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mozaiKa lásKy

Křesťan potřebuje vědomí vlastní hříšnosti 
i poznání Boží milosti.

+ + + + + + + + + + 

Naše každodenní zkušenost:
zapomínáme, zanedbáváme 
a neradi si to přiznáváme.

+ + + + + + + + + + 

Věřící má prožívat svůj vztah k Pánu Bohu 
úplně a ušlechtile.

+ + + + + + + + + + 

Po každé životní zkoušce je člověk 
méně pyšný a více trpělivý.

+ + + + + + + + + + 

Katolický křesťan má mít biblické smýšlení, 
liturgické cítění a etické chování.

+ + + + + + + + + + 

Úkolem duchovního života je 
uspořádat neuspořádané náklonnosti.
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tak tu zas máme osmičkový 
rok. Kam se člověk podívá, samé 
významné výročí. A  ke každé-
mu tomu výročí všude stovky 
komentářů, úvah, analýz. Asi 

proto, že šlo většinou o události pro národ katast-
rofické. Tak se například píše o tom, že byla chyba 
bourat Rakousko-Uhersko, protože to byla taková 
malá Evropská unie. Že jsme se v osmatřicátém 
měli bránit, a ne jít jak ovce na porážku, a kdyby 
se udělalo to či ono, tak nemusel přijít srpen 1968 
a po něm normalizace, která je leckým považová-
na za větší zlo než obě světové války dohromady.

Dobře se to takhle po letech hodnotí, neboť 
víme víc, než věděli tenkrát. Známe důsledky. 
Jsem přesvědčen, že před sto lety to nebylo jiné. 
Kdyby Ferdinand nejel do Sarajeva, nemusela být 
válka. A vůbec mohlo být všechno jinačí, kdyby 
nedošlo na rakousko - uherské vyrovnání. Anebo 
kdyby mělo jinou podobu. A co teprve válka o špa-
nělské dědictví, o  Napoleonovi nemluvě. Dnes, 
stejně jako tenkrát, si víceméně lebedíme, že ne-
musíme být v kůži těch, co plánovali atentát na 
Heydricha, a nemuseli jsme přijímat demisi mini-
strů jako tenkrát Beneš a v klidu jim můžeme vy-
čítat, že se rozhodli špatně. A naštěstí dnes se již 
tak dějinotvorné události nevyskytují a historie 
po nás nevyžaduje ani odvahu, ani předvídavost 
a sebeobětování už naštěstí vůbec ne.

Jenže tomu tak vůbec není. Až se bude psát 
rok 2068, tak budou noviny plné úvah o tom, jak 
jsme při řešení emigrantské krize byli sobečtí, 
nebo naopak tuze neprozíraví a  naivní. Jaká to 
byla hloupost rušit, nebo naopak nerušit Evrop-
skou unii a s tím Ruskem jsme si vůbec, ale vůbec 
neměli zahrávat. Dějiny se tvoří právě teď a tvo-
říme je my. A tak je asi záhodno vykašlat se na 
hodnocení prezidenta Beneše a začít přemýšlet, 
jak se přičinit, aby se za nás naši potomci v tom 
roce 2068 nemuseli stydět.

JP
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ne  2. 9. 22. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne

Po  3. 9. Památka sv. řehoře velikého, papeže a učitele církve. L. b.: bílá
Pá  7. 9. Pátek 22. týdne v  mezidobí. L. b.: zelená; nebo nezávazná památka  

sv. melichara grodeckého, kněze a mučedníka. L. b.: červená
so  8. 9. svátek narození Panny marie. Mše: Gloria, preface 1. („když slavíme její 

Narození“) nebo 2. o Panně Marii. L. b.: bílá
ne  9. 9. 23. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, žaltář 3. týdne 
Po 10. 9. Pondělí 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo nezávazná památka  

bl. Karla spinoly, kněze a mučedníka. L. b.: červená
st 12. 9. středa 23. týdne v  mezidobí. L. b.: zelená; nebo nezávazná památka 

jména Panny marie. L. b.: bílá
čt 13. 9. Památka sv. jana zlatoústého, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
Pá 14. 9. svátek Povýšení sv. kříže. Mše: Gloria, preface vlastní, nebo 1. o utrpení 

Páně, L. b.: červená
so 15. 9. Památka Panny marie Bolestné. Mše: sekvence není povinná, perikopy 

vlastní, preface o Panně Marii. L. b.: bílá
ne 16. 9. 24. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Po 17. 9. Pondělí 24. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo nezávazná památka 

sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků. L. b.: červená; 
nebo nezávazná památka sv. roberta Bellarmina, biskupa a učitele 
církve. L. b.: bílá

st 19. 9. středa 24. týdne v  mezidobí. L. b.: zelená; nebo nezávazná památka  
sv. januária, biskupa a mučedníka. L. b.: červená

čt 20. 9. Památka sv. ondřeje Kim tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga 
a druhů, mučedníků. L. b.: červená

Pá 21. 9. svátek sv. matouše, apoštola a evangelisty. Mše: Gloria, preface o apo-
štolech. L. b.: červená

ne 23. 9. 25. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne

st 26. 9. středa 25. týdne v  mezidobí. L. b.: zelená; nebo nezávazná památka  
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. L. b.: červená

čt 27. 9. Památka sv. vincence z Paula, kněze. L. b.: bílá
Pá 28. 9. slavnost sv. váClava, mučeDníKa, HlavníHo Patrona čes-

KÉHo nároDa – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. 
L. b.: červená

so 29. 9. svátek sv. michaela, gabriela a rafaela, archandělů. Mše: Gloria, pre-
face o andělech. L. b.: bílá

ne 30. 9. 26. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne

Z liturgického kalendáře
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Po  1. 10. Památka sv. terezie od Dítěte ježíše, panny a učitelky církve. L. b.: bílá
Út  2. 10. Památka sv. andělů strážných. L. b.: bílá
čt  4. 10. Památka sv. Františka z assisi. L. b.: bílá
so  6. 10. sobota 26. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo nezávazná památka 

sv. Bruna, kněze. L. b.: bílá; nebo nezávazná sobotní památka Panny 
marie. L. b.: bílá

ne 7. 10. 27. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne

v září uctíme svatou ludmilu, první českou světici
Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, 

první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské 
dynastie, babička a  vychovatelka sv. Václava a  první 
česká světice. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září 
na hradišti Tetín v roce 921 na příkaz své snachy Dra-
homíry.

Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září a na 
mnoha místech po České republice se konají poutě 
k  uctění této významné světice. Mnoho poutníků 
se tak v září vydá na některou svatoludmilskou pouť. 
Tradičně se pouť koná například na Pražském hradě, 
na Mělníce (odkud podle legend Ludmila pocházela), 
na Levém Hradci (kde s  knížetem Bořivojem založila 
první kostel v Čechách) a také na Tetíně. Právě letošní 
pouť na tetíně bude výjimečná, neboť svatovítská 

kapitula na slavnost zapůjčí jednu z nejvzácnějších relikvií svatovítského pokla-
du – lebku svaté ludmily. Poutníci budou mít možnost uctít lebku v barokním kostele 
svaté Ludmily 22. září.

Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa, v roce 2021 si 
budeme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě z tohoto důvodu vznikl na začátku 
roku 2016 spolek Svatá Ludmila 1100 let. Založení iniciovala obec Tetín a zakládajícími 
členy se staly farnosti Beroun a Roztoky a města Roztoky a Mělník – místa, která jsou 
historicky spjata s působením kněžny Ludmily.

Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz 
svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, tak aby 
v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti. Vyvrcholením celého výročí 
by se měla stát svatoludmilská národní ekumenická pouť na 
Tetín v září 2021.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
http://www.svataludmila.cz/cs/ 
www.facebook.com/svataludmila1100let/
Instagram: https://www.instagram.com/svataludmila1100let/
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Slovo vikáře

„Pojďte někam stranou  
a trochu si odpočiňte.“ mk 6,31

Začátkem září, kdy nám vychází první číslo nového ročníku 
našeho časopisu, nám už končí doba školních prázdnin a  pro 
většinu lidí i doba dovolených. Přesto bych se rád vrátil k textu 
evangelia, který jsme četli o 16. neděli v mezidobí, tedy zhruba 
v polovině července.

Úryvek popisuje situaci, kdy se apoštolové vyslaní Kristem 
vracejí z první misijní cesty a celí nadšení svému Pánu oznamují, 

co se jejich prostřednictvím dělo. Učili, uzdravovali, vyháněli zlé 
duchy. Pán Ježíš jim zcela jistě pozorně a s pochopením naslouchal 

a plný lidského citu také vnímal, že musí být po takové cestě a námaze pořádně 
unavení. Proto jim říká útěšná slova: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu 
si odpočiňte.“

Odpočinek potřebuje každý člověk. Jeho nedostatek se dříve nebo později projeví na 
fyzickém a  duševním zdraví. Potřebují ho lidé, kteří pracují manuálně, aby si odpočala 
jejich znavená těla, a snad ještě více ti, kteří pracují duševně, zvláště pak ti, kteří se věnují 
práci s lidmi. Lidské tělo není stroj a lidská psychika je ještě citlivější a zranitelnější. Právě 
v povoláních, kde se pracuje s lidmi, může dojít k syndromu vyhoření a tím pádem k ne-
schopnosti v dané práci efektivně pokračovat.

Osobně jsem vždy obdivoval lidi, kteří pracují na dvanáctihodinové směny a ty se jim 
ještě po několika dnech, leckdy v nepravidelných cyklech, mění z denních na noční. Takhle 
mnozí pracují ve zdravotnictví a někde také v továrnách. Mám jednoho kamaráda, který 
takto pracuje ve věku před šedesátkou a za celou směnu trvající dvanáct hodin u stroje si 
ani jednou nesedne, protože výrobní pás neúprosně pokračuje v práci nehledě na to, že je 
sobota či neděle a jsou třeba dvě hodiny v noci. Myslím, že především pro takto pracující 
lidi by dnes Pán Ježíš řekl zmíněnou výzvu k odpočinku.

Důležité je, že Pán Ježíš jde na místo odpočinku spolu s  apoštoly a  neposílá je tam 
samotné. Pro nás křesťany platí, že o prázdninách či dovolených nemáme nechat Ježíše 
někde stranou, ale být s ním, „vzít ho s sebou“. Doba odpočinku a volna by naopak mohla 
být příležitostí k prohloubení našeho vztahu k Pánu, který často pod náporem různých 
pracovních starostí a námah skomírá. Každý z nás má jistě svůj způsob, jak nejlépe prožít 
dobu volna, ale setkávání s Kristem by v něm rozhodně nemělo chybět. Někteří dokonce 
tráví své volno na duchovních cvičeních či pobytech v klášterech.

Zvláštní uznání si zaslouží ti, kteří část svého volna věnují prázdninové činnosti s dětmi 
či mládeží. Také někteří nadšenci z našich farností pořádají dětské tábory (Eustach, Hlásná 
Lhota) nebo jedete třeba jako pomocníci na ENTERcamp. Takový „odpočinek“ dá pořádně 
zabrat, je po něm obvykle člověk unavenější než při běžné činnosti a potřeba dospání se 



7

je pak přímo fyzickou nezbytností. Každý, kdo se něčeho podobného aktivně zúčastnil, ví, 
o čem hovořím.

Zmíněný text z evangelia končí tím, že lidé Ježíše a apoštoly nenechají příliš odpočívat. 
Je to pak sám Kristus, který se ujímá ovcí bez pastýře „a začal je poučovat o mnoha 
věcech“.

Ne už apoštolové, kterým je možná přeci jen odpočinek dopřán, ale on je ten skutečný 
pastýř.

To je, myslím, velmi útěšné pro ty, jimž je svěřena pastýřská služba v církvi, a to i ta 
domácí v rodinách nebo ve školách. Nezáleží jen na nás, jak přesvědčivě dokážeme svědčit 
o své víře a vychovávat k ní. Je to především náš Pán Ježíš Kristus, který nás všechny vede 
velmi citlivě jako své stádo, nebo možná lépe řečeno, který se nám všem věnuje jako své 
milované nevěstě. P. Petr

informace k výuce náboženství ve školním roce 2018/2019

V našem vikariátu se vyučuje náboženství na farách a ve školách (nepovinný předmět). 
Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole.

Pro Prachatice a Husinec: rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství na webu 
farnosti (www.farnostprachatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky na NP náboženství 
k vyzvednutí v sakristii v kostele a ve školách.

Mše za nový školní rok za všechny pedagogy, studenty a žáky prachatických škol v neděli 
9. září od 9.30 hodin.

Milí rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo 
svátost křtu či další svátosti v Prachaticích nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky 
Hanžlové nebo u P. Petra Plášila (388 312 158) do 23. 9. 2018.

Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena koncem září.

Celoroční předplatné časopisů:
DUHA – 20ks + dárek na prázdniny 240 Kč.
IN- dívčí svět – 11ks + dárek 370 Kč.
Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190.

vikariátní pouť rodin do čkyně v sobotu 6. října 2018
Zveme děti a mládež, rodiče i prarodiče. V rámci pouti budeme putovat po židov-

ských stopách na Prachaticku. Přihlásit se můžete v sakristii a u katechetů. Aktuální 
informace na www.farnostprachatice.cz
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Svátost smíření

Přikázání nebo pozvání k dialogu?
„Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušené-

mu dává moudrost. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, Hospodinův rozkaz je 
jasný, osvětluje oči. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, Hospodinovy výroky jsou 
pravdivé, všechny jsou spravedlivé.“ Modlitbou žalmu 19 (18) B začínáme druhý rok našich 
rozjímání o svátosti smíření. Cílem je naučit se vnímat Boží zákon podobně jako biblický 
autor: ne jako něco, co omezuje a spoutává, ale naopak – jako něco, co mi pomáhá rozvinout 
můj život do plné krásy a dokonalosti. 

