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zpomněl jsem si na tu
knížku, když jsem coural lesem
a předstíral, že sbírám houby.
Byla o agentovi, kterého vysadili s důležitým úkolem v cizí
zemi. Jenže přistání se nevyvedlo, praštil se do
hlavy a za nic na světě si nemohl vzpomenout, co
to bylo za úkol. Se svými se spojit nemohl, a tak
bloumal po neznámé zemi mezi neznámými lidmi
se zcela neznámými zvyky a móresy a pokoušel si
vzpomenout, proč tam vlastně je. A přitom samozřejmě zažíval mnohá dobrodružství. Svůj úkol
nakonec splnil, i když v podstatě jen náhodou.
Bloumal jsem po lese, dělal, že ty všudypřítomné hříbky nevidím, a přemýšlel, proč tu vlastně
jsem. Nejdříve tedy proč jsem na houbách, když
mě to nebaví, a pak proč na tom světě. Vcelku obstojně jsem se vžil do role onoho agenta. Hledal
jsem odpověď na stejnou otázku. Proč mě sem
vysadili, co mám udělat. Co se po mně chce. Jde
o jednu jedinou věc, tak to sakra nemůže být tak
složité. Jen se musím dívat pořádně okolo a přijdu na to.
Bůh nás vysadil na této zemi jako své agenty.
Každý máme úkol, který odpovídá našim schopnostem a dovednostem. On věděl, co to bude obnášet, a proto si vybral zrovna nás. Jenže jsme
popletové a nevíme. A neumíme se s ním spojit,
aby nám to zopakoval. A splnit ho musíme, to je
přeci každému jasné. Jen tak zachráníme nejen
sebe, ale všechny okolo.
No a tak tu stejně jako většina z nás bloumám, pozoruju okolí, poznávám lidi, pokouším
se proniknout do podstaty té společnosti a zažívám mnohá dobrodružství. A přitom si snažím
vzpomenout na smysl mé mise, když si pro ni vybral zrovna mě. Takového ňoumu a popletu. Čím
mě vybavil, jaké dovednosti a nadání mi přibalil.
Kdybych měl vyhodit do povětří most, dostanu
výbušninu. Ale co mám vlastně v ruce já?
No pevně věřím, že stejně jako v té knížce to
své udělám. Ale aby to netrvalo moc dlouho. Nevím totiž ani to, kolik mi zbývá času.
JP
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Z liturgického kalendáře
Ne 7. 10. 27. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Út 9. 10. Úterý 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků. L. b.: červená
Čt 11. 10.	Čtvrtek 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Jana XIII., papeže. L. b.: bílá
Pá 12. 10. Pátek 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Radima, biskupa. L. b.: bílá
Ne 14. 10. 28. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Po 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. L. b.: bílá
Út 16. 10. Úterý 28. týdne v mezidobí. L. b: zelená; nebo Nezávazná památka sv.
Hedviky, řeholnice. L. b.: bílá; nebo Nezávazná památka sv. Markéty
Marie Alacoque, panny. L. b.: bílá
St 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
Čt 18. 10.	Svátek sv. Lukáše, evangelisty. Mše: Gloria, preface 2. o apoštolech. L. b:
červená
Pá 19. 10. Pátek 28. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka sv.
Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků. L. b.:
červená; nebo Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže. L. b.: bílá
Ne 21. 10. 29. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne; nebo Votivní mše za misie. Mše: Gloria, Krédo,
perikopy vlastní, preface pro neděle v mezidobí. L. b.: zelená nebo bílá
Po 22. 10. Pondělí 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Jana Pavla II., papeže. L. b: bílá
Út 23. 10. Úterý 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Jana Kapistránského, kněze. L. b.: bílá
St 24. 10.	Středa 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Antonía Marie Klareta, biskupa. L. b.: bílá
V kostelích, které slaví výročí svého posvěcení:
Čt 25. 10. 	SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA. Mše: Gloria, Krédo, preface
vlastní. L. b.: bílá
V ostatních kostelích:
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená
V kostelích, které slaví výročí svého posvěcení:
Ne 28. 10.	SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA. Mše: Gloria, Krédo, preface
vlastní. L. b.: bílá
V ostatních kostelích:
		 30. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
St 31. 10.	Středa 30. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Wolfganga, biskupa. L. b.: bílá
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Čt 1. 11.	SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo,
preface vlastní. L. b.: bílá
Pá 2. 11.	Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše: perikopy ze společných textů
pro mše za zemřelé. L. b.: fialová
So 3. 11.	Sobota 30. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Martina de Porres, řeholníka. L. b.: bílá; nebo Nezávazná sobotní
památka Panny Marie. L. b.: bílá
Ne 4. 11. 31. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Sv. Vendelín – připomínka 21. 10.
Narodil se asi kolem r. 552 ve Skotsku jako královský
syn. Vychováván byl biskupem a jako dvacetiletý vykonal
pouť do Říma. Zde přijal od papeže požehnání a vydal se
na sever do oblasti Trevíru. Poblíž, v zalesněných kopcích,
se usadil jako poustevník.
Zdůrazňuje se, že Vendelín přijal službu pastýře u jistého šlechtice či zemana, aby se řádně uživil. Ten ho snad
považoval za líného tuláka a vyzval ho, aby darmo nejedl
chléb a pásl mu alespoň vepře. Někde se hovoří o ovcích
nebo jen o dobytku. Se stádem prý rád zamířil ke vzdálené
hoře, kde se s oblibou modlil. Když se na takovém vzdáleném místě setkal s majitelem dobytka, byl od něj pokárán,
že se ani do večera nestačí vrátit. Vendelín byl však doma
i se zvířaty dříve než on. Tento pán mu pak na příhodném
a blízkém místě nechal postavit poustevnu. Zbožná Vendelínova modlitba byla provázena požehnáním, které bylo
ku prospěchu svěřeného stáda, a nikdy ne k jeho škodě.
Z modlitby pocházela i moudrost oceněná mnichy. Je připomínáno, že také odvrátil morovou nákazu, která ohrožovala lidi i dobytek.
Po Vendelínově smrti měli mniši problémy s jeho pohřbením. Po uložení do země se
Vendelínovo tělo následujícího rána údajně vždy nacházelo vedle hrobu. Na voze je pak
volské spřežení odvezlo do míst, kde světec nejvíce a nejraději setrvával na modlitbách.
Nad jeho hrobem vzniklo poutní místo a později město St. Wendel.
Sv. Vendelín nám připomíná, že tím nejdůležitějším v životě je modlitba. Boží slovo
potvrzuje, že modlitbou můžeme získat všechno, co skutečně potřebujeme. Modlitba je
základ pro náš vztah s Bohem. S tímto vědomím obnovme a prohlubme svůj život modlitby.
Sv. Vendelín se stal patronem pastýřů a sedláků. Jeho sochu máme vpravo na hlavním
oltáři ve volarském kostele. Je zajímavostí, že není ve svém dobovém oblečení, ale v oblečení typickém pro 19. století, kdy byla tato socha pořízena.
P. Karel Falář, podle webu catholica.cz
5

Slovo vikáře
Světové dny mládeže - Panama 2019
Dne 22. října 1978, při svém nastoupení na stolec sv. Petra, papež
Jan Pavel II. mladým lidem řekl: „Vy jste naděje církve a světa. Vy
jste moje naděje.“ Při svém prvním větším setkání s mladými,
v listopadu 1978 v bazilice sv. Petra, dodal: „Řekněte každému,
že papež klade důraz na mladé.“ Stejná slova později často opakoval, zvlášť v průběhu Světových dnů mládeže.
V „Jubilejním roce mladých“ 1984 pozval papež mladé křesťany do Říma. Již během tohoto setkání mládeže začala v Janu
Pavlu II. dozrávat myšlenka Světových dnů mládeže. Večer po
skončení vigilie řekl členům přípravného výboru setkání: „Byla
to dobrá myšlenka, je třeba pokračovat.“ A jak prohlásil, tak také
udělal. Když byl rok 1985 v OSN vyhlášen Rokem mládeže, bylo rozhodnuto. Jan Pavel II. pozval mladé, aby se u příležitosti tohoto roku v Římě opět setkali.
Od té doby se v různých částech světa uskutečnilo 14 Světových dnů mládeže. Zatím
poslední setkání bylo v polském Krakově v roce 2016 a zúčastnilo se ho na 2,5 milionu
mladých lidí z celého světa. Nejvíce účastníků bylo v roce 1995 ve filipínské Manile, a to
4 miliony. V roce 2013 v brazilském Rio de Janeiro byl počet mladých odhadován na 3,7
milionu. Průměrný počet účastníků setkání je přes jeden milion mladých lidí.
Další Světové dny mládeže proběhnou 22. - 29. ledna 2019 v Panamě. Jejich mottem
budou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38).
I zde se dá očekávat, že počet mladých lidí, kteří se setkání zúčastní, překročí jeden milion,
což je více než čtvrtina obyvatel této středoamerické země.
Světových dnů mládeže v Panamě se zúčastní také Ludmila Turková z Prachatic. Jsem
moc rád, že naše prachatická farnost, a tím i náš vikariát, budou mít na tomto setkání
mládeže s papežem Františkem svého zástupce. Liduška se nejen zúčastní, ale také bude
všechno pečlivě sledovat, dokumentovat
a fotografovat, aby se mohla o své zážitky
s námi podělit a informovat nás o tom, jak
to celé probíhalo.
Jistou zajímavostí je, že v rámci naší
vlasti bude nejvíce účastníků setkání v Panamě z naší českobudějovické diecéze. Je
to určitě i díky finanční a morální podpoře
ze strany našeho diecézního biskupa VlasGrafický symbol setkání v Panamě znázorňuje Pannu Marii, kříž a Panamskou šíji s průplavem. Autorkou je dvacetiletá studentka
architektury Ambar Calvová.
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timila Kročila. Z diecéze by mělo jet celkem patnáct lidí včetně pomocného biskupa Pavla
Posáda, který má na starosti pastoraci mládeže v rámci biskupské konference.
Setkání v Panamě, zvláště pak letecká cesta na ně, je velmi nákladné. Proto pan biskup
Vlastimil rozhodl, že každému účastníkovi poskytne finanční podporu 10 000 Kč a vyzval
také domovskou farnost a vikariát, z něhož účastník pochází, k finanční podpoře.
V neděli 9. září po mši svaté před prachatickým kostelem jsme uskutečnili sbírku, při
níž se vybralo 6800 Kč a 23 EUR. Další finance se shromažďují v rámci vikariátu. V době
uzávěrky tohoto čísla JP ještě shromažďování prostředků pokračuje. Pokud byste ještě
chtěli na tento účel přispět, tak je to samozřejmě možné a vítané.
Za všechny případné příspěvky už předem děkujeme a budeme se za Lidušku, ostatní
účastníky z naší diecéze i za celé setkání upřímně modlit a přát jim bezpečné, radostné
a Bohem požehnané dny v Panamě.
P. Petr
SDM Panama 2019
V lednu příštího roku se v Panamě, což je ve střední Americe, bude konat hlavní program
Světových dní mládeže na mezinárodní úrovni, kterého se ráda zúčastním. Díky podpoře
našeho biskupa je z každého vikariátu českobudějovické diecéze vyslán zástupce. Já jsem
byla konkrétně oslovena, abych jela a reprezentovala náš prachatický vikariát. Našla jsem
si dva kamarády, se kterými se společně vydáme už 12. ledna letadlem
z Vídně na předprogram světových
dní. Náplní předprogramu je možnost poznat místní kulturu, styl života a cestování po zdejším regionu.
Přespávat budeme v rodinách, které
se o nás tento týden budou starat.
Hlavní program už se bude konat
z převážné části v okolí hlavního
města Panamy v Ciudad de Panama
a zázemí budeme mít ve školách
a na kolejích.
Ještě pořádně nevím, do čeho jdu
a co mě čeká, ale i přes to se tam moc
těším, že budu moci svůj čas strávit
ve společenství a poznat něco nového. Moc bych vás proto chtěla poprosit o modlitby za mě i za všechny
poutníky, kteří se na toho setkání
chystají, ale i veškerou organizaci
a přípravný tým, aby vše proběhlo
v pořádku pod Boží ochranou.
Ludmila Turková
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Svátost smíření
2. přikázání:
Ať je chváleno Hospodinovo jméno!
„Bral(a) jsem jméno Boží nadarmo.“ Tato věta zaznívá v našich zpovědnicích poměrně
často. Penitent jí obvykle přiznává, že si v nějaké nečekané nepříjemné či stresové situaci
ulevil zvoláním „Ježíšmarjá“, „Panebože“, „sakra“, nebo nějakým podobným. I když: v poslední době – ruku v ruce s postupující ateizací společnosti – tyto výrazy mizí a jsou čím dál
častěji nahrazovány názvy zvířat nebo intimních částí lidského těla. Nejsem si jist, zda je to
dobře. Lidem, kteří se toho nemohou zbavit, radím, ať si nacvičí jiné slovo – třeba neutrální
„Do prkýnka“. Stejně jim totiž nejde o obsah, potřebují jen nějaké citoslovce, aby si ulevili.
Zvyk vzývat v obtížných životních situacích jméno Boží a jména svatých se vyvinul
z dobrého úmyslu. Lidé věděli, že „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“, a obraceli se k němu s prosbou o pomoc. Dodnes nás církev vybízí, abychom častěji během
dne užívali krátké, tzv. „střelné“, modlitby a jejich prostřednictvím zvali Boha a svaté do
svého života, do svých každodenních prací a starostí. Učíme se tak vědomě „chodit před
Hospodinem“, jak to dělali Abrahám, Izák, Jákob a jiní velikáni Starého i Nového zákona.
Časem však tento zvyk degeneroval, ztratil obsah a stalo se z něj nic neříkající citoslovce,
projev lhostejnosti vůči Bohu, nezájmu o jeho pomoc, přesvědčení, že se člověk bez něj
obejde. A to je urážející.
Lékem je pokusit se ho vrátit jeho původnímu účelu: když si uvědomím, že jsem zaklel
nebo vzal jméno Boží nadarmo, řeknu to ještě jednou, byť ne nahlas, jako krátkou modlitbu,
a poprosím Pána, aby stál při mně: Ježíši, Maria, mám vás rád, důvěřuji vám.
Ale upřímně: je Pán Bůh opravdu tak malicherný, aby mu tyto maličkosti, pronášené
navíc zcela bezmyšlenkovitě, stály za pozornost, neřku-li za nějaká odvetná opatření? Jistě ne! A protože víme že ne, stalo se pro nás 2. přikázání popelkou, s kterou jsme rychle
hotovi. Jenže on je pronesl s plnou vážností. Jaký je tedy jeho pravý obsah?
Ve starověku nebylo jméno jen konvenčním označením osoby, ale vyjadřovalo její podstatu i to, co se od ní očekává, její poslání. Dodnes zachováváme zvyk se při prvním setkání
jeden druhému představit. Vyslovujeme při tom své jméno, i když ho ten druhý ani znát
nepotřebuje (je přece jedno, jak se jmenuje např. řemeslník, který mi přichází domů něco
opravit). Ale vytváří se tím ovzduší přízně a důvěry. V koncentračních táborech se vězňům
přidělovalo jen číslo. Byl to projev pohrdání: člověk se jménem ztrácel i svou osobnost,
nezaměnitelnost, čest. Stal se nahraditelným, jenom jedním kolečkem ve velkém stroji.
Vyslovíme-li něčí jméno, je ten člověk sám přítomen. Stojí před našima očima se svými
vlastnostmi, se svou laskavostí a silou, i se svými slabostmi a chybami. I po smrti je zemřelý
s námi prostřednictvím svého jména. Změnit si jméno znamená přijmout novou identitu,
stát se novým člověkem. Proto si tak často při svatbě jeden ze snoubenců mění jméno podle
toho druhého. Už není sám sebou, patří druhému, odevzdal se mu, stali se „jedním tělem“.
Také nově zvolený papež přijímá nové jméno: už to není Karol Wojtyła nebo Jorge Ber8

