodlíme, jsme ztraceni.“
Zanedbávat modlitbu znamená také nebrat vážně, co člověk je. Člověk jako tělesná bytost své zkušenosti vyjadřuje slovy, sděluje je druhým. Teprve tím, že se pocity, vjemy,
zážitky a představy vyjádří řečí, mohou zapustit ve vlastním životě pevné kořeny. Co se
nevysloví, to jako by nebylo. Při osobní modlitbě nejsou nutné krásné naučené formulace;
člověk smí před Bohem vypovědět svůj stav, jak jej pociťuje, neformálně. Také do společné
modlitby v rodině je dobré začlenit zážitky všedního dne: radost, úspěch, krásné počasí,
přátelské setkání, ale i chyby a nelaskavosti, nemoc, zklamání a utrpení. Převzaté, hotově
formulované modlitby mohou přinášet dobré podněty, odpovídají-li tomu, co člověk prožívá.
Opakování není při modlitbě zbytečné; umožňuje hlubší prožití. Vezměme si jako příklad pohádky: můžeme je poslouchat znovu a znovu a neznechutí se nám. Člověk je potřebuje slyšet vícekrát, než se pevněji uchytí v jeho citovém životě. Náboženskému vývoji také
neprospívá zahrnovat duši stále novými a novými zážitky, zprávami a vyprávěním. Nemůže
to hlouběji vstřebat a získává tím jen povrchní, krátkodobou zkušenost.
Má-li se modlitba stát plodnou, je třeba se jí učit. Potřebuje čas, klid a víru. Není-li víc
než jen splněnou povinností, obracíme-li se na Boha jen jako na poslední záchranu, mluví-li jen ústa, zatímco srdce zůstává vzdáleno, nemá žádné zakotvení. Náboženský rozměr
zůstává nedotčen.
Podněty k výchově svědomí:
Beru při výchově zřetel na to, že každé dítě je zvláštní a jiné? Nepoužívám děti jako
náhražku za své vlastní životní cíle, kterých jsem nedosáhl? Nevyžaduji od nich příliš?
Je můj život skutečně prostoupen Božím obrazem, přijatým od Ježíše Krista, který se
se mnou setkává jako Vykupitel a Vysvoboditel z viny a hříchu?
Jaký mám vztah ke svátosti smíření? Nevyhýbám se osobnímu vyznání viny, rozmluvě
s knězem ve zpovědnici? Přezkoumávám čas od času své mravní postoje?
Projevuje se má víra osobní modlitbou? Není moje modlitba jen mluvením bez bytostného otevření se Bohu, nebo jen pouhou povinnou součástí denního programu?
Vyjadřuji v modlitbě, na čem mi osobně záleží, své radosti i starosti? Mám důvěru, jaká
je předpokladem pro dobrou modlitbu? V čem spočívá moje osobní následování Krista?
P. Pavel Liška
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Křížové cesty
Pašijové hry a divadlo
Podobně jako výtvarná díla a literatura mělo i divadlo zaměřené na pašijová témata
svůj původ v latinské kultuře. Prvním dramatickým projevem byly malé výstupy, které se
odehrávaly před hlavním oltářem chrámu. Většinou se týkaly hlavních církevních svátků
– Vánoc a Velikonoc. Herci byli většinou kněží, řádoví bratři nebo děti. Většina věřících
přítomných mši svaté byla negramotná a výtvarná a dramatická forma líčení evangelijních příběhů jim byla bližší než pouhé mluvené slovo. Významné dramatické osoby byly
oblečeny v církevním rouchu, ženské postavy většinou v rochetě a děti v improvizovaných
šatech. Dívčí role hrávali chlapci a také dospělejší ženy byly zastoupeny muži. Tento zvyk
se zachoval i ve velkém kamenném divadle, např. u Shakespeara.
Ve druhé polovině středověku, tedy v 11. až 15. století se z těchto původních výstupů
staly oblíbené chrámové hry. Ty se již ve 14. století předváděly nejprve na schodišti před
chrámem a posléze na volném prostranství, návsi nebo náměstí. Obliba těchto her byla
značná. Herci se nemuseli držet předepsaného textu a do divadelní mluvy se dostávaly
nářeční výrazy, nespisovná mluva a často i vulgarismy. Živé herce občas nahrazovaly loutky. Zpočátku to byly loutky voděné spodem, tedy maňásky a později již náročnější loutky
závěsné.
V době středověku byly nejvíce rozšířené hry velikonoční, kdy byly živě předvedeny
děje samotné křížové cesty, ale byly také doplňovány scénami, které jí předcházely nebo
následovaly po Kristově smrti, kladení do hrobu a zmrtvýchvstání. Jedna z neoblíbenějších her byla hra Tří Marií. Byla překládána z latiny a němčiny a s obměnami hrána po celé
křesťanské oblasti. V Čechách je známa hra Mastičkář.
Její děj byl prostý – tři Marie – Panna Marie, Marie Magdalská a Marie, sestra Lazarova, přicházejí na tržiště k prodavači pro masti k balzamování Kristova těla. Do děje
vstupuje komická postava mastičkářova pomocníka Rubína a také mastičkářovy manželky.
Jejich dialogy plné oplzlých slov byly pro obecenstvo zdrojem zábavy. Do her se dostávaly
různé vsuvky, kdy například Mistr
uzdravil Abrahámova syna Izáka
tím, že mu na holý zadek vylil mísu
kvasnic. Další komickou postavou
je student Pustrpalk, který svádí
slovní šarvátky se sluhou Rubínem.
Hra se zachovala jen částečně, ale
přesto máme představu o rozpustilém středověkém divadle.
Jiná témata již byla vážnější. Pojednávala například o svaté
Veronice, o Šimonu Kyrénském,
svatém Josefu Arimatejském nebo
Nikodémovi.
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Zejména v 16. století a stoletích následujících se objevují
celé pašijové průvody. Mění se
také role účinkujících a obecenstva. Každý účastník je zároveň
hercem i divákem. Tato představení byla dlouho připravována
a přípravu prožívala celá vesnice
nebo městečko. Také scéna byla
pečlivě vybrána a dbalo se na to,
aby připomínala skutečnou krajinu jeruzalémskou. Cesta vedla
tedy od kostela ulicemi, posléze
volnou krajinou a nakonec stoupala do vrchu připomínajícího Kalvárii. Také jednotlivá
zastavení byla pevně dána. Jednalo se o snahu přenést novozákonní děj co nejvíce do současnosti a učinit z něj děj, který všichni prožívají ve zpřítomněné podobě.
Jako příklad můžeme uvést některé jihočeské pašije, například v Římově. Jednotlivá zastavení jsou co nejvíce podobna původní jeruzalémské cestě. Dodatečně vznikl také soubor
kapliček s obrazy, které líčí děje zastavení.
Hořice na Šumavě jsou jedním z více míst, kde se děj křížové cesty skutečně hraje dramatickou formou. Jedná se o obnovenou pradávnou tradici. Děj hry je obohacován o další
epizody. Tři Marie přicházejí k otevřenému hrobu, kde předtím andělé uspali římské stráže.
Ježíš, který vstal z mrtvých, ještě přichází k pekelné bráně a vysvobozuje hříšné duše. Dvě
Marie poté odcházejí na tržiště pro masti, které chtějí koupit od Mistra Severina – Mastičkáře. Plačící Marie Magdalská zůstává u hrobu a je svědkem Kristova Zmrtvýchvstání.
Přicházejí za ní také apoštolové Petr a Jan.
Pašijové hry a jejich předvádění byly přerušeny v době josefínských reforem. Byly však
poměrně brzy obnoveny hlavně v oblastech se silnou poutní tradicí a také díky amatérským
divadelním skupinám.
Pašijové téma se nevyhnulo ani
filmovému zpracování. Snad nejmonumentálnějším filmem se stal Ben
Hur amerického režiséra W. Wylera,
kde titulní roli ztvárnil americký herec Charleton Heston.
V Itálii pak vznikl film na stejné
téma – Matoušovy pašije slavného
režiséra Piera Paola Pasoliniho. Poněkud lehčí formou ztvárnili hudebník Andrew L. Webber a textař Tim
Rice Kristovo téma ve filmovém muzikálu Jesus Christ Superstar.
MFK
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Jak se daří
P. Martinu Bráchovi,
bývalému kaplanovi v Prachaticích a okolí, současnému kaplanovi v Pelhřimově a okolí
Mohl bys našim čtenářům představit svou farnost (farnosti), kde nyní působíš?
Z Prachatic jsem se přestěhoval do Pelhřimova. Toto město je trochu větší než Prachatice, ale ne zas o tolik, Pelhřimov má necelých 16 tisíc obyvatel. Velký rozdíl je ale vidět
v kostele, do kostela chodí na nedělní bohoslužby okolo tisíce lidí. Působím tedy jako kaplan
v Pelhřimově, pod který ještě spadá poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Dále
působím jako kaplan ve Vyskytné, což je menší obec, a jako administrátor mám na starosti
Novou Cerekev, která má něco málo přes tisíc obyvatel a do kostela chodí něco přes sto lidí.
Farnosti to jsou všechny vesměs dost živé a rozhodně s velkým potenciálem. Je zde dost
mladých a hlavně mnohočlenných rodin, což je vždy radost. A jelikož jsem také kaplanem
pro mládež, tak mám radost z toho, že mladých je zde ve vikariátu dost a hlavně jsou dost
akční.
Šel jsi sloužit do Pelhřimova po krátké zdejší spolupráci s vikářem P. Josefem, jako
bys mu tam měl připravit místo pro jeho loňskou změnu působení. I jeho se budeme
v příštím ročníku ptát, jak se mu daří. Jak se vám nadále spolupracuje?
Nevím, jaké má Pán plány, ale je to opravdu zajímavé, že jsme se zase sešli s otcem
Josefem na dalším místě. Myslím si, že spolupracujeme dobře, když je třeba něco vyřešit,
tak se dohodneme a věci jdou. Otec Josef se tady stále ještě zabydluje, což je pochopitelné,
ono přijít do tak velké farnosti po tolika letech jinde není úplně jednoduché a trvá dost dlouho, než
člověk pochopí souvislosti a pozná lidi, takže předpokládám, že to vše bude jen lepší a lepší. Každý
máme své povinnosti a vzájemně si snad pomáháme k dobru společného díla a snad si mohu dovolit
tvrdit, že se i doplňujeme.
Na Prachaticku jsi působil necelý rok, na Pelhřimovsku jsi delší čas. Můžeš srovnávat?
Srovnávat se dá, ale možná to bude srovnávání
nesrovnatelného. Když jsem o tom dříve přemýšlel,
tak jsem si tak pro sebe říkal, že ty farnosti jsou
dost podobné, ale v Pelhřimově je to prostě ve větším měřítku. Postupně jsem si uvědomil, že to není
tak jednoduché a nedá se k místním farnostem přistupovat stejně. Zdejší farnost je taková více tradiční a všechny změny tady trvají dlouho, takže to
chce více klidu a moc netlačit na pilu. Na rozdíl od
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Prachatic tady člověk nemusí moc vymýšlet, co
dělat, ale prostě plní základní věci, které se hlásí
samy – křty, pohřby, svatby, náboženství, společenství mladých, mše, zpovídání a návštěvy nemocných a přípravy na tyto pastorační aktivity.
Chybí nám zde hospic a podobná specializovaná pracoviště, která jsou v Prachaticích a určitě pomáhají i pastorační činnosti ve farnosti.
V tom vidím možná největší handicap místní
farnosti. No, a abych to zase trochu vyrovnal,
tak mi přijde, že lidé zde na Pelhřimovsku si ze
sebe dovedou dělat více srandu, než tam u vás.
(smích)
Jsi též kaplanem pro mládež pelhřimovského vikariátu. Co mladí „podnikají“? Třeba o prázdninách, které se blíží?
Mladí v tomto vikariátu jsou opravdu takovým balzámem na duši. Ne že by neměli
své nedostatky, ale to je všude. Každopádně mladí o prázdninách tady se věnují nejvíce
pořádání táborů pro děti. Je skvělé je pozorovat, jak dělají něco pro druhé, dávají do toho
svůj čas a síly, myslím, že to by mělo být opravdu znamením zdravé mládeže. Jinak sami
čerpají síly například na Entru nebo Jumpu. S vysokoškoláky pak na závěr prázdnin tradičně jezdíme na nějaký výlet a letos plánujeme navštívit právě Prachatice s přespáním
v klášteře boromejek.
Jinak během roku se tady s mladými setkáváme pravidelně dvakrát za měsíc a k tomu
se dělají různé víkendovky. A pak tady mládež vede Misijní klubko dětí, což je výborná
aktivita právě pro aktivní zapojení mladých ve věku 13 až 15 let, kteří se tak věnují dětem
prvního stupně i předškolákům.
Co Tvé záliby, koníčky? Máš na ně čas?
(smích) Popravdě, loni jsem si po několika letech koupil povolenku k rybolovu a byl jsem
dvakrát, tak jsem se začal považovat za sponzora rybářského svazu než za rybáře. Letos už
je to trochu lepší, už jsem byl na začátku sezony třikrát, tak uvidíme. Takže na svůj koníček
se učím dělat si čas. Dále se snažím vypadnout někam do přírody a odpočinout si při nějaké
procházce. Ale stejně je mi tento čas dost vzácný.
Co bys na závěr našim čtenářům vzkázal pro povzbuzení před prázdninami?
Asi to, že i když jsem u vás nebyl dlouho, tak mi ten kraj a mnoho lidí opravdu přirostlo
k srdci, takže všechny zdravím a třeba zase někdy na viděnou. Možná se ode mě čeká nějaké
moudro, ale na to já nikdy moc nebyl, tak snad jen, že prázdniny by neměly být volnem od
rozvíjení vztahu s Bohem, tak na Pána nezapomínejte, protože on na vás také nezapomíná.
Všem žehnám a vyprošuji Boží milosti.
Připravil P. Karel Falář
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Pozvánky
Poutě 2018 na Volarsku
16. 6.