V polovině června začal papež František při pravidelných středečních generálních audi-
encích nový cyklus katechezí: o přikázáních. Pro mě je to potvrzením, že v našem časopise 
jdeme správným směrem. Vybrali jsme stejné téma jako Svatý otec, a to ještě dříve, než 
s ním přišel on. On se ovšem – alespoň zatím – nezabývá jednotlivými přikázáními, ale 
snaží se vyhmátnout to, co je společné pro všechna. My bychom si lecčeho ani nevšimli 
a přitom je to tak důležité! Rád bych věnoval celý tento díl jeho myšlenkám. Pro pořádek 
uvádím, že je – ve zkrácené formě – čerpám z internetových stránek české sekce vatikán-
ského rozhlasu. 

„Vyslechli jsme úryvek o Ježíšově setkání s člověkem, který se jej vkleče ptá, co má dělat, aby 
dostal věčný život (Mk 10,17-21). Tato otázka, která se týká každého z nás, vyjadřuje touhu po 
plném, nekonečném životě. Jak si počínat, abychom jej dosáhli? Jakou cestou se vydat? Jak dospět 
k životu v hojnosti a štěstí? Ježíš odpovídá: »Znáš přikázání« (v.19), a cituje část Desatera. Je to 
pedagogický postup, kterým nás chce přivést ke konkrétnímu závěru. Z otázky je totiž zřejmé, že 
dotyčný člověk plný život postrádá, hledá víc a je neklidný. Co tedy musí pochopit? Říká: »Mistře, 
to všechno jsem zachovával od svého mládí« (v.20).

Ježíš nám v evangeliu říká něco, co nám může pomoci: »Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon 
nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit« (Mt 5,17). Pán Ježíš dává naplnění. Proto při-
šel. Onen člověk musel stanout na prahu jakéhosi skoku, kde se mu otevírá možnost přestat žít ze 
sebe sama, ze svých skutků a ze svého majetku, a právě proto, že mu plný život schází, zanechat 
všeho a následovat Pána (Oko je stvořeno pro světlo, ucho pro zvuky a touha duše k upnutí se ke 
Kristu – Nicolaos Kabasilias, Život v Kristu, II, 90). Stojí za povšimnutí, že pozoruhodné a ne-
změrné Ježíšovo závěrečné pozvání neobsahuje nabídku chudoby, nýbrž bohatství, toho pravého: 
»Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak 
přijď a následuj mě« (v.21).

Cesta, která schází, vede z té, která je. Ježíš nepřišel zrušit Zákon či Proroky, nýbrž naplnit. 
Musíme začít od reality, abychom skočili do toho, co schází. Musíme zpytovat to všední, abychom 
se otevřeli tomu nevšednímu.

V těchto katechezích se budeme držet Ježíše za ruku, abychom Jeho následováním přešli od 
mladických iluzí k nebeskému pokladu. V každém z oněch starých a moudrých zákonů objevíme 
dveře otevřené nebeským Otcem, protože jimi prošel Pán Ježíš, který nás vede do věčného života, 
svého života a života Božích dětí.

V Bibli přikázání nežijí pro sebe, nýbrž jsou součástí vztahu, smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. 
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Na začátku dvacáté kapitoly knihy Exodus – a to je 
důležité – čteme: »Bůh vyhlásil všechna tato přiká-
zání« (v.1). Zdá se, že je to úvod jako každý jiný, ale 
v Bibli nic není banální. Hebrejský text totiž neříká 
´tato přikázání´, nýbrž ́ tato slova´. Židovská tradi-
ce mluví o Desateru vždycky jako o ´deseti slovech´. 
Termín ´desatero´ má právě tuto souvislost. Přece 
však mají formu zákonů a – objektivně vzato – jsou 
to přikázání. Proč tedy svatopisec užívá právě tady 
termín ´desatero slov´ a ne ´desatero přikázání´?

Jaký je rozdíl mezi přikázáním a slovem? Přiká-
zání je sdělení, které nevyžaduje dialog. Slovo je však 
podstatným prostředkem vztahu jako dialogu. Bůh 
Otec tvoří svým slovem a jeho Syn je Slovo učiněné 
tělem. Láska se živí slovy a stejně i výchova či spo-
lupráce. Dva lidé, kteří se nemají rádi, nedovedou 
komunikovat. Když někdo promluví k našemu srdci, 
končí naše samota. Obdrží se slovo a nastává komu-
nikace. Přikázání jsou Boží slova. Bůh se těmito de-
seti slovy sdílí a očekává naši odpověď.

Něco jiného je dostat příkaz a něco jiného je vnímat, že se někdo snaží k nám promlouvat. 
Dialog je mnohem víc než sdělení nějaké pravdy. Přikázání jsou dialogem. Dochází k němu pro 
radost z rozmlouvání a pro ono konkrétní dobro, které prostřednictvím slov vzájemně sdílí ti, kteří 
se mají rádi. Je to dobro, které nespočívá ve věcech, nýbrž v samotných osobách, které se v dialogu 
vzájemně odevzdávají.

Tato diference není něco umělého. Pohleďme, co se stalo na počátku. Pokušitel – ďábel – se 
snaží muže a ženu oklamat, chce je přesvědčit, že Bůh jim zakázal jíst ovoce ze stromu poznání 
dobra a zla, aby si je podrobil. Právě v tom spočívá problém. Je tato první norma, daná Bohem 
člověku, výrazem svévole despoty, který zakazuje a donucuje, nebo starostlivosti tatínka, který 
pečuje o svoje maličké a chrání je před sebezničením? Je to slovo nebo příkaz? Nejtragičtější z řady 
rozmanitých lží, které had řekl Evě, je předstírání, že božství je žárlivé. Říká: »Ale ne! Bůh na vás 
žárlí! Nechce, abyste měli svobodu!« Fakta dramaticky dokazují, že had lže (srv. Gn 2,16-17; 
3,4-5), předstírá, že slovo lásky je příkaz.

Člověk stojí na rozcestí: Vnucuje mi Bůh něco anebo o mne pečuje? Jsou jeho přikázání pouhým 
zákonem nebo slovem péče, kterou mi prokazuje? Je Bůh vlastníkem či otcem? Bůh je Otec: na to 
nikdy nezapomeňte. I v těch nejhorších situacích myslete na to, že máme Otce, který nás všechny 
má rád. Jsme nevolníci nebo synové? Tento boj uvnitř i mimo nás neustále probíhá. Stále musíme 
volit mezi smýšlením otroka a smýšlením syna. Příkaz je od vlastníka, slovo od Otce. Otrocký duch 
nemůže přijmout Zákon jinak než jako projev útisku, a to vede ke dvěma protikladným výsledkům: 
buď k životu tvořenému povinnostmi a závazky nebo k násilnickému odmítnutí. Křesťanství je 
přechodem od litery Zákona k Duchu, který dává život (srv. 2Kor 3,6-17). Ježíš je Otcovo Slovo, 
nikoli odsouzení. Ježíš nás přišel svým slovem spasit, nikoli zavrhnout.

Svět potřebuje křesťany, kteří mají synovské srdce. Na to nezapomínejte.“ P. Pavel Liška
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Po návštěvě P. Pulce v Táboře jsme si s mou kamarádkou Marií slíbily, že se s ním ještě se-
tkáme. Z minulého setkání jsem měla skvělý pocit, radost z upřímnosti, laskavosti nových 
přátel, mezi něž patří i P. Michal Pulec. Slovo dalo slovo a my jsme se vydali jako poutníci 
ze Šumavy zanedlouho opět na cestu, tentokráte směr Klokoty.

Klokoty jsou Mariánské poutní místo, jsou vzácnou perlou zasazenou do údolí řeky 
Lužnice. Půdorys chrámu představuje dvojramenný kříž. Nádvoří obklopují ambity s rož-
ními kaplemi, které jsou stejně jako na kostele zakončeny kopulemi a cibulovitými báněmi 
s lucernami. Klokoty mají celkem deset těchto věží. Možná znázorňují pro věřícího pout-
níka deset prstů sepjatých rukou Panny Marie Klokotské. Nad hlavním oltářem je obraz 
Panny Marie Klokotské, jehož vznik je opředen tajemnou historií. Za zmínku stojí nápis 
pod obrazem „Hospodine, miluji skvostný dům Tvůj, místo, na kterém velebnost Tvá sídlí“.

Moc jsem se těšila. Kamarádka mi vyprávěla a říkala: „To budeš koukat, jaká je to krása.“ 
Měla pravdu. Nic podobného jsem neviděla. Pobyt tam mi přinášel pocit klidu, pohody 
a samozřejmě i radost z tak hezkých věcí, které mě obklopovaly. Snad tuto krásu lidé ocení 
a budou si takových památek, jako jsou Klokoty, vážit. Seděla jsem na lavičce a celým svým 
srdcem jsem vše začala vnímat. Již jsem chtěla odejít, ale nedalo mi to. Ještě musím nafotit 
tohle, pak tuhle růži. Bylo to donekonečna.

V půl páté jsme se měli setkat v Sezimově Ústí s P. Michalem Pulcem, který v kostele 
Povýšení svatého kříže sloužil mši. Moc jsme se těšili. Kostel zářil čistotou a voněl. Kázání 
P. Michala  Pulce mě opět zaujalo. Jeho kázání je takové prosté, dokáže zaujmout. Když se 

rozezněly varhany a čísi zvučný hlas, neměla 
jsem tušení, komu patří, pojal mě pocit rados-
ti, blaženosti. Pomyslela jsem si, vždyť věřit 
v Pána Boha je tak krásné.

Má radost ten den nebrala konce. Mše sv. 
skončila, vyšli jsme z kostela ven a já si začala 
povídat s  neznámým pánem. Vyprávím mu 
o krásách Šumavy, o žehnání nového křížku 
na Starém Srní. Svěřím se, že jej bude žehnat 
P.  Kulhánek ze Sušice. Pán mě vyslechl, po-
usmál a  řekl: „Já jsem jeho tatínek, hraji tu 
na varhany a  zpívám.“ Bylo to pro mě velké 
překvapení, proběhla mnou další vlna radosti.

Pak jsem se ještě seznámila s velice milou 
paní, sestrou P. Kulhánka. I když jsme se viděli 
poprvé, měli jsme si všichni o  čem povídat. 
Čas se nachýlil a my jsme se museli rozloučit 
a vrátit se domů na Šumavu. Cesta v horkém 
slunečném počasí byla náročná, ale za krásný 
pocit radosti to stálo.

Milli Hojdekrová

Svědectví radosti
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Life update

Dar víry
Když někoho milujeme, tak se nám 

po něm často stýská, když nejsme 
s ním. Napadla mě myšlenka, jestli se 
mi také někdy stýská po Bohu. Vím, 
že Bůh je se mnou stále, takže se mi 
po něm stýskat nemusí. Stýská se mi 
ale někdy po modlitbě, po rozhovoru 
s Bohem? Stýská se mi po jeho bezpro-
střední blízkosti při adoraci, kdy mohu 
klečet před ním tváří v tvář? Stýská se 
mi po osobním prožitku s Bohem?

Mně se někdy stýská po atmosféře 
modlitby, kterou jsem mohl zažít při 
večerních chválách na Entercampu, po modlitbě Taize v Hluboké nad Vltavou, kterou vedl 
německý sbor Da Capo v rámci Jam Days s naší kapelou. Vzpomínám s nostalgií na všech-
ny Večery chval s naší kapelou, kdy jsem měl někdy slzy v očích, když jsem vnímal chvály, 
které jsme hráli… To jsou ty okamžiky, kdy jsem já hodně vnímal přítomnost Boží. Rád se 
modlím skrze hudbu. Někdy byly ale krásné okamžiky jen v tichu, o samotě, při adoraci.

Právě při těchto úvahách mě napadlo, jaké mám veliké štěstí, že žiji v této době. Mohu 
se veřejně modlit, být přítomen na chválách v kostele, jít na adoraci, navštěvovat nejrůz-
nější křesťanské akce. Jsem za to moc Bohu vděčný a je mi moc líto lidí, mých předků, kteří 
o tom v době komunismu jen snili. Jsem šťastný, že žiji v této svobodné době. Žiji v době, 
kdy když se mi zasteskne po duchovním prožitku, po setkání s Bohem, mohu se svobodně 
rozhodnout a setkat se s Ním. Jediné, co mi v tom mnohdy brání, je jen moje lenost.

Nedávno, na svátek svatých Cyrila a Metoděje při mši svaté v poutním místě Sepekov, 
tamní pan farář mluvil o tom, jak bychom měli náš poklad, naši víru, kterou nám Cyril 
s Metodějem předali, ochraňovat a bránit. Je to něco, co nám bylo dáno před tisíci lety 

a předáváno z generace na gene-
raci. Kdyby jen jediná generace 
víru ztratila, nemohla by ji předat 
dál, proto je i naším úkolem víru 
dál předávat dalším generacím 
a bránit ji.

