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uhle k nám přijel na pravidelnou podzimní návštěvu jeden
známý. Bodrý Moravák, samá
sranda a milovník dobrého vína.
Jenže tentokrát moc bodrý nebyl
a na víno neměl chuť. Starostoval v tom jejich městečku dobrých dvanáct let. Za ta léta se v starostenském řemesle docela vyznal a asi ho to i bavilo. Koneckonců jen málokdo v městečku měl plat jako on.
I když věděl, že je to pokaždé jen na čtyři roky, tak
nějak si na to zvykl a onu dočasnost si nepřipouštěl.
Volby vyhrál i tentokrát a s velkou převahou. Jenže
povolební vyjednávání šla jiným směrem a on musel
balit kufry. „Vždyť se podívej na toho lempla, vždyť
ničemu nerozumí. Řekni mi, co dokázal? Jen kritizovat. Vše, co se doteď udělalo, půjde do háje.“ A tak pořád dokola. Jen v té jadrné moravštině. Neřekl jsem
mu nic. Toho, kdo ho vystřídá, neznám.
Pak se řeč svezla na to, co bude dělat dál. Podnikání ukončil před dvanácti roky, a tak mu ujel vlak.
A jako podnikateli mu nikdo flek nedržel. Bylo mu do
breku. Holka na škole a jemu je pětapadesát.
Pobyl u nás týden. Chodili jsme po kopcích a spíš
mlčeli, než abychom se rýpali v té jeho bolesti. Ráno
si bral klíče od kostela, že ho skočí otevřít, a večer
chodil zamykat. A vždy se tam chvíli zdržel.
Poslední večer jsme seděli nad lahví vínka. Už nenadával. Seděl mlčky v křesle a vymazával z telefonu
čísla, která už nebude potřebovat, a zcela si vymazal
kalendář. Bylo vidět, jak se mu vrací chuť do života.
Jako by s tím vymazáváním odhazoval závaží. „A víš,
že to tak asi mělo být. Už se docela těším, že budu
mít čas na věci, které jsem pustil kvůli starostování
k ledu. Vždyť já jsem docela rád, že to tak dopadlo.
Sám bych neodešel a asi by to se mnou brzo seklo.“
Ještě dlouho jsme seděli a povídali o všem možném.
A když jsme šli spát, tak se zastavil a povídá: „A víš
co mi Pán Bůh v kostele řek? ‚Vždyť já se o tebe postarám, tak se už sakra konečně přestaň litovat.‘ A vo
tom to je.“
JP

3

Z liturgického kalendáře
Ne 4. 11. 31. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Pá 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky. Mše: Gloria, preface vlastní. L. b.: bílá
So 10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. L. b.: bílá
Ne 11. 11. 32. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Po 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. L, b.: červená
Út 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny. L. b.: bílá
Čt 15. 11. Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
Pá 16. 11. Nezávazná památka sv. Markéty Skotské. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka
sv. Gertrudy, panny. L. b.: bílá
So 17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. L. b.: bílá
Ne 18. 11. 33. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
St 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. L. b.: bílá
Čt 22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice. L. b.: červená
Pá 23. 11. Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka. L. b.: červená, nebo
Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata. L. b.: bílá
So 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků. L. b.: červená
Ne 25. 11. 34. neděle v mezidobí – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Mše: Gloria,
Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá, žaltář 2. týdne
Pá 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: červená
So 1. 12. Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná sobotní památka Panny Marie. L. b.: bílá
Ne 2. 12. 1. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. Adventní. L. b.: fialová, první
díl breviáře, žaltář 1. týdne, začíná cyklus C nedělního lekcionáře, je možné
žehnat adventní věnec
Sv. Linhart (Leonard) – připomínka 6. 11.
Narodil se do šlechtické rodiny v Galii údajně za vlády císaře Anastasia (491-518), asi
před r. 500. V chlapeckém věku přišel ke dvoru franckého krále Chlodvíka I. (+ r. 511). Zde
se mu dostalo všeobecného i křesťanského vzdělání a údajně byl pokřtěn od arcibiskupa
Remigia z Remeše. Nejspíše vlivem Remigiovy výchovy se Leonard rozhodl zaměnit službu
králi za službu Bohu. I poté se mu ještě nabízela budoucnost na biskupském stolci, ale on se
rozhodl vzdát se všech kariér a odešel do kláštera v Micy u Orleansu. Zde se stal pokorným
a zbožným benediktinem.
Na cestě bernským krajem se setkával s pohanstvím, proti kterému bojoval nezištnou
láskou k obyvatelům a mnohé nadchl radostnou zvěstí evangelia, o němž svědčil svým
životem. Nakonec zamířil do hlubokého lesa zvaného Pauvain asi v sedmikilometrové vzdálenosti od Limoges, kde si prý bez nástrojů zbudoval prostou chýšku pod skalou.
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Ke dvěma prvním mužům, kteří se
přidali k Leonardovi, postupně přibývali další a z poustevnické osady později vyrostlo opatství. Leonard byl vůdcem poustevníků, někde je uváděn jako
opat, jinde je zdůrazněno, že jím nebyl.
Dary, které obdržel od bohatých, používal na vykupování zajatců, s nimiž
Frankové krutě nakládali.
Již dříve, snad od doby, kdy byl
u dvora, obracel se podle potřeby na
panovníky s přímluvou o propuštění
vězňů nebo zajatců. Zároveň se za ně
modlil a legenda hovoří i o tom, že nejeden propuštěný mu přišel položit pouta
s řetězem k nohám a stal se jeho učedníkem. Bývá uváděno, že se dožil vysokého věku, i to, že asi zemřel 6. 11. 559.
Je patronem sedláků, stájových
čeledínů, zámečníků, kovářů, zajatců
a je vzýván jako ochránce stájí, dobytka a koní. V našem volarském kostele
máme jeho sochu v boční kapli vlevo
od oltáře.
podle webu catholica.cz:
P. Karel Falář, Volary

1. neděle adventní 2. 12.
mše s dětmi od 9:30 h. bude obohacena roráty
v podání školních sborů prachatických ZŠ
a s žehnáním adventních věnců (věnce přineste s sebou).

Setkání s Mikulášem
na faře v Prachaticích proběhne v úterý 4. prosince.
A na co se můžete těšit?
• pro předškoláky a mladší děti legenda o sv. Mikuláši od 15.30–16.30 h.
• pro starší děti a mládež od 17.00–18.00 krátké „divadýlko“ a něco sladkého.
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Slovo vikáře
Diecézní pouť do Svaté země
Ve dnech 9. – 16. 10. 2018 se uskutečnila diecézní pouť, jejímž
cílem byla místa spojená s životem našeho Pana Ježíše, která se
od nepaměti nazývají Svatá země. Při dnešním zeměpisném rozdělení můžeme hovořit o státu Izrael a o samosprávném území
Palestiny na Západním břehu řeky Jordánu.
Kromě návštěvy míst, která jsou pro nás křesťany posvátná,
byly cílem pouti také modlitby za naši diecézi a za náš národ.
Každý z nás si do Svaté země v srdci jistě nesl také své blízké
a modlil se za ně s prosbou o Boží požehnání a pomoc.
Postupně jsme navštívili místa, kde se odehrály události, o kterých čteme v Písmu sv. Není možné pouť uskutečnit zcela chronologicky podle života Ježíše Krista, takže jsme to měli trochu na přeskáčku, ale navštívili jsme vše
podstatné. Já se nyní nebudu držet přesně programu pouti, ale spíše běhu Ježíšova života.
V Nazaretu jsme v největším chrámu ve Svaté zemi spolu s Pannou Marií přijali zvěst
o početí Mesiáše a mohli jsme vidět vykopávky skromných příbytků z Ježíšovy doby. V jednom z nich pod kostelem sv. Josefa se nachází příbytek, který je podle tradice domem sv.
Rodiny. Zde Ježíš prožil velkou část svého života až do doby veřejného působení.