goglio, ale Jan Pavel II., František … Ze stejného důvodu
přijímají nové jméno i řehoníci a řeholnice.
Znát něčí jméno však také znamená mít nad ním moc,
mít možnost ho ovládat, manipulovat s ním. V pohádkách
se často opakuje motiv zlého skřítka, jehož moc je zlomena
ve chvíli, kdy někdo vysloví jeho jméno. V evangeliích se
setkáme s podobným smýšlením: „Vím, kdo jsi!“ křičí zlý
duch na Ježíše, aby zlomil jeho moc (srv. Mk 1,24). I Nazareťané se pohoršují: „Copak to není ten tesař, syn Mariin
a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí
jeho příbuzné tady mezi námi?“ (Lk 6,3). Proč by v něj měli věřit, když vědí, kdo to je?
Lidé se odedávna snaží manipulovat Bohem, zapojit ho do svých plánů, přimět ho, aby
dělal to, co oni si přejí. Někdy ve vší úctě, prostřednictvím „modlitby“, jindy plni zloby
a výčitek. Pravé prosebné modlitbě nás učí Ježíš v Getsemanské zahradě. Dává najevo své
přání, svou touhu, ale pokorně dodává: „Avšak ne co já chci, ale co ty chceš!“ (Mk 14,36).
Přijímá Otcův plán, je připraven uskutečnit to, co on chce, protože ví, že právě to je to
nejlepší. Neříká: „Já jsem se modlil a on mě nevyslyšel.“ Naopak. Autor listu Židům nás
ujišťuje, že „ … přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který
měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu.“ (Žid 5,7). Byl vyslyšen ne
tak, že by se smrti vyhnul, ale byl vzkříšen a „smrt nad ním už vlády nemá“. (srv. Řím 6,9).
A to je mnohem víc!
Kolik mocipánů už o sobě prohlašovalo, že jsou „z Boží vůle král“! Kolik násilí se napáchalo „ve jménu Božím“! Křížové výpravy, inkvizice, vyhlazování celých národů … I dnešní
teroristé se ohánějí tím, že jednají ve jménu boha – ať Alláha nebo jiného. A kolikrát už se
falešně přísahalo „při živém Bohu“! To je zneužití Božího jména! Také když příliš rychle
vyhrožujeme druhým Božími tresty, proviňujeme se proti 2. přikázání.
Ježíš nás zve, abychom ho chápali pozitivně – abychom Boží jméno chválili. Učí nás
modlit se: „Posvěť se jméno tvé!“ (Mt 6,9). Každou svou modlitbu, každou práci, každý den,
máme začínat „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. To je závazek, poslání. Neprosazujeme sebe, své představy a přání, ale dáváme se k dispozici jemu, aby jednal skrze nás: aby
přinášel útěchu, povzbuzení, pomoc, radost, milosrdenství, pokoj, …
Podněty k výchově svědomí:
Projevuje se můj poměr k Bohu také v tom, jak o něm mluvím, jak vyslovuji jeho jméno:
bezmyšlenkovitě … bez úcty … zbytečně?
Nezneužívám Božího jména lehkomyslnou přísahou … tím, že se obracím na Boha jen
jako na pomocníka z nouze … že Bohem zakrývám vlastní zájmy a přání?
Nezneužívám jméno Boha tak, že vyhrožuji jeho trestem?
Nejsou svatá znamení (kříž, svěcená voda, posvěcené předměty) jen ozdobou mého
bytu? Uvědomuji si jejich význam? Snažím se o to, abych spolu se svou rodinou plně prožíval náboženské zvyklosti?
Dělám ve svém životě a při výchově jménu křesťan čest? Nezapírám toto jméno, když
se mi to zdá výhodné? A jak se chovám při návštěvě kostela?
Kdy, kde a jak můj život oslavuje svaté Boží jméno?
P. Pavel Liška
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Svědectví radosti
Pouť U Lizu
V měsíci září se na oslavu narození Panny Marie konají v obcích mariánské poutě. I u nás
na Šumavě v obci Zdíkov se tato pouť konala. V neděli dopoledne 9. 9. t. r., shodou okolností v den mých narozenin, jsem se vypravila na mariánskou farní pouť k lesní kapličce
„U Lizu“ nedaleko obce. Probudila jsem se do sluníčkem prozářeného dne a s dobrou náladou. Svátek Narození Panny Marie zasluhuje mimořádnou oslavu, neboť ona byla od
samého počátku svého života požehnána a milostiplná, a to pro své zásluhy budoucího
mateřství, které se stalo počátkem spásy lidí.
Lesní kaplička bývala, co já pamatuji, hojně navštěvována. Nejen místními lidmi, ale
z okolních samot i vesnic rozesetých po Šumavě. Za doprovodu svých pečovatelek řádových
sester boromejek sem chodívali chovanci z vesničky Hrabice u Vimperka. Pan farář měl
kázání venku před kaplí z kazatelny pod širým nebem. Jeho hlas i zpěv všech zbožných
lidí se nesl po okolí šumavským krajem. I po několika letech na tuto událost vzpomínám.
Ze svého dětství si pamatuji, jak jsme z hájenky „U Babůrka“ z Nových Hutí chodívali na
tuto pouť. Kráčeli jsme lesní cestičkou hned zrána. My děti jsme měly nové šaty a moc jsme
se těšily. Ohřívaný párek a kyselá okurka byla náramná pochoutka. Samozřejmě nechyběly
ani pamlsky.
Samotné místo krásné lesní kapličky je opředeno mnoha pověstmi. Ocituji některé.
V místech, kde kaplička stála, se nacházela dřevěná studánka s léčivým pramenem vody.
Legenda vypráví o nemocném nemluvněti z Plání,
jemuž zázračná voda ze studánky pomohla zbavit se
vředů po celém tělíčku. Pomohla mladé slepé dívce,
jíž sen vnukl, aby navštívila kapličku a pramenem
vody si oči umyla. Po omytí jí byl zrak navrácen. Stejné pomoci se dostalo i zbloudilému skláři Adlerovi
z Plání, bloudil po hlubokých šumavských lesích, už
si zoufal, když najednou uviděl nad kapličkou tajemné světlo, které jej zavedlo do míst, která znal, a tak
bylo nekonečnému bloudění učiněno konec.
Již před rokem 1800 zde stávala dřevěná bouda
u studánky. V roce 1803 dal vystavět dřevěnou kapličku plukovník Jakub Wimmer. Současná podoba
kapličky zasvěcené Panně Marii vznikla v roce 1852
od Františka Antonína Thuma, majitele zdíkovského
panství. Léta běžela a kaplička se studánkou začala chátrat. Zdíkovským lidem, hlavně těm věřícím
v Pána Boha, to nebylo lhostejné, hledali cestičku,
jak toto slavné místo znovu vrátit do života. Kapličku
se podařilo znovu oživit. Venkovní fasádu dělal zdíkovský rodák p. Antonín Randák, interiér kapličky,
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vyčištění a úpravu kolem financoval obecní úřad ve Zdíkově,
nemalou měrou se podíleli místní lidé, kteří udělali sbírku.
Opravu oltáře provedl opět zdíkovský rodák Václav Martínek,
lavicemi k posezení vybavili kapličku Hadravové z malé šumavské vísky Drviště. Náklady na obnovu byly značné.
Při psaní tohoto článku jsem si vzpomněla na rok 1973, kdy
se narodil můj syn Pavel a v den této poutě byl v kostele sv.
Petra a Pavla ve Zdíkovci P. Sedláčkem pokřtěn. Po křtu jsme
se pak s rodinou a maličkým, slavnostně naladěni, vypravili na
tuto pouť k „Lizu“. Byl to takový hezký pocit radosti, setkání
s mnoha přáteli.
Dnes je to trochu jiné, doba se změnila, ale tato pouť se
stala tradicí uctění dne narození Panny Marie, jíž je kaplička
zasvěcena. Letos přijel na návštěvu P. Michal Pulec z Tábora.
Byl slavnostně přivítán p. Marií Mrázkovou, která mu předala kytici bílých růží. Následovala mše svatá pod širým nebem
u krásně nazdobeného malého oltáře, celebrovaná P. Michalem. Je knězem velice přívětivým, je rád mezi lidmi, svým zbožným slovem dokáže najít
cestu ke každému.
Krásně znějícími sladěnými hlasy zazpívaly ženy ze
zdíkovského sboru pod vedením p. Marie Mrázkové
zbožné písně na oslavu Panny Marie i Ježíše Krista.
Protože byl nádherný den, sešlo se mnoho lidí slavnostně oblečených s dobrou náladou, úsměvem na
rtech, pokojem a mírem v srdci a duši. Mše byla zakončena požehnáním všem přítomným poutníkům.
Nechybělo ani občerstvení. K poslechu hrála hudba.
Kouzelné místo, zahaleno tajemnem, obklopeno krásou ještě zelených stromů, opět po roce ožilo. Byl to
také důvod k setkání přátel, lidí, kteří se dlouho neviděli. Měli si o čem popovídat a zavzpomínat. V tento
den byl také požehnám znovu obnovený velký kamenný kříž. Vše tedy vyšlo tak, jak si lidé
i Pán Bůh přál ke spokojenosti všech poutníků.
Báseň o Panně Marii
Kdo jen může být čistý jako Maria, jak modré nebe,
ty křišťálové a laskavé oči, které na nás upíná.
Tou velkou láskou, kterou ona žila a
na Syna svého nikdy nezapomněla.
Tou láskou skutečnou a pokorou, jež byla jejím darem,
kterou ona žila, my měli bychom také žít.
A v srdci svém to stále mít...
Milli Hojdekrová
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Hřbitov
Rejštejn
Rejštejnský kostel svatého Bartoloměje je prvně uváděn v roce 1570. Avšak ve věži má
zavěšen zvon ze čtrnáctého století, a tak je docela možné, že tu nějaký svatostánek, snad
dřevěný, stál již mnohem dříve. Proto ani doba založení hřbitova není zřejmá.
Vybaven lístkem s poznámkami jsem šel najisto. První kroky vedly k hrobu, ve kterém
jsou uloženy ostatky kněze Jakuba Klostermanna, mladšího bratra věhlasného spisovatele