Děkuji tedy Bohu, že i já jsem 
dostal dar víry předávaný z minu-
lých generací, že mám možnost 
svou víru žít. A když se mi stýská 
po setkání s Bohem, mohu jít za 
ním. Petr Šrámek
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Pozvánka do galerie  
prachatického kláštera sester boromejek

Galerie se nachází v prvním patře budovy kláštera. Jejím poslá-
ním je přiblížit osobnost sv. jana nepomuka neumanna všem 
návštěvníkům a poutníkům do jeho rodného domu. Právě skuteč-
nost jeho rodinných kořenů a vztahů chce být v této galerii vyzdvi-
žena. Jelikož je v prachatickém muzeu již jedna expozice věnovaná 
světcově osobnosti, měla by naše galerie jednak na tuto expozici od-
kazovat a jednak přinést ještě jinak obohacující pohled. Právě proto 
se vydala v květnu roku 2017 výprava přímo do Říma – do kláštera 
redemptoristů, kde sv. Jan Nepomuk Neumann, již jako biskup, po-
býval v roce 1854. Archivář PhDr. Marek Vařeka, prachatický vikář 
Josef Sláčík, netolický farář Pavel Liška (autor životopisu Jana N. 
Neumanna, který vyšel knižně) a s. Jana Pavla Hořáková zde praco-
vali na vyhledávání pramenů a dobových dokumentů týkajících se 
osobnosti sv. Jana, zvláště pak  obou jeho procesů – beatifikačního 
i kanonizačního. Dalším významným zdrojem dokumentů prezen-
tovaných v  galerii je archiv redemptoristů ve Philadelphii v  USA, 
Státní archiv Třeboň a archiv sester boromejek v Praze.

V současné době je v prostorách galerie rovněž stálá výstava obrazů s tématem Jana Ne-
pomuka Neumanna, které byly vytvořeny na workshopu SALVE roku 2011 umělci různých 
národností, tedy k příležitosti dvoustého výročí Janova narození.

Galerie je rovněž prostorem setkávání – místem pro besedy, přednášky, diskuze, po-
sezení, moderované kulturní 
programy, koncerty. Kultura 
setkání, rodinné pohody, at-
mosféry přijetí a obdarování 
zde bude pěstována jako pro-
tiváha spěchu a individualis-
mu dnešní doby. 

Slavnostní otevření pro-
běhlo za účasti starosty měs-
ta a prachatického vikáře dne 
7. června t. r.

Boromejky

Ve středu 12. 9. v 18 hod v prachatickém klášteře sester boromejek, Neumannova 142, 
Povídání martiny Pivoňkové o její cestě do santiaga de Compostela
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Hospic sv. jana n. neumanna Prachatice  
a Domov matky vojtěchy zve na benefiční akce

7. 9. 2018 – BaBouCi, nejstarší jihočeská dechová kapela, od 17:00 hodin v parku 
hospice, vstupné dobrovolné

5. 10. 2018 – ŽernováčeK, venkovní divadelní vystoupení, pohádka Lotrando a Zu-
bejda, od 14:00 hodin v parku hospice, vstupné dobrovolné

13. 10. 2018 – jiří schelinger memory Band – taneční zábava, výtěžek bude věno-
ván hospici, Národní dům Prachatice od 19.00 hodin, vstupné 190 – 220 Kč

9. 11. 2018 – iva Bittová – benefiční koncert pro HSJNN, o.p.s., v Divadle v Pracha-
ticích, od 19:00 hodin, vstupné 250 Kč

1. 12. 20018 – oBoroH – benefiční koncert pro hospic a Domov Matky Vojtěchy, 
v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, od 18:00 hodin

17. – 18. 12. 2018 – adventní trhy – průchod parkem, prodej našich výrobků a vý-
robků pro nás věnovaných

Bližší informace na www.hospicpt.cz

vzdělávací institut sv. jana n. neumanna, o.p.s. zve veřejnost
20. 9. 2018 – Kurz – Regenerace pracovních sil – zvládání stresu a prevence syndromu 

vyhoření
18. 10. 2018 – 5. narozeniny vzdělávacího institutu, přednáška, prohlídka areálu, 

prezentace aktivit
14. 11. 2018 – Kurz – Využití hospicových přístupů v sociálních službách
30. 11. 2018 – Kurz – Aktivizace klientů s Alzheimerovou chorobou
Bližší informace na www.vzdelavaciinstitut.eu

Milí přátelé,  srdečně vás zveme do Dvorce u Dubu u Prachatic
na jubilejní 5. ročník obnovené (ne)tradiční svatováclavské 
pouti s bohatým duchovním i kulturním programem.
Pouť začíná v 17 h. v sobotu 22. 9. 2018 u návesní kaple mší 
svatou, poté následuje další program v prostorách statku čp. 3:
• divadlo Víti Marčíka
• vystoupeni skupiny Kade Chim – volné mixování irských, bal-
kánských i jiných folkových a punkových vlivů (akordeon, banjo, 
irské dudy, píšťaly, buzuki)
• výstava „svatých obrázků“ Juliany Jirousové
• výstava obrazů a soch Jiřího Steinera
• ... a mnoho dalšího...  Těšíme se na vaši návštěvu, Dvorečtí

Pozvánky 
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Aktuálně

sláva kříže
Koncem srpna, o svátku sv. Augustina a sv. Moniky, každoročně beru do rukou krásnou 

knihu VYZNÁNÍ sv. Augustina a čtu o jeho obrácení: …A tu náhle slyším dětský hlas, jak 
si zpívá a dokola opakuje: „Vezmi – čti, vezmi – čti.“ Tolle, lege.. Nenacházel jsem žádné jiné 
vysvětlení, než že je to božský příkaz, abych otevřel Písmo a přečetl si to, na co mé oči narazí 
nejdřív. Rychle jsem vzal knihu, otevřel jsem ji a mlčky četl kapitolu, na kterou padl nejdřív můj 
zrak: Řím 13,13-14. Zde nabízím čtenáři, aby také otevřel Písmo a četl.

Po přečtení těchto veršů se Augustinovo srdce naplnilo světlem jistoty a všechny jeho 
pochybnosti zmizely. / Vyznání, kniha osmá, 12. 28 -29 /

Ráda čtu také rozhovor Augustina se svou matkou Monikou o nebi: …Velmi krásně jsme 
si o samotě povídali. Nedbali jsme na to, co je za námi, ale upínali jsme se k tomu, co je před námi. 
V přítomnosti Pravdy, jež jsi ty, jsme se ptali, jaký bude věčný život… Ústa svého srdce jsme 
otevírali nebeskému proudu tvého Pramene, Pramene života, který je u tebe. Kdybychom 
mohli vstoupit do ticha, kde Slovo Boží promlouvá bezprostředně, a kdybychom tam 
zůstali a nemuseli se vrátit zpět – to by bylo nebe a věčný život. /Vyznání, kniha devátá, 
10. 23 – 25/

Velmi ráda chodívám do chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově. K tomuto chrá-
mu přísluší zahrada, kde ráda pobývám. Na konci 
zahrady je kříž s  ukřižovaným Ježíšem. Často se 
před křížem zastavím a nechávám Ježíše osvěcovat 
mé otázky, starosti, bolesti… „Kříž je přece nástroj 
trestu, ten nejkrutější a nejvíc ponižující, přináleží 
vzbouřencům a  otrokům,“ píše římský spisovatel 
Cicero. Kříž měl také znamenat konec příběhu Je-
žíše, muže plného moudrosti a  lásky. Ale nezna-
menal… 

Jean Romain Frisch ve své knize Světlo do tem-
ných dní píše: Kříž může být nazván „slavným“, 
protože o tři dny později je Ježíš vzkříšen – projde 
branou smrti a zvítězí nad smrtí. A Otec jej vyvýší 
a znovu posadí po své pravici. Sláva kříže zpečetěná 
vzkříšením je: 
7 definitivní vítězství lásky nad smrtí
7 vítězství pokory a  naprosté poslušnosti vůči Ot-
cově vůli 
7 vítězství toho, který se vydal do krajnosti a položil 
svůj život za každého z nás
7 vítězství věčného života nad časem, který pomíjí 
7 vítězství nad nemocemi, utrpením a hříchem. 

„Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, 



15

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl skrze něho život věčný.“ Jan 3, 14 – 15. Vítězství 
lásky začalo na kříži a pokračuje i dnes v našich životech. Na kříži „vzal Ježíš na sebe naše 
utrpení, obtížil se našimi bolestmi“. Mt 8, 17. 

Od té chvíle nabývá skrze kříž a vzkříšení všechno utrpení smysl – můžeme se tajemně 
skrze své bolesti spojit s Kristovou obětí na kříži. Díky Boží milosti a svému odhodlání 
můžeme najít v sobě sílu obětovat své utrpení spolu s Kristem za spásu světa. 

„A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.“ Jan 12, 32.
MUDr. Milena Voldřichová 

Dne 22. června t. r. se do štítu rodného domu sv. Jana Nep. Neumanna instaloval ob-
raz s podobiznou sv. Karla Boromejského, který tam dle historických fotografií býval po 
založení kláštera.

Obraz namaloval pan Hynek Merta a jak malbu tak i upevnění obrazu sponzoroval pan 
ing. Jan Rosa. Touto cestou mu chceme moc poděkovat. Sestry boromejky

Demdaal z.s. navázal na více jak dva-
cetiletou tradici pořádání letních táborů. 
Pro léto 2018 zvolil téma „není král jako 
král“. Během táborových dní procházeli 
„táborníci“ biblickým příběhem krále Da-
vida. Poznávali život putujícího Božího 
lidu Izraele. Mimo jiného měli k dispozici 
i putovní svatyni – Archu smlouvy. Tu pro 
táborový příběh zhotovil pan Vladimír Rei-
dinger z Lužic.

Díky všem kdo se na přípravě a rea-
lizaci tábora podíleli.  -lh-
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Stalo se

Diecézní pouť 9. 6. 2018
Červnovou Diecézní pouť v Sušici jsem si nád-

herně užil a věřím, že nás bylo více. Samozřejmě 
jsem toto setkání zahájil v pátek večer bohosluž-
bou ve farním kostele sv. Václava. Pak jsem se pře-
sunul na ostrov Santos mezi mladé, i když jsem 
tam asi nepatřil, ale rád vidím mladé věřící upřím-
né a otevřené. K programu se nebudu vyjadřovat, 
ale hlavně závěr mě duchovně oslovil, když se 
zapalovaly svíčky a byla společná modlitba. Sice 
jsem tam seděl já dědeček, vlastně již pradědeček 
se dvěma mladými děvčaty, mnoho jsem neviděl, 
ale byla to pokorná  a  upřímná modlitba. Také 
jsem si tam pěkně popovídal s naším duchovním 
otcem Dominikem.  

Sobotní krásný den jsem zahájil samozřejmě 
opět bohoslužbou v  klášterním kostele u  kapu-
cínů a tím jsem se správně připravil na náročný 
den. Při bohoslužbě na náměstí to pro mne není 
již duchovní, poněvadž se tam nedá soustředit. 
Ale bylo to pro mne poučné tím, že jsem si tam moc hezky popovídal s řádovými sestřič-
kami, a to jak z Nových Hradů, Štěkně, z Budějovic a také jsem se seznámil se sestřičkou 
z Horažďovic, která mne pozvala na nedělní bohoslužbu. Řekl bych, že to tam pěkně vedou. 
Hodně mne překvapili a udělali radost, že tam v kostele mají stojany s tabulemi o sestře 
Vojtěše a o boromejkách, a tak jsem se dočetl nové údaje. Pro mne bylo zvláště radostné, 

že jsem se mohl zúčastnit bohoslužby v kostele, který byl dlou-
ho uzavřen a kde jsem před mnoha lety byl na svěcení našeho 
pozdějšího děkana P. Havrdy a vezl jsem tam též budoucího pra-
chatického kněze P. Jana Hanžla. Byl jsem tam tehdy na oslavě, 
a  tak jsem se mohl i  osobně pozdravit s  tehdejším biskupem 
Dr. Hlouchem. Byl to moc hodný a vzácný člověk. Mohu to po-
tvrdit, poněvadž jsem se s ním ještě několikrát mohl pozdravit 
i s tehdejším jeho sekretářem, pozdějším kardinálem P. Vlkem. 

A pak, aby to bylo úplné putování po diecézi, jsem samozřej-
mě ještě musel navštívit našeho prvního svatého v diecézi sv. 
Jana z Nepomuku, odkud jsem měl přivézt pozdrav a požehnání 
našemu sv. Janu z Prachatic. A své putování jsem zakončil ne-
dělní bohoslužbou na Svaté Hoře u Příbrami. Sice již není v naší 
diecézi, ale je to oblíbené místo mé duchovní matky a v neděli 
byla slavnost výročí korunovace.

Josef Kuřátko
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Šumavské madony

Naše vyprávění, které následuje po článcích na téma křížových cest, se bude tentokrát v deseti 
pokračováních věnovat Panně Marii, Matce Boží, chcete-li Mutter Gottes. Na území Šumavy měla 
Panna Marie velmi rozšířený kult. Ten se projevoval jak ve výtvarném umění – sochy, obrazy, 
kostely, kaple i malé kapličky s vyobrazením nebo zasvěcením Panně Marii, tak také v umění 
slovesném, a to nejen v lidové slovesnosti, ale také v duchovní literatuře, ať již v lyrice – písně, 
modlitby, tak také v epice – legendy, pověsti.