V Betlémě jsme v chrámu Narození, který je pro změnu nejstarším zachovaným chrámem, mohli meditovat o Ježíšově narození a dotknout se stříbrné hvězdy, která je podle
tradice právě na místě, kde se Boží Syn narodil jako člověk. Museli jsme si však předtím
vystát dlouhou a únavnou frontu.
Dalšími místy naší pouti byla řeka Jordán na místě, kde kázal Jan Křtitel a kde byl od
něj pokřtěn také Kristus. Zde jsme při mši sv. obnovili své křestní vyznání víry a byli jsme
pokropeni vodou posvátného Jordánu. Někteří se do jeho vod alespoň částečně ponořili
a všichni jsme si připomněli význam křtu a pokání.
Náš Pán se pak odebral na poušť pravděpodobně na Horu pokušení, kterou jsme si mohli
prohlédnout při návštěvě Jericha, nejstaršího města na světě.
Nemohli jsme vynechat Horu blahoslavenství, kde Pán Ježíš hlásal zástupům to nejdůležitější ze svého učení. Okolí tohoto chrámu působí dojmem krásné rajské zahrady a je tak
v ostrém kontrastu s přírodou země, která je většinou vyprahlou pouští.
V Káně Galilejské jsme si připomněli svatbu, na kterou byl pozván také Ježíš a jeho učedníci a kde významnou roli hrála Ježíšova Matka Maria. Na tomto místě naše manželské
páry vykonaly obnovu manželských slibů a znovu si slíbily lásku, úctu a věrnost a přijaly
biskupské požehnání pro další léta společného života.
Dalšími místy naší pouti byla hora Tábor, kde byl Pán Ježíš před svými učedníky proměněn a rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem, Betánie, bydliště Ježíšových přátel Marty, Marie
a Lazara, a ještě řada dalších míst spojených s Kristovým působením.
Vrcholem každé pouti do Izraele je návštěva posvátného města Jeruzaléma. Zvláštním místem je Zeď nářků (Západní zeď), která je zbytkem židovského chrámu z dob krále
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Heroda, do kterého se chodil modlit také Pán Ježíš, a která je nejposvátnějším místem židovského náboženství.
Pro nás křesťany je pak Jeruzalém především místem, kde Pán
Ježíš při svých posledních pozemských Velikonocích vjel slavně do
města, kde na Olivové hoře naučil
učedníky modlitbu Otče náš, zaplakal nad městem, které nepoznalo
čas Božího navštívení, kde ustano- Pohled na chrámové nádvoří skrze okno kostela „Domivil svátost Eucharistie při Poslední nus flevit“ (Pán zaplakal nad Jeruzalémem)
večeři, kde se na úpatí Olivové hory
v Getsemanské zahradě potil krví a rozhodl se skrze své utrpení zcela naplnit Boží vůli.
Všechna tato místa jsme také navštívili a prošli jsme rovněž Křížovou cestu, která vede
povětšinou arabským tržištěm a je tak velkou zkouškou schopnosti se soustředit. Tato
schopnost byla potřebná také na nejposvátnějším místě nás křesťanů, jímž je chrám Božího hrobu a Zmrtvýchvstání Páně. Pro individuální uctění míst ukřižování a pohřbení bylo
potřeba si vystát několikahodinové fronty a ruch na posvátných místech byl na hranici
únosnosti.
Obrovské množství poutníků z celého světa na všech poutních místech Svaté země bylo
na jednu stranu povzbudivé, protože ukazuje velký zájem o návštěvu svatých míst, zároveň
však bylo i negativem, protože bylo velmi náročné si najít chvilku a místo na klidnou soustředěnou modlitbu. Hovoří se o tom, že co do počtu poutníků bude letošní rok rekordní
a Svatou zemi navštíví přes 10 milionů lidí.
Kromě poutních míst jsme navštívili a prohlédli si také některé přírodní zajímavosti.
Mezi ty nejpůsobivější patřila Judská poušť, dále pak Mrtvé moře, v němž se většina z nás
vykoupala a vyzkoušela léčivé účinky jeho pověstného bahna. Nezapomenutelným zážitkem bylo také Galilejské jezero a plavba lodí po něm, při níž jsme se mohli naučit jeden
z židovských skupinových tanců.
Jsem moc rád, že se nás z prachatické farnosti této pouti zúčastnila pěkná skupina 16
lidí, což bylo daleko nejvíce ze všech farností a včetně dalších deseti účastníků z vikariátu
jsme byli také nejpočetněji zastoupený vikariát. Naše vikariátní kněžstvo jsme zastupovali
spolu s P. Pavlem Liškou, zkušeným poutníkem do Svaté země. Prachatická farnost také
zajistila ministranty a hudební doprovod mší svatých.
Celkově se naší diecézní pouti zúčastnilo 110 lidí včetně 10 kněží a pouť vedl diecézní
biskup Vlastimil Kročil. Duchovnímu prožitku a zklidnění hodně přispívala každodenní
mše sv., kterou jsme sloužili vždy na některém z posvátných míst.
Jsem přesvědčen, že i přes náročnost některých chvil a situací se tato pouť hluboce
zapíše do srdcí a myslí všech účastníků a bude přinášet dlouhodobé ovoce požehnání pro
naše farnosti a rodiny.
P. Petr
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Life update
Dar svobody
Žijeme v době svobody, a přesto se mi někdy zdá, jako bychom ani o svobodu nestáli.
V dnešní době je zvláštní trend. Snažíme se díky Facebooku a jiným sociálním sítím o sobě
sdílet všechno – sdílet své pocity, zážitky, místa, která jsme navštívili, soukromé či rodinné
fotografie. V době komunismu se lidé báli, že je někdo sleduje a ví o nich všechno. Dneska
je doba, že na sebe řekneme všechno sami – chceme vše sdílet. Zapomínáme ale už na to,
že všechno, co na internet nahrajeme a nasdílíme, není nějak skvěle chráněno a k našim
soukromým věcem se dostane kdekdo.
Přijde mi také, že Facebook člověka často svazuje. Má pocit, že musí být pořád v obraze,
a tak když přijde domů, tak se musí hlavně podívat na to, co je u koho nového, aby mu
něco neušlo. Nebo kde je jaká akce, co se kde děje a tak. Tahle závislost by se dala klidně
nazvat závislostí na informacích. Dneska je spousta lidí závislých na informacích. Musím
být informovaný, o všem vědět, nesmí mi nic uniknout. Jak u přátel, tak ve světě. Proto
musím projet internet a Facebook, abych byl v obraze.
Já jsem si skoro před rokem Facebook smazal a cítím se mnohem svobodnější než předtím, nikdy za celou tu dobu mi nechyběl. Když chci popřát někomu k narozeninám, tak
popřeji jen tomu, na koho myslím a na koho nezapomenu. Ne falešně každému, kdo mi ten
den vyskočí, že má narozeniny. Když si chci s někým popovídat a dozvědět se o něm něco
nového, tak se s ním musím setkat a zeptat se ho osobně.
S narůstajícím počtem technologií a všech možných vymožeností, které nám „usnadňují“ život, se stáváme čím dál více na nich závislými. Sám to vidím na sobě, že když si
ráno doma zapomenu mobil a jsem celý den bez něj, jak jsem z toho celý nervózní, že mi
pořád něco chybí. To samé u počítače. Vydržet několik dní bez něj se zdá už obtížný úkol
a leckdo s tím má problém.
O moderních technologiích či současných závislostech bych mohl psát pořád dokola
a nebylo by to nic nového. Každý to známe, kdo se mezi nimi pohybujeme. Žijeme sice v době svobody, ale možná více než dříve, v době komunismu, bychom si měli bránit a hlídat svoji svobodu vlastní, svoji
nezávislost. Myslet na to, zda jsem ještě nezávislý, zda si uchovávám
svoji svobodu. S tím také souvisí otázka zmanipulovatelnosti. Nenechat se denně manipulovat názory z televize či rádia, snažit se
zachovat si svůj vlastní úsudek a nechovat se jako stádo, které
všemu věří.