Šumavy Karla Klostermanna. Mělo by to být snadné, měl by se nacházet při vnější zdi
presbytáře. A vskutku jsem náhrobek našel hned. Ale něco tu nehrálo. Nejenže u jména
chyběla zmínka, že šlo o kněze, ale nenacházel se tu ani druhý avizovaný náhrobek, který
měl patřit matce. A koneckonců nesouhlasila ani barva a tvar kamene.
Abych našel ten správný hrob, musel jsem presbytář obejít a až teď jsem stál tam, kde
jsem stát chtěl. Jakub Klostermann se narodil 31. října 1862 v Kašperských Horách. Na
kněze byl vysvěcen 29. června 1886 a 9. září roku 1892 nastoupil na místo rejštejnského
faráře. Naplnil se tak trochu oklikou slib, který Pánu Bohu dala jeho babička. On totiž jeho
(a pochopitelně i Karlův) otec Josef Klostermann jako malý kluk těžce onemocněl a matka hledala pomoc v nebesích. Když se uzdravil, vykonala se synem cestu na Svatou Horu
u Příbrami a tam Bohu slíbila, že syn bude knězem. Doma z toho bylo poněkud zle, manžel
o tom nechtěl ani slyšet, ale dařilo se jí prosadit svou, zvláště když ovdověla. Josef už byl
málem v semináři, přestože knězem být vůbec nechtěl. Na poslední chvíli cukl a místo duší
se rozhodl zachraňovat těla a vystudoval medicínu. Matka to do konce života nesla jako
těžké selhání a dá se říci, že se tak trochu kvůli nesplněnému slibu utrápila. A tak ji tam
v nebesích může býti útěchou, že se knězem stal alespoň její vnuk, i když se toho nedožila.
Jakub zemřel v pouhých 39 letech. Kdesi jsem četl básničku, kde bylo uvedeno, že se
samovolně otrávil „zelenkavou měděnkou z tenkých měděných nitek na svém kněžském
rouchu“. Ale jestli je to pravda, nevím. Nikde jinde jsem
o tom zmínku nenašel a měď
zrovna nepatří mezi nejjedovatější prvky.
Více než Jakubův mě však
zajímal až titěrně nenápadný
hrob Charlotte Klostermannové, matky Karla a Jakuba
Klostermannových. A dalších
deseti dětí, z nichž dvě však
záhy zemřely. Nenechte se
zmást tím, že je zde místo
Charlotta napsáno poněmčené Karoline. Její pradědeček
Abéle byl šlechtic, hugenot.
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A tak musel někdy na
sklonku 17. století opustit Francii. Do Čech přišel
ze Švábska. Provozoval
sklárny v Hůrce a rovněž vlastnil zámeček
Debrník. MUDr. Josef
Klostermann se na Hůrce seznámil s „Lottou“
a v roce 1844 byla svatba. A následovalo pět
synů a pět dcer. V listopadu 1875 Charlotta
ovdověla a nastaly těžké
časy. Vedle dětí měla na krku i nemocného dědečka. Protože manželovi v ordinaci léta
pomáhala, uměla namíchat rozličná homeopatika, dokázala určit nemoc i léčebný postup,
byla vyhledávanou léčitelkou. Těžší případy posílala za městským lékařem Johannem Stinglem. Aby neporušila zákon. Doktor je však vracel zpět, že nemá čas. Z části proto, že oceňoval léčitelský um paní Klostermannové, a zčásti, aby vdově pomohl existenčně. Ta však
za léčení žádné peníze nebrala, jen sem tam nějaké ty naturálie. Nejčastěji mléko, vejce,
máslo. Protože v Kašperských Horách nebyl žádný zvěrolékař, připravovala medikamenty
i pro zvířata. Rodinnému rozpočtu rovněž přilepšovala manuální prací. Pletla, vyšívala,
háčkovala, přivydělávala si vyučováním. Přestože rozhodně nežila v nadbytku, pomáhala
těm, kdo na tom byli ještě hůře než ona. Svého manžela přežila o plných osmadvacet let.
Zemřela, jak je uvedeno i v matrice, 23. září 1903 a pochována byla po boku svého nejmladšího syna Jakuba. Když se však podíváte na náhrobek, je tam datum 22. září. Snad
chyba kameníka, nevím.
Hrob manžela Charlotty však na rejštejnském hřbitově nehledejte. Ten byl uložen ve
hřbitovní kapli na Hůrce spolu s ostatky rodiny Abéleových, tedy předků Charlotte. Možná
si vybavíte hororový příběh o zhanobení těchto ostatků ochránci hranic v době budování
socialismu. Ale to už je jiné vyprávění a jiný hřbitov.
Zapálil jsem svíčku, za oba se tiše pomodlil
a vydal se za dalším jménem v mých poznámkách. Jestliže hrob Klostermannů je vskutku
obyčejný, tento byl o poznání honosnější.
Však jej také navrhoval významný rakouský
a především slezský architekt Leopold Bauer,
který má na kontě například kostel svaté
Hedviky v Opavě, Střelecký dům v Krnově,
ale například i Kralikovu vilu ve Vimperku či
Spaunovu vilu v Kláštereckém mlýně. A právě
za Spaunem a dalšími obyvateli snad nejslavnější šumavské sklárny jsem se teď vypravil.
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O firmě „Johan Lötz“, respektive pozdější „Johana Lötz
vdova“ by se daly psát romány.
A tak jen v kostce. Johan Lötz
byl kašperskohorský rytec skla,
pak sklář ve Zlaté Studni, potom v Anníně. Po jeho smrti
firmu převzala manželka Susane a přes Debrník se dostala do
Kláštereckého Mlýna u Rejštejna. S podnikáním jí pomáhal
syn Anton, který ale předčasně
zemřel v roce 1877. Jeho jméno najdete zde na náhrobku.
Susane hledala někoho, komu
by podnik předala, a její volba
padla na vnuka Maxmiliana
von Spauna. Stalo se tak v roce 1879 a čas ukázal, že to byla volba tuze dobrá.
Max se narodil v Urfahru, což je dnes část Lince, a to 15. února 1856. Otec Max rytíř
Spaun byl nejdříve notářem, pak poslancem hornorakouského i říšského sněmu, matka
Carolina se za svobodna jmenovala Lötzová. Junior absolvoval reálku, pak chvíli studoval strojírenství v Mnichově. Sloužil jako důstojník u dělostřelectva a nějaký čas působil
i ve schwarzenberské knížecí lesní správě. Titul barona zdědil po strýčkovi, který zemřel
bezdětný.
Spaun se pustil do díla velice odpovědně. Úspěšný podnik ještě více vzkvétal, což dokládá i to, že již v roce 1883 byl sklárně propůjčen titul „k.k. privilegierte Glasfabrik“,
s právem užívat císařského orla ve znaku i na pečeti. Postupně přicházely ocenění, diplomy
a medaile z mezinárodních výstav. Vrcholem byly Grand Prix z výstav v Paříži v letech 1889
a 1900, St. Louis 1904 a v Miláně 1906. Za své zásluhy o sklářské podnikání byl Spaun
oceněn propůjčením Řádu železné koruny 3. třídy, Rytířského řádu
Františka Josefa a titulem obchodního rady. Nebyl však jen podnikatelem, ale třeba i jedním z nejvýznamnějších mecenášů
Rakouského uměleckoprůmyslového muzea. V listopadu
1908 předal firmu nejstaršímu synovi Maxmilianu Robertovi a 31. července následujícího roku zemřel.
A když už jsme v Rejštejně, bylo by chybou se nezastavit u společného památníku českých a německých vojáků, který byl u silnice směrem na Čeňkovu
Pilu postaven v roce 1996, nebo k pomníčku, který
připomíná 11 židovských žen, které na následky vysílení a krutého zacházení zemřely v Rejštejně ve dnech
22. a 23. dubna roku 1945. Cesta k pomníku vede kolem
hřbitovní zdi a postaven byl v roce 2005.
JP
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Life update
Dar blahobytu
Přišel jsem z práce. Vzal jsem si k večeři domácí
chléb se salámem a k tomu jsem si pustil film v televizi. Pak jsem jen odpočíval a dokoukal film. Když
přišel bratr z práce, tak jsme si dali skleničku vína.
Večer jsem ulehnul do měkké postele, ještě jsem si
chvilku četl a pak v klidu usnul. Klidný a pohodový
večer…
Dnes mě napadlo, v jak neskutečném blahobytu
si žiji. Mám každý den jídla, kolik chci, můžu pracovat, číst si, cestovat, vyjít si na procházku do přírody, koukat v klidu na film, relaxovat.
Mohu si večer jen tak sednout a zaposlouchat se do vážné hudby. Obrovský luxus.
Nedávno jsem si zašel koupit nějaká trička a kraťasy do obchodu. Byly vyrobeny v Bangladéši. Krátce nato jsem našel článek pojednávající o tom, v jakých podmínkách lidé v Bangladéši vyrábějí oblečení, které my denně nosíme. Za dolar denně, za peníze které jim
sotva stačí na přežití, pracují v podmínkách jedovatých chemikálií. Bylo mi to líto. Já si
chodím v novém tričku, zatímco ten, kdo mi ho vyrobil, je chudák. Já jsem ten, kdo si žije
v blahobytu.
Spousta lidí si stěžuje na to, jak se mají. My si ale ani neuvědomujeme, v jakém žijeme
luxusu. Děkuji Pánu Bohu za to, že mám střechu nad hlavou, že mám co jíst, že mám okolo
sebe milující lidi. Na světě je tolik lidí, oproti nám naprostá většina, kteří se mají mnohem
hůře než my. Neměli bychom na ně zapomínat a neměli bychom přestat neustále děkovat
Bohu za to, kde jsme se narodili, kde žijeme. Máme tak velké štěstí. Máme být za co vděční.
Mám své sny. Chtěl bych mít v budoucnu vlastní pohodlné bydlení a žít si dál svůj poklidný život s manželkou a dětmi. Dá-li Pán Bůh, může se mi to jednou splnit. Na druhé
straně Země je člověk, který má také
své sny. Přeje si, aby jeho rodina
měla zítra i po další dny co jíst, aby