Pojďme se tedy spolu vydat na mariánskou pouť po Šumavě a Pošumaví. Známe mnohá 
mariánská poutní místa – Stožec, Chroboly, Kájov, Lomec. Také za hranicemi s Německem 
a Rakouskem nalezneme poutní místa snadno dostupná z české strany. Poutní místa bývala 
spojena s příběhy mariánských zjevení – Želnava, Slunečná. Také zázračné obrazy nebo 
sochy byly cílem prosících poutníků – P. M. Lomecká, Vyšebrodská, nebo byly zasvěceny 
ochraně Panny Marie – např. tzv. Peckářská Panna Marie ve Lhenicích, Řada kaplí byla 
zasvěcena také poměrně mladému kultu Panny Marie Lurdské, umístěné v  lurdské jes-
kyni spolu s klečící svatou Bernadettou Soubirous – takové kaple nalezneme v Hrabicích 
u Vimperku, v Dobré Vodě nebo v obnovené kapli pod obcí Chroboly. Často jsou tyto kaple 
spojeny se studánkami a prameny léčivé vody. 

Také zobrazení Panny Marie se vzájemně liší. Obrazy a so-
chy zachycují různé fáze a činy jejího života. Známe milost-
né obrazy Panny Marie s děťátkem – snad nejčastější motiv. 
Krásná tvář matky vyjadřuje lásku k dítěti, ale také požeh-
nání a ochranu krajiny a jejího lidu. Tomu napomáhají také 
atributy v Mariiných a Ježíškových rukou. Častým atributem 
je jablko – připomínka „hry o  jablko“, Madona může držet 
v ruce květ – častý motiv obrazů z okruhu Stožecké Madony 
– symbol bílé růže vyjadřující čistou mateřskou lásku. Dále 
to může být kniha, lhenická Panna Marie podává svému syn-
ku hrušku a jablko. Také jiné podoby Mariiny jsou známy ze 
šumavského regionu. Panna Marie Karmelská, z jejíchž dlaní 
vychází světlo, dále tzv. Immaculata – symbol Neposkvrně-
ného početí, také Panna Marie Vítězná, nebo tzv. Assumpta 
– pod jejíma nohama leží Země, Měsíc a někdy se jí pod nimi 
svíjí had jako symbol ďábla. 

Tragickou podobou je pak Pieta, která opakuje téma Tři-
náctého zastavení křížové cesty – mrtvý Ježíš Kristus sejmu-
tý s  kříže leží v  náruči své matky. Připomeňme si Pietu ze 
lhenického kostela, jejíž autor Tomáš Peterka připomněl umí-
rající vojáky z první světové války, kteří se ve chvíli své smr-
ti k Marii obracejí o pomoc. V menších kaplích a kapličkách 

Horosedly - kříž v polích, pod ukřižovaným Kristem malý obrázek 
po renovaci
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můžeme nalézt obrazy, které se často vyskytují ve dvojici 
– obraz Nejsvětějšího srdce Panny Marie a obdobný ob-
raz Nejsvětějšího srdce Ježíše Krista. Mariino obklopeno 
růžemi lásky a milosrdenství a Kristovo symbolickou tr-
novou korunou. Také obraz Panny Marie Sedmibolestné 
s hrudí probodenou meči a poznamenanou ranami. 

Dojemně prosté jsou pak malé obrázky nebo litinové 
reliéfy umístěné pod dřevěnými nebo kamennými kříži 
na rozcestí nebo venkovských návsích, zobrazující Ukři-
žovaného a jeho zarmoucenou matku. 

Poutě pak byly příležitostí k  obstarání dárečků pro 
rodinu – svatých obrázků, svíček, voskových postaviček 
a ženské parády v podobě smaltovaných „madonek“ ve 
stříbře nebo dokonce ve zlatém provedení. Často se mari-

ánské motivy objevovaly také na farních korouhvích – praporech, které se vynášely v době 
procesí a nosily se v čele poutního průvodu.

Zastavme se nyní u jednoho z mnoha mariánských příběhů, a to příběhu – nikoliv le-
gendy – Panny Marie Pomocné. Náš kraj je s jejím kultem velmi pevně svázán. Je to příběh 
obrazu, který se stal ochranou celého křesťanstva. Mariahilf – Panna Marie Pomocná. Na-
vštívíte-li Pasov a vydáte se na malou pouť na vrch Innstadt, vstoupíte do barokního chrá-
mu zasvěceného Panně Marii. Ve zlatavém příšeří se na vás dívá obraz Marie s Ježíškem. 
Matka jej drží v náručí, bez atributů, jen se na vás usmívá, nádherně oděna ve středověkém 
dvorském rouchu, v nádherných vlasech prostou čelenku. Přes svoji líbeznost má obraz 
dramatickou minulost. 

Pasovský obraz je kopií o téměř sto let staršího originálu z Innsbrucku vytvořeného re-
nesančním malířem Lucasem Cranachem starším na přání pasovského biskupa Leopolda II. 
Rakouského. Tento významný muž nechal vytvořit v polovině 16. století dvě kopie obrazu. 
Jedna z nich je umístěna v pasovském chrámu. V září roku 1683 došlo k významné bitvě 
mezi tureckou ofenzívou a spojenými křesťanskými zeměmi. Vítězství nad tureckou pře-
vahou všichni přičítali nejen hrdinství Poláků, Čechů, Rakušanů a Němců, ale také ochraně 
Panny Marie Pomocné, pod jejímž heslem „Mariahilf!“ zvítězila křesťanská Evropa nad 
tureckým vpádem. 

Také Šumava považuje pasovskou Matku Boží za svoji ochránkyni. Tak bude mít své mís-
to a obraz v opravované kapličce na okraji města na tzv. Brantelhofu. Ostatně jedna z vim-
perských čtvrtí nese jméno Mariahilf, jako poctu našemu šumavskému kraji, a nejen jemu.

„Byla cesta, byla ušlapaná, kdo ji šlapal, kdo ji šlapal? Matka Krista Pána.“ Výtvarné 
vyjádření Panny Marie je patrně nejrozšířenější. Jsou však další umělecké formy, které za-
chovávají úctu. Je řada poutních písní, modliteb, českých i německých. Jsou také divadelní 
formy, o kterých již dříve byla řeč. Pašijové hry, dětské koledy a jiné literární formy. Těmto 
tématům se však budeme věnovat v příštích číslech našeho časopisu.

 MFK

Obraz Piety, kostel sv. Jakuba Lhenice
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Tzv. „peckářská“ Madona – kostel 
svatého Jakuba, Lhenice  
P. Maria Karmelská – německý 
nápis – stav před renovací, soukro-
mý majetek Netolice  

Kopie obrazu Mariahilf pro kapličku 
ve Vimperku 
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Stalo se

stožecká pouť
Při letošní pouti u  Stožecké kaple 

dne 12. 8. měli poutníci možnost vidět 
úplně nový ornát, který pro Stožeckou 
kapli vyšily sestry z Kongregace sester 
Nejsvětější svátosti z Č. Budějovic. Ten-
to ornát byl na začátku mše svaté po-
žehnán. Mši sv. celebroval P. Karel Falář, 
spolu s  ním byli u  oltáře P.  Jan Mikeš 
z Velešína, P. Alois Kaiser z Haidmühle 
a jáhen Dieter Stuka z Passau. Na foto-
grafii P. Falář s novým ornátem a jáhen 
Stuka.
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Žehnání nového křížku na srní
Po docela náročné přípravě, zrestaurování křížku, 

přípravných pracích přímo na místě u  Starého Srní 
nadešel 11. srpna t. r. slavnostní den, a to požehnání 
zcela nového křížku. Kdysi dávno zde stával křížek 
jiný, zůstala po něm jen část kamenného podstavce. 

Na myšlenku vybudovat křížek nový přišel Šumav-
ský Královák pan Josef Sova. Není to poprvé, co takto 
činí. Vše důkladně promyslel a  předem už věděl, že 
křížek v těchto místech stát bude. Spolu s přáteli svou 
myšlenku zrealizoval. Nový křížek, jak p. Sova říká, „ 
vzešel z popela“. Práce na něm si vyžádala po částech 
a volných chvilkách nejméně půl roku. Ani po stránce 
finanční to nebylo snadné. Šumavský Královák, kte-
rému nejsou lhostejné poničené křížky, nebo dokonce 
prázdná místa po jejich zániku, byl vlastně sám sobě 
sponzorem.

Před požehnáním jsme místo kolem křížku nazdo-
bili květinami, zažehnuta byla svíčka. Na stolečku byly pro přítomné položeny na památku 
fotografie se dnem požehnání. Slovo o křížcích, jejich významu a o sakrálních památkách 
si vzal p. PhDr. Vladimír Horpeniak. Poté P. Jan Kulhánek slavnostně křížek požehnal za 
účasti mnoha lidí. Na závěr jsem poděkovala přítomným poutníkům za jejich účast svou 
básní věnovanou tomuto dni. Básnička byla vlastně zároveň mým vyznáním krásného vzta-
hu k tomuto místu a Šumavě. Pan Sova předal za Šumavské Králováky P. Janu Kulhánkovi 
děkovný list. Pak jsme odcházeli do šumavské obce Srní na mši svatou, kterou celebrovali 
P. Jan Kulhánek a P. Tomas van Zavrel. 

Tento vydařený den byl také významný tím, že se konala tradiční pouť na Srní. Přátelé 
z Čech a Německa se sešli u lesní kaple na Hauswaldu . Bohoslužbu vedl P. Jan Kulhánek. 
O hudební doprovod se postarali klatovští hornisté mysliveckého spolku Klatovy. Po společ-

ném obědě a posezení jsme 
naplněni radostí a  dobrým 
pocitem z  vykonaného díla 
odjížděli do svých domovů.

Pevně věřím, že již nepři-
jde doba zlá, která nepřála 
sakrálním památkám, a  že 
křížek u  Starého Srní bude 
dlouho po mnoho generací 
zdobit naši krásnou Šuma-
vu a vítat s hrdostí poutníky 
jdoucí kolem.

Šumavská Královačka 
Milli Hojdekrová
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Červencová pouť z Prachatic od sv. Jakuba ke sv. Anně na Libínské Sedlo už se stává pod 
vedením prachatického duchovního otce a pastýře Petra tradicí. 

Poslední květnový týden 
jsme v naší farnosti prožili 
krásné duchovní obřady, za 
což patří velké díky panu vi-
káři Petrovi. Jedná se o moc 
hezkou bohoslužbu a litanie 
u  kaple Panny Marie Lore-
tánské za velké účasti. Toto 
mne vždy dojímá, poněvadž  
jsem prožil pár krásných du-
chovních dní v Loretě v Itá-
lii, kam byl Mariin domek 
převezen z Izraele. A pak ještě krásně prožitá slavnost Těla a krve Páně, neboli Boží tělo. 
S  průvodem a  družičkami z  hospice od sochy sv. Jana Prachatického. I  jedna sestřička 
boromejka konstatovala, že nám sv. Jan zařídil krásné počasí. Bylo to opravdu důstojné 
i s krásnou promluvou otce Petra. To nebyla žádná atrakce, ale spojení s naším Pánem.
 Josef Kuřátko

Prožil jsem jako i  více lidí koncem června víkend oslav JNN 
plný krásných duchovních akcí v naší prachatické farnosti. Uchva-
cující   byl páteční večer v  kostele, kde bylo to, co mi schází na 
diecézní pouti. Ta atmosféra, duchovno a přiblížení se ke Kristu. 
A letos byla pěkná i sobotní poutní bohoslužba s otcem biskupem 
Kročilem. A  pak to pokračovalo odpoledne nádherným progra-
mem v hospicovém parku. Koncert skupiny Druhý dech v altánu 
byl uchvacující. Letos se jej zúčastnil i pan biskup a myslím, že byl 
spokojený. Jen opravdu škoda, že se přišlo zúčastnit tak málo far-
níků. Za tyto Bohu milé akce a duchovní program, myslím, si naši 
skvělí duchovní otci i katechetka Lenka zaslouží „Zlatého Oskara“.
 Josef Kuřátko
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svatoprokopská pouť
Římskokatolická farnost a zastupitelstvo obce Nicov srdečně pozvalo občany a přátele 

na tradiční Svatoprokopskou pouť, která se konala v sobotu 7. července 2018 v kostele 
sv. Martina v Nicově. V tento den, který byl pro mnohé dnem svátečním, se konalo ještě 
požehnání křížku a nové studánky na Malém Králováku.

Obloha se po dešti vyjasnila, lidé svátečně naladěni se kolem 9. h. začali scházet nad 
Nicovem u Kohoutího kříže. U kříže bylo uklizeno a já jej ozdobila květinami, afrikány. Lidí 
bylo poměrně dost. Mezi hosty nechyběli ani němečtí rodáci, pamětníci. Kráčelo se pěšky 
po zpevněné lesní cestičce k určenému místu. Vzduch po dešti krásně voněl dary přírody, 
při okrajích cesty rostly i hříbky.

První zastavení bylo u křížku na Malém Králováku. Panu Stanislavu Švecovi a všem, 
kdo se podíleli na obnově, poděkoval p. Josef Sova. Nešetřil velkou pochvalou. Na kříž 
byl dán věnec ze živých květin. Nechyběl ani okrasný bodlák symbolizující trny na koruně 
ukřižovaného Ježíše Krista. Poté P. Jaromír Stehlík křížek požehnal.

U nově obnoveného a požehnaného křížku bylo uskutečněno ještě jedno požehnání, 
netradiční, jiné. Žehnalo se mysliveckým kloboučkům dvou chlapců, Martínka a Liborka 
Hlinkových. Od p. Sovy obdrželi knihy s osobním věnováním jako vzpomínku na tento den.