Dar svobody je hodně křehký. „Vy jste byli povoláni ke
svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ (Gal 5,13) Byli
jsme povoláni ke svobodě, važme si tedy tohoto
daru a chraňme si jej. Zůstat sám svobodným,
abych pak mohl být k dispozici druhým…
Petr Šrámek
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Svědectví radosti
Na otázku „Jak se máte“ se dá odpovědět různě. Jednou
z originálních odpovědí, kterou použil jeden moudrý muž, bylo
„Mám se lépe, než si zasloužím.“ Dostal jsem vzácnou nezaslouženou možnost putovat do Libanonu v září letošního roku.
Pokud chcete, rád se s vámi rozdělím o pár momentů, které
jsme zažili s o. Jiřím Kalašem a dalšími poutníky z Itálie, které
jsem předtím neznal.
Každý měsíc se koná v klášteře Annaya, kde je pohřbený
sv. Charbel (1828-1898), velké procesí s nejsvětější svátostí.
Vychází se od poustevny, kde sv. Charbel prožil posledních 23
let života coby poustevník. Řeholnice, která nás provázela, nás
připravovala na to, že tam bude hodně lidí, ale několikatisícové procesí mladých i starších lidí bylo úchvatným svědectvím.
Zvlášť když jsme se zaposlouchali do modlitby růžence v arabštině a věděli, že nás spojuje stejná víra… Díky sv. Charbeli za
tvou poctivost a příklad askeze.
Jedním z našich spolupoutníků byl don Alessandro, kněz ze Sardinie, který byl na
vozíčku kvůli své pokročilé roztroušené skleróze. Bylo mu ani ne 50 let a vidět, s jakou
odevzdaností si nechává sloužit od druhých a jak se modlí a adoruje, bylo nesmírně povzbudivé. V Bavorově máme podobně vzácného kněze, P. Mirka Nikolu, který je navzdory své
obrně zářivým příkladem šťastného služebníka Božího. Díky, padre Alessandro a otče Mirku!
Po návratu do Itálie jsme sami s otcem Jiřím jeli autem k Marie Goretti a k Padre Piovi.
Nemalé zklamání ze San Giovanni Rotondo, kde je prazvláštní megalomanská bazilika
se svatostánkem odsunutým a dobře maskovaným, bylo úžasné spočinout na prastarém
poutním místě na Monte Sant Angelo, kde je veliká úcta k Archandělu Michaelovi, který
se zde zjevil na konci 5. století. Přestože zde zrovna začínala pouť (28. 9. večer), umožnili
nám zde sloužit mši svatou a v poutnickém domě byl zrovna poslední volný pokoj, pro nás.
Díky, archanděli Michaeli!
Bylo mým velkým snem sloužit mši svatou u hrobu sv. Dominika – kazatele, který je
patronem mého patrona. Neměli jsme nic domluveného, ale večer téměř v 19 hodin večer
mi umožnili slavit nejsvětější oběť u hrobu tohoto velkého světce a ctitele Matky Boží.
Díky sv. Dominiku!
Poté jsme neměli kde nocovat, bylo téměř 21 hodin. Pater Jiří si vzpomněl, že jeho přátelé, manželé Daňkovi, mají nedaleko Lago di Garda (což je takové „italské Lipno“) volný byt.
Nejen že nám vzali telefon, ale řekli, že před 10 minutami sem dorazili a že můžeme přijet
i my na noc. Tím nám bylo umožněno hned druhý den ráno navštívit nedaleké mariánské
Fontanelle u Montichiari, kde je ctěná Panna Maria jako Rosa Mystica. Zde musím říci,
že po celou pouť o. Jiří měl u sebe malou kapesní sošku této Madony, Rosy Mystica. Ona
má na prsou tři růže: bílá = modlitba, červená = oběť, žlutá = pokání. Zde byl odměněn
o. Jiří za svou velikou úctu k Matce Boží. Díky, Maria – Rosa Mystica! A díky, o. Jiří, za společnou pouť. 
P. Dominik Ettler
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Svátost smíření
3. přikázání: Radost svátečního dne
Naše cesta Desaterem nás dnes přivádí k přikázání o dni odpočinku. Jeho dodržování
se zdá snadné – ale je tomu skutečně tak?
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou
práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani
ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije
v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého
dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ (Ex 20,8-11).
Tak je formulován text 3. přikázání ve zprávě o uzavření smlouvy Hospodina s jeho lidem
na Sinaji. Požadavek odpočinku sedmého dne je zdůvodněn Božím jednáním při stvoření
světa, jeho příkladem: jak jednal Bůh, tak jednej i ty, jeho obraz. Jde v první řadě o sociální
opatření. Výslovně je řečeno, že se týká nejen svobodného Izraelity, ale i jeho rodiny a zaměstnanců, dokonce i hospodářských zvířat. Všichni mají právo na odpočinek (hebrejsky:
šabbath). Příkaz pracovat i odpočívat dostává člověk od Boha, obojí patří k sobě; práce i den
odpočinku jsou Božím darem.
Později je motivace doplněna: „ … aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou
a napřaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.“ (Dt 5,1215). Už nejen stvoření, ale i vysvobození z otroctví, Boží spásný čin, je důvodem k zachování dne odpočinku. Slavením svátečního dne si má člověk připomínat, že byl stvořen
k Božímu obrazu, i to, že se ho Bůh s láskou ujal v jeho bídě a ponížení, a děkovat mu. Má
si uvědomit, že práce není jedinou náplní jeho života, že jeho poslání je vyšší: chválit Boha
a radovat se ze společenství s ním. „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se
z něho.“ (tj. z Hospodina!) – vybízí žalmista v Žl 118,24.
Vlivem úzkoprsého zákonického smýšlení převážil časem negativní požadavek pracovního klidu nad prožíváním radosti ze společenství s Hospodinem. Množství jednotlivých
zákazů vedlo k tomu, že se sváteční klid stal samoúčelným a byl pro lidi víc břemenem
než osvobozením. V době makabejské (2. stol. př. Kr.) ho některé skupiny zachovávaly tak
přísně, že se nechaly raději bez odporu zabít nepřítelem, než by bojem znesvětily sobotu
(srv. např. 1Mak 2,37n). Texty, nalezené po 2. světové válce v Kumránu u Mrtvého moře,
dosvědčují, že mezi práce ve svátek zapovězené patřila i pomoc bližnímu, když spadl do
jámy. Lékař směl nemocnému pomoci jen v nebezpečí smrti.
Ježíš se takovému pojetí staví na odpor. Přílišné zdůrazňování vnějších projevů považuje za překrucování Boží vůle. Příkaz o svátečním dnu chápe jako pozitivní, k dobru
člověka: „Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, nebo zabít?“ (Mk 3,4). Často
přestupuje dobová ustanovení a zvyklosti, aby lidem pomohl: uzdravuje, vyhání zlé duchy,
dovoluje učedníkům, aby si cestou utrhli pár klasů. A když mu to farizeové vyčítají, namítá:
„Sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu!“ (Mk 2,27). V očích představitelů národa se stává
rebelem, narušitelem veřejného pořádku, a to je vede neodvratně k rozhodnutí se ho zbavit.
Na Ježíšovo chování se odvolávala i mladá církev, když pomalu upouštěla od dodržování
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soboty. První křesťanská obec v Jeruzalémě zpočátku
ještě zachovávala předpisy o sobotě a ostatní židovské
zvyky, ale v nově vznikajících církevních obcích v Malé
Asii a v Řecku už sv. Pavel k tomu křesťany obrácené
z pohanství nenutil. Určil k bohoslužbě první den v týdnu (srv. např. Sk 20,7), den, na jehož úsvitě Ježíš vstal
z mrtvých. Učil je, že Pán je živý uprostřed nich, když
jsou shromážděni v jeho jménu, společně se modlí a slaví
eucharistii. V popředí nestál pracovní klid, ale posvěcení
tohoto dne a tím celého týdne společným slavením eucharistie, při kterém se společenství
proměňuje v nové stvoření, v nový Boží lid, v tajemné tělo Kristovo.