měl peníze pro střechu nad hlavou.
Také by si přál, aby jeho děti mohly
jednou chodit do školy.
Lidé, kteří žijí v chudobě, potřebují dle mého názoru mnohem více
odvahy a síly. Mají také často větší
víru než my. V luxusu a blahobytu
možná někdy zapomínáme na to,
kdo nám tento dar dal, a že jsme se
mohli stejně tak, jako v blahobytu,
narodit na druhém konci planety.
Petr Šrámek
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Stalo se
Diecézní pouť Sušice
Protože několik předchozích let se konala diecézní pouť
dětí a rodin tradičně začátkem října, vracíme se ještě jiným
pohledem na poslední akci tohoto typu, i když proběhla už
před několika měsíci:
Sobota 9. června 2018, teploučko, tu a tam zahřmělo, spadlo i pár kapek deště. To nic ale nezměnilo, aby
se diecézní pouť mohla konat v plné parádě, a to pod
záštitou starosty města Bc. Petra Mottla a za finanční
podpory spolku MOST České Budějovice, města Sušice a českobudějovického biskupství.
Tématem této pouti byla „Církev – naše rodina“.
Poutě, jak už to tak bývá, jsou většinou radostí dětí. Tato přinášela radost všem přítomným poutníkům z daleka i ze samotného města Sušice bez rozdílu věku. Byla to výzva
k setkání s bohatým programem, který připravila všechna pastorační centra českobudějovické diecéze společně s místní římskokatolickou farností a celou řadou dobrovolníků,
kteří rádi na tuto akci přispěli. Na uvítanou rozdávali skauti výborné koláčky z místního
pekařství p. Rendla.
Setkání poutníků věřících i nevěřících s biskupem a kněžími bylo pro mne a snad i pro
ostatní mimořádnou událostí, stalo se místem porozumění, přijetí a pokoje. Diecézní pouť
byla vnímána jako příležitost vzájemného obohacení a povzbuzení všech, kteří chtějí věrně
jít ve stopách Pána.
Význam akce vyzdvihl biskup Vlastimil Kročil. Myslím si, že každý poutník měl možnost
poznat a pochopit, že církev je skutečně jedna velká rodina. Skutečnost spočívala v síle
Ducha tuto rodinu vytvořit. Svá slova přidal i světící biskup Pavel Posád. Zdůraznil, že
církev není žádným dobročinným spolkem, ale skutečnou rodinou. Poutníkům pak v různých prostorách přednášeli biskup Vlastimil Kročil, teoložka Kateřina Brichcínová, senátor
města Stanislav Juránek.
Dětský sobotní program na
ostrově SANTOS byl zaměřen na
misionáře východu sv. Františka
Xaverského. Na tomto ostrově se
děti skutečně pobavily. O kulturní
zážitek se postarala dechovka Solovačka a pěvecký sbor. Odpolední
mše svatá byla sloužena pod širým
nebem. Byl to skutečně velký zážitek, pro mne den radosti, kterou
jsem společně s poutníky mohla
sdílet.
Milli Hojdekrová
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Šumavské madony
Mariánské svátky
V průběhu celého liturgického roku se v našem kraji i mimo něj slavily a slaví svátky spojené s úctou k Panně Marii. Byly a jsou spojeny s událostmi Mariina a Ježíšova života, ale
také s historickými událostmi, kde vítězství v bitvách bylo přičítáno ochraně Matky Boží.
Vítězi byla vojska křesťanských zemí a poraženými útočníky většinou vojska Osmanské
říše nebo jiných nevítaných dobyvatelů.
Náš příspěvek vychází v měsíci říjnu a ten je zasvěcen modlitbě svatého růžence. Vyprávějme si tedy příběh Panny Marie Růžencové, její svátek slavíme vždy sedmého října. Tento
svátek se původně nazýval svátkem Panny Marie Vítězné a byl ustanoven na tento den na
památku slavného vítězství vojsk Svaté ligy nad vojenskou flotilou Osmanské říše. K bitvě,
kde byli Turci poraženi, došlo u Lepanta, řeckého ostrova v Iónském moři roku 1571. Turci
měli v úmyslu dobýt řeckou pevninu a pokračovat dále do Evropy. V den bitvy nařídil papež
Pius V. křížové růžencové tažení pod ochranou růžencové Matky Boží. Ve všech římských
chrámech se lidé po celý tento den modlili svatý růženec. Již jsme se v předešlém čísle
zmínili o pomoci Mariahilf při bitvě u Vídně, která nebyla jediná v historii Evropy. K tureckým i jiným vpádům docházelo až do osmnáctého století, kdy postupně síla Osmanské
říše počínala slábnout. V našem kraji bychom kostel nebo kapli zasvěcenou Panně
Marii Růžencové hledali obtížně, nejbližší
najdeme v Podeřišti u Netolic. Více je jich
na jižní Moravě v okolí Brna a v celé Evropě, například v Paříži nebo v Lurdech.
Nicméně mariánských svátků je v letních měsících několik a byly slaveny
formou mší svatých v kostelích zasvěcených Panně Marii, při častých poutích
do českých i německých poutních míst,
o kterých již také byla řeč, ale také tichou
modlitbou osamělého poutníka u kapliček a Božích muk při cestách v polích
nebo v lese.
Připomeňme si některé z těchto svátků. Šestnáctého června se slaví svátek
Neposkvrněného, nejčistšího srdce Panny
Marie. Mariino růžemi obklopené srdce
vyzařuje svými plameny lásku a slibuje ochranu. Na Šumavě bychom nalezli
několik kapliček s jejím zobrazením. ZaObrázek z pouti (Bavorsko) – barvotisk
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stavme se například ve zmizelé vsi Cudrovice u Volar, z níž zůstaly jen dvě kapličky a pár
náhrobků ze starého hřbitova.
V červenci (16.7.) je slaven svátek Panny Marie Karmelské. Její kult ochraňuje mužský
i ženský řád karmelitánů a do Čech jej přivedl sám císař Karel IV. Zobrazení bychom našli
v řadě kostelů, kaplí i v soukromém majetku. Často se jedná nejen o originály obrazů a soch,
ale také o skromné barvotisky na papíru nebo sádrové odlitky.
Dne 5. srpna se slaví svátek Panny Marie Sněžné. Je spojen s dávným příběhem o založení baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. Bohatý Říman chtěl postavit chrám ke cti
Panny Marie, ale nedokázal se rozhodnout pro správné místo své stavby. Prosil tedy svou
patronku, aby mu sdělila, kde si přeje svůj chrám mít umístěn. V horkých srpnových dnech
napadl na pahorku Esquilinu sníh. Později se chrám stal jednou z papežských bazilik. Kostel
tohoto zasvěcení můžeme na Šumavě najít například v Kašperských Horách.
Dne 15. srpna slavíme svátek Nanebevzetí Panny Marie. Kdo by neznal Stožeckou kapli
a pouť, která se koná u příležitosti tohoto svátku. O historii kaple jsme již psali, ale ještě se
k jejímu příběhu a širším souvislostem v některém čísle našeho časopisu vrátíme.
O týden později – 22. srpna – se slaví svátek Panny Marie Královny. Pramenem k této
úctě jsou Loretánské litanie, které ji oslovují jako královnu. Na Šumavě a v jejím okolí bychom nalezli řadu zobrazení Madony a Ježíška s královskými korunami na hlavách. Jednou
z nich je soška, která byla zachráněna z kaple zaniklé obce Dolní Světlé Hory. Dnes se nachází v německé vsi Mitterfirmiansreut, kde ji můžete vidět umístěnu na pravé boční zdi
kostelní lodi. Její dramatický příběh s dobrým koncem si také budeme napříště vyprávět.
Počátkem září se slaví svátek Narození Panny Marie. Skutečné datum není známo, svátek byl ustanoven v Jeruzalémě v 5. století. Svátek však má své částečné opodstatnění, datum je výročním dnem svěcení jeruzalémského kostela založeného na místě, které legenda
označuje za místo jejího narození.
Dne 12. září 1683 došlo k další historické bitvě s Turky, a to k již zmíněné bitvě u Vídně.
Křesťanská vojska zvítězila nad přesilou útočníků pod heslem „Mariahilf!“. Originál obrazu
visí v klášteře v Innsbrucku, ale jeho slavná barokní kopie umístěná v Pasově byla obdařena
silou, která pomohla křesťanským vojskům zvítězit a obyvatelům Vídně přežít obléhání.
Další z kopií čeká na umístění v malé obnovované kapli nad Vimperkem. Vedle označení
Panny Marie Pomocné se 12. září připomíná také svátek jejího jména.
Ve stejném měsíci – dne patnáctého se připomíná památka Bolestné nebo Sedmibolestné Panny Marie. Sedm Mariiných bolestí, počínaje proroctvím Simeonovým, přes útěk do
Egypta až po události Ježíšovy smrti zachycené v křížových cestách, je častým motivem
výtvarného zobrazení. Připomeňme si jen několik křížových cest, ať již zachovaných ve
fragmentech, obnovených v celém rozsahu čtrnácti zastavení nebo ve formě Kalvárií –
motiv Ukřižovaného Krista s malou postavou jeho matky pod křížem.
Zbývá svátek Zasvěcení Panny Marie slavený dne 21. listopadu. Jeho podkladem jsou
texty starokřesťanských legend a apokryfních evangelií vyprávějících příběhy z Mariina
života.
Na závěr našeho vyprávění si připomeňme silnou tradici mariánského kultu v Pošumaví,
zaniklé i obnovované památky, které patřily k lidové kultuře a paměti země.
MFK
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Kopie obrazu Mariahilf pro kapličku
ve Vimperku