Cudrovice

P. MARIE KRÁLOVNY

14:00 h.

17. 6.

Zbytiny

SV. VÍTA

11:00 h.

15. 7.

Křišťanov

NEJSV. JMÉNA JEŽÍŠ

10:00 h.

22. 7.

Sv. Magdaléna

SV. M. MAGDALÉNY

11:00 h.

28. 7.

Pěkná

SV. ANNY

13:00 h.

29. 7.

Želnava

SV. JAKUBA ST. (česká)

11:00 h.

6. 8.

Želnava

SV. JAKUBA ST. (německá)

10:00 h.

12. 8.

Stožecká kaple

NANEBEVZETÍ P. MARIE

15:00 h.

13. 8.

České Žleby

SV. ANNY

14:00 h.

25. 8.

Rosenauerova kaple
(Jelení vrchy)

P. MARIE KRÁLOVNY

14:00 h.

S u š i c e

Malá „lesní pouť“ u kaple P. Marie Lurdské v Chrobolech se koná
v sobotu 14. července od 14.30 h.
Hlavní pouť v Chrobolech se koná ve dnech 1. a 2. září.
Slavnostní mše sv. 2. 9. bude od 10:00 h.

Aktuálně k Diecézní pouti do Sušice 9. 6. je info na www.farnostprachatice.cz
a na fb Prachfar.
Pro přihlášené poutníky je v autobuse připravena brožura „Praktický průvodce poutí“ s mapou
a informacemi.
Kontakt v den pouti:
731 402 853 P. Petr
Plášil.
Děti čeká na Diecézní
pouti v Sušici misijní
putování s Františkem
Xaverským (1506–
1552). Připravují se již
ve farnostech.
-lh-
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Průvodce šumavskými hřbitovy
Kašperské Hory
Arciděkanský kostel svaté Markéty na kašperskohorském náměstí pochází již z poloviny 14.
století a zřejmě byl vystavěn na místě ještě starší
svatyně. Avšak stopy či zmínky o hřbitově, který
by jej obklopoval, byste hledali marně. Ten se totiž nachází o téměř dva kilometry dále přibližně
západním směrem a z náměstí k němu dojdete po
cestě, jež na starých mapách nese označení Totengasse, tedy ulice Mrtvých. Dnes se ovšem jmenuje
Smetanova a zdobí ji žlutá turistická značka.
Za hřbitovní branou nečekejte žádný malý
hřbitovní kostelík. Trojlodní bazilika svatého
Mikuláše měří totiž okolo čtyřiceti metrů a patří
mezi naše nejvýznamnější raně středověké památky. Byla postavena někdy před rokem 1330 a přestavby ze sedmnáctého či osmnáctého
století její podobu nikterak vážně neproměnily. Nález slovanské bronzové náušnice z doby
před rokem 1200 navíc napovídá, že tu mohla stát stavba ještě mnohem starší. Vysvětlení, proč zde mají tak velký hřbitovní kostel, je prosté. Právě v těchto místech totiž kdysi
bylo sídelní centrum Kašperských Hor a svatý Mikuláš byl až do konce husitských válek
kostelem farním.
Přestože o kostele samotném i o kapli svaté Anny, která se nachází v sousedství, by se
daly psát romány, naším cílem je zdejší hřbitov. A tak jen zmíním kamenný náhrobník
z roku 1347 v severní lodi, patřící členu městské rady Mikuláši Hoslerovi.
Ke zdejšímu hřbitovu se váže mnoho pověstí a historek. Jen během chvíle jsem jich našel
půl tuctu. O mrtvém dudáčkovi, o mši mrtvých a podobně. Legendy vyprávějí i o hrobníkovi Mackovi, který prý míval
v noci sny, v nichž se mu zjevoval
ten, pro kterého si měla na druhý
den přijít zubatá. Kráčel s lucernou
na hřbitov a tam, kde se zastavil,
kopal ráno Macek hrob. Jednou byl
na hřbitově se psem, který se zuřivě rozštěkal. Hrobník však nikoho
neviděl, a tak zavolal na vnuka, ať
psa odvede. Tu kluk zděšeně ukazoval na plačícího anděla, kterého
hrobník, postižený hříchem, nemohl vidět.
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Na hřbitově se nachází mnoho starých,
prostých i doslova monumentálních, křížů a náhrobků zde pohřbených význačných
mužů i žen. Já jsem však svíčku zapálil snad
u toho nejobyčejnějšího hrobu, který snadno
přehlédnete a který navíc pochází z doby nedávné.
V padesátých letech minulého století přišel
do Kašperských Hor lékař Zdeněk Kostrouch
s manželkou Helenou, rovněž lékařkou. Pan
doktor byl velký milovník koní, a tak se manželé přestěhovali v roce 1964 na bývalou hájenku Pustina. Odtud „doktor na koni“, jak
mu říkali, objížděl své pacienty v rajtkách
a jezdeckých botách. Svým lidským přístupem
a odborností si získal srdce svých pacientů.
Manželství se po čase rozpadlo a pan doktor
si našel, alespoň co se týče koní, spřízněnou
duši. Znova se oženil a dle svědectví mnohých to byl největší omyl jeho života a manželství nebylo příliš harmonické. Začala chátrat hájenka i Kostrouch.
Ten pak předčasně zemřel na zápal
plic. Na Pustině pak vděční pacienti
umístili umrlčí prkno, na němž je
uvedeno, že zde v letech 1964 –
1993 žil Malý Velký muž – doktor,
který přinášel světlo. Kapacita, zachránce, snílek, idealista a hluboce
lidský člověk. Lékařská legenda Šumavy.
JP
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Stalo se
Ze života prachatické farnosti
Letos už máme hodně krásných duchovních zážitků. Naše farnost začíná
pěkně ožívat a i okolní farnosti a vikariáty jsou letos hodně aktivní. A to nejen
Prachatice, ale i Lomeček, Vodňany, Milevsko, Klokoty. To je moc dobře, hlavně
pro mladé kristovce. Posílám několik
ukázek nejzajímavějších duchovních akcí
i ze zahraničí. Také např. z pouti strakonického vikariátu na Lomci či z vyčerpávající přednášky p. vikáře Plášila z jeho cestování.
Pěkná byla také jeho farní oslava 20 let kněžství. A bylo by jich ještě víc. Vše je hodně
přínosné pro život věřících a farníků. 
Josef Kuřátko
Koncert
Přijala jsem pozvání od p. Marie Mrázkové
na jejich koncert starých duchovních písní do
kostela sv. Ludmily ve Zdíkově. Koncert této
hudby se konal 11. května večer jako premiéra. Sluníčko ještě svítilo a prosvětlovalo krásně
svými paprsky kostel. Dveře zůstaly otevřené,
a tak bylo zvenku slyšet trylkování ptáčků. Kostel nebyl přeplněn, ale přece jen se příznivci této
hudby sešli. Zahájil ho pěknými úvodními slovy pan ing. Josef Kalbáč, který také jednotlivé
písně uváděl. Zvučný hlas dvou zpěvaček, sopranistky paní Marie Mrázkové a altistky paní
Marcely Babíčkové, se za malý okamžik rozezněl
kostelem. Obě zpěvačky doprovázela hrou na flétnu a klávesy paní Lenka Kohoutová.
Zaznělo několik sérií krásných zpěvných starých duchovních písní. Zpěv i texty písní
byly moc pěkné. Z kostela jsem odcházela zcela spokojená, doslova žánrem této hudby nadšena. Věřím, že těchto koncertů bude více a že bude na ně přicházet stále více lidí, nejen věřících, ale i ostatních, které tato hudba nadchne. Děkuji všem účinkujícím za hezký zážitek.
Dokumentaristka Šumavských Králováků Milli Hojdekrová
Prachatický hospic JNN navštívily děti z Církevní základní školy
v Táboře a přivezly jako dárek pro
nemocné vlastnoručně vyráběné
dřevěné křížky. Pan vikář Petr je
v hospicové kapli požehnal.
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Pochod pro život
7. dubna 2018 jsem se s několika dalšími farníky účastnila Národního pochodu
pro život a rodinu v Praze. Zasílám foto
naší skupinky statečných, která se svolávala duhovým deštníkem rodiny Fürstů.
Deštník náročnou službu nepřežil, my
s radostí ano. Letos cestovali z Vimperska
tři farnice, celá rodina Fürstova, z Prachaticka jeden manželský pár a autobus doplnili protivínští.
Při pontifikální mši svaté s českými
a moravskými biskupy v pražské katedrále byly symbolicky přineseny rudé růže za nenarozené (zemřelé při potratech) a bílé za narozené děti. Po poledni začínal už tradičně
pestrý doprovodný program na Klárově, odkud se ve 14 h. vydal pochod centrem Prahy na
Václavské náměstí.
Musím se přiznat, že mi bylo smutno z toho,
že z našeho vimpersko-prachatického okolí jelo
autobusem tak málo zájemců. Utěšovala jsem
se tím, že třeba jeli vlastní dopravou... Už jen
mše svatá v pražské katedrále byl silný zážitek.
Nač slova, na zvacích plakátech jich bylo dosti.
Kéž promluví alespoň fotografie z výstavy na
Klárově o manželství a rodině.
Při pochodu Prahou bylo možno zažít vzpomínku na pochod sametový. Obdivovala jsem