Společně jsme pak vykročili ke studánce „ Pod Královákem“. Nemalou měrou a se znač-
ným úsilím se na jejím budování podílel pan Ladislav Šašek. Dílo se podařilo. Zas je vyko-
nán kus práce při zvelebování naší krásné Šumavy. Voda ve studánce je pitná, a tak může 
osvěžit mnohé pocestné jdoucí kolem. Studánka i křížek byly požehnány, a tak doufám, že 
se nenajde žádný vandal, který by měl zájem toto dílo ničit. Nemohu nevzpomenout také 
na velmi dobré koláčky od p. Hlinky z jeho pekařství, které byly účastníkům nabídnuty. 
Martínek a Liborek osobně s  tácem koláčků poděkovali panu faráři za požehnání jejich 
kloboučků.

Trochu legrace neuškodí. O  tu se postaral Šumavský Královák, člověk, který je vždy 
ochoten pomoci nejen radou, ale podat i  ruku 
pomocnou. Daroval tvůrci studánky plovoucí 
kachničku a zlatou rybku, která měla p. Šaškovi 
a i všem přítomným splnit tři přání. Nevím, jaká 
přání to byla, ale určitě je zlatá rybka plovoucí 
v nové studánce s čistou vodou splnila.

V  11.00 h. se konala mše svatá v  kostele 
v Nicově. Když jsme vycházeli z kostela po mši, 
u vchodu stály dvě dudačky v krojích a zanoto-
valy známou písničku „Vy zelení hájové...“. Kdo 
ji znal, se připojil. Po ní následoval skvělý oběd 
v místním pohostinství. Kuchařce se moc povedl.

Děkuji všem, kdo se podíleli na této pěkné 
vydařené akci. Ať Bůh žehná všem organizáto-
rům i účastníkům. Ten nejkrásnější světa kraj, co 
znám, Šumava moje rodná je....

Milli Hojdekrová
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Na návštěvě u

jana Kaňky

učitele na Střední pedagogické škole v Prachaticích

věk:  26 let
stav:  ženatý, manželka Veronika 
vzdělání:  Západočeská univerzita v Plzni – učitelství pro střední školy
záliby:  běh, cyklistika, četba, hudba, toulky přírodou

Můžeme začít rozhovor Tvým prachatickým původem? 
Ano, narodil jsem se v Prachaticích v křesťanské rodině. K Prachaticím mám velmi klad-

ný vztah, což byl i jeden z nemála důvodů, proč jsem si přál zde bydlet i poté, co jsem do-
studoval v Plzni a oženil se. Vnímám, že mám hluboké šumavské kořeny. Co se týká dětství 
a dopívání, rodiče nás vychovávali v duchu křesťanských hodnot a poměrně dost času trávili 
přímo s námi – mnou a mou o rok mladší sestrou Lucií. Myslím, že jsem prožil šťastné 
dětství. Evokuji si například stanování u vody, rozmanité výlety po Čechách, vyjížďky na 
kole, víkendy na chalupě, společné modlitby apod. Nelze nezmínit ani dlouholeté minis-
trování u oltáře, do kterého mě zasvětil ještě dědeček Jiří, který sloužil svého času jako 
prachatický kostelník. Určitě mě také pozitivně ovlivnil P. Josef Sláčík, který byl součástí 
jakýchsi životních milníků mého dospívání. Byl přítomen jak na ministrantských schůz-
kách, společenství mládeže, tak i při udělení svátosti manželství s mou ženou Veronikou.

Chceš nám svěřit něco o své cestě víry?
V době dospívání jsem byl s nástupem na prachatické gymnázium jaksi vržen do víru 

„světského prostředí“, mezi povětšinou nevěřící spolužáky a kamarády. Přesto jsem se sna-
žil se v mnohém odlišit a zachovat si identitu věřícího člověka. Místem, kde jsem mohl 
duchovně čerpat, bylo Diecézní centrum pro mládež na Ktiši, kam jsem začal jezdit nejprve 
na víkendy s některými přáteli z prachatického „spolča“, a posléze i prázdninový tábor 
Entercamp. V té době jsem začal víru jakožto osobní zkušenost s Bohem prožívat mnohem 
intenzivněji možná právě tam. Podle mého názoru potřebuje každý člověk, byť je vycho-
váván ve víře, prožít konverzi, jakési osobní obrácení, prozření. Ba řekl bych, že je to dost 
možná ještě spíš každodenní proces, nezůstávat u starého způsobu života a neustále pak 
obnovovat svou mysl v Kristu… 

Rád také vzpomínám na výpomoc při vedení křesťanských táborů pro děti na „chaloup-
ce“ u Turků v Hlásné Lhotě. Během středoškolských studií se vlastně rovněž zrodil nápad 
založit s mou sestrou a sourozenci Šrámkovými z farnosti křesťanskou kapelu Elaion, která 
začala chválami sloužit při bohoslužbách vedle skupiny Druhý dech. Skupina existuje do-
dnes v podobě, jak ji mnozí znají. Jsem rád, že se našla mladší generace, která se rozhodla 
v hraní pokračovat.
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Jak ses dostal ke svému studijnímu oboru?
Český jazyk jsem začal studovat z toho důvodu, 

že již jako malý kluk jsem měl k samotné četbě vel-
mi kladný vztah, zkoušel jsem psát vlastní povídky, 
později i poezii. Ostatně záliba ve čtení mi zůstala 
dodnes. Začalo to dobrodružnými knížkami a po-
kračovalo některými světovými klasiky, poezií 
a knihami o mužské spiritualitě. V poslední době 
beru do rukou spíše knihy teologické, našel jsem 
v nich určitý zdroj potěšení a radosti. V mnohých 
duchovních bojích, krizích víry a hledání odpovědí 
na otázky mě na duchovní cestě povzbudila také 
literatura některých protestantských autorů. Řekl 
bych, že to byli právě oni, kdo mě nasměroval více 
do hloubky Písma, za což jsem velmi vděčný. 

můžeš trochu vysvětlit své vnímání muž-
ské spirituality?

Když jsem zmínil zájem o mužskou spiritualitu, nechtěl jsem, aby zůstalo jen u samot-
ného čtení a nedostižných ideálů. Vnímal jsem jakousi potřebu scházet se s věřícími vrs-
tevníky, především mladými muži, a společně se sdílet ve víře, modlit se, číst Bibli, probírat 
různá témata mužské spirituality a vzájemně se povzbuzovat. Pokud vím, ve farnosti nikdy 
nic takového – kromě společenství mládeže, setkávání matek, akolytů a  ministrantů – 
neexistovalo. Od podzimu loňského roku se tedy scházíme na faře s několika „chlapy“, 
jak našim setkáváním říkáme. Záměrem však rozhodně nebyla jen jakási bezcílná sešlost 
a klábosení podobné tomu u piva. Podle mého názoru je v současné době veden útok ze 
strany světa především na rodiny, proto si myslím, že je zapotřebí vyzbrojit se patřičně 
jednak jako muži, tak i jako budoucí otcové. Pokud nebude chodit s Bohem každý jeden 
z nás, těžko budeme vychovávat a vyučovat biblickým pravdám své děti a vést na výzvu 
apoštola Pavla své manželky. 

A jak to bylo u Tebe s psychologií? 
Psychologii jsem si přidružil jako dvouobor, spíše ze zájmu a zvědavosti. Zpětně však 

vidím, že psychologie není zase až tak všeobjímající a spásonosná, jak se někomu může 
jevit. Někdy mám totiž dojem, že příliš nepočítá s Bohem, ale točí se výlučně jen kolem 
člověka. Také se mi zdá, že do ní v současnosti proniká spousta pokřivených, nezdravých 
a nebiblických názorů, postojů a hodnot apod. 

Jak jsi svá studia zvládl?
Čas před státnicemi pro mě bylo velmi náročným obdobím, neboť jsem kromě dosavad-

ního studia řešil zároveň i to, zdali seženu pracovní místo a kde budeme s nastávající man-
želkou, která pochází z Prahy, bydlet po svatbě, jež se konala téhož roku. Přestože to pro 
mě bylo období určitých nejistot a pochybností, dostalo se mi od Boha mnohých osobních 
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útěch a zaslíbení. Třeba právě k mé profesi, kdy ke mně promluvil verš z proroka Jeremiáše 
1,6-7: „ ‚Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.‘ Ale Hospodin 
mi řekl: ‚Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš‘ “. 

Zpětně musím uznat, že Hospodin vše naplánoval mnohokrát lépe, než bych si býval 
představoval. 

A co přišlo potom?
Od září roku 2016 jsem nastoupil jako čerstvý absolvent na Střední pedagogickou školu 

v Prachaticích. Zde v současné době učím český jazyk, psychologii, hudební výchovu a hru 
na klavír. Je to mé první pracoviště a jsem tady spokojený. Začátky zřejmě každého učitele 
bývají nelehké, a nejinak tomu bylo i u mne, nicméně postupem času vnímám jistý posun. 
Toto povolání je pro mne místem, kde mohu kromě vyučování předmětů, jež mě baví, pře-
dávat i určité hodnoty, které se ve společnosti čím dál více vytrácejí, jít příkladem, vést stu-
dentky k zamyšlení a třeba i některé motivovat k jednotlivým školním předmětům. Pokud 
to jde, usiluji o to, abych klasické frontální vyučování v čele s výkladem ozvláštnil některý-
mi aktivizujícími metodami. Největší hlad mladých lidí spatřuji v hledání osobní identity 
a duchovních konstant v životě. Moderní doba v sobě skýtá spoustu klamů a iluzorního 
štěstí, proto je třeba jim předkládat pravdu, nikoliv jen laciná klišé a to, co chtějí slyšet. 

Chtěl bys nám trochu představit svou manželku? 
S manželkou Veronikou jsme se seznámili prostřednictvím některých našich společných 

věřících přátel, které já znal z Entercampu a ona z animátorského kurzu. Od začátku nás 
pojilo podobné smýšlení a duchovní hodnoty. Z důvodu vzdálenosti našich odlišných by-
dlišť a míst studií jsme se nemohli vídat tak často, jak bychom si představovali, takže byl 
náš vztah spíše chozením „na dálku“. Letos jsou tomu nicméně dva roky, co jsme vypluli na 
cestu manželstvím. Ve volném čase rádi podnikáme společné výlety, chodíme na procházky, 
máme rádi křesťanskou hudbu a filmy. Myslím, že nás v jistém slova smyslu pojí také práce 
s lidmi. Na rozdíl ode mě má však Verunka už mnohem více pracovních zkušeností – jednak 
s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením, se seniory a nyní i s dětmi mladšího 
školního věku. 

Co Tvůj volný čas, koníčky, odpočinek?
Práce s mladými mě dokáže mnohdy tzv. “nakopnout“, avšak přicházejí i  chvíle, kdy 

potřebuji také někde načerpat sil a usebrat se. V tom mě manželka plně chápe, takže mi 
nebrání v tom vyjet si například na kolo do přírody nebo si jít zaběhat. Při vyjížďkách pří-
rodou kolem Prachatic nebo Šumavou zjišťuji, jaké skryté poklady zde máme. Oblíbených 
míst mám spoustu – ať už jsou to oblasti skal, řek, potoků, planin či údolí. Necítím se být 
na toulkách sám, jsem na nich s Bohem. Pomáhá mi to v tom, že se mohu ztišit, když přes 
týden mluvím ve škole. Nahlížím přitom krásu stvoření, kdy můžu více přemýšlet o jeho 
díle, modlit se nebo rozjímat. 

Děkujeme za sdílení svého života v tomto rozhovoru i za všechny Tvé fundované příspěvky, 
které dodáváš do naší pravidelné časopisové rubriky Stojí za přečtení. MaM
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Malý slovníček církevních pojmů

Mešní řád (Ordo missae) 
Mohli bychom říci, že se jedná o „postup práce“ kněze, když slouží mši svatou. Je to 

přehled toho, jak probíhá mše. V mešním řádu jsou vypsány všechny neproměnné texty 
mše svaté, např. znamení kříže na začátku, Vyznávám se, Sláva na výsostech Bohu, Věřím 
v Boha, modlitby k obětování darů, atd. Mešní řád je obsažen v každém kancionálu (vpře-
du) i v misálu přibližně v polovině knihy. Mešní řád chrání bohoslužbu před svévolí kněze. 
Proto jiné označení pro mešní řád by mohlo být „pořádek mše svaté“. 

Mše svatá (Missa) 
Katolická bohoslužba, nekrvavá oběť Nového Zákona. Jedinou obětí Ježíše Krista na 

hoře Kalvaria bylo lidstvo vykoupeno a získalo přístup do nebe (co do možnosti). Všechny 
předobrazy a starozákonní oběti tedy skončily s jeho obětí. K této oběti nelze nic přidat. 
Nejedná se tedy o imitaci opakování, ale o zpřítomnění a rozdílení nezměrných plodů této 
oběti. Při mši svaté se zpřítomňuje Ježíšova smrt na Kalvárii, nikoliv poslední večeře, jak 
se někdy chybně vykládá. Mši svatou může sloužit pouze biskup nebo kněz. Dvě základní 
části mše svaté jsou bohoslužba katechumenů (či bohoslužba slova) a bohoslužba věřících 
(či bohoslužba oběti). Mše svatá zahrnuje všechny prvky modlitby a oběti, je to oběť chvá-
ly, oběť díků, oběť smíru i oběť prosebná. Obyčejně se v Církvi označují knihy a modlitby 
podle prvních slov: Otče náš, Magnificat – chvalozpěv Panny Marie při setkání s Alžbětou, 
Requiem – první slova pohřební mše svaté. Proti běžnému zvyku mše svatá (missa) získává 
svůj název podle posledních slov bohoslužby „Ite, missa est“. Jděte, jste posláni či přesněji: 
„Jděte, (Církev) je poslaná (do světa).“ Mše svatá je to největší, co Církev může a má – z od-
kazu Kristova – konat. Účastněme se jí často a s čistým srdcem. 