Podněty k výchově svědomí:
Vykonávám náležitě své povolání? Vidím ve své činnosti společensky významný úkol,
Boží příkaz, nebo je to pro mě jen zdroj výdělku či nutné zlo?
Nevyhýbám se povinné práci a závazkům, které s ní souvisejí?
Snažím se o dobrou, solidní práci, jak se ode mě právem očekává?
Nepracuji jen pro zisk nebo ze ctižádosti?
Nevěnuji se své práci tak, že už nemám smysl ani čas pro jiné závazky a hodnoty?
Nevyužívám bez výčitek obětavost a dobrotu druhých pro své osobní zájmy a úkoly?
Je pro mě a pro členy mé rodiny neděle opravdu dnem volna, oddychu a zotavení?
Nepřetěžuji a neobtěžuji svým nedělním programem jiné lidí? Manželku (manžela),
děti, rodiče, přátele, sám sebe?
Zbude mi na konci týdne nebo v neděli čas na zamyšlení, co jsem dělal uplynulý týden,
na plánování příštího týdne, na smysl mé práce a život pro Boha?
Vyjadřuji svou víru v neděli živou účastí na bohoslužbě ve společenství obce křesťanů?
Může obec věřících počítat se mnou a s mou pomocí?
Jak přispívám osobní činností k tomu, aby bohoslužba byla důstojná a oslovovala přítomné?
Nebo patřím k okrajovým křesťanům, kteří v neděli bohoslužbu jen povinně přečkají?
Dávám těm, kdo ke mně mají bližší vztah (dětem, přátelům) náležité podněty k správnému uspořádání neděle a k účasti na bohoslužbě?
Má nedělní slavení eucharistie vliv také na můj život a jednání v následujícím týdnu?
Jak se slaví neděle v naší rodině? Je to opravdu den společné radosti a pospolitosti?
Nebo se rodina rozejde, protože každý si jde svou cestou?
Dojde při různých zájmech jednotlivých členů rodiny k dohodě, která je únosná pro
všechny?
Nebo máme v neděli dlouhou chvíli – z nedostatku vlastní iniciativy a láskyplného zájmu?
Pamatuji v neděli také na staré a trpící lidi v naší obci nebo farním společenství?
Udělali jsme už někomu radost tím, že jsme ho v neděli nebo ve svátek pozvali k jídlu?
K tématu slavení neděle se vrátíme znovu v příštím čísle a podíváme se na ně ve světle apoštolského listu sv. Jana Pavla II. Dies Domini – o svěcení dne Páně.
P. Pavel Liška
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Aktuálně
300. výročí obnovy farnosti
u sv. Vojtěcha ve Lštění
V roce osudových osmiček si významné kulaté výročí jednoho ze základních milníků
svých dějin připomíná farnost u sv. Vojtěcha ve Lštění.
Nejstarší doposud známá zmínka o její existenci pochází z roku 1352. K roku 1367
se vztahuje nejstarší záznam o výměně duchovních. Patronát tehdy vykonávala drobná
šlechta z Libotyně. Po většinu novověku byl poté spojen s držbou panství resp. velkostatku
Vimperk. Pro předěl pozdního středověku a raného novověku se však nedostává dokladů
o tom, že by farnost měla svého vlastního duchovního pastýře. Ojedinělý dokument o přechodu zdejšího duchovního na jinou faru je z roku 1618. Nelze ani opomenout přítomnost
nekatolických poustevníků během 16. století.
Osada svatovojtěšská i sousední hoštická podobného osudu se ne vždy uváděly v soupisech pro pobělohorskou obnovu katolické farní sítě. Po několik desetiletí nebyly nikam
nastálo přikázány ke správě. Osadníci si v několika termínech do roka zvali kněze k bohoslužbám, které i proto dostávaly podobu poutí. Farnosti jako takové ovšem nezanikly.
Zachován zůstal kostel s křtitelnicí i právem pohřbívání a též vymezená farní osada, svatovojtěšská od nejstarších popisů stejného územního rozsahu až dodnes. Také vlastní hmotné zázemí, ač zpravidla
jako vlastnictví záduší čili kostela.
V letech 1655 až 1666 docházel k sv. Vojtěchu farář
z Bohumilic. Trvalejší řešení přineslo přidělení obou osad
duchovní správě ve Vimperku (1669). Měly zvláštní postavení tzv. kaplí s lidem, neboť se v nich nekonaly pravidelné bohoslužby a duchovní správce odtud nedostával
pevné stálé platy, nýbrž pouze odměny za úkony. Péči
vimperského faráře tak bylo svěřeno velmi rozsáhlé území, dosahující až k zemské hranici. Vedle přirozeného nárůstu počtu obyvatel ve vnitrozemí osídlení postupovalo
do vzdálenějších šumavských hvozdů. Mnohaletá jednání
vedla v první třetině 18. století ke zřízení kaplanství ve
Vimperku (1731) a nového příhraničního obvodu farní
správy se střediskem v Horní Vltavici (1724/1728).
Jako první se podařilo oddělit obě vzdálené, jazykově
české osady a zajistit jim vlastního duchovního pečovatele. Rozhodující podnět přinesla hospodářská visitace
panství Vimperk vrchním hejtmanem domény knížete
z Eggenberka v květnu 1704. Vypracován byl projekt
hmotného zabezpečení budoucího svatovojtěšského faráře. Jelikož znamenal trvalé zatížení farníků obou osad
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včetně těch, kteří nebyli poddanými eggenberského panství Vimperk, vyjednávalo se se
správami příslušných
panství, aby jejich
vrchnosti mohly udělit
nezbytný souhlas. Pevně stanovené odvody od farníků převážně naturální (desátky aj.) ani
s přídavkem od místní vrchnosti (příděl piva) ovšem nestačily.
Výhodou se ukázal býti rozkvět oblíbeného poutního místa, díky němuž se přes určité
investice podařilo při záduší kostela sv. Vojtěcha nahospodařit dosti značné částky, půjčované pod úrok. Z nich se natrvalo vyčlenilo 3 000 zl., z nichž plynoucí úrok ve výši 150
zl. tvořil plnou polovinu tzv. kanonické porce, tj. nutného minima zajištění samostatného
faráře. Každoročně dostával ze svatovojtěšského zádušního lesa 40 sáhů dřeva, od kostela
hoštického 15 zl. a od obou záduší příspěvky na pohoštění při poutích. Teprve až když
poslední z pánů udělil své svolení, mohlo počátkem roku 1715 započít posuzovací řízení
u arcibiskupské konsistoře v Praze, která na místo vyslala dvě komise. Na žádost patronátu
byly obě odstupované osady nově nastupujícímu vimperskému faráři roku 1716 přiděleny
pouze k dočasné správě, do dalšího rozhodnutí.
Po všech nutných projednáních vydala ovdovělá kněžna Marie Arnoštka z Eggenberka jakožto majitelka panství Vimperk a patronka kostela dne 5. listopadu 1718 ve Vídni
zřizovací listinu (erekční instrument) obnovy samostatné fary u sv. Vojtěcha ve Lštění
s přičleněnou osadou kostela sv. Filipa a Jakuba v (Šumavských) Hošticích. Právní dokument definoval rozsah obou farních osad, navázání patronátu na majitele panství Vimperk
a hmotné zajištění faráře. Arcibiskupská konsistoř ho potvrdila 14. ledna 1719. Po vyřízení
náležitostí též u světské instance nabyl platnosti vkladem do desk zemských až 3. července
1720. Teprve poté mohla arcibiskupská konsistoř 9. července za faráře ustanovit P. Jiřího
Pauknera, kterého jí navrhl dědic zesnulé vydavatelky listiny kníže Adam František ze
Schwarzenberka. Své místo nastoupil 20. července a 17. října 1720 byl slavnostně instalován. O hoštickou osadu se jeho nástupci starali až do roku 1787, kdy dostala vlastního
duchovního pastýře.