statečné rodiče, kteří se účastnili i s dětmi od
kočárků a výše. A to mi dalo naději, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. M. Kosemská
Poutník
Koncem dubna, v pátek 21. 4. 2018, se v prachatickém kostele objevil poutník, skutečný poutník.
Správný poutník se pozná mj. podle toho, že je
unavený, nenáročný, vděčný, a také podle toho, že se
nezdrží dlouho. Julius, dvacetiletý student z Krakova, má namířeno až do Santiaga ve Španělsku. Takže
tato zpráva je stále aktuální i v červnu a červenci, protože od prachatického Jakuba je to k tomu španělskému cca 2800 km, což při denní chůzi 30 km odpovídá
3 měsícům cesty. Takže by měl dorazit do cíle cesty zhruba ve druhé půli července.
Dostal ode mě nejen požehnání na cestu, ale i úkol pomodlit se v cíli jedno Ave Maria
za naši farnost svatého Jakuba. 
P. Dominik E.
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Pouť do Svaté země
A co jsme nestihli
Sedíme v letištní hale a čekáme na výzvu k nástupu do letadla. Máme za sebou náročné
odbavení: někteří museli otevřít kufr a nechat si ho prohrabat, vysvětlovat kde a jak to či
ono získali … samozřejmě, že už se jim ho nepodařilo zabalit tak pečlivě jako předtím a jsou
rozladěni. Ale kdo z nás tu už byl, ví, že se s tím musí počítat. Malý národ, v dějinách tak
často ohrožovaný a pronásledovaný, pečlivě střeží svou bezpečnost i své kulturní bohatství.
Na stěně proti nám je velká mapa. Vidíme na ní místa, která jsme navštívili, i jiná, která
jsme navštívit nestačili. Při žádné pouti se nedá stihnout všechno. Aby člověk zemi poznal
lépe, musí přijet podruhé, potřetí .... Dokonce i místa, na kterých už byl, při příští návštěvě
vnímá jinak. Nezabývá se už tolik stavbami a jejich výzdobou, ale může se hlouběji ponořit
do dějů, které se tu odehrály, a nechat je na sebe působit.
Co jsme tedy nestihli? Z Petry jsme se nemuseli vracet do Ejlatu. Před pár lety to byl
jediný hraniční přechod mezi oběma státy, jiná možnost nebyla. Dnes už je jich otevřeno
víc. Mohli jsme jet na sever a navštívit křižácké hrady Šóbak a Kerak, Mádabu, horu Nebó,
Ammán a Gerasu. Zas bychom ale neviděli Beer Ševu a Hebron. Všechno má svá pro i proti.
Já osobně bych se moc rád někdy podíval na horu Nebó. Je pro mě výzvou. Připomíná
mi, že se nesmím rmoutit a být zklamaný, když musím opustit něco, na čem mi záleželo,
o co jsem se snažil, věnoval tomu hodně energie, času, úsilí, a teď to mám předat někomu jinému, aby on sklízel plody mé práce a radoval se místo mě z toho, co jsem zaséval.
Mojžíš se čtyřicet let lopotil s izraelským národem: poslouchal jejich nářky a předkládal je
Hospodinu, snášel jejich výčitky a reptání, povzbuzoval je k vytrvalosti, odvracel od radikálních kroků, učil je znát Boží vůli a přijímat ji za svou, přimlouval se za ně a dovolával
se Hospodinova milosrdenství, když zhřešili – a když byli těsně před cílem, musel odejít
a předat vedení Jozuovi. „Hospodin promluvil k Mojžíšovi: ,Vystup na pohoří, na horu Nebó,
která je v moabské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zemi, kterou dávám Izraelitům
do vlastnictví. Tam zemřeš a budeš připojen ke svému lidu.‘ … Mojžíš vystoupil z moabských stepí
na horu Nebó, na vrchol Pisgy, který je naproti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi: Gilead
až k Danu, celou zemi Neftali, zemi Efraim a Manases, celou zemi Judovu až k západnímu moři,
Negeb, okruh planiny Jericha, města
palem, až k Soaru. Řekl mu: ,To je ta
země, o níž jsem přísahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ji dám jejich
potomstvu. Ukázal jsem ti ji, ale nevstoupíš do ní.‘ A Mojžíš, Hospodinův
služebník, tam zemřel v moabské zemi
podle Hospodinova slova.“ (srv. Dt
32,48-52; 34,1-5). Všichni, kdo tam
byli, dosvědčují, že výhled na údolí
Kopie madabské mozaikové mapy
Jeruzaléma
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Jordánu a Mrtvé moře je ohromující. Když tam v květnu 2009 připutoval papež Benedikt
XVI., pronesl slova, která dobře vyjadřují, co věřící člověk na tom místě cítí: „Víme, že stejně
jako Mojžíš ani my s největší pravděpodobností během svého života neuvidíme plné uskutečnění
Božího plánu. Přece však máme důvěru, že svým nepatrným přínosem, ve věrnosti povolání, které
každý z nás dostal, přispějeme k narovnání cest Páně a k úsvitu jeho království. Víme také, že Bůh,
který Mojžíšovi zjevil své jméno jako příslib, že bude stále po našem boku, nám dá sílu vytrvat
v radostné naději i uprostřed utrpení, zkoušek a soužení.“
Ze zprávy starověké poutnice Aetherie víme, že už na konci 4. století stála na hoře svatyně zasvěcená Mojžíšovi. V byzantském období byla přestavěna na baziliku se sakristií
(diakonikonem) a baptisteriem. Při archeologickém průzkumu v roce 1933 byly objeveny
zbytky nádherných mozaikových podlah.
Ani ne deset kilometrů odtud je Mádabá, starobylé moabské město. V Bibli je zmiňována už v souvislosti s obsazováním země Jozuem. Tehdy patřila kmeni Rúben. Později byla
opakovaně dobývána a znovu ztrácena jednou Moabity, podruhé Izraelity. V byzantské éře
se stala významným centrem křesťanství a sídlem biskupa. V té době tam bylo postaveno několik kostelů, jejichž pozůstatky jsou patrné dodnes. Když se v roce 1884 křesťané
odhodlali jeden z nich obnovit, objevili nádhernou podlahovou mozaiku z 6. století, znázorňující mapu Svaté země. Bohužel, než na to přišli, vážně ji poškodili. Část zobrazující
Jeruzalém však zůstala neporušená. Je velmi cenným dokladem toho, jak město vypadalo
na konci římské nadvlády.
Papež Benedikt XVI. při své návštěvě v roce 2009 požehnal základní kámen nové univerzity, první katolické univerzity v arabském světě. Vznikla na přání tehdejšího latinského
patriarchy Jeruzaléma Jeho Blaženosti Fouada Twala v jeho rodném městě. Je otevřena
křesťanům i muslimům. Svatý otec při té příležitosti řekl: „Rozvojem talentů a ušlechtilých
vloh svých studentů je připraví pro službu širšímu společenství a pozvedne jejich životní úroveň. Tím, že jim bude předávat poznání a vštěpovat lásku k pravdě, značně napomůže tomu,
aby přilnuli ke zdravým hodnotám, a bude rozvíjet jejich osobní svobodu. Intelektuální formace
zjemní jejich kritické schopnosti, rozptýlí nevědomost a předsudky a pomůže jim osvobodit se ze
zajetí, do kterého je uvrhují staré i nové ideologie. Výsledkem takového procesu bude univerzita,
kde se nejen upevňuje přilnutí k pravdě a k hodnotám dané kultury, ale také pěstuje porozumění
a dialog.“ Víra v Boha nepotlačuje hledání pravdy, naopak je povzbuzuje.
Další mojí touhou je jet jednou z Galileje do Jeruzaléma (či naopak) ne údolím Jordánu,
ani po pobřeží Středozemního moře, ale prostřední cestou, po horách. Navštívit En Dor,
Naim, Megiddo, Jezreel, pohoří Gilboa, Samaří, Sichem, hory Garizim a Hebal, Šílo, Ofru,
Gibeon … místa, o kterých jsem v Bibli už tolikrát četl. Každé z nich se pojí s jedinečným
příběhem. V současnosti je to vzhledem k napjatým vztahům mezi Izraelci a Palestinci
nemožné. Úplně nemyslitelné pak je podívat se na jih do Gazy. Naopak: docela dobře možné by bylo navštívit křižácké hrady Montfort, Belvoir, nebo pevnost Herodion v těsném
sousedství Betléma. Ale na to nikdy nezbývá čas.
Končíme pouť do Svaté země. Na stránkách našeho časopisu jsme jí věnovali šest let. To,
co jsme s Otcem Josefem tenkrát plánovali, se neuskutečnilo, ale mnozí z vás tam pojedou
letos na podzim s Otcem biskupem Vlastimilem. Snad vám tyto moje vzpomínky a úvahy
pomohou dobře se připravit a přivézt si odtud duchovní vzpruhu na celý další život!