Monstrance
nebo též custodia či ostensorium, je pevná schránka určená k vystavení Těla Kristova 

pod způsobou chleba. Připomíná Slunce. „Monstrans“ zname-
ná latinsky „ukazující“. Demonstrace i monstrance tedy něco 
ukazují. Monstrance ukazují Tělo Kristovo a začaly se používat 
po zavedení svátku Božího těla ve 14. století. Svatý Norbert 
(+1134), jehož atributem je monstrance, ji pravděpodobně 
neznal. Bohatší zdobení monstrance má navozovat vzneše-
nost Ježíšova těla a krve. Jak monstrance vypadá? V proskle-
né skříňce uprostřed je měsíček z pravého zlata (lat.  lunula), 
ten drží hostii. Jedna z nejslavnějších českých monstrancí je 
diamantová monstrance na pražské Loretě, která bývá ozna-
čována jako „Pražské slunce“. Byla zhotovena z několika tisíc 
diamantů, které darovala pro tento účel ve své závěti hraběnka 
Kolowratová. Církev věří a učí, že Tělo Kristovo (původně pše-
ničný chléb) má nekonečnou hodnotu a v porovnání s tím je 
i ta nejcennější monstrance na světě pouhý prach. 
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Varhaníci

jan Kubašta
Na varhany jsem začal pravidelně hrát ve farnostech Lažiště a Záblatí od roku 1967, a to 

za působení P. Ludvíka Čapského. Tuto službu jsem převzal po svém otci, který zde hrál na 
varhany již za druhé světové války. (Pro zajímavost varhany, které jsou nyní v Lažišti, tam 
byly instalovány v roce mého narození.)

Před r. 1967 jsem občas hrával ve všední dny, nebo jsem někdy otce zastupoval, např. 
když byl nemocen. V době, kdy jsem začal již pravidelně hrát na varhany, byla liturgie ještě 
latinská a nebyly ani zpěvníky pro lid (každou neděli se na lavice rozdávaly jakési tištěné 
nebo cyklostylované letáky s textem písně). V té době jsem ještě chodil do hudební školy ve 
Volyni, kde jsem absolvoval první a druhý cyklus hry na klavír. Jeden z mých učitelů v této 
hudební škole absolvoval konzervatoř hry na varhany, a když se dozvěděl, že amatérsky již 
začínám hrát na varhany, tak mně mimo osnovy dával hrát varhanní preludia, vysvětloval 
mně vázanou varhanní hru a hraní pedálů.

Do Lažiště jsem nejprve dojížděl na malém motocyklu značky Pionýr, který mně daroval 
pan farář Čapský, později jsem si zakoupil starší motocykl ČZ Jawa, kterým jsem do Lažiště 
dojížděl několik let, a to i v zimě např. na půlnoční. Později to již byla auta. 

V roce 1971 nastoupil do farností Lažiště a Záblatí P. Miloslav Vlk, pozdější českobudě-
jovický biskup, primas český a kardinál. Brzy po svém nástupu začal vyjma mnoha jiných 
aktivit uvádět do praxe ve spolupráci se mnou nové lidové kostelní písně z Kancionálu, 
ordinária od P. Břízy a P. Olejníka a nové sborové písně v souladu s novou liturgií vzešlou 
z II. vatikánského koncilu. Zvláště v oblibě měl náš chrámový sbor v Lažišti. Chtěl, abychom 
zpívali čtyřhlasně s doprovodem varhan při všech význačnějších církevních slavnostech, 
a to nejen na vánoce, velikonoce a pouť, ale i na posvícení, na slavnost Krista Krále, na 
„dušičky“ apod. Sám se aktivně zúčastňoval zkoušek našeho chrámového sboru, které se 
konaly na faře v Lažišti. Byl tu ovšem problém, že v té době nebyla k dispozici téměř žádná 
legálně vytištěná písňová a varhanní literatura v souladu s novou liturgií, ale i v této věci si 
dovedl tehdy kněz Miloslav Vlk poradit. Například mně navrhl návštěvu hudebního skla-
datele, tajně vysvěceného kněze a řeholníka P. Karla Břízy, který v té době byl varhaníkem 
na Svaté Hoře u Příbrami. P. Miloslav Vlk vlastnil tehdy auto fiat 850, se kterým mě tam 
osobně dovezl. Pro mě to byl tehdy úžasný zážitek, a to nejen ze setkání s P. Břízou, jeho 
známým hudebním skladatelem a  vojenským kapelníkem Jelínkem, který skládal nád-
herné nové církevní skladby a sbory pod názvem Anonymus 44, ale i z návštěvy tohoto 
poutního místa a i z  jízdy zahraničním autem fiat 850, které v té době tu nikdo neměl. 
Od P. Břízy a kapelníka Jelínka jsme tehdy dostali mnoho církevních sborových skladeb, 
ale i další varhanní literaturu, kterou používáme ve sboru do dneška. Ještě jeden úžasný 
zážitek jsem měl z návštěvy u P. Břízy, a to že nám ukázal a zahrál na varhany, které si sám 
vyrobil. Později mně ještě P. Bříza napsal recenzi na jednu vánoční mši, kterou jsem složil 
na slova nového kancionálu pro potřeby kostelního sboru v Lažišti. Mám ji schovanou do-
dnes. Rovněž mám schované některé rukopisy od kardinála Vlka, kde mně psal organizační 
pokyny pro zpívání a hraní na varhany na některé církevní slavnosti.
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Koncem r. 1972 na „dušičky“ byl P. Miloslav Vlk pře-
ložen do farnosti Rožmitál pod Třemšínem a po něm na-
stoupil do farností Lažiště a Záblatí P. Xaver Kobza, který 
zde působil téměř 20 let. P. Kobza měl v oblibě zejména 
tzv. rytmické písně, ale i klasické chrámové sbory. Zkouš-
ky chrámového sboru jsme za jeho působení měli často na 
faře u harmonia, kde jsme nacvičovali jak klasické sbory, 
tak s mládeží rytmické písně. P. Kobza se vždy účastnil 
všech našich zkoušek, po nich bylo vždy malé pohoštění 
a pak P. Kobza hrál na kytaru nebo na mandolínu rytmic-
ké, ale i lidové písně a pak jsme si povídali. Byla to vždy 
velmi uvolněná a přátelská atmosféra.

Po roce 1990 byl P. Kobza jako kněz a řeholník ustano-
ven v Písku. Po něm přišel do farností Lažiště a Záblatí 
P. Hampl. Poté dojížděli kněží z Prachatic, kteří působili 
ve farnostech Lažiště a Záblatí vždy velmi krátce. Jelikož fara v Lažišti po odchodu bezdo-
movců je v dost zuboženém stavu, musíme zkoušky lažišťského chrámového sboru usku-
tečňovat v kostele nebo u mě doma.

Lažišťské varhany loni téměř přestaly hrát. Příčin je několik. V  létě 2017 to byly ex-
trémní teploty, které způsobily rozklížení měchů a  přívodu vzduchu do varhan. Měchy 
a ventilátor těchto varhan jsou totiž umístěny blízko střešního okna na půdě kostela a tak 
extrémní výkyvy teplot jim škodí. Další problémem je velké napadení těchto varhan červo-
točem, poškozené píšťaly (zejména dřevěné) a opotřebené mechanické převody. V současné 
době se na ně uskutečňuje každou první neděli finanční sbírka. Odhad generální opravy je 
až cca 400.000,- Kč.

Ve farnosti Vlachovo Březí hraji na varhany již čtvrt století. Začal jsem zde hrát za pů-
sobení p. Aloise Haase, kdy jsme měli s vlachovobřezským chrámovým sborem pravidelné 
zkoušky u harmonia na faře. Sbor zpíval vždy minimálně na vánoce, velikonoce, pouť a na 
Boží Tělo. Rovněž jsme zpívali o májových pobožnostech, které se konaly v poutním kostele 
U Svatého Ducha.

V současné době nacvičujeme sborové skladby pro různé církevní svátky v základní umě-
lecké škole ve Vlachově Březí za vedení její ředitelky Taťány Tláskalové. Varhany v hlavním 
kostele ve Vlachově Březí jsou po menší generálce, která proběhla za působení P. Jiřího 
Kalaše asi před 8 roky v souvislosti s koncertem známého pražského varhaníka profesora 
Novenka, který se uskutečnil při Mezinárodním sborovém festivalu konaném již několik let 
ve Vlachově Březí. Zmíněnou menší generálku provedl Richard Stehlík z Hodonína, který 
absolvoval hru na varhany u prof. Karla Pokory a prof. Josefa Pukla. Od roku 1990 navště-
voval kurzy improvizací ve Vídni u Petera Planyavského a také studoval zejména francouz-
ský styl improvizací (Olivier Latry, Jean Guilluou a P. Pincemaille). Vlachovobřezské var-
hany byly tehdy hodně napadené červotočem a 12 dřevěných píšťal musel tento varhanář 
zhotovit zcela nově. Byl u těchto varhan nainstalován špičkový zcela bezhlučný ventilátor. 
Zmíněná oprava stála tehdy 100.000,- Kč. Po petrifikaci varhan speciálním přípravkem 
Lignofix bylo šíření červotoče zastaveno, a to i v zábradlí kruchty. Vlachovobřezské varhany 
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zde byly instalovány v r. 1958 a pochází ze zatopeného kostela z již neexistující obce Dolní 
Vltavice (tato obec byla zatopena v souvislosti s vybudováním vodního díla Lipno). Jejich 
zhotovitelem je výborný německý varhanář Leopold Breinbauer z Ottensheimu u Lince, 
který zhotovil rovněž slavné skvělé varhany pro klášter Vyšší Brod, které jsou ovšem mno-
hem větší – mají 2 manuály, 41 rejstříků a 2052 píšťal, vlachovobřezské pouze jeden manuál 
a 11 znějících rejstříků. Pro zajímavost z článku ze dne 5. 6. 2017 cit.: „Světoznámý varha-
nář Gerhard Grenzing navštívil vyšebrodský klášter, aby si poslechl a prohlédl jeho slavné 
varhany. Budou mu inspirací při výrobě velkých varhan, které má postavit ve svatovítské 
katedrále na Pražském hradě a které se mají rozeznít v r. 2019.“ 

Pokračování příště

výprava do norska

Během času letních prázdnin, které jako učitel mám, se mi poštěstilo vypravit se s ně-
kolika mladými lidmi napříč farnostmi na cestu do skandinávského Norska. Tato země pro 
mě dosud byla svou vzdáleností takřka zapovězená – nikdy bych si nebyl pomyslel, že se 
mi naskytne příležitost ji navštívit. Oč větší radostí bylo, když přede mnou stála skutečná 
nabídka vyrazit na expedici do tak čarokrásného kraje. 

Zdlouhavou a úmornou cestu, kterou absolvujeme autem, u jehož volantu se střídáme, 
nám při příjezdu do Norska vynahrazují majestátní hory, pod nimiž si připadám málem 
jako červíček Jákobův. Pociťuji zvláštní stav vlastní nepatrnosti a maličkosti, jak se mi po-
stupně odkrývají neznámé končiny tak převelikého světa, za nímž dohlížím jeho Stvořitele. 
Severská příroda nás takřka vítá v celé své nádheře. Je možné si povšimnout zvláštních 
typů bříz, pokroucených borovic, stromů podobným jeřábům, zakrslých keřů s mechy a li-
šejníky. Scenérie azurových jezer, průzračných řek, vodopádů tříštících se ze skal a zasně-
žených vrcholků hor nám doslova berou dech.

Po dobu zhruba osmi dní zde navště-
vujeme mnohé z  takových míst – ať už 
je to údolí v zaříznutém skalním masivu 
se serpentinami na Trolí stezce, úchvat-
ný výhled na fjord Ornesvingen, troufa-
lé koupání v  ledovci Briksdalsbreen či 
přespání za polárního dne mezi jezery 
pod horským hřebenem Bessegen. Lep-
ší počasí, než nám panuje po celou dobu 
našich cest, si snad ani nemůžeme přát – 
blankytně modré nebe a sluneční paprsky 
téměř na každém kroku, snad kromě jed-

Stalo se
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né krátké přeháňky. Protivenství a menší ne-
snáze, jako je například vybitá baterie v autě, 
puchýře na nohou nebo několikahodinové 
hledání místa k přenocování, nemohou zka-
lit zažívané krásy ani přátelskou atmosféru, 
která se nese v průběhu mnohdy hlubokých 
rozhovorů. 