K procesu právní a hospodářské obnovy se vázala druhá velká vlna barokního budování areálu posvátného středu farnosti (k první viz JP č. 10/2017 – 2018). Kromě oprav
a dovybavování kostela pro pravidelný farní provoz ji představovala zejména novostavba
fary s hospodářským zázemím a zahradou (1716 – 1718, dokončena 1719), vystavěná
na zádušním pozemku, k níž mohl farář bezplatně užívat jednoho zádušního pole a louky. Během prvního desetiletí používání se napravovaly nedostatky, mj. když chyběla pec
a kotel kamnovec, chlívce či úložné prostory pro obilí, píci a slámu. Třetí velká etapa pak
téměř novostavbou farního kostela sv. Vojtěcha a pořízením nového zařízení vtiskla místu
v rozmezí 30. až 50. let 18. století podobu v mnohém dochovanou až do naší současnosti.
Od úmrtí posledního tu sídlícího dlouholetého faráře P. Josefa Lence (1938 – 1985) je
svatovojtěšská farnost již natrvalo obstarávána odjinud. Kéž na přímluvu svatého patrona
zdejší ovčinec i nadále provází pomoc a požehnání Páně!
Sp.
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Hřbitov
Židovský hřbitov ve Čkyni
V roce 2018 si připomínáme celou řadu kulatých výročí. Bohužel ta listopadová si sotva zaslouží přípitky či ohňostroj, a tak mají povětšinou jen podobu pietní vzpomínky. Nejinak je tomu
i u příležitosti výročí takzvané Křišťálové noci, protižidovského pogromu, který se odehrál v noci
z 9. na 10. listopadu 1938 v Německu, Rakousku a i v již v té době k říši připojených Sudetech.
Zabito bylo 91 Židů (údaj se v různých pramenech liší), více než tisícovka synagog byla vypálena nebo zničena, stejně tak jako více než sedm tisíc židovských obchodů. Na třicet tisíc Židů
bylo internováno v koncentračních táborech. Začala nejtemnější etapa novodobých dějin lidstva.
Přestože jsme v rubrice o šumavských a pošumavských hřbitovech doposud navštěvovali výhradně
katolické, myslím, že je na čase vypravit se i na jeden židovský. Třeba do Čkyně.
Židovský hřbitov ve Čkyni najdete jižně od obce, kousek od vlakového nádraží, po pravé straně jak železniční tratě, tak i silnice do Hradčan. Zřízen byl v závěru 17. století.
Nejstarší dochované náhrobní kameny nesou letopočet 1685 a 1686, nejmladší je z roku
1931. Nicméně když byl hřbitov v devadesátých letech minulého století opravován, byla
objevena poničená náhrobní deska nesoucí jméno Terezie Adlerová a letopočet 1942. Kde
však bylo její původní místo, nevíme. Hřbitov má rozlohu přibližně dva tisíce čtverečních
metrů a najdete na něm bezmála čtyři sta náhrobků. Jak barokních, tak klasicistních či
novodobých, a přestože náhrobky v dětském oddělení, které se nachází při západní části
hřbitovní zdi, jsou orientovány na východ, většina ostatních má orientaci opačnou, tedy
směřuje k márnici na západě.
Pokaždé, když navštívím židovský hřbitov, sesype se na mě směsice různých pocitů.
Jednak je to pocit viny. Tak nějak cítím spoluodpovědnost za to, co si tento národ musel
prožít. A i když jsem se na tom nikterak nepodílel, ten pocit tu je. Pocit kolektivní viny.
A tak pokaždé prosím za odpuštění. Pak je tu intenzivní vnímání dějin. No a v neposlední
řadě pociťuji závan tajemna až magična, což způsobuje skutečnost, že nápisům a ornamentům, kterými jsou náhrobky posety, nerozumím. A tak se jim alespoň porozumět pokouším.
Židovskému náhrobku, stéle, Židé říkají maceva a většinou nese jméno zesnulého, jméno jeho
otce a v případě vdaných žen jméno manžela. Následuje den úmrtí, někdy i datum pohřbu a povolání. Avšak sami asi z vlastní zkušenosti víte, že
stély jsou často popsány od shora až dolů. Tím
nejobsažnějším je totiž epitaf, který vyjadřuje
smutek a zároveň děkuje a opěvuje za vše dobré
a významné, co zesnulý za svého života vykonal.
Židé totiž ctili starozákonní příkaz „Neučiníš
sobě obrazu“, proto na náhrobcích nenajdete lidské tváře či dokonce portréty. Nahrazují je symboly, které vykreslovaly jména, profese i vlastnosti.
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Vinný hrozen nebo piniová šiška znamenají píli
a plodnost, žehnající ruce znamenaly, že v hrobě
leží někdo, kdo pocházel z kmene Kohenů, který
vzešel z kněžského rodu Aronů. Konvice zase říkala, že mrtvý byl z kmene Levi, z něhož pocházeli
v biblických dobách chrámoví služebníci. A koruna
na náhrobku náležela muži, který byl znalý písma,
nejspíše tedy nějakému mudrci nebo rabínovi.
Uvidíte-li lva, pak jste u hrobu nějakého Löwa, Leba nebo Jehudy. Jelen patřil člověku
s příjmením Hirsch, vlk zase nějakému Wolfovi a liška Fuchsovi. A kapři či jiné ryby upomínají Karpa, Fischela nebo Fischmana. Na některých hrobech si zase lze všimnout scény
z Ráje, která naznačovala, že pod náhrobkem leží žena jménem Eva. Nůžky vás upozorní,
že tady sní svůj věčný sen nějaký krejčí, pinzeta připomíná lékaře, hmoždíř s paličkou lékárníka, housle hudebníka a kniha tiskaře nebo předčitatele modliteb.
Asi nejznámějším jménem, které se na čkyňském hřbitově nachází je Chaja Fantes, která
zemřela v roce 1828. Nevynikala bohatstvím, ani se nijak politicky či společensky významně neprojevovala. Avšak inspirovala Josefa Lávičku k sepsání romaneta Staník a Chaja,
které vyšlo v roce 2016. Obyčejná stela s neobyčejně poetickým nápisem, v originále samozřejmě hebrejsky:
Přímořská lilie s vůní nad všechny balzámy
opadla v plném květu, urvána v své křehké jarosti,
vrchol nádhery pro jejího milovaného...
Náhrobky mají rozličné tvary a víceméně tradiční podobu, dva se však zcela vymykají.
U horní zdi je hrob, který jako jediný na hřbitově chrání vysoká kovaná mříž. Je zde pochován Josef Horner, ani ne osmnáctiletý student vyššího gymnázia v Českých Budějovicích.
Zemřel v roce 1879 na ochrnutí plic.
Druhý náhrobek, který sotva přehlédnete, se nachází nedaleko předchozího. Minout
jej nemůžete již jen proto, že je růžový a pak stojí osamocen mimo řady. Takže vám bude
překážet v cestě. Ještě relativně nedávno to byl bezejmenný náhrobek, neboť deska ležela
zapomenuta v samém rohu dětského oddělení. Dnes je již opět na své místě, a tak víme,
že je zde pohřben Mathes Mendel Bloch (1778-1850), rabín, mohel (tedy obřezávač) a oddávající v době, kdy byla postavena nová synagoga (1828). Byl otcem tří synů a dvou dcer
a přímým předkem E. Randola Schoenberga, úspěšného kalifornského právníka a obhájce
obětí holokaustu. Možná vám to jméno nic neřekne, ale třeba si vzpomenete na film Dáma
ve zlatém s Ryanem Reynoldsem v roli mladičkého právníka. Onen film totiž zpracoval
nejznámější Schoenbergovu kauzu, kterou bylo navrácení pětice Klimtových obrazů jedné
z obětí holokaustu.
V nádherném podzimním odpoledni jsem procházel hřbitov a snažil se alespoň něco
vyčíst ze zde stojících náhrobků. Tu znamení, tu jméno či místo, odkud nebožtík pocházel.