P. Pavel Liška
23

Na návštěvě u
Vojtěcha Kohouta
pamětníka z Vimperka
farník, harmonikář, závodník na lyžích a kolech
Narozen:
Sourozenci:
Rodinné poměry:
Dřívější zaměstnání:

1. 12.1929 ve Spůli
bratr je o rok mladší, starší sestra
vdovec, jeden syn
Státní statky Vimperk

Odkud pocházíte?
Pocházím od kouzelné říčky Spůlky, která pramení nahoře na Šumavě mezi Churáňovem
a Přilbou v oblasti rašelinišť a mokřadů Velkých Tisů. Stojí na ní asi 11 mlýnů a poslední
je Kohoutů, tedy našeho rodu. Z dalšího mlýna v Čábuzích pocházela moje manželka. Byl
jsem pokřtěn 8. 12. 1929, slyšel jsem od jednoho biskupa, že každý by si měl zjistit datum
křtu a slavit v tuto dobu.
Měl jste zajímavého příbuzného…
Náš strejda Vojtěch Kohout byl knězem a byl také zavřený. Když jej komunisti pustili,
nemohl najít práci, pouze na pile. Bydlel na náměstí u Čepů naproti horní kašně. Pak se
dostal do Hrabic, kde měla Charita své zařízení pro muže. Staral se tam o jednu skupinku
asi patnácti chovanců. Po roce 1968 zase mohl vykonávat kněžskou službu, a tak byl ustanoven ve Staších a bydlel na Nových Hutích. Tam i zemřel.
Se svou ženou jste prožili krásné manželství. Můžete nám něco prozradit o ní?
Moje manželka Věra Kohoutová, na kterou s láskou vzpomínám, se narodila Karlu
a Anně Randákovým, byla opečovávaná láskou rodičů a dalších dvou sourozenců. Do školy
chodila ve Vacově a po ní nastoupila do Odborné školy pro ženská povolání v Českých Budějovicích. Bydlela tam na internátě a učila se velmi dobře. V sedmnácti letech se vrátila
do Čábuz vyzbrojena znalostmi pro další život.
Byla členkou zakládajícího oddílu Junáka a v roce 1948 prožil tento oddíl táboření v oblasti Železné Rudy u Černého a Čertova jezera. U Randáků na dvorku si vybudovali volejbalové hřiště, a jak bylo trochu volna, hned hráli. Do rodiny přibyl další bráška Karel a pak
i Zdeněk, tak bylo veselo.
Jak jste se s manželkou seznámili?
Ve Vacově se konala začátkem srpna pouť na svatého Vavřince. Z kostela se šlo k muzice do Miřetic, kde hrála u Baurů v hospodě muzika. Tam byli i chlapci ze Spůle, Onšovic
a Výškovic. Já jsem se vypravil na procházku mezi krámky, bylo krásné počasí a došel jsem
až ke kostelu. Byl už prázdný, jen v páté řadě seděly dvě ženy. Vedle panímámy byla mladá
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dívenka, měla dlouhé černé vlasy
a mohl jsem na ní oči nechat. Zdálo se mi, že to je snad sama Panna
Maria. V hospodě jsem se od kamarádů dozvěděl, jak se jmenuje:
Věrka Randáků z Čábuz.
Prázdniny skončily a já jsem se
vrátil do Prahy, kde jsem studoval
v Dejvicích vysokou školu. Svému
spolubydlícímu Tondovi Polenovi
jsem vylíčil svůj zážitek z vacovské pouti. Když jsem se k ničemu
neměl, tak on sám mým jménem
napsal a odeslal Věrce dopis. Ta za
několik dní odpověděla. Tím začala naše korespondence, která šla do sta kusů.
A po čtyřech letech jste se vzali…
Uzavřeli jsme manželství na svatého Vojtěcha ve vacovském kostele a bydleli v Čábuzích
ve mlýně u rodičů. Za tři roky jsem získal byt od Státních statků, kde jsem byl zaměstnán,
na Starém sídlišti ve Vimperku. Mezitím se nám narodil syn Vojtík a Věrka se o něj starala.
Pak učila v mateřské škole Šumavanu.
Vaše žena pak byla vážně nemocná…
Když jí bylo dvacet šest let, zjistili jí lékaři zhoubný nádor v prsu a začala její křížová cesta. Po operaci a ozařování v Českých Budějovicích jela do lázní. Její zdravotní stav se zhoršoval, až skončila v invalidním důchodu. Radostí jí pak byla zahrádka na okraji vimperského
sídliště. Tam za ní chodila i vnoučátka Bětuška, Vojta a Lukášek hlavně na jahody a jiné
dobroty. Ráda vařila a velmi dobře, její dorty neměli konkurenci. Taky byla šikovná švadlena, a tak šila vnoučatům, co potřebovali. Chodila každou neděli do kostela a k přijímání.
Ke konci života byla na LDN Vimperk, kde nakonec i zemřela. Její život byl hezký poctivý.
Chcete nám prozradit více o Vašem synovi a jeho dětech? Jsou také Vaší radostí?
Náš syn Vojta se dobře oženil, vzal si Jarušku Kůsovou. Je to výborná a obětavá žena.
Mají spolu tři děti. Lukáše, ten žije v Českých Budějovicích s manželkou a dcerkou. Bětka
žije v Husinci a má dva syny a ve Vimperku se usadil Vojta. Ten má s Lenkou dvojčata
Esterku a Vojtíška. Všechny je mám moc rád. Občas se scházíme a je nás čím dál víc. Jsou
skutečně mojí radostí.
Na co ze svého života rád vzpomínáte?
Hrával jsem rád na harmoniku na všech možných oslavách. Taky jsme rádi s manželkou
cestovali a stanovali na Lipně u Soumarského mostu. Věrka pak dostala poukaz do lázní
u Semil a pamatuji si na jeden náš výlet, jak jsme šli na Sněžku pěšky, pak po hranicích
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s Polskem a přespali a na Špindlerově mlýně. Byla velká mlha, ale my jsme doputovali ještě
k pramenům Labe.
Taky jsme byli u Černého moře v Rumunsku v roce 1988. A já sám v Londýně, byl jsem
tam poslaný, a pak v Kyjevě, v Petrohradě vlakem, u Finského zálivu a koupal jsem se tam.
Voda byla jako křen. V Petrohradě je zvedací most, a tak jsem se nechal vynést. Bylo to
hezké.
Máte ještě nějaké životní přání?
Rád bych ještě jezdil autem. Nevím, zda to vyjde, na kontrolu a přezkoušení očí jdu
v červenci.
Připravila Viktorie Předotová
Poděkování
Na faře v Prachaticích se slavilo. Pan vikář
Petr Plášil oslavil 20 let
kněžství. Při děkovné
bohoslužbě v kostele sv.
Jakuba v rámci promluvy
vzpomínal na ty, kteří ho
k cestě kněžství připravovali a pak doprovázeli již
jako kněze…
Myslím si, že je dobře se čas od času zastavit
a poděkovat Bohu – za život, za povolání, za lidi, kteří byli a jsou vedle nás. Napadala mě také mnohá jména těch,
kteří doprovázeli a doprovází mě na mé životní cestě. Právě na prachatické faře to byli
a jsou kněží a další spolupracovníci – vzácní
a milí…
Před několika týdny se pro definitivní
odchod do „důchodu“ rozhodla naše dlouholetá vikariátní účetní Zdenka Kůsová –
žena velkého srdce, „služebník dobrý a věrný“.
Zdeni, děkuji Ti, nejen sama, za Tvou
energii a čas ve službě farnosti i vikariátu
Prachatice. Ať Ti elán, se kterým rozhýbáváš mnohé, nechybí a ve zdraví užíváš svou
rodinu a nejbližší a jsi dál „sluncem“ pro
naši farnost.
S vděčností za vše společně prožité
katechetka Lenka
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Aktuálně
Milosrdná Láska
V měsíci červnu slavíme svátek Ježíšova srdce, tedy Ježíšova milosrdenství. Abbe Gaston Courtois v knize Důvěrně s Ježíšem píše: „Jsem milosrdná Láska, což je úplné sebeodevzdání. Kdyby lidé pochopili, jak velice toužím se jim darovat, abych byl jejich radostí,
jejich pokojem, jejich světlem, jejich životní silou!“
Myslím si, že sv. Jan Nepomuk Neumann si tato slova velice dobře uvědomoval, neboť
jeho životní silou a světlem v temnotách Pán jistě byl. Dosvědčuje to i jeho biskupské heslo:
„Utrpení Kristovo, posilni mě!“ V letošním roce, 19. června, uplyne již 41 let od jeho svatořečení. Jan Neumann vyrůstal ve velmi zbožné rodině v Prachaticích. Maminka chodila
každý den do kostela na mši sv. a Jan s ní. Od ní se učil milovat Pána Ježíše, modlit se, konat
skutky zbožnosti a lásky k bližním. Na přání maminky poslal žádost na teologická studia
a jako zázrakem i přes nadbytek uchazečů byl přijat. Pak se rozhodl odejít do Ameriky jako
misionář. 25. června 1836 v katedrále sv. Patrika v New Yorku se Janovi splnil jeho dávný
sen, byl vysvěcen na kněze. Ze všech sil se věnoval nemocným, osamoceným, umírajícím,
dětem a Indiánům – „dětem přírody“, jak je nazýval.
P. Petr Piťha v knize Posel ze zámoří vypráví: Jan Neumann chodil převážně pěšky.
Často byl varován před obtíží cesty. On však říkával: „I což, mně zdravému hochu českých
hor to neuškodí.“ Stalo se jednou, že Neumann zabloudil. Po svém zvyku se v tísni modlil
růženec – a vskutku zanedlouho uviděl světlo. Když došel k bídné chatrči, ozvalo se mu
uvnitř dítě a řeklo, že cizím v noci neotvírají. Neumann řekl, že je kněz. Zanedlouho dítě
otevřelo. Z typického zaklonění hlavy a pohledu Neumann poznal, že je dítě slepé. Vstoupil a na lůžku z chvojí nalezl otce děvčátka ve zbědovaném stavu. Téměř umírající Ir žádal
o zpověď, ale nebyl schopen souvisleji mluvit. Neumann mu svařil mešní víno, které si nesl
ke sv. oběti. Muži se ulevilo a podařilo se mu vyzpovídat. Svátost smíření zapůsobila na něj
zázračně. Druhý den ráno se mu podařilo vstát – byl uzdraven i tělesně. Starší životopisy
nemluví o tom, že by Neumann žehnajícím dotekem ruky vyléčil pak ještě slepotu děvčátka,
ale laskavý a pomocný čin Neumannův spolu s tím, že zabloudil k chatrči v hodinu akutní
potřeby, zcela správně vidí jako přímý zásah Boží do života lidí, tedy jako zázrak.
P. Janu Neumannovi velmi ležela na srdci křesťanská výchova a vzdělání dětí, proto
podporoval zřizování katolických škol. Vzdělával svou dobrotou, vytrvalostí, moudrostí,
skromností, pokorou. V Americe také zakládal katolické kostely, zejména pro německé
osadníky. V r. 1852 byl povýšen k biskupské hodnosti, stává se biskupem ve Philadelphii.
Rodné Prachatice navštěvuje v únoru 1855. Zde jej radostně a s úctou vítá velké množství
lidí, dojemné je i jeho setkání se stařičkým tatínkem. Pak se biskup Jan Neumann vrací
zpátky do Philadelphie, kde je jeho velkou zásluhou dokončena stavba katedrály sv. Petra
a Pavla. A zde také 5. ledna 1860 umírá na srdeční infarkt.
Na přímluvu Jana Neumanna se stalo několik mimořádných uzdravení. Při jeho svatořečení 19. června 1977 v Římě papež Pavel VI. pronesl: „K tomu, aby dosáhl svého cíle, byla
nezbytná láska. A láska znamenala dávání, láska znamenala úsilí, láska znamenala oběť.“