Pokud bych měl vyzdvihnout některé z díl-
čích a osobně silných momentů, vybavuje se 
mi, jak se na začátku cesty společně modlíme 
a svěřujeme naši cestu, společenství i výpravu 
do Božích rukou. Všichni, kromě jednoho ze spolucestujících, jsou věřící křesťané. Máme 
tedy svým způsobem i prostor pro evangelizaci, a to nejen slovy, ale především svým jed-
náním. I když se mezi sebou ještě příliš neznáme a dosud panuje v autě rušné veselí, rázem 
je mezi námi ticho jako v kostele. Je to vzácná chvíle, když se jedněmi ústy modlíme ‚Otče 
náš‘, jako bychom se znali už roky, třebaže jsme se teprve navzájem seznámili. 

Národní park Rondane, v němž uskutečňujeme naši první výpravu, v nás svým blaho-
dárným klidem a popásajícími se ovcemi podél křišťálově čistých řek evokuje slova žalmu 
23. Nezávisle to napadne mě i našeho průvodce a organizátora celé cesty a při tom vyslovení 
nás skoro až mrazí. Poblíž kaňonovitého údolí zastavujeme, otevíráme Bible a čteme si na-
hlas ta známá slova plná útěchy: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat 
na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.“ (Žl 23,1-2)

Dalším duchovním zážitkem, který jsem si z Norska odnesl, je jedno mé ranní rozjímání 
pod horami v údolí Romsdalen. Nedlouho poté mi totiž na mysli vytane verš z proroka 
Izajáše: „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ (Iz 40,26) Vykouzlí mi 
tak úsměv na rtech i pokoj v duši. Místní příroda zde člověka skutečně přiměje zastavit, 
ztišit se, vede k usebrání – a snad jen k vděčnosti Bohu. 

Je zrovna neděle, když si během naší cesty čtu na pokračování z listu Židům. Mou po-
zornost upoutá verš: „Nezanedbávejte nedělní shromáždění.“ (Žd 10,25) Kvůli zpáteční cestě 
máme toho dne více naspěch než obvykle. Také jazyková bariéra i odlišnost místních cír-
kevních sborů nám lehce znemožňují strávit neděli tak jako obvykle. Cestou se nicméně 

zastavujeme u  roubeného středově-
kého kostela Heddal Stave. Je sice 
už zavřený, ale to nám v usebrání ne-
brání. Při západu slunce si zde čteme 
alespoň liturgická čtení a evangelium 
toho dne. Připojujeme díky, prosby 
a modlitbu Páně, při níž se společně 
držíme kolem ramen. 

Do Čech se vracíme bez újmy, 
šťastni a zdrávi, duševně i duchovně 
občerstveni. 

Jan Kaňka
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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. 

„srPen 1968 – co se vám vybaví?“ 
jak to bylo před padesáti lety

Ráno 21. srpna 1968 tak jako každý den jsem si v 5.00 h. ráno pustila rádio: „Vojska 
spojeneckých armád obsadila naši republiku“ (vyjmenovány byly armády všech našich sou-
sedních zemí). Šla jsem za manželem… „To je nějaká hra,“ odpověděl. Po příchodu do práce 
jsme s kolegy živě diskutovali, co že se to děje: „To je nějaké nedorozumění, to se vyřeší…,“ 
uklidňovalo nás stranické vedení fabriky. Po práci, když jsem procházela městem, projížděl 
Horní ulicí (dnešní Neumannovou) tank a uvízl u výjezdu nad bránou. Šestiletého syna 
jsme měli na samotě u rodičů. Když jsme se chtěli k chalupě dostat, tanky na cestě mezi 
poli nás nechtěly nechat projet – bála jsem se! Nezapomenu na dělo na autě mířící proti 
nám a strach v následujících dnech a týdnech, co s námi bude?!?

Až ze Svobodné Evropy jsme se dozvěděli co se dělo v Praze… 
Růžena a Karel, Prachatice

 
Bylo mi 5 let a v naší vesnici u rybníka sovětští vojáci „tábořili“! Pamatuji si, že mi nabí-

zeli řízek z polní kuchyně, ale doma mě všichni varovali, abych k nim nechodil. V okolních 
lesích jsme pak dlouho po srpnu 1968 při hledání hub a hrách na vojáky nacházeli okopy 
pro ležícího střelce. Myslím, že na některých místech bych je našel ještě dnes.

Milan Hanžl

V té době mi bylo téměř 18 let. Bylo to 21. srpna 1968 brzo ráno, když nám sousedka 
bušila do oken a křičela: „Vstávejte, lidé, je válka, obklíčili nás Rusové. Jedou na nás tanky.“ 
Už nikdo z rodiny neusnul a poslouchali jsme rádio. Jezdila jsem do školy a to ráno bylo 
v autobuse velké ticho. Nikdo nemluvil, průvodčí plakala celou cestu. Ruské vojáky jsem 
nikde neviděla, ale říkali lidé, že obsadili hodonínská kasárna a téměř se tam bojovalo. 
Posléze byli všichni velitelé propuštěni z vojenské služby. Byl mezi nimi i můj bratranec. 
Hodnost mu byla vrácena až po sametové revoluci. Jako mladí jsme také různě bojkotovali, 
psali v noci nápisy na zdi, otáčeli směrovky. Na stodole mého stařečka zůstal ještě dlouhé 
roky nápis vápnem SVOBODA, nikdo to nesmazával, protože se tak stařeček jmenoval. 
Dubček a Černík, naše „obroda“, byli trvale vymazáni ze sousedních stodol. 

Brzy po okupaci se konala svatba mé sestřenice a za velikého veselí se jelo autobusem 
pro ženicha. Muselo se jet přes Hodonín do Ratíškovic. Byla to cesta lesem. Najednou jeli 
proti nám ruští vojáci a zastavili nás. V autobuse všechno ztichlo, nikdo ani nepípnul. Řidič 
vyjednával s vojáky, vysvětloval, o co jde. Vojáci se na ztichlé lidi v krojích dívali podezřele. 
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Pak jsme mohli jet dál… Bylo velké ticho a smutno… už si nepamatuji, kdo si dovolil zahla-
holit a kde, když měla být svatba veselá, jak bývá na Moravském Slovácku. 

V roce 1970 jsem jela s mládeží na Krym. Provázel nás jako tlumočník mladý komunista 
Míša. Hodně jsme s ním mluvili a vysvětlovali mu, že u nás žádná revoluce nebyla, že nás 
ruští vojáci okoupili neprávem. Nevěřil tomu, Rusové měli jiné informace a pravda byla je-
jich. Bylo nám u moře dobře, všichni mladí a veselí. Ale jak padla desátá hodina večer, nikdo 
si už nedovolil ani pípnout, bavili jsme se jen tiše na pokojích. Tak mi to v srdci zůstalo...

S. M. Sebastiana

Byli jsme čerství maturanti a prožívali jsme nejkrásnější a nejdelší prázdniny v životě. 
Čtyři měsíce vzpomínání na střední školu a očekávání, jaký život nás od počátku října čeká 
na vysokých školách. Čtyři měsíce brigád i cestování, odpočinku i sledování politického 
dění u nás i v zahraničí. 

Večer 20. srpna byl klidný, letní večer po horkém dni. Na druhý den jsme se všichni 
probudili do zcela jiného světa. Burácení tanků, rozčilené hlasy na ulicích i v rozhlasových 
stanicích – okupace. Brzy jsme ji všichni pocítili na vlastní kůži. Naše předměstská čtvrť 
v Lounech sousedila s kasárnami dělostřelců naší armády. Sovětské tanky se dožadovaly 
vjezdu do jejich objektu. Velitelství však uzavřelo kasárna a my jsme byli svědky toho, jak 
na sebe vzájemně míří desítky kanónů.

Občané města se však také pustili do boje. Lidé odstraňovali dopravní značení z ulic 
i silnic. Mládež nadšeně vyráběla cedule a šipky s nápisy Mockba a další falešnou navigaci. 
Spotřebovali jsme tehdy kbelíky bílé barvy na popisování ulic i zdí. Tak to vypadalo na 
malém městě. V Praze bylo hůř, ale o tom bude řada dokumentů.

Přes velký strach, zda nebudou uzavřeny vysoké školy, jsme přece jen prošli imatrikulací 
– zápisem do školy a počátkem října začali navštěvovat přednášky a semináře. V Praze byl 
v říjnu již relativní klid. Kupodivu hrála všechna divadla – velká jako Národní, Vinohradské, 
ale i náš milovaný Semafor. Pokračovala ve svých dramaturgických plánech. Kina promítala 
od dopoledních hodin filmy Felliniho a Buňuela, na ulicích a v parcích se konala improvizo-
vaná představení, zpíval Hutka, Kryl, Kubišová. Zdánlivě poklidná atmosféra. 

V listopadu začaly stávky na školách. Scházeli jsme se v hlavní posluchárně Filozofické 
fakulty a byli účastníky projevů a politických debat. Byl jich účasten také Honza Palach, 
který se vrátil z Paříže, kde byl členem studentské organizace Societas. Ta organizovala 
studentské bouře ve Francii. Jeho sebeupálení mělo být výstrahou národu, ale i o tom jsou 
jiné, někdy mylné, dokumenty.

Samotný osmašedesátý byl jen počátkem tragických dějů v letech příštích – vlna emig-
race, vyřizování osobních i politických účtů, odchody našich profesorů a příchody nových 
„prověřených“. Byla to také doba hrdinů, jedním z  největších byl generál Svoboda, náš 
prezident. Bylo by to na dlouhé vyprávění, připomínám jeho hrdinské gesto, kdy on, Hrdi-
na Sovětského svazu v moskevském Kremlu vrátil všechna svá válečná vyznamenání, aby 
zachránil životy zatčených členů své vlády – Smrkovského, Černíka a dalších.

Moje vzpomínka nemá pointu – závěr, jenom snad ohlédnutí a srovnání s revolucí v roce 
1989. Při návštěvě Prahy jsem vešla do vestibulu fakulty a byla tam přesně tatáž atmosféra 
jako v roce 68, kdy nám bylo devatenáct let. Mirka Fridrichová Kunešová 
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Čtení na pokračování

evangelium PoDle Felixe Holzmanna

Úvod
„A kampak vy?“
„Ale já jdu tady, sem do toho, tady vedle, jak je to kousek… Ne, tam 

jsem byl včera. Vždyť já jdu dneska vlastně semhle do…“
„Do samoobsluhy?“
„Ne, kousek vedle, tady, spíš do toho… Počkejte, tam taky ne. Nevíte, kam já to vlastně jdu?“

Ano, kam já to vlastně jdu? Na tuhle zásadní otázku narazí člověk tisíckrát za život. 
Někdy o tom ví, jindy ne, ale dokud na ni nenajde odpověď nebo ji aspoň nezačne hledat, 
je tulákem na cestách svého vlastního života. 

Každou odpověď usnadní dobře položená otázka. Felix Holzmann pokládal se svými 
otázkami zároveň i diváky a posluchače. Pokládal je na zem z jejich židlí a gaučů, ze kterých 
padali, když ho viděli a slyšeli. Pokládal je tudíž velmi dobře. 

Bezpočet lidí tento náš milý komik rozesmál, ale nejen to. Z některých jeho scének si 
mohl člověk odnést i něco hlubšího. Nevím, nakolik to on sám zamýšlel či ne. Vím jen to, 
že to byl skromný a vtipný člověk. 

Není to pěkné, když vás právě takový člověk baví, a chcete-li, zároveň vede, abyste hle-
dali odpověď na důležité životní otázky? 

Víte, že vy se tak trochu podobáte mé manželce?
„Víte, že vy se tak trochu podobáte mé manželce?“
„Já – vaší manželce?“
„Ano, ovšem až na toho kníra.“
„Dovolte, vždyť já přece žádný knír nemám!“
„No, vy ne, ale manželka.“

Začalo to v  šedesátých letech (minulého století) v Liverpoolu. John, Paul, Ringo, George. 
The Beatles. Čtyři mladí muži, kteří velmi hezky hráli a zpívali. Udivovali však ještě něčím 
jiným. Měli dlouhé vlasy jako ženy. Ženy je zbožňovaly, muži napodobovali. Zpěvem a hud-
bou to uměl málokdo, ale dlouhými vlasy kdekdo. Podíváte-li se na fotografie mladých 
z konce šedesátých let, pomalu nepoznáte, kdo je muž a kdo žena.

Jiří Barhoň
všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky
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Když může být muž jako žena, proč by nemohla být žena jako muž? Proč by nemohla 
nosit třeba kníra? Myslím, že to nebude trvat dlouho a dočkáme se. Půjdete po ulici a po-
tkáte hezké mladé děvče s  knírem nakrouceným od ucha k uchu. Jste-li mladý muž, nebude 
divu, že se vám takové stvoření zalíbí. Budete-li k tomu i odvážný, zeptáte se:

„Kam jdete, slečno?“
„Na trénink.“
„Co trénujete?“
„Rugby.“
Tak započne váš rozhovor a kdoví co ještě dalšího. Když to půjde dobře a váš vztah se 

bude dál rozvíjet, koupíte své milé k narozeninám lopatu, k svátku bagr a za rok si ji po-
vedete k oltáři. Přeji vám, aby vaše manželství bylo šťastné a jako kněz slibuji, že se za vás 
budu modlit. Hodně. 

Jelikož jsem se ale narodil v polovině minulého století, dokonce před érou Beatles, pa-
matuji doby, kdy muži ještě neměli vlasy na ramena a ženy nenosily kníry. A jelikož jsem 
stará konzerva, líbí se mi to i dnes. Muž jako muž a žena jako žena.