Stožecká Madona - kopie původního originálu
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Pieta - třinácté zastavení křížové cesty ve Lhenicích, autor Tomáš Peterka

Růžencová slavnost – Albrecht Dürer, NG v Praze

Stalo se
BAJAJA
Ve středu 29. 8. 2018 hrál pacientům hospice JNN a veřejnosti svůj divadelní kus „BAJAJA“ pro malé i velké už tradičně českobudějovický divadelník Víťa Marčík. Vstupné bylo
dobrovolné, návštěvníci štědří; veškerý zisk hospic použije na zlepšení péče o své pacienty.
Počasí bylo ukázkové a Víťův herecký koncert vtáhl do děje úplně všechny.
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Pouť v Novém Údolí
15. 9. 2018 se již po sedmé sešla skupina poutníků u Stadelbauerova kříže v Novém
Údolí, aby zde slavili společně s německými rodáky mši smíření. Tuto mši svatou sloužil
P. Didak Robert Klučka OFM z Brna společně s P. Karlem Falářem z Volar a jáhnem Aloisem Fuchsem, který zastupoval farnost Haidmühle. P. Didak také poděkoval panu Zdeňku
Hudečkovi, který obnovu kříže inicioval, a panu Martinu Pavličkovi, jenž mu v jeho úsilí
vydatně pomohl. 
Foto: Stanislav Schneedorf
Díky všem, kdo se celoročně starají o mariánskou kapli a studánku u sv. Trojice ve Vitějovicích. Bylo nám zde opět moc hezky.
Za poutníky Lenka H.
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Válka růží
XIV. ročník Války růží
„Páni pěti růží se sjeli ze všech krajů, aby společně poměřili
svoje síly, chrabrost a čest. Kdo se stane poraženým a kdo vítězem,
ví vždy jen Bůh.“
V sobotu 15. září se v malebné jihočeské obci jménem
Soběnov konal XIV. ročník již tradiční „Války růží“. Letošní
bitvy se účastnilo kolem třiceti rytířů, kde každý reprezentoval svou růži. Bílá růže v červeném poli zdobila bojovníky
z Velešínska a Českokrumlovska, červenou růži v bílém poli
hrdě nesli Českobudějovičtí a Táborští, zelená růže v bílém
poli patříla Prachaticku a Strakonicku, Sušicko a Netolicko
se pyšnilo bílou růží v zeleném poli a nakonec Jindřichohradecko, Třeboňsko a Pelhřimovsko se žlutou růží v modrém poli.
Rytíři se nejdříve spojili, tak aby vznikly dvě strany, které proti sobě budou bojovat.
Následně celá Válka růží byla rozdělena do pěti etap a jedné závěrečné bitvy. První bitva se
odehrávala na louce, kde každá strana měla za úkol sehnat, co nejvíce surovin na královskou
tabuli. Bojovníci si ale museli dávat pozor, jelikož si mezi sebou mohli úrodu krást i ničit.
Druhá etapa byla o zkoušce obratnosti a velké spolupráce. Rytíři si mezi sebou udělali
dvojice a jeden z dvojice mohl mít jen zbraň a druhý jen štít. Třetí bitva se už odehrávala
v lese, kde si každá strana musela ubránit své území před nepřítelem. Čtvrtá bitva pak byla
na omezený počet životů. Pátým úkolem bojovníků bylo uchránit území, na kterém měli
svou standartu, kterou se nepřítel pokoušel ukrást. Rozhodujícím a posledním střetnutím
byl boj na život a na smrt, kdy mohli přežít jen ti nejsilnější a rozhodnout tak o vítězství.
Bitvu tedy nakonec vyhráli Prachatičtí společně se Sušicí.
Nakonec bylo udělování řádu „Pánů růže“, který obdrželi dva nejudatnější a nejčestnější
rytíři za své zásluhy. Řad jim pak byl předán přede všemi rukou královny.
Ludmila Turková
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Aktuálně
Měsíc říjen - měsíc modlitby růžence
Rodička Boží překonala svými ctnostmi všechny svaté, proto jí podávají křesťané věnec
uvitý z modliteb a modlí se k její cti růženec.
V prvních dobách se věřící modlili k uctění Matky Páně 150 žalmů Davidových, ale
mnozí se žalmy nemohli modlit. Modlili se proto 150 zdrávasů. Protože tento růženec byl
dlouhý, byl rozdělen na tři menší po padesáti zdrávasech a nazývali je malým růžencem.
Protože věřící modlitbu svatého růžence zanedbávali, svolil papež Řehoř XVI. k tomu, aby
15 tajemství velkého růžence bylo rozděleno mezi 15 duší. Každý se pak modlil jen jeden
desátek. Těchto 15 duší tvoří růži. Tento růženec se jmenuje živý růženec.
Růženec ke cti sedmibolestné rodičky Boží zavedli zakladatelé řádu servitů. K rozšíření
přispěla dvě slavná vítězství, jichž křesťané dobyli nad Turky u Lepanta r. 1571 a Bělehradu
r. 1716. Křesťané byli obklíčeni tureckými vojsky a vzývali Matku Páně o pomoc pobožností
svatého růžence. Maria pomohla a na památku této události ustanovila církev na první
neděli v říjnu slavnost Panny Marie Růžencové.
Růženec sv. Archanděla Michaela čili růženec andělský
Sv. archanděl Michael se zjevil velké služebnici Boží, své velké ctitelce Antonii z Astonaka z Portugalska a řekl jí, že sobě žádá devatero pozdravení. Obsahuje 1x otčenáš a 3
zdrávasy a pak krátká modlitba.
Růženec sv. Josefa
Tento růženec má 60 zrnek na památku života sv. Josefa. Rozdělen je na 15 desátků. Každý desátek má 4 zrnka, jedno bílé a tři modrá. Bílá zrnka připomínají nevinnost a čistotu
sv. Josefa. Modrá jeho vážnost a rozjímavý život. Podle barvy zrnka se říká jiná modlitba.
To je jen část modliteb z mnoha jiných pokladů církve.
FŠ

Primice
Nový farář Církve
československé husitské
Vojtech Filip Pekárik ji
slavil v Husově kapli
v Prachaticích 22. září
2018. Děkujeme mu za
„žitý ekumenismus“.
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Na návštěvě u
Jany Pártlové
Kde a jak začal Tvůj život?
Mým rodištěm a místem mého mládí je Týn nad
Vltavou, kde jsem se v roce 1951 narodila jako nejmladší ze tří sourozenců. S odstupem let jsem velmi rodičům i prarodičům vděčná za nasměrování
mého života k víře, skromnosti a pracovitosti. Od
dětství jsem měla ráda malé děti, dělala jsem chůvu celé naší ulici, a proto jsem se po základní škole
rozhodla studovat učitelství pro mateřské školy na
Střední pedagogické škole v Prachaticích. Po jejím
absolvování jsem v mateřské škole čtyři roky působila a současně jsem začala dálkově studovat učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor
hudební výchova a český jazyk.
Žiješ léta ve Strunkovicích nad Blanicí, jak ses tam dostala?
V r. 1974 jsem se provdala za středoškolského učitele, sbormistra a mlynáře Theodora
Pártla, přesídlila do jeho rodného mlýna a začala také vyučovat na Střední pedagogické
škole v Prachaticích (do r. 2017). V polovině 90. let mě požádal P. Mgr. Josef Sláčík, abych
převzala vyučování náboženství na místní základní škole. Ráda jsem vyhověla, doplnila si
potřebné vzdělání na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, obor učitel
náboženství a etiky, a učím zde dosud.
Jak zpětným pohledem vidíš svou učitelskou praxi?
Můj tatínek, výborný učitel, mě před kantořinou vždy varoval (asi proto, že on učil
v době války a pak v těžkém období komunistické totality), ale já jsem svého rozhodnutí
nikdy nelitovala. Učila jsem vždy ráda - děti, studenty i sebe. Čím jsem starší, tím více
chápu, že není důležité množství látky, které učitel žákům předá, ale jak již říkal J. A. Komenský, důležité je mladé lidi především vychovávat, nabídnout jim smysl života, být sice
důsledný a náročný, ale nalézat pro ně pochopení a vždy je mít rád. Důležité jsou především
vzájemné vztahy.
Jsi velmi aktivní ve více oblastech. Co Tě především nejvíc zajímá?
Jak jsem již říkala v úvodu, možnost pracovat kdekoli považuji za velký životní dar,
za životní terapii a pracuji stále ráda, pokud mi to přibývající léta ještě dovolí. Kdybych
zde měla vyjmenovat oblasti všech svých aktivit, zabralo by to mnoho místa. Hodně času
trávím v našem kostele sv. Dominika, kde se starám především o květinovou výzdobu a pomáhám, kde je třeba. Přes 50 let zpívám (a nejen) v Pěveckém sboru jihočeských učitelek,
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od 90. let také v Chrámovém sboru sv. Dominika ve Strunkovicích, hraji na housle v Pošumavské komorní filharmonii … Vedle hudby, literatury a výtvarného umění mám velmi
ráda přírodu, zahradu, les i turistiku. Několik let připravuji náplň turistického oddílu při
T. J. Sokol v našem městysu.
Co je při téhle všestrannosti Tvým oblíbeným žánrem v literatuře a výtvarném
umění?
Mám velmi ráda poezii Jaroslava Seiferta a Jana Skácela. V próze převažuje nyní především duchovní tématika a oblíbených autorů mám hodně. Např. mám snad všechny vydané
knihy Tomáše Halíka, Františka Lukeše, Ladislava Heryána, Františka Lízny, Vojtěcha Kodeta… ze světových Eliase Velly nebo Guy Gilberta. Výtvarně se sama ráda realizuji (několik
let jsem ilustrovala rybářskou kroniku, kterou sepisoval můj muž) a i má druhá diplomová
práce měla výtvarné téma (Vztah sakrální architektury a sakrální hudby). Z výtvarných
umělců patří k mým oblíbeným např. Max Švabinský, František Bílek… v poslední době
mě velmi potěšily a oslovily životní výstavy pana prof. Josefa Sahuly v Prachaticích a ve
Vodňanech.
Letos jsme s dalšími sokolkami pod Tvým vedením úspěšně absolvovaly Všesokolský slet v Praze. Jak ses vůbec k Sokolu dostala?
Cvičit do Sokolovny jsem chodila již v dětství ve svém rodišti. Nadšenými aktivními
sokoly byli oba rodiče mého muže i on sám. V době největšího rozkvětu sokola ve Strunkovicích byla babička náčelnicí, děda náčelníkem a starostou (v r. 1942 zatčen gestapem
a vězněn do konce války), oba hráli v ochotnickém sokolském divadle… Můj muž jako
dorostenec cvičil v r. 1948 na pověstném protikomunisticky zaměřeném XI. všesokolském
sletu v Praze. Také se hned po opětovném zahájení činnosti České obce sokolské (v lednu
1990) přihlásil za člena sokolské jednoty v Č. Budějovicích, než se mu podařilo v březnu
1999 obnovit T. J. Sokol doma ve Strunkovicích, kde byl zvolen starostou. A kdo ho měl
v této práci podporovat a později v ní pokračovat? Stala jsem se cvičitelkou žen, zastávala
funkci vzdělavatelky a od r. 2009 jsem starostkou jednoty. S ženami jsem cvičila již na čtyřech všesokolských sletech v Praze, letos na velmi zdařilém XVI., který byl součástí oslav
100. výročí vzniku samostatné republiky, na kterém měli sokolové velký podíl.
Se sokolským cvičením se vydáváte i na různé cesty …
Všesokolské slety se konají vždy
po šesti letech, a proto ve sletovém
mezidobí nacvičujeme další skladby,
se kterými vystupujeme na župních
nebo oblastních sletech. Strunkovické sokolky tak cvičily např. několikrát v Liberci, v Brně, ve Voticích,
také v Plzni, v Mělníku, v Roudnici nad Labem aj. Vystupovaly jsme
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i v zahraničí na Světových gymnaestrádách –
r. 2011 v Lausanne ve Švýcarsku a r. 2015 v Helsinkách ve Finsku (příští rok se chystáme do rakouského Dornbirnu) a v loňském roce jsme se
zúčastnily v Gajárech u Malacek I. zletu Sokolskej
Únie Slovenska.
Čím je pro Tebe sokolské hnutí tak životodárné?
Na sokolství mě oslovila zejména jeho idea. Pravé sokolství není jen příslušnost k nějaké sportovní
společenské organizaci. Je to způsob života, určitá
životní filozofie, která vyžaduje kázeň, především
sebekázeň, ale také pracovitost, vytrvalost, obětavost, toleranci a zdravé vlastenectví. Oslovuje mě zvláště sokolské heslo Ni zisk, ni slávu!
Mně osobně tento způsob života velmi pomáhá překonávat řadu životních těžkostí. Také
se mi potvrdilo rčení – sokol všude bratra má. Poznala jsem mezi sokoly na vlastní kůži
krásné mimořádné vztahy, opravdová přátelství, srdečnost, nevšední ochotu a obětavost…
A je mi bohužel velmi smutno, že ne vždy se s podobnými vlastnostmi a jednáním setkávám
v křesťanském prostředí, kde by to mělo být samozřejmostí.
Sokol má křesťanskou alternativu v organizaci Orel. Máš s touto symbiózou nějakou zkušenost?
Vím jen, že v počátcích stály obě organizace, Sokol a Orel, spíše proti sobě. O to větší
mám radost, že v současné době snad již rivalita mezi nimi není (např. v moravských Vřesovicích, v naší spřátelené obci, cvičí sokolové v místní orlovně). Mnoho sokolů se nyní
veřejně hlásí ke křesťanství. Velmi vzpomínám na dvouhodinovou sokolskou slavnostní
bohoslužbu, kterou sloužil na zahájení letošního sletu (i při minulém v r. 2012) kardinál
Dominik Duka na Pražském hradě, kdy byla katedrála zcela zaplněná, přes 30 sokolských
praporů včetně našeho lemovalo obvod přední části chrámu, sokolové ministrovali … byla
to krása!
Díky za vše a Tvému dalšímu nejen sokolskému počínání ZDAR!
Připravila MaM
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Malý slovníček církevních pojmů
Nihil obstat