Svatý Jane Neumanne, přimlouvej se za nás! 
MUDr. Milena Voldřichová
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Varhaníci
Stanislava Vitoňová
z Husince
Jak ses dostala k hraní na varhany?
K varhanám jsem poprvé sedla před necelými osmi lety v rámci Kurzu pro amatérské
chrámové hudebníky. Přihlásila jsem se na něj na popud pana faráře z mého rodiště v Benátkách nad Jizerou. Po nějakých pětadvaceti letech jsem se opět ocitla před klávesami.
V mládí jsem hrála poměrně dlouho na piano a byla to moje radost. U piana jsem si nejvíc
uvědomovala, že existuje něco většího, nějaká vyšší bytost, inteligence, něco ohromně
dobrého. Měla jsem dojem, že je při hraní někdo se mnou. Tehdy jsem byla nevěřící a nepokřtěná, naši víru nepraktikovali. Rozhodla jsem se, že to něco či toho někoho najdu,
a hledala jsem. Ale vůbec jsem nevěděla, kam se obrátit. Tak jsem lovila ve svém srdci, ale
nic nerezonovalo. S každým tónem byla moje touha větší.
Jak to bylo dál?
Pak přišla telecí léta a já jsem vyměnila piano za koně a vlastně jsem od té doby hrála jen
zřídka. Koně mě drželi pár let, neměla jsem moc talent na ježdění, spíš mě bavilo starat se
o ně. V pětadvaceti jsem přišla poprvé do kontaktu s nadpřirozenem. Někde jsem se dostala
ke knížce od americké herečky Shirley MacLaineové s názvem Out on a Limb. Jedná se o její
duchovní hledání. Zkouší kdeco, od východních náboženství přes spiritismus, channeling,
reiki, no prostě všechno. Také tam byla zmínka o Kristu a pár úryvků z Bible. Tam jsem se
teprve dozvěděla, jak hledat kapitoly a verše v Písmu. Knížka mě nadchla, přeložila jsem ji
a vydala pod názvem Na tenkém ledě a prodala jsem asi dva z pěti tisíc výtisků. Měla jsem
dost pozitivních ohlasů od čtenářů, kteří se už těšili na další knížky této autorky. Jenže já
jsem se jala všechno, o čem Shirley psala, zkoušet.
To je dost nebezpečné...
To teda je, ale já jsem byla jak jelimánek. Chtěla jsem prostě najít pravdu. Zabředla jsem
do všeho až po uši a výsledkem byly poruchy psychiky i fyzické obtíže. Byla jsem jak paralyzovaná. Ale Pán mě neopustil. V té pomyslné tmě, kdy jsem byla daleko od Něj, mi daroval
pár zážitků, které mě přesvědčily o tom, že nejsem ztracená. Bděl nade mnou celou dobu,
kdy jsem od Něj utíkala, protože křesťanství jsem nehodlala zkoušet, neboť mě odrazovalo
utrpení Pána Ježíše na kříži. Nerozuměla jsem mu a ani jsem se mu nesnažila rozumět.
Navíc jsem měla představy o církvi zkreslené socialistickým dějepisem a ani pohled na
praktikující katolíky mě nijak nepřesvědčil. Připadali mi ušlápnutí a neschopní postavit
se za svou víru. A vyvolávali ve mně pocit ghetta. Jestliže znají pravdu a cestu ke spáse,
jak to, že se drží stranou, že zavírají kostely, že nejdou ven mezi lidi a nehlásají radostnou
zvěst vhod či nevhod?
Pán Ježíš si tě ale přitáhl a ty Mu teď hraješ.
Ano, nakonec mi nezbývalo nic jiného, než do toho kostela zajít. Našla jsem si v městském zpravodaji, kde je nějaký poblíž (naštěstí byl katolický!) a kdy je tam mše svatá, a vypravila jsem se tam. Vstoupila jsem dovnitř a pocítila jsem ohromnou úlevu – to je ono! To,
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co je v srdci, je najednou tady! Nevěděla jsem, co
či kdo to je, asi Pán Ježíš v Eucharistii, ale najednou se všechno propojilo a já byla doma. Začala
jsem se připravovat ke křtu a 14. dubna 2001
jsem přijala tři svátosti najednou. Jaká milost!
Neříkám, že to bylo po křtu jednoduché, opustit
všechny dosavadní cesty chce čas a také to bolí,
ale Pán byl se mnou a pomáhal mi.
Děkuji za krásné svědectví! Vraťme se teď
k varhanám.
Když mě pan farář vybídl, abych hrála na varhany, netroufala jsem si, ale pak jsem se dočetla
o Kurzu pro amatérské chrámové hudebníky při Arcibiskupství pražském a začala jsem
ho navštěvovat. Ty dva roky (2010 – 2012) mi daly strašně moc. Nešlo jen o to přesedlat
z klavíru na varhany, ale také získat znalosti a dovednosti související s hudebním doprovodem liturgie. Ten kurz byl výborný. Hra na varhany se mísila s liturgickou varhanní hrou
a improvizací, liturgikou, sbormistrovstvím, zpěvem, gregoriánským chorálem, hudební
teorií, dějinami hudby a naukou o varhanách. Byl to náročný a krásný čas zároveň. Nevím,
jestli existuje podobný kurz při Biskupství českobudějovickém, ale kdo jste třeba nějak
v kontaktu s Prahou, vřele ho doporučuji. Ráda vám poskytnu bližší informace.
Kdy jsi začala hrát při mši?
Už v průběhu kurzu jsem začala hrát v Králově Dvoře, který byl tehdy bez varhaníka,
a následovala požehnaná hudební léta. Převzala jsem ženskou scholu a vybudovaly jsme
si obsáhlý repertoár. Spojovalo nás nadšení pro Pána, pro hudbu i pro místní mariánský
kostel z dílny K. I. Dientzenhofera.
Jak ses dostala do naší farnosti?
V roce 2015 jsem přesídlila do Drslavic a nabídla jsem otci Josefovi, že mohu vypomoci
s varhaničením, a on mi svěřil Husinec. Mám ten kostelíček i tamější společenství moc ráda.
Jen mě mrzí, že tam není žádný sbor. Kdybyste měl někdo chuť vytvořit malou scholičku
a podílet se na zkrášlení liturgie, kontaktujte mě (na kůru, nebo na tel. 606 627 636). Když
je potřeba, hraji i v Prachaticích nebo v jiných kostelích farnosti. Za každou mši svatou,
kterou se mi podaří přiměřeně důstojně doprovodit, Pánu Bohu děkuji. Pořád se považuji za
začátečníka a divím se, že mě Bůh používá k tak velkému úkolu, jakým je hudební stránka
liturgie. Jsem Mu za to neskonale vděčná a mám pořád na paměti, co jsme často slýchávali
na kurzu: Nehrajeme pro sebe, ale ke cti a slávě Boží, a aby se Božímu lidu dobře zpívalo.
Máš nějaké své hudební vzory?
Ano, oba své dosavadní učitele, Miroslava Pšeničku a Jakuba Janštu. Mirkovi vděčím
za mnohé, za ohromnou trpělivost se mnou v samotných začátcích, za jeho lásku k hudbě
a liturgii a talent své znalosti a schopnosti předávat. U Jakuba obdivuji jeho umění improvizace. Například na jeho koncertu v pražském kostele svatého Tomáše mě ohromně zaujala
jedna skladba. Nesledovala jsem během poslechu program a teprve zpětně jsem zjišťovala,
co to bylo za skladbu, abych se Jakuba zeptala, jestli si myslí, že ji zvládnu zahrát. Byla to
jeho improvizace!
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Stalo se
Hlavní pouť u sv. Vojtěcha ve Lštění
a 350 let tamní kaple Nanebevzetí Panny Marie
Počasí jako malované s přídechem léta v neděli 29. dubna 2018 lákavě vyzývalo věřící
i širokou veřejnost k hojné návštěvě hlavní jarní pouti ke cti sv. Vojtěcha do Lštění. Poutní
bohoslužbu v zaplněném chrámu tradičně uvedly tóny mariánské písně v podání žesťových nástrojů. Jako host u oltáře stanul P. Mgr. David Mikluš, sekretář diecézního biskupa
z Českých Budějovic, který na závěr všem společně a poté četným zájemcům i jednotlivě
udělil novokněžské požehnání.
Ve své promluvě rozvinul téma Dobrého pastýře Krista v protikladu vůči nepoctivým,
klamavým a násilnickým „pastýřům“ tohoto světa. Dobrý pastýř své ovce vyhledává a pokojně vede. Otevírá jim oči a ukazuje správnou cestu. Proto by se neměly bát otevřít se mu,
neboť v něm či prostřednictvím něho naleznou oporu a pomoc v čase životních nesnází
a bolestí.
V roce 300. výročí vydání právního instrumentu novověké obnovy duchovní správy
farnosti (listopad 1718) se osudová osmička ještě tkne jistého posvátného objektu, který
již 350 let neodmyslitelné patří k areálu kostela sv. Vojtěcha ve Lštění a hmotně připomíná
nynější tamní malou pouť, jež se, dá-li Bůh, letos uskuteční v neděli 19. srpna.
Dne 15. srpna 1668 byla posvěcena nová kaple Nanebevzetí Panny Marie na vršku nad
kostelem, odkud dle podání sv. Vojtěch kdysi požehnal české zemi. Je o něco mladší než
nejstarší přímá zmínka o totožném termínu konání jedné ze čtyř tehdejších poutí. Dojíždějící sem vimperský farář o ní již roku 1677 uvedl, že je příhodným místem pro slavení
bohoslužby o tomto svátku. Doposud se tu při mariánské pobožnosti po bohoslužbě v kostele zpívávají
loretánské litanie.
Zbudování této kaple spadá do počátků první
etapy rozsáhlé obnovy a nového barokního utváření
dodnes oblíbeného krajového poutního místa. V 60.
až 80. letech 17. století ji provázel nezbytný proces
ozdravění zádušního hospodaření pod dohledem
patronátního úřadu resp. správy panství Vimperk.
Mimořádnou podporu vždy znamenaly milodary od
poutníků a práce místních farníků. Na zrodu kapličky se se svými pomocníky podíleli: pracemi zednickými Antonín Alferi z Vimperka (projektant?), na
kterého navázal Šimon Straperger z Netolic, tesařskými Tomáš Merxbauer z Husince, zámečnickými
Martin Plach, truhlářskými Georg Friebes a malířskými Wolf Friedrich Lohman, všichni z Vimperka.
Náklady její výstavby i údržby vedlo záduší, a tak se
stala nedílným příslušenstvím kostela.
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Ve stejné době (1667 – 1668), taktéž na zádušním pozemku a za zádušní peníze, nedaleko ní vznikla tzv. farní chalupa (též Herrenhaus; nyní čp. 2) jako útočiště duchovních
i světských hostů poutí, po přijetí stálého obyvatele (1690) zvaná chalupa nová kostelnická, později i místo vyučování. A také ambit při jižní až severovýchodní hraně hřbitovní
zdi (zbořen v 19. století) s venkovním oltářem sv. Vojtěcha, posléze s kaplí Panny Marie
Klatovské (posvěcena 1680) a dalším oltářem s námětem V Emauzích. Sloužil rovněž ke
slyšení zpovědi.
Jako symbolický dárek ke 350. narozeninám se plánuje oprava zastřešení kaple. Nechť jí
Panna Maria nadále vyprošuje Boží ochranu a požehnání všem, kteří sem přicházejí prosit,
děkovat i pomáhat.