Výjimka však potvrzuje pravidlo. Proto se občas stává, že za určitých okolností je žena 
jako muž a naopak, aniž to jeden či druhý chce. Pak je to docela v pořádku. Takovou okol-
ností v  případě mého strejdy a  mé tety byla rozdílná výška. Strejda byl o  hlavu menší 
než teta. Měli se však velmi rádi a nikdy jim to nevadilo. Když se někdy trochu pohádali, 
vždycky se brzo usmířili.

Jen jednou se pohádali více. Nevím kvůli čemu, ale muselo to být něco velmi vážného, 
neboť teta na strejdu dokonce křičela. Stála nad ním, vypoulila oči jako pingpongové míč-
ky a už to jelo. Strejda stál jak beránek, aniž hnul brvou. Když v krátkém nádechu teta na 
chvíli křičet přestala, využil hbitě příležitosti a odběhl do kredence pro hluboký talíř, který 
jí přistrčil pod bradu.

„Co sem nosíš ten talíř?!“ vyhrkla na něj.
„Kdyby ti ty oči vypadly, abych je chytil.“ 

Je sice starší, ale jinak vypadá ještě mladě
Sotva se člověk narodí, začne stárnout. Takový je lidský úděl. Ať člověk dělá, co dělá, nic 

s tím nenadělá. Může tedy se svým věkem vůbec něco dělat? Ano, brát ho takový, jaký je. 
Jako např. Felix Holzmann:

„Moje manželka je sice starší, ale jinak vypadá ještě mladě.“
„Mladě? Vždyť vypadá nejmíň na čtyřicet!“
„No vidíte, a je jí třiapadesát.“
„No tak to jo, to vypadá ještě mladě.“

Člověk není nikdy tak starý, aby nemohl vypadat mladě. Dokonce může ve stáří mladě 
nejen vypadat, ale mladým být. Většinou však chybuje v prostředcích, které k tomu volí. 
Jako by nebyly jiné než kosmetické. I ty nejdražší jsou k ničemu. Naštěstí jsou ještě jiné, 
levnější.
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Když slavil Jan Pavel II. jedny své vyšší kulaté narozeniny, řekl před velkým fórem:
„Tak jsem dnes zase o jeden rok mladší.“
Někteří si mysleli, že se přeřekl, jiní, že se to Kristovu náměstku na zemi už trochu plete 

v hlavě. On je v tom chvíli nechal a pak to vysvětlil:
„Dnes jsem skutečně o jeden rok mladší, protože mám o jeden rok méně na cestě do 

Božího království.“
Tuto jeho nezapomenutelnou větu si často opakuji a připomínám i druhým, když se jim 

zdá, že už toho prožili dost a v osmdesáti letech je život nebaví tak jako v osmnácti. A co 
by jim k tomu řekl papežův přítel, náš kardinál Tomáš Špidlík? Aby vydrželi do devadesáti 
a pak už to bude dobré. Neboť je statisticky prokázáno, že po devadesátce umírá jen malé 
procento lidí.

Lidský věk je opravdu tajemství. K jeho odhalení však nestačí naučit se na základní škole 
počítat do sta, abych si spočítal, kolik roků má pradědeček od sousedů. Chce to něco více. 
Chce to poklepat mu na rameno a chvíli s ním posedět. Sázím své boty č. 47, že vám poví 
něco, co jste ještě nikdy v životě neslyšeli:

„Cha, cha, cha!“
„Pane Sláma, vy se pořád jen smějete. Chodit nemůžete, spát nemůžete, jíst jenom něco, 

zato se pořád řehtáte jako Fantomas. Mohl byste mi říct, proč?“
„Když vás vidím, co mi zbejvá?“
„To vám teda pěkně děkuju. A co je vám na mě tak k smíchu?“
„Všechno.“
„Tak to vám děkuju obzvláště.“ 
„Není zač.“
„Ale bylo by, kdybyste mi pověděl aspoň to, čím vás bavím nejvíc.“
„Věkem.“
„Věkem? Vždyť jsem o čtyřicet let mladší než vy!“
„Dneska.“ 
„Nejen dneska. I zejtra, pozejtří a za tejden taky.“
„A co za čtyřicet let?“
„Co bude za čtyřicet let, to přece nikdo neví.“
„Já to vím.“
„A můžete mi to prozradit?“
„To můžu. Já už budu mít ‘havaj’, zato vy tu budete sedět nebo ležet místo mě, nebudete 

moct chodit ani spát a jíst budete moct jenom něco.
Cha, cha, cha!“

Římskokatolická farnost Vitějovice ve spolupráci s obcí Vitějovice srdečně zve na 
setkání u trojice a u kaple Panny marie ve vitějovicích v neděli 16. září 2018
Program: 15.00 h pobožnost u kaple • 15.30 h pečení vuřtů, vyprávění, hry
VUŘTY S SEBOU
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Stojí za přečtení

Robert kardinál Sarah 
síla ticha

Knihu vydalo Kartuziánské nakladatelství 
v roce 2018. Kardinál Sarah pozoruje nebezpečí 
ohrožující duchovní život církve. Je to duchov-
ní učitel promlouvající z hloubek svého mlčení 
s Pánem, zprostřed své vnitřní jednoty s ním, 
a proto má skutečně co sdělit každému z nás. 

Současný nástupce v  biskupské službě po 
sv. Janu Nepomuku Neumannovi ve Filadelfii 
Mons. Charles Caput říká: „Hluk je hudbou pek-
la. Kardinál Sarah nám nabízí skutečně vtahu-
jící, vytříbeně podanou úvahu o důležitosti na-
lézání ticha v našich vlastních životech a o tom, 
co můžeme skrze toto ticho objevit – o Boží pří-
tomnosti, o kráse stvoření i o našem vlastním 
poslání učedníků.“

Ticho vyžaduje naprostou vnímavost vůči 
Boží vůli. Člověk musí být dokonale obrácen k Bohu a k bratřím. ticho je hledání a lás-
ka, kdy se Boží zrak stává naším zrakem a Boží srdce se naroubuje na naše srdce. 
Boží přátelé a lidé, kteří milují Boha, jsou jím ozařováni. Čím více zůstávají v tichu, tím více 
Boha milují. Čím více se zbaví sami sebe, tím víc jsou naplněni Bohem. Čím více se obracejí 
k Bohu tváří v tvář, tím více jejich tvář vyzařuje světlo a nádheru Boží tak jako Mojžíšova 
tvář, když vyšel ze stanu setkávání (Ex 34, 29-35).

Jsou duše, které touží po samotě, aby našly samy sebe, a jiné, které ji vyhledávají, aby se 
darovaly Bohu a druhým. Dom Guillerand uvažoval jasně: „Život, to je jen několik minut, 
které strávíme spolu v očekávání definitivního setkání ve vlasti, kde už bude jen jediná 
minuta…, ale minuta věčná. Už tady na zemi ji můžeme začít prožívat – když se budeme 
jen trochu snažit – skrze ticho a samotu.“

Ticho a samota jsou malou předchutí věčnosti, kde budeme stále před Bohem, ozařováni 
jím – jenž je velkým tichým, neboť je velkým milujícím.

Sv. Augustin se ve Vyznáních těmito nádhernými řádky svěřuje se svou vlastní zku-
šeností: „Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval. 
A pohleď, tys byl uvnitř a já venku a hledal jsem tě tam a napadal jsem, já hrozný člověk, to krásné, 
co jsi stvořil. Tys byl se mnou, a já jsem s tebou nebyl. Ta krásná stvoření mě držela daleko od tebe, 
a přitom, kdyby nebyla v tobě, nebyla by vůbec. Volal jsi a křičel a prolomils mou hluchotu. Leskl 
ses a zářil a zahnals mou slepotu. Vydával jsi vůni a nadechl jsem se a vzdychám po tobě. Okusil 
jsem tě a hladovím a žízním po tobě. Dotkl ses mě a vzplanul jsem po tvém pokoji.“

PB
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do tábora
V neděli dopoledne 8. července jsme se vypravili s kamarádkou Marií Mrázkovou, zdí-

kovskou varhanicí, na návštěvu za P. Michalem Pulcem do historického husitského města 
Tábor podívat se na jeho farnost, kde působí jako vikář.

Ráda bych připomněla v krátkosti historii samotného města. V roce 1420 byl husitskými 
přívrženci založen Tábor. V pozdnější době byl povýšen na královské město. Město Tábor je 
také spojeno s husitským hnutím a s Janem Žižkou z Trocnova. Několik let čelilo útokům 
vojsk, město zachvátil požár a postihla jej morová epidemie.

Krásné historické město vše přežilo a my jsme mohli obdivovat tajuplná zákoutí staré-
ho města, ve skutečnosti mladého. Tábor se stal jedním z nejvýznamnějších měst, s jehož 
historií se setkáte na každém rohu.

P. Michal Pulec byl administrátorem farnosti Vimperk. Šumava mu za jeho pobytu, který 
trval sedm let, přirostla k srdci. Zamiloval si zdejší kraj i farníky. Je to člověk velice vníma-
vý, krom hezkých chvilek prožíval jakousi tíseň z toho, co se na různých místech Šumavy 
stalo. Po odsunu lidí v zaniklých vesničkách na Šumavě většinou po nich zbyl křížek, Boží 
muka, kapličky i velké kostely. Přišla doba zlá, která nepřála těmto památkám, vesničky 
zanikaly, byly zcela vymazány z map, ale zůstaly v pamětech lidí, kteří se zde narodili a žili 
na Šumavě svůj těžký život.  

Mezi dobré přátele P. Michala Pulce patří právě má kamarádka Marie, která jej mnoho-
kráte doprovázela při bohoslužbách v jeho farnostech hrou na varhany a svým zpěvem. 
Většina šumaváků na něj s úctou a vážeností vzpomíná. On sám se velice rád do míst, kde 
sloužil mše sv., vrací.

Domluveno bylo setkání nás i pana faráře u p. Jany Nolčové, která se stala naší milou 
hostitelkou a připravila pro nás sváteční nedělní oběd. Manžel paní Jany byl 20 let kos-
telníkem, takže ona zná hodně kněží, kteří v této farnosti působili. Často jim připravuje 
pohoštění a moc ráda na ně vzpomíná. Po dobré kávě a zákusku jsme se společně vydali za 
historií města Tábor.

Přestože je P. Michal Pulec dosti svojí prací vytížen, dokázal se nám věnovat celé odpo-
ledne. Byl velice vstřícný, laskavý, rád odpovídal na naše otázky. Počasí nám přálo, sluníčko 
se usmívalo a my také. P. Michal a naše průvodkyně Jana nás provázeli pamětihodnostmi 
města. Úzké uličky, dům vedle domu. Staré domy určitě znají bohatou historii husitského 
města Tábor. Jsou ale němé, a tak my můžeme jenom pozorovat okem jejich zašlou slávu 
a kochat se pohledem na architekturu tehdejší doby.

Navštívili jsme několik kostelů. Patřil mezi ně kostel Panny Marie, kde jsme se zúčastnili 
nedělní bohoslužby, kterou sloužil právě P. Michal Pulec. V 17. století zde byl postaven au-
gustiniánský klášter s tímto kostelem. Dominantou města je děkanský kostel Proměnění 
Páně.

Zašli jsme na místo, kde stála původně synagoga, a odtud po chodníčku s výhledem na 
řeku Lužnici a město ke starému hřbitovu. Z tohoto místa byly v dálce vidět věžičky Klokot.

V dolní části hřbitova býval hřbitov židovský. Tento prostor je upraven jako park. Na-

Vypravili jsme se
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chází se zde hřbitovní kaple sv. Filipa a Jakuba středověkého původu. Jedná se o nejstarší 
památku města Tábor. V blízkosti je památníček manžela spisovatelky Boženy Němcové 
a ještě mnoho jiných zajímavostí.

Po prohlídce a malém odpočinku na lavičkách jsme pokračovali v prohlídce. P. Michal 
byl moc hodný, nebylo nutné jej vyzývat, rád nás pozval na faru. I v těchto prostorách, kde 
se začíná podepisovat zub času, bylo mnoho zajímavostí. Pak jsme ještě zašli na malou, ale 
hezky upravenou farní zahrádku, kde jsme si opět měli o čem povídat.

V 18.00 h. jsme odešli na mši svatou, která mě velice zaujala. Krásné prostředí kostela, 
poměrně dost farníků, srdečná promluva kněze, zpěv samotného kněze i ostatních za do-
provodu varhan se nesl tímto nádherným kostelem Panny Marie.

Mše sv. skončila a nám poutníkům ze Šumavy se ani domů nechtělo. Nastal čas loučení, 
tak jako v pohádce vše dobře končí. Byl to krásný den, 
který utkví v naší paměti, budeme s radostí na společně 
prožité chvilky ve společnosti skvělých přátel rádi vzpo-
mínat. Děkujeme přátelům za vlídné přijetí a čas, který 
nám věnovali. Milli Hojdekrová
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Pozvánka

Klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
Neumannova 142, Prachatice

ve čtvrtek 20. 9. 2018
od 17 hodin

Vás společně zvou na přednášku
o životě a díle Karla Beneše

APOLOGIA PRO VITA MEA
OBHAJOBA MÉHO ŽIVOTA

přednášející: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Prachatický rodák profesor Karel Beneš (1932–2006) 
byl přední český biolog a teolog. Podílel se kromě jiného
na založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
kde působil na Biologické a Teologické fakultě.

Jméno přednášky nese i nová kniha o Karlu Benešovi, 
kterou nedávno vydala Jihočeská univerzita v edici Episteme.

a
sestry boromejky

www.jcu.cz
www.neumanneum.cz