Vimperk, Čkyně, Šumavské Hoštice i Zdíkov. Někde se objevil nápis německý, jinde dokonce český. Ale nejvíc mě zarazil hrob, který popírá to, co jsem napsal výše, a je to až tak
patrné, že jej, i přes jeho obyčejný tvar, nemůžete přehlédnout. Na stéle tradičního tvaru
nad hebrejským nápisem se nachází portrét nebožtíka.
JP
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Aktuálně
Vzpomínáme – dušičkový čas…
První listopadové dny našly v kalendáři významné místo. Jsou to dny slavnostní, uctíváme památku Všech svatých a vzpomínáme na všechny zemřelé. Tradice výzdoby hrobů
je ve všech krajích. Není na ni zapomenuto ani v koutech Šumavy. Tak jako každoročně
v dušičkovém čase jsem se vypravila na hřbitov za svými nejbližšími, kamarády a přáteli,
abych rozžehnutím svíčky a položením věnečků uctila jejich památku.
Nejen tam, ale i do různých koutů Šumavy k námi obnoveným křížkům jsem se rozjela
dát dušičkovou výzdobu. Vlastnoručně vytvořené věnečky ze zelených větviček smrku, jedle a túje přizdobené květinou. Výzdoba i dříve byla skromná, prostá. Věnečky se vytvářely
z dostupných a stále zelených keříčků, např. brusinky, přizdobily se květinami z barevného
krepového papíru.
Dušičkový čas bývá krásný svou výzdobou hřbitovů, ale i smutný, naplněný nostalgií sychravého podzimního počasí. V podvečer je hřbitov osvícen tisíci svíček. Blikajících
světýlek je snad ještě více, než je uloženo v mých vzpomínkách. Světlo svíček mělo v tradici
svátku zesnulých symbol života. I my doma jsme v tento den rozžehli voskové svíce za
zemřelé, jejichž hroby nebyly dostupné. Moji prarodiče zemřeli v cizině, původem Němci,
byli odsunuti daleko od nás, a tak jsme jejich památku uctívali doma. Tak jako dříve, i dnes
se modlíme za duše, na které nikdo nevzpomíná, ale i za Ty, co prožívají hodiny nejtěžší,
umírají a odchází navždy. Já i má rodina letos prožíváme velký smutek, neboť odešla navždy
má milovaná sestřička. S bolestí v srdci budeme vzpomínat a rozsvěcovat svíčku i za ni,
budeme vědět, že ve vzpomínce ožívá a stojí vedle nás, jak tomu bývalo dříve.
Moje babička tradičně pekla dušičky, tak tomu říkávala, byly to věnečky, srdíčka z kynutého těsta. Jako malá jsem dušičkový čas vnímala jako něco tajuplného, vše se mísilo
s pohádkovým strachem a smutkem. Tehdy jsem o svých zemřelých věděla jen z vyprávění.
Smrt mi připadala hodně vzdálená. S přibývajícím věkem je to jiné. Na hřbitov vstupuji
železnými vrátky, jsem pohlcena vzpomínkami na své nejbližší. Vzpomínám na život prožitý v jejich kruhu a v duchu s nimi rozmlouvám. Prožívám ale i radost, že se s nimi mohu
v modlitbě spojit. Vidím jejich tvář i úsměv, na který se nedá zapomenout…
Začíná měsíc listopad, tu a tam mlhy halí do závoje krajinu, která je připravena ke spánku, aby zjara nabrala sílu pro nový život. Nám lidem to však dopřáno není. Odejdeme ze
světa a již se nevracíme, leda ve vzpomínkách těch, co zde zůstávají až do doby, než přijde
jejich čas… Je dobré si v těchto dnech uvědomit, jak zdánlivě jsou malé naše každodenní
starosti ve srovnání s odchodem milovaného člověka na věčnost.
Hřbitov u nás ve Zdíkovci bývá řádně uklizen od spadaného listí nejen v uličkách, ale
i na hrobech, které již nikomu nepatří, jsou zapomenuty. Na každém hrobu hoří svíčky,
plápolají směrem, kam větřík zafouká.
Dušičkový čas, posvátné ticho kolem nás,
V duši mám smutek i smíření,
stojím tiše, vzpomínám,
chladný vítr chladí mou tvář
zapaluji svíce, věneček z větviček
a tiše šeptá „neplač“
smrkových pokládám.
až přijde Tvůj čas, znovu se setkáš se svými...
Milli Hojdekrová
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Šumavské madony
Rodina a život Panny Marie
V minulém čísle jsme se již zmínili o svátku, který se slaví dne 21. listopadu – památka
zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Jedná se o jeden z příběhů Mariina života, který
bychom jen částečně našli v evangeliu Lukášově. Nový zákon se kromě jiných částí skládá
ze čtyř evangelií – Matoušova, Markova, Lukášova a Janova. Všechna čtyři jsou zaměřena
hlavně na život a smrt Ježíše Krista. Vedle těchto evangelií se však zachovaly a nadále byly
objevovány písemné památky nazývané apokryfy a další zlomky psané v řečtině, hebrejštině a jiných pradávných jazycích – hanlivě nazývané podvrhy. Rozlišují se tak oficiální
kanonická evangelia a evangelia nezařazená do Nového Zákona. Rodokmen Mariina muže
Josefa vypočítává evangelium sv. Matouše a v jeho počátcích se zmiňuje o Abrahámovi,
králi Davidovi a jeho synu Šalamounovi.
O Mariině životě a jejím rodu nejobsáhleji vypovídá tzv. Jakubovo evangelium, označované také jako protoevangelium, jehož autorství je připisováno sv. Jakubu Menšímu. Jakub
vypravuje o rodičích Mariiných, zejména její matce Anně. Anna se narodila patrně v Galilei
nebo Jeruzalémě a jejím manželem byl Jáchym. Byli již v pokročilém věku a neměli ani jednoho potomka. Anna byla zoufalá a srovnávala se se zvířaty a rostlinami, kteří všichni rodili
své potomstvo, a jen ona zůstávala neplodná. V pláči pronesla tato slova: „Bože můj, kdo je
mi podoben? Ani ta země není mi podobna, i země přináší ve svůj čas plody a vzdává Ti díky, Pane.“
V zahradě se jí zjevil Boží posel a pravil: „Anno, Pán vyslyšel Tvoji prosbu, počneš a porodíš dítě.“ Jáchym byl již řadu měsíců se svými stády v horách, a když se vrátil, viděl, že jeho
žena je těhotná. Byl tím zneklidněn, ale ve spánku se mu zjevil anděl a sdělil mu, že Anna
počala z Boží vůle a její dítě bude vyvoleným.
O narozenou dcerušku Marii se oba rodiče pečlivě starali a zaslíbili ji chrámu. Ve třech letech
byla odvedena do jeruzalémského chrámu, kde
byla vychovávána a získala vzdělání v biblické
starozákonní literatuře a zpěvu žalmů.
Svátek Zasvěcení se slaví pod názvem Vstup
Matky Boží do chrámu. V jeho blízkosti byl
v roce 543 postaven a vysvěcen mariánský
chrám na místě tradičně považovaném za rodný dům Mariiny matky Anny. Svátek se slavil
hlavně na Východě, ale časem se dostal i do západní církve. Papež Řehoř XI. a jeho následník
Sixtus IV. potvrdili svátek nazvaný Zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě (21.10.).
Marie vyrůstala v chrámu a podle Jakubova
evangelia rostla jako holubice a přijímala potravu
od anděla. Když jí bylo dvanáct let, kněží ji prohlásili za dospělou. Svolali všechny svobodné
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muže, nakázali, že si mají vzít své hole a čekat na
znamení, komu bude Marie svěřena. Do chrámu
se dostavil také Josef, byl však již v letech a měl
syny. Na rozdíl od ostatních mužů, kterým se žádné znamení neukázalo, z jeho hole vyletěla holubice a vzlétla mu nad hlavu. Josef tedy vzal Marii
do svého domu, aby se o ni mohl starat. Marie se
věnovala domácím pracím a jednou, když šla ke
studni pro vodu, uslyšela hlas: „Buď zdráva, Ty,
jíž dal Pán svoji milost.“ Anděl, který se jí zjevil, jí
zvěstoval narození syna. Již ve starém proroctví
Izaiášově se praví, že dívka z Davidova rodu přivede na svět syna.