Svědectví radosti
Tajemství života, životního štěstí a radosti někdy spočívá v jednoduchosti. Neskládá se
z velkých změn a kroků v životě. Každodenní radostí je pro mě, když ráno vstanu, otevřu
okno, pustím do pokoje čerstvý vzduch. Vzduch je nasycen mnoha vůněmi. Vyjdu na zahradu, otevřu náruč krásnému dni, všude, kam jen se podívám, to kvete.
Modré nebe nad hlavou, teplé paprsky sluníčka probouzí zem. Pampelišky se otevřou,
mezi nimi jsou bílé sedmikrásky, všude se to krásně zelená. Je nádherné pozorovat tu
proměnu. Ptáčci ve větvích jabloní, ještě než se rozední, již trylkují své písně. Na jarních
květinách je ještě rosa, která se třpytí. To je pro mě ta prostá radost, kterou mnozí lidé ani
nevidí, nestačí vnímat. Nemají čas, stále za něčím spěchají.
Každý člověk dává svoji radost najevo jinak. Někdy i radostí pláče. Přirozeností každého
z nás je vyhledávání radosti. Já ji hledám a často nacházím v přírodě, těším se z každého
kvítku, pomněnky, petrklíče, nebo nového života, mláděte, zurčivých potůčků, které při
svých toulkách nacházím. Ráda fotografuji právě tyto okamžiky, které se nikdy již nebudou
opakovat, ale budou ve mně při pohledu na fotografii vyvolávat pocit radosti.
V přírodě, kterou se snažím vnímat srdcem a vidět očima, nacházím a získávám prosté
svědectví o radosti. V životě člověka je určitě mnoho důvodů k radosti. Radost může být
krátká, taková, kterou hluboce prožíváme, i taková, která nás může provázet celým životem, když nás k ní zavede myšlenka.
Radost je i dobrým lékem,
uzdravuje nemocnou duši.
Není tedy radost jako radost.
Měli bychom umět dokázat
tento pocit radosti předávat
i druhým, svým blízkým, rodičům, dětem i přátelům, s nimiž
se setkáváme.
Milli Hojdekrová
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Jubilejní rok
Prožíváme rok 2018. Pro náš národ jsou mnohé
roky s „osmičkou“ na konci jubilejními – rok 1848,
1918, 1938, 1948, 1968. O událostech těchto let jistě hodně slyšíme v médiích. Vložme vše do modliteb.
Čas nemůžeme vrátit, ale můžeme prosit za uzdravení a zahojení mnohých ran!
Také na stránkách JP necháváme promlouvat
pamětníky. V předchozích třech číslech jsme putovali
s legionářem Josefem Filipem z Podeřiště u Netolic. Zápisky z deníku v legiích nám vyprávěla jeho
pravnučka Jaroslava.
Historii československých legionářů se snaží přiblížit i Československá obec legionářská (www.csol.
cz), mimo jiného také pořádáním putovních panelových výstav v rámci projektu LEGIE 100 (www.legie100.com). Ve vydaném katalogu přibližuje jejich
základní obsah. Úvod zachycuje vypuknutí války,
situaci v českých zemích a vývoj na bojištích. Hlavní
část přibližuje vznik čs. legií v Rusku, Francii, Itálii
a službu čs. vojáků ve spojeneckých armádách, vyjednávání se spojenci, formování jednotek, bojové nasazení, významné osobnosti a návrat do osvobozené
vlasti, kde však na legionáře čekal boj o Slovensko
a Těšínsko. Katalog tak tvoří základní přehled o boji za čs. národní nezávislost v letech 1914 –
1920.
Na str. 416 a 420 se dočteme:
„Již během 28. října 1918 se vznikající československý stát snažil vybudovat co nejrychleji loajální armádu pro obranu své suverenity. Československé zahraniční vojsko v Rusku,
Itálii a Francii, čítající desítky tisíc vycvičených vojáků, nebylo ještě zpět ve vlasti, a tak
se Národní výbor musel spolehnout na improvizované oddíly. Mezi ně patřily především
rychle sestavená vojenská jednotka, tzv. Národní stráž setníka Jaroslava Rošického, složená z českých vojáků rakousko-uherské armády, kteří se zrovna nacházeli doma a kteří se
hlásili na Žofíně do služby, včetně námořní setniny praporčíka Kubáta a jednotky sokolů…
Po vzniku Československa vyjádřili představitelé německých politických směrů v českých zemích nesouhlas s postavením německojazyčného obyvatelstva a 29. října 1918
v Liberci vyhlásili vytvoření provincie Deutsch-Böhmen v severozápadních Čechách a požadovali její začlenění do Německého Rakouska… Součástí Německého Rakouska měly být
i další tři německojazyčné provincie na území ČSR: Sudetenland ve slezském pohraničí,
Böhmerwaldgau na Šumavě, Deutschsüdmähren na jihu Moravy a tři exklávy – Brno, Jihlava a Olomouc… Česká reprezentace se odmítla pohraničního území vzdát s odůvodněním,
že ČSR nemůže ekonomicky, sociálně ani politicky existovat bez pohraničí českých zemí.
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Navíc by odtržení pohraničí znamenalo územní rozšíření právě poraženého Německa, které
bylo oprávněně viněno z podílu na rozpoutání světové války.
Po konsolidaci státní správy se vláda Československa rozhodla v druhé polovině listopadu 1918 pro vojenské obsazení pohraničního území za pomoci nově vytvářených jednotek
domácího vojska. V podstatě rychle proběhlo obsazování župy Böhmerwaldgau na Šumavě,
které bylo zakončeno již 3. prosince dvouhodinovým vítězným bojem o Kaplici.
(zdroj: Československé legie 1914 – 1920, nakl. Epocha s.r.o. 2017)		
-lh-