je úřední potvrzení toho, že katolická kniha neobsahuje nic, co je v rozporu s vírou
a mravy. Doslova sousloví znamená „nic nebrání“, tedy „nic nebrání tomu, aby byla kniha
vytištěna“. Toto označení uděluje tzv. censor, zpravidla doktor teologie pověřený biskupem.
Kromě toho zná teologie ještě další dva termíny - imprimatur a imprimi potest, se kterými se můžeme setkat častěji ve starších náboženských publikacích.
Imprimatur – doslova „ať je vytištěno“ – je svolení diecézního biskupa s vydáním knihy.
Pokud je autorem knihy řeholník, potřebuje kromě toho svolení svého řeholního představeného (imprimi potest) –„může být vytištěno“.

Nanebevzetí Panny Marie

je jeden z hlavních mariánských svátků, který připadá na každoročně na 15. srpna. Při
tomto předním mariánském dni oslavujeme tajemství toho, že Maria byla vzata po své
smrti do nebe se svým tělem i duší. Je tedy v nebi podobně jako Ježíš Kristus v plné slávě,
ke které duše svatých dojdou až v den posledního soudu. Pro vyjádření toho, že se jedná
o milost, kterou Maria přijala, je použit termín pasivní („byla vzata“), kdežto u Ježíše říkáme v aktivním rodu, že „vstoupil na nebesa“, protože je Boží syn, který má moc sám od
sebe vstoupit do nebe. Mariino nanebevzetí Církev oslavuje již od 6. století (celý křesťanský
východ) a v Římě od 7. století. Papež Pius XII. vyhlásil v roce 1950 Mariino nanebevzetí
za článek víry.

Nactiutrhání

patří mezi hříchy jazykem. Když se termín rozloží na tři části, pochopíme přesný význam: utrhnout (někomu) na cti. Tedy, připravit někoho o jeho čest. Příkladem může být
třeba: „On tu zkoušku neudělal ani napotřetí.“ Může to být sice pravda, ale zároveň je to
něco, na co člověk není pyšný, takže taková věta snižuje jmenovaného člověka. Zde je třeba
odlišit pomluvu, kdy člověk pronáší o druhém přímo lživou, nepravdivou informaci.
Fota z letošní hlavní chrobolské pouti.
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Varhaníci
Jan Kubašta
Dokončení z minulého čísla
V roce 1985-6 jsem působil jako varhaník v Prachaticích. V té době zde byl knězem
P. František Štribl a pak P. Jan Hanžl. Toto jsem převzal také po svém otci, který dostal
mrtvici při hraní na varhany při svatbě v prachatickém kostele. Rovněž zde jsme měli chrámový sbor. Prachatické varhany v té době měly pneumatickou trakturu, která byla hodně
poruchová. Při hraní měla časové zpoždění, některé rejstříky vůbec nehrály, anebo se tzv.
zasekávaly. Pozitivní na hraní a zpívání byla ale skvělá akustika tohoto kostela.
V roce 1985 založil pan Josef Maidl v Prachaticích smíšený pěvecký sbor Česká píseň. Do
tohoto sboru jsem chodil 17 let a také zde jsem měl příležitost vyjma zpívání doprovázet
tento sbor na varhany, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Poprvé to bylo na podzim v r. 1989 v Itálii, kde jsem doprovázel Biblické písně od Antonína Dvořáka pozdějšího
ředitele Národního divadla Josefa Průdka. V Rakousku, a to v Kefermarktu, pak jihočeský
symfonický orchestr, ale i v celé řadě jiných zemí.
Ve Vlachově Březí jsem v době, kdy zde nebyla ještě zřízena hudební škola, učil 30 let
po práci klávesové nástroje (klavír a akordeon). Jednalo se asi o 140 žáků, někteří z nich
jsou učitelé, nebo hrají v kapele.
Varhanní hudba se mně líbila již jako malému dítěti. První zážitky byly v lažišťském
kostele, kde byly otcovou zásluhou instalovány současné varhany od německého autora
Fichspery, které sem byly převezeny z kostela ze Šumavských Hoštic. Poté to bylo několikeré setkání s P. Karlem Břízou a jeho hrou na varhany, včetně ukázek zpěvu jeho chrámového
sboru. Jak nám tehdy řekl, kvalitní chrámová hudba je důležitou součástí bohoslužby. On
sám na to velmi dbal a vyučil několik desítek varhaníků. Byl i velmi manuálně nadaný,
neboť si sám zhotovil několik klasických píšťalových varhan - mám jejich foto z těchto
návštěv.
Velmi na mně zapůsobil rovněž českobudějovický katedrální sbor za řízení p. Fráni
s velice kvalitním varhanním doprovodem, zejména při latinské mši sv., kterých jsem se
několikrát zúčastnil. Také jsem byl na několika koncertech varhanní hudby v dómu svatého
Štěpána v Pasově. Když tam spustí někdy pleno organum, je to zážitek, který, jak se říká,
vás vezme.
Jaké jsou problémy spojené s varhanní činností zejména na venkově v Čechách?
Asi bych to shrnul do těchto několika bodů:
1. Zanedbaná údržba a rekonstrukce varhan, zejména těch venkovských, a nedostatek
peněz na jejich opravy a údržbu (měl jsem možnost hrát v několika německých a rakouských kostelích, tam ladí varhany v průměru 2 x ročně - u nás v průměru jednou za 50 let,
anebo když už se na to nedá vůbec hrát).
2. Problém získat kvalitní a také poslechově hezkou varhanní literaturu (varhanní preludia, sbory apod.). Také např., že varhaník působící ve venkovském kostele musí i zpívat
a text písně je pod notami (harmonizace) pouze u první sloky. Ostatní sloky musí zpívající
varhaník tzv. lovit mimo noty a může se stát, že se v notách ztratí. Mám doma německou
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harmonizaci jejich kancionálu, kde jsou všechny sloky
celé písně artikulačně pod notami. Na to autoři našich
kancionálů bohužel nepamatují.
3. Problém je v zimních měsících, když vám tuhnou
ruce, a také s dojížděním. Jen tak pro zajímavost, když
jsem několikrát s p. Maidlem dopředu projednával naše
zpívání v německých kostelích při mši sv., tak se nás
pan farář ptal, jakou při tom chceme v kostele nastavit
teplotu.
4. Malý zájem o trvalou varhanní službu. Někdy
mám takový pocit, že je mnohým lidem, ale i některým kněžím jedno, jak a jestli a za jakých
podmínek se tato varhanní služba vykonává. Ovšem to se nedá paušalizovat.
Mám také negativní zážitky:
Když jsem si chtěl asi v r. 1975 jako mladý hoch cvičit v Prachaticích na varhany nějaké
složitější varhanní skladby (jsou k nim potřeba varhany s 2 manuály), které nelze hrát na
malé lažišťské varhany, tehdy jsem zašel za prachatickým děkanem P. Kukačkou. Ten mně
řekl, že se to musí schválit od soudruhů na Okresním národním výboru Prachatice, neboť
ONV na opravu prachatických varhan přispělo částkou 30.000,- Kč. Pak jsem byl dotazován, proč si chci cvičit a že bych mohl varhany poškodit a že to není záliba pro mladého
člověka v socialistickém zřízení atd. atd. Nakonec mně to umožněno nebylo. Měl jsem
tehdy z toho dojem, že abych si mohl v Prachaticích cvičit na varhany, budu asi muset
vstoupit do KSČ.
Rovněž mně jedním knězem bylo řečeno, že varhanní hudba při mši sv. není až tak důležitá, neboť mše sv. má platnost i bez varhan - což je sice pravda, ale taková argumentace
žádného varhaníka nepovzbudí. Naštěstí to byly zcela výjimečné a ojedinělé záležitosti.
Mladí lidé moc zájem o hru na varhany nemají. Pokud však někdo projeví zájem se učit
na varhany, pak by měl mít možnost si v kostele na ně cvičit. Za komunismu téměř nikdo
u nás neměl vlastní domácí varhany s pedálem, aby si na ně mohl cvičit. Šlo to pouze
v kostele. Já jsem měl to štěstí, že P. Čapský mně vyjma bohoslužeb umožnil cvičit téměř
kdykoliv.
Čím je hraní na varhany pro varhaníky přínosné?
Opět bych to shrnul do několika bodů:
1. Pocit, že varhanní službou přispívám k obohacení bohoslužby a že jsem tak, dle svých
možností, pro církev snad nějak užitečný (dle hřivny, kterou nám dal Bůh a kterou tím
zúročuji).
2. Stálým hraním se udržuji v jisté hudební kondici. Mnoho mých spolužáků z hudební
školy, kteří hráli i lépe než já, jelikož se pravidelně nikde hudebně neuplatňovali, již nezahrají ani ty nejjednodušší skladby.
3. Hudebně kulturní zážitek, umocněný krásou a prožitkem liturgie.
Závěrem bych chtěl říct, že, ač amatér, jsem měl díky varhanní službě možnost poznat
mnoho dobrých kněží osobně, mnoho dobrých křesťanů, zpěváků, hudebníků, a to nejen
doma v naší republice, ale i v mnoha zahraničních zemích a to člověka obohacuje a má
z toho i na stará kolena mnoho zážitků a vzpomínek.
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Stojí za přečtení
V měsíci Panny Marie Růžencové doporučujeme 2 tematické tituly:

Maria Panno, Matko Slova
(Panna Maria v poezii českých básníků nové doby)
Vydala Matice cyrilometodějská
Mons. Josef Hrdlička v úvodu píše. „Užasl jsem nad překvapujícím množstvím textů
tolika autorů, známých a i zcela neznámých,
kteří se dotkli tohoto tématu, a to s vytříbeným tvůrčím stylem básnické výpovědi. Kniha
vychází a obsahuje také jedno nadějné znamení pro budoucnost: I když je náš národ zdánlivě stále více pohlcován ateismem, konzumismem, ztrátou duchovní identity a historické
paměti, rozeznělo se v něm na druhé straně
tolik hlasů k oslavě Boží a k chvále Jeho Matky, že smíme doufat v odpověď, která vždy
přichází a zcela jistě bývá ještě krásnější než
naše vlastní lidské volání.“
Ukázka:
MARIÁNSKÁ
František Lazecký
Tvé jméno, Maria – je noc, kde slavík zpívá
a zve nás na věčnou procházku v letní sad.
Tvé jméno, Maria,
je palma na poušti a pod ní voda živá,
kdo se jí napije, ten bude věčně mlád.
Tvé jméno, Maria – je hudba nejslavnější,
kterou zem s nebesy společně stvořily,
kdo chce jí naslouchat, ten ze skladby se těší,
o kterou andělé by marně prosili.
Tvé jméno, Maria – je slavné vzkříšení,
je slavné vzkříšení a láska nekonečná,
dar lásky bez konce za lásku na zemi.
Tvé jméno, Maria – na věky bude ráj,
v tom ráji – radost věčná!
PB
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Marie Luňáčková
Velká mše
V poslední době mne velmi zaujala kniha, která byla vydána v Římě pouze rok po smrti kardinála Berana, o němž vypráví. V předmluvě Jaroslav Škarvada píše o autorce jako
o jedné z duchovních dcer Josefa Berana, která pečlivě schraňovala všechny doklady o jeho
působení a které upřímná láska dala možnost nahlédnout hlouběji do jeho velkého srdce.
Marie Luňáčková několik let strávila v kardinálově blízkosti a pečlivě schraňovala všechny
doklady o jeho působení.
Josef Jaroslav Beran (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969) patří nepochybně k nejvýraznějším
osobnostem našich moderních dějin. Dostal se do konfliktu s oběma totalitami, nacistickou i komunistickou, z něhož vyšel jako morální autorita působící daleko za hranicemi
své církve i vlasti. Kněz, pedagog, organizátor náboženského života, spisovatel, od roku
1932 rektor pražského arcibiskupského semináře, od roku 1946 pražský arcibiskup a český
primas. To je široké spektrum Beranových aktivit a funkcí doplněné o svědectví o jeho postojích i osobních kvalitách výjimečného člověka, kterým byl. V knize najdeme i fotografie
ze života kardinála a dále i některá jeho kázání a proslovy.
Tato krásná kniha z nepochopitelných důvodů nikdy nebyla vydána v Česku. Vřele vám
ji doporučuji k přečtení. Je k dispozici ve farní knihovně v Prachaticích.
Jarka Vondrková
I tento školní rok začali katecheté společným setkáním na prachatické faře. Tentokrát jsme nejen připravovali vše potřebné k výuce a akcím, ale také děkovali Pavlu
Bendovi za 12 let spolupráce v katechetické
a pastorační službě v našem vikariátu.

S poděkováním se připojujeme i za
naši redakci JP a spolupracovníky z fary.
Pavlovi přejeme požehnání v jeho rozhodnutí k životní změně a na novém
pracovišti vše dobré.
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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?“
V první řadě se mi vybaví noc z 20.–21. srpna – v cca 2 h. mě vzbudil hluk letadel
„Antonov“ přistávajících na ruzyňské letiště. Bylo mi z toho úzko! Z rozhlasu jsem se dozvěděla, co se děje v centru Prahy. Nechtělo se mi tomu věřit a myslela jsem si, že Rusové
brzy odejdou.
Jako kantorku mě po delší době potkala maminka žákyně 9. třídy. Děkovala mi za to, že
moje slzy a vyprávění, že rok 1968 je konec svobody a že je to vážná věc, přesvědčily jejich
dceru, která z vyprávění rodičů nebyla schopná uvěřit, co se děje.
Věra Vacková, Praha
V tom roce mně bylo 8 let. Pamatuji si na dunivé zvuky, pocházející od letadel. Rodiče
mi řekli, že nás obsadili Rusové a že nemám chodit do centra Horažďovic. Cítil jsem, že
jsou oba nervózní. Po určité době mě překvapilo, kolik směrníků u silnic bylo přetřeno
bílou barvou. Nechápal jsem metrové nápisy na zdech: např. „Dubček, Smrkovský, Císař“.
O jednom víkendu jsme jeli navštívit kmotřičku v Chloumku u Blatné. Tam jsme ze stodoly na vyvýšeném místě pozorovali ruské vojáky u nedalekého rybníka a bramborového
pole. Kmotřička říkala, že ruští vojáci nemají co jíst a že konzumují syrové brambory. Mne
zamrazilo, kolik tam bylo vojáků.
V souvislosti s r. 1968 vzpomínám s vděčností na naši paní učitelku Annu Škopkovou
v roce 1969. Hned na první hodině nám řekla, abychom ji neoslovovali soudružko učitelko,
že by z toho mohlo vzniknout souško apod. Oslovovali jsme ji paní učitelko. A v roce 1969
Anně Škopkové začala zasílat dopisy maminka Jana Palacha. Dopisy i s odpověďmi nám
paní učitelka četla. Pamatuji se na její dojetí při četbě… Samozřejmě komunisté později naši
drahou paní učitelku propustili. Ale doba strávená v její blízkosti byla pro nás požehnání.
PB
V srpnu 1968 mi byly čtyři roky, a tak se toho v mé dětské mysli mnoho nezachytilo. Ale
přece. Žili jsme v Bechyni a otec pracoval na letišti. Několik dní se nedostal domů. Matku
odvezli do táborské porodnice, neboť 23. srpna přišel na svět můj mladší bratr. Narychlo
nás přijela hlídat pražská babička, než se tak stalo, ujali se nás sousedi. 21. srpna byla středa, a tudíž návštěvní den v nemocnici. Babička, která nehleděla na všudypřítomný chaos,
se s námi vypravila vlakem do Tábora. Zcela zřetelně si vybavuji, jak kráčíme kolem plotu
nemocnice, jak stojíme s maminkou na chodbě a povídáme si. Vybavuji si, jaký měla župan,
jaké dlaždičky byly na chodbě. A pak již jen to, že večer jsme měli k večeři na nudličky nakrá32

jený chléb se sýrem. Nic víc. Babička
nás prostě od všeho zlého uchránila,
všechny překážky překonala, a tak
jsme si ani nevšimli, že je okupace.
Jaroslav Pulkrábek
Prožívala jsem své první školní
prázdniny po 1. třídě a vybavuje se
mi, jak jednoho dne projížděly naší
vilovou čtvrtí před našimi okny tanky. Dosud neznámý strašidelný hluk
vyvolal samozřejmě zvědavost, tak
jsem si k přízemnímu oknu babiččiny kuchyně, kde se sešla většina rodiny, stoupla na židli, abych je dobře
viděla. S velkou úzkostí mě okamžitě
rodiče strhli dolů, abych se schovala,
že klidně mohou začít střílet. Nějak
jsem tomu nevěřila, ale všichni to
brali vážně… Poslouchali jsme společně rádio, abychom se něco dozvěděli, ničemu jsem moc nerozuměla,
jen pozorovala obavy dospělých,
vzpomínky na válku a úvahy, co nás asi čeká a co teď podniknout. Z našeho rohového
domu sundávali označení ulic a popisná čísla. Pak se začali lidé opatrně postupně vydávat
na nákupy do blízkých obchodů, kde se tvořily velké fronty, všichni si dělali zásoby jako
na válečný stav.

MaM

Pozvánka na Den otevřených dveří
Farní charita Prachatice zve na Den
otevřených dveří při příležitosti Týdne sociálních služeb dne 10. října 2018 v době
od 10,00–18,00 hodin. V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
v Prachaticích i v Domě sv. Petra pro muže
v Záblatí bude možnost prohlídky azylových
domů. Dále zde budou připraveny výstavy
fotek „Ze života azylového domu“.
Srdečně zveme k návštěvě.
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky

EVANGELIUM PODLE FELIXE HOLZMANNA
Na co umřel? Na traverzu
„To jste slyšel? Franta Jouda umřel.“
„Na co umřel?“
„Ale – na traverzu.“
„Zápal, jo?“
„Ale ne, spadla na něj!“
„A proto já ho poslední dobou tak málo viděl.“
Člověk si vyšlapuje po tom širém světě, někdy semhle, jindy tamhle, raduje se, směje –
a najednou mu nějak není do řeči. Něco na něj padne, a ona to traverza!
Jak je tohle možné? Takový to byl hodný člověk…
Ale pssst! V ateistické společnosti je totiž přísně zakázáno o smrti mluvit. Pod trestem
společenské smrti. Na veřejnosti i doma. Tam naštěstí jen pod trestem pohlavku:
„Na co se to ptáš, prosím tě, co tě to napadlo? Kdybys radši myslel na Batmana, jako jiný
děti. Chceš, abych ti s ním koupil další hru?“
„Nechci, mám už dvě, a krom toho Batman je na hlavu.“
„Co to povídáš, dítě nešťastný, kdo ti to nakukal?“
„Nikdo, to jsem viděl sám, když jsem na něj koukal tři hodiny v počítači.“
„Cože? Tři hodiny jsi koukal na počítač?“
„Co jsem měl dělat? Kdybys mi koupil k svátku míč nebo se mnou někam vyrazil, nemusel bych. Takhle sedím furt doma u počítače, koukám na Batmana a přemejšlím o smrti.
Co bude po ní?“
„Tak ty s tím nedáš pokoj. Máš napsaný úkoly na zejtra a vyčištěný boty?“
„Mám, ale nemám pořád jasno, co bude po smrti. Ty jsi o tom nikdy nepřemejšlel, tati?“
„Ne, protože na takový hlouposti nemám čas. Musím chodit do práce, vydělávat a starat
se o vás.“
„Ale večer sedneš k televizi a koukáš na ni tři hodiny taky. Místo toho bys moh’ aspoň
jednou zapřemejšlet…“
„Hele, nejseš ňákej drzej? Nechceš pohlavek? Večer jsou v televizi zprávy a důležitý pořady pro dospělý. Poučný filmy. To nejsou takový blbosti jako Batman.“
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„Já jsem se jednou večer díval, když jste nebyli s mámou doma. Jsou to ještě větší blbosti
než Batman.“
„Já ti snad půjdu koupit ten míč. Kdy máš svátek?“
„To nevíš? Přece na Josefa, jako ty.“
„To se ví, že to vím, ale jsem z těch tvejch otázek tak zblbnutej, že nevím, kde mi hlava
stojí. Ještě dvě nebo tři a dostanu z tebe infarkt. Pak snad budu mít konečně pokoj.“
„Že jo! Já si to taky myslím, že ten pravej pokoj bude mít člověk až po smrti.“
POHÁDKY
Úvod
To první, co člověk uslyší vyprávět, když se narodí, jsou pohádky. Žádná maminka či babička nevypráví svému malému princi na dobrou noc detektivku, nečte mu zprávy z tisku,
ba ani román na pokračování. Vypráví mu nebo předčítá pohádku. Třebaže se narodil do
světa plného těžkostí a bolestí (narození ho také bolelo), narodil se zároveň do pohádkového světa. Což je docela dobré znamení na samém začátku lidského bytí. Postupně přicházejí
další, která však už tak dobrá být nemusí.
Proto se k pohádkám vracíme, i když jsme trochu starší. Jako ke studánce s čistou vodou,
jako k ráji na počátku světa. Vezmeme nějakou pohádkovou knížku, otevřeme ji, začteme
se do ní – a vždycky to s námi něco udělá. Někdy se staneme znovu malými dětmi, jindy
pro změnu velkými hasiči, když třeba při četbě zapomeneme vypnout vařič a chytne od
něj půl kuchyně.
Co s námi může udělat pět krátkých pohádek, které vypráví popletená babička malému
Pepíčkovi?
Ferda Mravenec a Mandelinka Bramborová
„Co je s tebou, babi?“ vrtěl sebou Pepíček nedočkavě v postýlce. „Slunce už dávno zapadlo, slepice v kurníku mají půlnoc, jen já snad budu vzhůru až do rána. Kdy už začneš
s tou pohádkou?“
„Honíš mě jako nadmutou kozu,“ pravila babička, „musím si to taky připravit. To není
jen tak vyprávět každej večer novou pohádku. Víš, kolik jsem ti jich už za ty léta navyprávěla?“
„To vím poměrně přesně,“ odpověděl Pepíček. „Asi tak tři nebo čtyři, který jsi ovšem
stokrát opakovala a pokaždý popletla.“
„Jako by ses nikdy nesplet’. To se může stát každýmu, že se mu to v hlavě občas trochu
zamotá.“
„Dovol, abych se zasmál. Ne občas, ale vždycky.“
„Však on tě ten smích přejde, až uslyšíš, co ti dneska povím. Tak si představ, že za devatero horama a řekama bylo jedno mraveniště, na kterém žil Ferda Mládenec.“
„Já to věděl, že se dneska nevyspím,“ chytil se za hlavu Pepíček. „To nebyl žádnej Ferda
Mládenec, ale Mravenec! Ty už to zase pleteš jak vánočku na Boží hod.“
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„Co? Že by sis dal vánočku?“
„Vánočku nechci ani vidět, ale pohádku bych si s chutí dal!“
„Však ti ji povídám. Už jsem mohla mít půlku za sebou, kdybys mě nepřerušoval. Ferda
Mravenec, svobodný mládenec – doufám, že teď už jsi spokojený – chodil po lese, po palouku a sháněl nevěstu.“
„Kolik mu bylo, babi?“
„Asi čtyřicet.“
„Tak to už měl načase.“
„To měl. Proto si jednoho dne řek’: ‘Dneska, anebo nikdy! Buď si najdu do večera nevěstu,
nebo zůstanu starý mládenec.’ A jak tak chodil po lese a po palouku, i na pole zašel, dostal
velkej hlad a povídá: ‘Kdyby tady tak bylo něco na zub, třeba docela malá bramborová
placka, tu bych si dal!’“
„Anebo třeba taková čokoláda,“ ožil Pepíček, „neříkej, že aspoň jednu někde schovanou
nemáš.“
„To teda nemám. A neruš děj pohádky, když se tak pěkně rozvinul, nebo ho zase svinu
a budeš spát bez ní! Sotva Ferda pověděl, že by rád bramborovou placku, hned se před ním
objevila, kde se vzala, tu se vzala, jedna milá slečna a jemným hláskem pravila: ‘Ahoj Ferdo,
já bych ti jednu upekla. Brambor mám plný pole, jelikož jsem Mandelinka Bramborová. Za
hodinu budu mít placku hotovou a za dvě bysme mohli mít svatbu. Co ty na to, ty starej
mravenečníku?’“
„Ta to ale vzala hopem, babi, to ti teda povím,“ žasnul Pepíček. „Chudák Ferda, měl by
si dát majzla.“
„Měl – neměl,“ pravila babička, „jistý je, že svatba byla. Ferda byl rád, že se konečně
oženil a že má hodnou ženu, která se o něj stará. Jen mu trochu vadilo, že má každej den
k obědu i k večeři brambory, ale člověk si zvykne na všechno, tím spíš mravenec. Taky se
jim narodily časem nějaký děti, malí mravenci.“
„A můžou jíst malí mravenci velkou čokoládu, babičko?“ zeptal se Pepíček. „To by mě
urgentně zajímalo.“
„Kdepak, to nemůžou, to by je rozbolelo bříško a museli by k panu doktorovi.“
„To jsem si oddech’,“ uklidnil se Pepíček. „V kredenci, kde jsi měla schovanou tu velkou
čokoládu, lezli mravenci, tak jsem dobře udělal, že jsem ji včera sněd’ místo nich, aby je
nebolelo bříško a nemuseli k panu doktorovi.
Co tak na mě koukáš a nic neříkáš, babičko? Přeju ti dobrou noc a děkuju za hezkou
pohádku!“
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009
Svatohubertská pouť
v kapli na Boubíně se koná
13. 10. 2018 ve 14:00.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Pozvánky
Mše s dětmi s hudebním doprovodem skupiny Elaion a scholy dětí
se budou v tomto školním roce opět
konat každou první neděli v měsíci
(4. 11. / 2. 12. / 6. 1.).
Na víkendový pobyt dětí v klášteře sester boromejek v termínu 16.– 18.
11. se můžete hlásit u katechetky Lenka
(603 859 190).
Misijní neděle v prachatickém kostele sv. Jakuba bude 21. října obohacena modlitbou misijního růžence s dětmi
a mládeží, kteří se za misie a misionáře
pravidelně modlí. Po mši svaté můžete toto bohumilé dílo podpořit sbírkou při misijním
trhu před kostelem. O čtyři dny později nám v rámci přednášky „Cesta čaje“ o působení
Papežských misijních děl poví diecézní ředitelka PMD Mgr. Hana Koukalová.			
	
-lh-
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Vypravili jsme se
do Jirkalova u Stach
Letní den, sluníčko hřálo, radost pohledět na ten Boží svět. Vydala jsem se na malou
procházku do přírody. Šla jsem tak trochu pátrat po historii Kovářovic mlýna z Jirkalova.
Telefonicky jsem se domluvila se současným majitelem bývalého mlýna, dnes obytného
stavení, s p. Ing. Jaromírem Randákem na návštěvě.
Pan Randák, vnuk p. Matěje Randáka, o kterém budeme hovořit, mě mile přivítal
a s ochotou pozval do domu. Usedli jsme na lavici. Po malé chvilce, kdy jsem vysvětlila,
co vlastně chci a za jakým účelem, začal pan Randák vyprávět o historii mlýna, začal jeho
předky. Vyprávění bylo zajímavé, tiše jsem naslouchala jeho slovům a snažila jsem se jich
co nejvíce zapamatovat.
Do rodu patřil Matěj Štrobl, poslední stachovský rychtář, a když byly rychty zrušeny, v roce 1848 se stal prvním stašským starostou. Rod Štroblů pocházel z rakouského
městečka Strobl. V první polovině 17. století se jako první z osadníků usadil v dnešním
Jirkalově, usedlost č. p. 60. Po chalupě se zde říkalo u Jirkalů. Prvním osadníkem byl Jiří,
podle něj se tedy nazývá celá osada Jirkalov. Jiří založil první dvůr v této osadě, německy
Hof, počeštěno na Jirkalov.
Jak tomu bývá, rod Štroblů se začal rozrůstat. V chalupě č. p. 61 se v roce 1812 manželům Matějovi a Kateřině, rozené Voldřichové, narodil třetí syn Matěj. Ten ve svých 18 letech
zdědil rodné hospodářství. Byl mladík velice chytrý, přemýšlivý, rozvážný. Rozhodl se, že
bude podnikat se dřívím. Vlastnil značnou výměru lesů. Na vlastních pozemcích si vyhlédl
místo pro svůj záměr, blízko potoka v údolí za Jirkalovem v katastru osady. Zde vystavěl
pilu s obytnou částí. Později k usedlosti přibyl ještě mlýn, usedlost zvaná „Kovářův mlýn“.
Vybral si za manželku dceru kováře z Horní Vltavice Barboru Schönbauerovou narozenou v roce 1818. V roce 1849 se jim narodila jediná dcera, které dali jméno po matce
Barbora.
Matěj Štrobl obchodoval s řezivem, palivovým dřevem, ale i s tradičními stachovskými
dřeváky, o kterých se zpívá i v písničce “Kdyby se dřeváčky šněrovaly, tak by je panenky
kupovaly u nás v Stachách“, a s šindelem. Pro své dobré organizační schopnosti, sečtělost,
ráznost v rozhodování byl před rokem 1848 zvolen rychtářem. Za jeho působení se začal ve
Stachách stavět nový kostel. Denně na tuto stavbu posílal Matěj Štrobl pár volů s čeledínem
a navážel materiál potřebný pro stavbu kostela. Poskytl nejen tuto pomoc, ale na výstavbu
věnoval i značnou finanční částku.
Byl člověkem pohostinným, na svém gruntě „ Kovářovic mlýně“ hostil přátele, většinou
spolužáky své dcery Barbory, která studovala v Praze na francouzském lyceu. Do mlýna
také zavítal šumavský spisovatel Karel Klostermann, popovídat si přišel i sběratel lidových
písní pan Weiss.
Matěj Štrobl, poslední rychtář, zemřel 6. dubna 1893. Je pochován na stachovském
hřbitově. Na mlýně začala hospodařit dcera Barbora, která se provdala za Matěje Randáka,
zdíkovského rodáka ze statku U Novotných.
Ne vždy se na statku dařilo, byla i doba zlá. Mlýn vyhořel v 1. světové válce, požár byl
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úmyslně založen. Pracovití lidé jej svojí pílí a značným úsilím vybudovali znovu. Mouka se mlela pro
lidi z celého širokého okolí. Chodívaly sem pro ni
ženy až z Kvildy. Po únoru 1948 byl mlýn zabaven
a jeho majitelé z vlastního majetku byli nuceni platit nájem. Přesto vše dokázali jít s hlavou vztyčenou
dál, pokoření nedali na sobě znát, i když bolest svírala jejich srdce.
Nynější majitel bývalého mlýna na své předky
z hrdostí vzpomínal. Vyprávění pana Ing. Jaromíra
Randáka pokračovalo.
Zmiňovaný Matěj Randák své mládí prožíval na
Kovářovic mlýně. Měl starší sestru Růženu, která
zemřela mladičká ve svých 16 letech na zápal mozkových blan. Když se rozhodovalo o jeho dalším
životě, rozhodl se, že bude mlynářem. Rodiče tedy
předali hospodářství jeho nevlastní sestře a rodina
se přestěhovala do Kovářovic mlýna. Za manželku si vzal
Bertu Alžbětu Dubskou, se kterou vychovávali šest dětí.
Nejstarší syn se jmenoval po otci a dědech Matěj František
Randák, otec současného majitele.
Starý hospodář neskládal ruce v klín a dál se snažil na
hospodářství pomáhat. Pomáhal i při lesních pracích v lesích patřících ke mlýnu. Dne 9. listopadu v roce 1953 při
svozu dřeva z lesa se na něj nedaleko samoty u Jakubů
zvrátila fůra naložená
dřevem. Než byla přivolána pomoc, Matěj Randák skonal. Rodina na
tomto místě pro uctění
jeho památky postavila
kamenný pomníček.
Od té doby uplynula řada let a pomníček bylo nutné
obnovit. Iniciátorem byl Šumavský Královák p. Sova,
společně s rodinou jej obnovili. V měsíci dubnu letošního roku byl opraven na pomníčku štítek s fotografií
Matěje Randáka, datem narození a tragického úmrtí.
Okolí bylo upraveno. Až se vydáte do těchto míst, zastavte se u pomníčku, můžete rozžehnout svíčku, položit květiny, nebo věnovat památce p. Matěje Randáka
tichou modlitbu.
Zpracovala dokumentaristka Šumavských Králováků
Ing. Jaroslav Randák
Milli Hojdekrová
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Pozvánka
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