Marie pak šla navštívit Alžbětu, která podobně
jako Anna byla již ve věku, kdy nedoufala v narození dítěte. Marie se k ní obrátila s chvalozpěvem, který v latinském překladu zní: Magnificat anima mea Dominum… (Duše má velebí
Hospodina…) Text této písně zaznamenal Lukáš ve svém novozákonním evangeliu (Lk
1, 46). Tento hymnus se stal inspirací pro mnohé hudební skladatele, například Claudia
Monteverdiho (1567–1643) nebo Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750).
V pošumavské oblasti bychom našli řadu kostelů a kaplí připomínajících události Mariina života, ale také tradici svaté Anny, její matky. Ve Vimperku pod zámkem je umístěna
žulová socha svaté Anny Samotřetí. Sedící Anna má na klíně svoji dceru a ta objímá malého
Ježíše. Připomeňme si Leonardův obraz se stejným námětem. Tmavý kámen má v sobě
světlé žíly a podle pověsti se jedná o rány bičem. Socha stála původně na rozcestí mimo
město a okolojedoucí vozka ji šlehl několika ranami. Na místě zůstal mrtev.
Také téma Narození Panny Marie je zobrazeno v mariologických cyklech. Snad nejčastější zobrazení je scéna Zvěstování Panně Marii. Navštívíte-li lhenickou kapli stejného zasvěcení, uvidíte obraz, který připomíná tuto událost. Další často zobrazované téma je obraz
nebo socha Panny Marie, které oslavují kult Neposkvrněného početí – tzv. Immaculata.
Panna Marie je zobrazena stojící na zeměkouli, někdy je pod jejíma bosýma nohama i měsíc
a navíc se pod nimi svíjí had – symbol pokořeného ďábla. Takovéto sochy nebo obrazy je
možno vidět na vimperském náměstí, v kostele sv. Petra a Pavla v Prachaticích i na obrazech
v soukromém majetku.
Na závěr si pojďme vyprávět příběh jedné ze šumavských Madon. Je tomu již pár let,
kdy se ozval se žádostí o zhotovení obrazu spolek obyvatel a návštěvníků obce Nová Pec
a Želnava. Kaplička stála na půl cesty směrem k lipenské přehradě, díky péči obyvatel je
opravená, ale otázka zasvěcení byla nezodpovězena. Jaký obraz původně zdobil její výklenek? Pomoc nám poskytl kolega J. Pulkrábek, který nám poslal černobílou fotografii
kapičky s patrným obrazem Panny Marie s Ježíškem. Inspirací pak byly středověké Madony
z oblasti Šumavy a jihočeských klášterů.
V příštích článcích budeme vyprávět další příběhy Mariina života, ale také příběhy soch,
obrazů, zázračných událostí a zjevení, které se zachovaly v ústní i písemné tradici Pošumaví.
MFK
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Stalo se
Ohlédnutí za zářím ve FCH Prachatice
V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi se začátkem září konala v duchu rozloučení
s prázdninami výroba palačinek se zmrzlinou. Při motivačním programu Vítání podzimu si děti nakreslily černou tuší kmen stromu a za pomoci brčka vyfoukávaly
větvičky stromů, tato technika je velice bavila a chtějí si ji
brzy zopakovat. Koncem měsíce se děti s radostí pustily
do výroby podzimních dekorací a vyrobily několik věnců
z přírodních materiálů, které pak různě naaranžovaly po
azylovém domě. Při duchovním programu se děti dozvěděly zajímavosti o českém knížeti Václavovi.
Také v Domě
sv. Petra pro muže připravili pro uživatele sociální
služby rozloučení s létem. Tentokrát společně opékali buřty a každý z přítomných si připravil nějaké překvapení. Nejvíce zaujalo vtipné vystoupení
a dále ukázka nálezu obrovské pýchavky velké.
Dne 27.
září jsme si
v azylových
domech připomněli Den
charity. Při této příležitosti se konal Den otevřených
dveří a v obou azylových domech byly připraveny výstavy fotografií „Ze života azylového domu“.
Více informací na www.prachatice.charita.cz

J. Schwarzová, ředitelka
Čtyřnásobná radost
V sobotu 13. října se na kostel sv. Jakuba snesly
proudy Božích milostí. V kapli sv. J. N. Neumanna přijala Radomila Marie Salo inciační svátosti
(křest, biřmování a první svaté přijímání) z rukou otce Dominika. Vzápětí si se svým manželem
Serhiyem Salo slíbili lásku, úctu a věrnost před Bohem. Děkujme Pánu Bohu za Jeho milosrdenství,
modleme se za oba novomanžele a přijměme je
s láskou mezi sebe.
SV
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Vikariátní pouť rodin po židovských
stopách v regionu a další úvahy
Nedá mi to se nepodělit o radost a důstojnou
činnost farnosti a hlavně celého vikariátu. V poslední době je tolik krásných akcí, že to člověk
nemůže ani obsáhnout, a proto si vybírám akce,
které mé osobě přinesou co nejvíce vědomostí,
zkušeností a více poznávání Pána. Proto mám
velikou radost z akce první říjnové soboty naplánované ke kořenům víry ve Čkyni v synagoze.
Bylo to opravdu krásné a poučné, je třeba poděkovat asi hlavně katechetkám Lence a Markétě za krásný program. Opravdu mne udivilo, co máme ve vikariátu věřících dětí, což je
určitě světlá budoucnost naší víry. Je pravda, že v poslední době se stalo nejvíce mladých
mužů našeho vikariátu v diecézi knězi.
Bylo opravdu moc přínosné vysvětlování židovského představitele p. Müllera, který byl opravdu
vzdělaný a věci rozuměl. Bylo zajímavé, jak mladí
a hlavně děti se ho vyptávali. A i pro mne, třebaže nejsem dítě, bylo přínosné s ním diskutovat a rozjímat
a vstřebávat nové poznatky. I když jsem již navštívil
hodně synagog v různých městech, tak toto bylo nevšední. Určitě je moc dobré se vracet a znát kořeny naší společnosti v souvislosti s Bohem,
naším společným Otcem. Pro mne tento den začal nádherně ráno latinskou mší sv. v Chrobolech s otcem Dominikem, pak krásný program ve Čkyni, pokračoval návštěvou kostela
ve sv. Máří, rodišti našeho bývalého děkana P. Havrdy, a kvečeru zakončení bohoslužbou na
mém milovaném Lomečku s biskupem Malým a hezkou promluvou. Ale takto bych mohl
jmenovat spoustu dalších akcí potřebných pro evangelizaci, které zde probíhají, a nemohu
ani vynechat naše drahé sestry boromejky, které jsou požehnáním pro nás nehodné.
Ještě přidávám krátkou úvahu, o které by se dalo dlouze mluvit a diskutovat. Jen takový poznatek z mých toulek po Božích cestách a poutních mariánských místech, kde může
člověk dlouho přemýšlet a snažit se poslouchat Boha. Jen taková jedna zkušenost, že jsem
si uvědomil, jak moc musíme děkovat ženám, že je máme, poněvadž bez nich by nebylo
ani kněží, a hlavně jejich příkladná práce a zbožnost pro Pána. Je možné vidět, a to jak
v Rakousku, Německu, Francii a taktéž v Itálii, že se nejvíce zapojují do církevního života
a taktéž při bohoslužbě. Byl jsem svědkem již v mnoha kostelích, že dělají ministranty
a veškerou další duchovní činnost. I Bůh si vybral ženu, aby mu porodila syna, Boha. A ani
Kristus se nikde nevyjádřil, že by ženy nemohly vykonávat nějakou činnost. Žil ale v době,
kdy ženy neměly takové společenské postavení,
a tak si vybral muže za učedníky, aby snáze šířili
víru. Všimněte si například, že ženy sestry se nestydí nosit šat, který sděluje okolí, že jsou Boží
děti a věřící. Tak si myslím, že by i církev měla
mít trochu úcty a vážnosti k ženám. 