Vzpomínka na profesora Josefa Sahulu
na vernisáži jeho výstavy 19. dubna 2018 v Prachaticích
S panem profesorem jsem se seznámil po 2. světové válce na prachatickém gymnáziu,
kde byl naším třídním, kterého jsme měli rádi a na školní léta pod jeho vedením všichni rádi
vzpomínáme. Vážili jsme si toho, že byl životně opravdový, nedělal se jiný, nic nepředstíral
a měl schopnost porozumět vnitřnímu světu svých studentů. Byl pro nás přirozenou autoritou – zásadní, ale velkorysý. Jeho napomenutí bývala spíš pohlazením, nikdy jsem v jeho
očích neviděl zlobu. A hlavně – měl rád ! (přírodu, svou práci, své žáky), o tom se nemluví,
to se vycítí a je to rozhodující. Všichni víme, že byl renomovaným, uznávaným umělcem, ale
my, co jsme mu byli blíž, víme, že byl také duchovně hlubokým člověkem. Jeho výchovný
vliv na nás byl velký a mě osobně provázel celý život.
Po skončení studia na gymnáziu jsme se pravidelně nevídali. Pan profesor začal působit
na Pedagogické škole, kde byl větší důraz na umělecké předměty, já jsem pracoval ve mlýně.
Jednou jsme se setkali v lukách u Těšovic, kde maloval. Dovolil jsem si ho pozvat do kraje
Zlatého potoka u Kralovic, kde jsou zajímavé krajinné motivy. Pozvání přijal a za pár dní
jsme se vypravili – on s malířskými potřebami, já s rybářským prutem. Začal jsem rybařit,
pan profesor mě soustředěně pozoroval, zkusil si též nahodit a zdařilo se. Po několika
vycházkách si pořídil rybářský lístek, rybářský prut a společně jsme se pak dlouhá léta
toulávali kolem Zlatého potoka nebo pstruhové Blanice.
Později jsem mohl začít učit na základních školách v Kralovicích, Vitějovicích a Vlachově
Březí, kde jsem měl také pěvecký sbor. Když na Pedagogické škole, kde pan profesor byl
zástupcem ředitele, byla potřeba nového kantora, nabídl mi místo vyučujícího a sbormistra. Nastoupil jsem v pololetí 1963 a prožili jsme zde spolu několik desetiletí v porozumění
a pevném přátelství. Pan profesor Sahula mně byl rádcem, pomocníkem i ochráncem (vytvořil emblém Pěveckého sboru jihočeských učitelek, který jsem zde založil a působí dodnes,
vytvářel jeho umělecké novoročenky, pomáhal s programy, vydali jsme spolu dvě knižní
publikace – o rybářství a o spisovateli Bohumilu Havlasovi, kterou doprovodil krásnými
linoryty). Bylo toho hodně za ta léta.
Po jeho odchodu do důchodu jsme se stále setkávali – až do konce jeho pozemského
života. Vím, že nikdy mu nebudu dost vděčný za jeho velké přátelství, které mě přivedlo
k životnímu poznání, že všechno opravdové je prosté a silné – příroda, umění i člověk.
A takovým byl velký umělec a dobrý člověk akademický malíř profesor Josef Sahula.
Vzpomínal Theodor Pártl, Strunkovice nad Blanicí
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
Beruška už letí
Sluníčko sedmitečné, pověz mi, aby řeč nestála:
Kdo namaloval ti na červeno ovál?
Sluníčko teček sedmi odpovědělo hned mi,
vzneslo se do tří metrů a za šumění větru
těch malých teček sedm své tančilo Te Deum.
Kdyby Bůh neudělal nic jiného než Sluníčko sedmitečné, už proto by byl dokonalý a nepřekonatelný. Ten malý, několikamilimetrový létající brouček mu nevypadl při stvoření světa jen tak náhodou z kapsy. Ten mu vypadl z oka, kterým viděl oči dětí, svítící jak lampičky,
když ho poprvé spatří. Zamilovali si ho i dospělí, a jedni i druzí s ním dělají tisíce věcí. Děti
ho berou do dlaní a hrají si s ním, dospělí o něm skládají písničky (S+Š) a … pojmenovávají
po něm auta.
To poslední jsem udělal já. Když jsem rozbil Albína na cimprcampr (v plzeňských novinách o tom vyšla stručná zpráva: Srážka osobního automobilu značky Favorit s kamionem
značky Liaz před hlavní bránou pivovaru Prazdroj dopadla celkem dobře – kamionu se nic
nestalo) a po nějakém čase začal jezdit s malou červenou Fabií s černými nárazníky, nemohla se jmenovat jinak než Beruška. Je to milé autíčko, do kterého bych se celkem pohodlně
vešel, kdyby bylo o tři čtvrtě metru delší, a proto na ně nedám dopustit. Je to zkrátka moje
Beruška. Proto ji opatruji a chovám jako mimino v bavlnce. Při jízdě respektuji všechna
pravidla a předpisy, jejichž dodržování vyžaduji i od spolucestujících. Vytiskl jsem pro ně
též malé upozornění, které jsem nalepil na palubní desku: „Nemluvte za jízdy s řidičem,
stejně vás neslyší, když spí.“
Ani s Beruškou si při jízdě nepovídám, abych nedával špatný příklad, pouze broukám.
To se jí líbí a hned začne broukat také. Někdy i bručí, třeba když jedu třeba moc pomalu,
ale nedá se nic dělat, nechci se znovu nabourat. Čtyřku a pětku zařazuji jenom v neděli a ve
svátek a stošedesátku z ní vytahuji jen v krajním případě, když mě honí čas nebo policejní
hlídka. Vím-li, že i v takovém případě dojedu pozdě, pošlu na cílové místo SMSku, aby ještě
chvíli počkali. Samozřejmě, že to nedělám za jízdy. Zastavím na nějakém vhodném místě
a teprve pak vezmu mobilní telefon do ruky. Jednou v pátek odpoledne jsem takhle posílal
zprávu, stoje s autem uprostřed křižovatky Klatovské a Americké třídy. I když jsem si vybral
dobré místo v centru Plzně s velmi silným signálem, nikomu ho moc nedoporučuji, protože
tam člověka dost ruší houkání klaksonů kolem se kupících aut. SMSky v takovém případě
posílám velmi stručné a krátké. Píši je i ve zkratce, abych se moc nezdržoval, např.: BUL
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(Beruška už letí). Takto zpravený adresát je pak klidný, protože ví, že za několik minut nebo
půldruhé hodiny zcela jistě dorazím.
Na tom všem by nebylo celkem nic divného, protože podobně to dělá jistě i kdekdo jiný,
kdyby … kdyby Beruška opravdu nelétala. Bylo to v zimě, trochu to klouzalo. Vybíral jsem
zatáčku, abych zůstal ve vozovce, ale Beruška měla jiný názor. Přestože jsem točil volantem jak lodivod kormidlem, ona jela pořád rovně. Elegantně přeletěla půlmetrový příkop
podél silnice a přistála ve sněhové peřině na přilehlém poli. Dopadlo to naštěstí dobře, bez
jakékoli újmy mé i její. Navíc nás hned za chvíli vytáhli traktorem, který náhodou projížděl
kolem. Jenže člověk se nikdy nemá radovat předčasně. Když už jsme byli na silnici a chtěl
jsem pokračovat v jízdě, zastavil přede mnou najednou policejní vůz, ze kterého vystoupili
dva muži zákona. Jeden z nich hned spustil:
„Pane řidiči, co nám to tu vyvádíte? Víte, že lítáním porušujete předpisy silničního provozu? A předpisy se v žádném případě porušovat nesmí. Na tohle, co jste nám předved’,
byste potřeboval povolení k letu.“
„To bohužel nemám, ale já za to nemůžu. To Beruška.“
„Jaká Beruška?“
„No přece moje Beruška, moje auto. Najednou to ni přišlo a letěla. Sama od sebe. Já
jsem v tom nevinně.“
„To bych rád věděl, jak to dělá. Můžu si přisednout, abych to viděl na vlastní oči?“
„Můžete, pokud máte letenku.“
„To nemám.“
„V tom případě vás vzít nemůžu, předpisy se v žádném případě porušovat nesmí.“
„To je pravda. Tak leťte, totiž jeďte, ať už vás nevidím!“
Nastartoval jsem motor, zařadil jedničku a sešlápl plyn. Beruška se rozjela (tentokrát
po silnici), tiše si broukala svou osmdesátikilometrovou píseň, já jen lehce držel volant
a přemítal o tom, co se právě stalo. Vlastně nic tak mimořádného. Když mohl mít Fantomas
létajícího Jaguára, tak proč bych já nemohl mít létající Fabii, nota bene Berušku?
Co jiného napsat na konec nežli to, co na začátku. Poděkovat Pánu Bohu za Berušku.
Jsem šťastný, že ji mám. Dokonce jsem se od ní naučil sám létat. Dělám to zpravidla večer,
když už je v garáži, aby nežárlila, že ji neberu s sebou. Kam? Napíšu to ve zkratce, abych
moc nezdržoval: LNJ (letím na jedno).
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007
Divadelní představení
sv. Benedikt pro prachatické
ZŠ sehráli herci z Kaplice
a okolí pod vedením tamní
katechetky Mgr. Štěpánky
Talířové.
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Malý slovníček církevních pojmů
Litanie jsou komplexní modlitbou složenou z krátkých zvolání. V každých litaniích je

zřejmý charakter oslavný a prosebný. První část každého zvolání je oslavou a druhá část
má charakter prosby (prosíme o smilování Nejsvětější Trojici či Pána Ježíše nebo prosíme
o přímluvu Pannu Marii a svaté). V římské církvi má schválení, oficiální charakter, šest litanií: litanie ke Jménu Ježíš, litanie k Nejsv. srdci Ježíšovu, litanie k Předrahé krvi Ježíšově,
litanie loretánská, litanie ke sv. Josefu a litanie ke všem svatým.
Dříve byl 1. červenec svátkem Nejsvětější krve, a proto i celý červenec byl zasvěcen Krvi
Kristově.
Svatý papež Jan XXIII. ve své encyklice “Inde a primis” (1960) o Nejdražší Krvi Kristově
vděčně vzpomíná, že se jeho rodiče zbožně modlili po celý červenec právě tyto litanie.
Protože se osvědčily v průběhu času, dal těmto litaniím oficiální schválení. Jedná se tedy
o nejmladší oficiální litanie římské církve.
Je vhodné, abychom se i my modlili s celou Církví a za Církev
LITANIE K NEJDRAŽŠÍ KRVI NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Krvi Kristova, řeko milosrdenství,
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Krvi Kristova, vítězi nad zlými duchy,
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Krvi Kristova, statečnosti mučedníků,
Krvi Kristova, sílo vyznavačů,
Bože náš, nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Krvi Kristova, z níž klíčí čistota duší,
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad
Krvi Kristova, oporo těžce zkoušených,
námi.
Krvi Kristova, úlevo namáhavě pracujících,
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Krvi Kristova, potěšení v pláči,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Krvi Kristova, naděje kajícníků,
Krvi Kristova, útěcho umírajících,
Krvi Kristova, Krvi jednorozeného Syna
Krvi Kristova, pokoji a smíre srdcí,
věčného Otce, buď naší spásou.
Krvi Kristova, záruko věčného života,
Krvi Kristova, Krvi vtěleného Syna Božího,
Krvi Kristova, jež vysvobozuješ duše z očistce,
Krvi Kristova, Nové a Věčné Úmluvy,
Krvi Kristova, hodná veškeré cti a slávy,
Krvi Kristova, ve smrtelné úzkosti kanoucí
na zem,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,
Krvi Kristova, vytrysklá při bičování,
smiluj se nad námi. 3x
Krvi Kristova, prolitá na kříži,
Krvi Kristova, ceno naší spásy,
Krví svou jsi nás, Pane, vykoupil,
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění,
a učinil jsi z nás království Boží.
Krvi Kristova, svátostný nápoji a očisto duší,
Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, ustanovil jsi svého jednorozeného Syna Vykupitelem světa a chtěl jsi
být usmířen jeho krví; prosíme tě proto: dej, ať tak uctíváme tuto cenu své spásy a její mocí jsme
uchráněni všeho zla v životě časném, abychom se mohli radovat z jejích plodů v nebi. Neboť on
s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
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Stojí za přečtení
Timothy Keller
Modlitba
Světoznámý manhattanský kazatel Timothy
Keller vysvětluje, co je křesťanská modlitba,
jaké druhy modlitby existují (chvála, adorace,
zpověď, pokání, prosba, lamentace, přímluva,
stížnost). Zdůrazňuje, že modlitba je nejen jedinou cestou ke skutečnému poznání vlastního já,
ale i hlavním nástrojem, jak poznat Boha, jak komunikovat s Bohem, jak se z Boha radovat a jak
prožít hlubokou změnu svého vlastního života.
Ukázka: Ježíšova nevyslyšená modlitba
V životě mohou nastat různé situace ohledně
vyslyšení modliteb. Mohou o tom všem pochybovat ti, kteří se modlili, aby Bůh uchoval při životě jejich milovaného bližního, který nakonec
stejně zemřel. Jak můžeme po takové zkušenosti vkládat do modlitby opět důvěru?
Pokud se začteme do Davidových žalmů, uvědomíme si, že David modlitbě neochvějně
věřil navzdory četným životním zklamáním a odmítnutým prosbám, např. v souvislosti
se smrtí svého novorozeného syna (2 Sam 12, Žl 51). Jak to dokázal? David měl pomoc.
S Bohem již měl za léta zkušenost. Bůh jej opětovně zachraňoval a v Davidově srdci také
působil Duch svatý. My, kteří jsme se narodili po Kristu a kteří věříme v evangelium, však
disponujeme dokonce ještě větším zdrojem ujištění, že Bůh naše prosby vyslyší. Víme, že
Bůh nás vyslyší, pokud budeme volat, neboť jednoho děsivého dne nevyslyšel Ježíše, který
Jej volal. Ježíš se modlil v zahradě v Getsemane, aby jej Bůh uchránil od „kalichu“ utrpení
na kříži, ale Bůh jeho žádosti nevyhověl. I na kříži Ježíš zvolal „můj Bože“, ale Bůh jej opustil
(Mt 27,46). Jak je to možné? Ježíš byl dokonalým člověkem – sloužil Bohu z celého srdce,
celou svou duší a myslí a miloval bližního svého jako sebe samého (Mk 12,28-31), a tak beze
zbytku dodržel Boží zákon. Ježíš ve svém srdci nikdy nechoval hřích, takže vyslyšen měl
být, a přesto nebyl. Příčinou nebyl Ježíšův nedostatek moudrosti, ani to, že by žádal o něco
se špatnými úmysly. Proč bylo s Ježíšem nakládáno tak, jako by ve svém srdci choval hřích?
Odpověď se samozřejmě skrývá v samotném evangeliu. Bůh jednal s Ježíšem tak, jak
jsme si to zasluhovali my sami – Ježíš vzal náš trest na sebe, a proto pokud v Ježíše věříme,
Bůh bude jednat s námi tak, jak si zasluhoval on. „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám
ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2 Kor 5,21). Ježíšova
modlitba tudíž zůstala nevyslyšena, i když právě to jsme si zasluhovali my, a proto naše
modlitba vyslyšena bude, neboť si to zasloužil Ježíš.
PB
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Vypravili jsme se
Do Újezdce u Bělčic
Teplé jarní počasí, slunéčkový den, příroda v plném květu nás vylákala již na druhou
návštěvu našeho dobrého známého P. Mgr. Petra Misaře k prohlídce jeho farností, ke kterým se váže bohatá historie. S P. Misařem jsme měli domluvené setkání v Újezdci u Bělčic
v krásném historickém románském kostele sv. Voršily v kapli sv. Vojtěcha, kde se ten den
konala poutní mše svatá.
Měli jsme čas, a tak jsme navštívili nedalekou obec Bělčice, která patří k farnostem.
Štěstí nám přálo, potkali jsme paní kostelnici, která šla vykonávat nějakou činnost do bělčického kostela sv. Petra a Pavla. S ochotou nás pozvala do vnitřku kostela a podala nám
stručný výklad k historii kostela, pocházejícího z roku 1240.
Vrátím se zpět ke kostelu v Újezdci. Tento kostel byl již v roce 1350 kostelem farním.
Farnost nebyla zřejmě moc velká. V blízkosti stály tehdy ještě jiné farní kostely, například
Bělčice, Hvožďany, Kacelovice, Lnáře. Nejstarší zpráva o zdejším faráři pochází z roku 1362.
Farnost měla tehdy přes 200 katolíků. Po třicetileté válce byla fara opuštěna a kostel byl
přidělen nově zřízené bělčické faře jako filiální. Kostel sv. Voršily a kaple sv. Vojtěcha jsou
dodnes uchovány ve středověkém charakteru. Opravy krom nové střechy byly pramalé.
Vešli jsme dovnitř kostela. Už při vstupu starými dveřmi s kamenným portálem nás
přivítal nádherný vnitřek, jednoduchý, prostého vybavení. Úzkými dřevěnými schody jsme
vyšli na kůr. Na první pohled mě zaujaly staré varhany, které v současnosti svému účelu
neslouží. Jsou zvláštní tím, že se jedná o varhanní pozitiv s jedním pedálem. Varhany jsou
vyhlášeny za kulturní památku.
Zkusili jsme pokračovat po dalším schodišti až do věže kostela. Věž byla kdysi viditelnou dominantou této sakrální stavby. Ve dvou patrech nad sebou jsou zdvojená románská
okna, rozdělená žulovými sloupky. To, co mě nejvíce ve věži zaujalo, byly dva staré, ale
funkční zvony, které mají svoji historii. Malý zvon umíráček pochází z roku 1511. Přežil
rekvizice, schovaný ve věži. Nápis na něm je špatně čitelný. Dle pramenů je psaný starým
románským písmem ve znění: „ Zdrávas Maria, Léta Božího 1511.“ Druhý velký zvon byl
ulit v roce 1690. Nápis na něm je latinský. V dolní části
zvonu v překladu je nápis: „Sv. panno mučednice Voršilo
s 11 tisíci pannami, oroduj za nás.“ Při první rekvizici byl
zvon uchován, neboť byl ulit před rokem 1700. Při druhé
byl zachráněn c. k. konzervátorem v Klatovech a Praze.
Je to zvon historický, srostlý s kostelem sv. Voršily. Jeho
zvuk krásně zní a rozléhá se daleko do kraje.
Kolem kostela je upravený hřbitov, na který se pohřbívá. K samotnému Újezdci se váže ještě několik zajímavostí. Patří mezi ně tvrz, pivovar, mlýny. Tvrz byla
jedním z nejstarších feudálních sídel v Újezdci ve formě
románské kurie. Stávala nedaleko od štítu románského
kostela sv. Voršily.
38

Kříže a křížky
Na katastru jich bývalo rozeseto v různých velikostech a provedení poměrně dost. Každý
z nich určitě připomínal nějakou událost, vázala se k němu i pověst. Tak například křížek
nad příkrou strání „Na podnívce“ má neobvyklý tvar, a tudíž svým vzhledem nutí kole
jdoucí k zamyšlení. Křížky jsou vlastně němí pamětníci zašlých starých časů.
I nám čas vymezený k návštěvě rychle utekl. Měli jsme si o čem povídat. Na závěr návštěvy následoval společný oběd v prostředí pod zámkem Březnice. Po obědě se loučíme
a odjíždíme na Šumavu do vesniček pod kopci schoulenými. Od P. Petra Misaře dostáváme
požehnání a popřání šťastného návratu domů. Naše druhé setkání, věřím, že jich bude
více, pokud nám Pán Bůh dá zdraví, bylo pěkné, přátelské a navíc jsme poznali další historii
farností.
Dokumentaristka Šumavských králováků Milli Hojdekrová
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Pozvánka
Římskokatolická farnost
ve spolupráci s městem Prachatice
Vás srdečně zvou na

Oslavy
sv. Jana Nepomuka
Neumanna
Prachatice
22. - 23. 6. 2018
Pátek 22. 6. kostel sv. Jakuba
18.00 mše svatá
večer chval se skupinou Elaion
a setkání mládeže
Sobota 23. 6.
10.00 poutní bohoslužba v kostele
sv. Jakuba s Mons. Vlastimilem Kročilem,
biskupem českobudějovickým
Program pro děti, mládež a rodiny:
Rodný dům sv. Jana N. Neumanna
14.00 – 16.00 h.:
prohlídka kaple a galerie
Hospicový park 14.00 – 16.00 h.:
Hry a poznávací okruh ze života světce
14.00 koncert skupiny Druhý dech v altánu
Možnost návštěvy věže kostela sv. Jakuba,
prohlídka výstavy projektu „Světec
J. N. Neumann a jeho životní pouť“
v krovu kostela.
Vstup do Prachatického muzea v tento
poutní den zdarma.
www.farnostprachatice.cz
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