Josef
21

Diecézní seniorské setkání
Letos zahájilo činnost Diecézní centrum pro seniory při biskupství v Českých Budějovicích.
První akcí bylo setkání seniorů
u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů (1. 10.), které se uskutečnilo první říjnovou sobotu v klášteře na Piaristickém náměstí
v Českých Budějovicích. Setkání
mělo název „Radost ve stáří“.
Začali jsme mší svatou, kterou doprovázel na varhany regenschori při katedrále sv. Mikuláše, celebrantem byl biskup Mons.
Vlastimil Kročil. Ve svém kázání kladl velký důraz, abychom ve svých modlitbách za naše
děti a vnoučata nezapomněli i na jejich dar víry. To je velmi důležité. Po mši sv. následovala
přednáška prezidenta diecézní charity P. Stanislava Brožky na téma radosti v lidském životě,
to znamená i ve stáří. Následně jsme využili možnost volně a neformálně diskutovat s Mons.
Vlastimilem Kročilem a P. Brožkou. Za setkání s P. Brožkou jsem byla velmi ráda, naše rodiště
je téměř stejné a hovořili jsme i o charitě, v které jsem se poslední rok aktivně zapojila do práce.
Zajímavý byl i následující diskusní kroužek s P. Bohuslavem Richterem. Uvědomili jsme si,
že jsme články lidského řetězu. Tento řetěz začíná narozením a při pozemském putování
sice končí smrtí, ale i dále nás čeká něco krásného. P. Richter mluvil i o své duchovní práci
v hospici.
V čase oběda jsme se posilnili občerstvením, při kterém jsme hodně diskutovali. Poté
nás pracovnice Diecézní a Městské charity České Budějovice seznámili s problémy i úspěchy
těchto charit. Závěrem setkání jsme se modlili růženec, který jsme společně s P. Thomasem
van Zavrelem doplnili zpěvem. P. Thomas van Zavrel náš zpěv doprovázel hrou na kytaru
a krátkým slovem. Z Českých Budějovic jsem odjížděla naplněna Duchem svatým a ráda na
tento den vzpomínám. Děkuji za toto setkání a těším se na další aktivity Diecézního centra
pro seniory v Českých Budějovicích.
Jarka Vondrková
P. Pavel Šimák, bývalý kaplan
v Prachaticích a okolí, oslavil
25. výročí kněžství. Farníci z vikariátu, kteří na něj rádi vzpomínají, se připojili s blahopřáním a obdarováním. Přejeme
mu hojnost Božího požehnání do dalších let kněžské
služby.
-lh22

Pozvánky
Adventní víkend pro rodiny
Diecézní centrum pro rodinu České Budějovice zve na již tradiční adventní víkend
pro rodiny s hostem Danielem Hellerem. Víkend se koná 30. 11. – 2. 12. 2018 v Panském domě v Rožmitále pod Třemšínem, začíná večeří v 18h, končí obědem v neděli.
Čeká vás jako obvykle ticho a zastavení v kapli i na přednáškách, sdílení v osobních rozhovorech i ve společenství. Samozřejmě dodržíme v sobotu odpolední program pro celou
rodinu šitý na míru adventnímu času, doufáme, že zvládneme vyrobit i tradiční adventní věnce. Víkend i program je tradiční, místo netradiční, ale s ubytováním výrazně lepší
kvality. Podařilo se nám sjednat na tuto akci výhodnější ceny pro rodiny oproti obvyklým
cenám zařízení. Podívejte se na podmínky na http://dcr.bcb.cz/udalosti/Adventni-setkani-rodin-2.html a porovnejte http://panskydumrozmital.cz/cenik/.
Prosím přihlaste se z našich webových stránek. Věříme, že přes změnu místa akci naplníme a společně prožijeme důležité podněty pro posun v životě i ve víře nejen my, ale
i naše děti.
Osobní domluva je možná na tel. č. 731 402 981.
PhDr. Alena Poláčková, Široká 27, pracoviště Kanovnická 12, 370 01 České Budějovice
dcr@bcb.cz, www.dcr.bcb.cz

Výstava betlémů
Římskokatolická farnost Zdíkovec
Vás srdečně zve v neděli 2. 12. 2018
od 14.00 do 18.00 hod.
na výstavu betlémů p. Jany Pulcové
(výhradně z přírodních materiálů)
Výstava se koná v Domu služeb
ve Zdíkově v zasedačce
proti knihovně, 1. patro.
Betlémy i jednotlivé figurky
bude možno zakoupit.
Výstava bude zahájena
adventními zpěvy.
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Na návštěvě u
paní Terezie Novákové
Dříve farní hospodyně ve Vlachovo Březí
Nyní pacientka hospice v Prachaticích
Narozena 10. 10. 1932 – národnost německá

Kde jste prožila své mládí?
Narodila jsem se ve Chvalovicích u Lhenic. Měla jsem tři bratry, já jsem byla nejmladší.
Tatínek měl kolářskou dílnu, maminka roznášela poštu. Zdědila tuto práci po svých rodičích. Dětství jsem prožívala jako každé dítě na vsi. A byla přece válka, všechno bylo jinak.
Každý se staral, aby se uživil. Měli jsme tři krávy a kousek pole. Tatínek do války nešel,
nebyl zdravý. Můj nejstarší bratr narukoval k námořnictvu. Po válce se už nevrátil, zůstal
v Německu, v Čechách by ho čekalo jen utrpení, jak se správně domnívala maminka. Mladší
bratr zemřel někde ve Frankfurtu nad Odrou poslední den války, bylo mu teprve 17 let.
Když jsem byla ve druhém ročníku měšťanské školy, skončila válka a my jsme začali zažívat
velmi krušné chvíle a neustálé nadávání, často velmi hrubé… Bylo mi tehdy 13 let a myslela
jsem si, že přece jako děti za to nemůžeme, komu jsme se narodily. K odsunu byla určena
i naše rodina. Babička už byla mrtvá. Tatínka odsoudil poválečný soud na 8 let do vězení
v Jáchymově. Když nás vyháněli z domova, moc jsem se modlila, aby mi Panna Maria uchovala čistotu duše i těla. Nejprve naši rodinu odvezli do internačního tábora v Prachaticích,
později do lágru ve Volarech. Já s dědečkem jsem zůstala v lágru, maminka pracovala pro
místního cukráře, prala mu prádlo a bratr s koňským povozem rozvážel různé věci. Vozil
také do jednoho hotelu maso, tam dostával do kyblíku zbytky jídla a ty vozil do lágru,
abych se s dědečkem trochu víc najedla. Dostávali jsme denně jen kousek chleba a kávu
ráno, k obědu bramborovou polévku a večer chleba. Zažili jsme hodně hladu, jednou mě
prohlížel lékař a zlobil se, že jsem moc podvyživená. Když vidím, jak se teď plýtvá s jídlem
a vyhazuje se chleba, je mi to líto.
Zažila jste i něco hezkého za doby těch ústrků a pronásledování?
Byla jsem mladá a ráda jsem pomáhala druhým. Naučila jsem se holit dědečka a pak
jsem holívala všechny muže břitvou. Bylo nás tam pár mladých děvčat, ty hodně sháněly
různé zábavy, já ne. Nejraději jsem chodila do kostela. V lágru jsme byli stále hlídáni státní
bezpečností. Jeden z nich byl na nás hodný. Pozval nás tři děvčata, abychom mu šly vyplet
zahradu, a dal nám hodně najíst a korunu na zmrzlinu. Ten se k nám choval velmi citlivě.
Ale nechci na ten lágr a to zlé moc vzpomínat. Jednou jsem našla na zemi zmuchlanou
dvoustovku. Schovala jsem si ji, a když jsem se dostala do kostela, dala jsem na mši svatou
za všechno, co se dělo, a abychom si dokázali odpouštět.
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Myslela jsem, že jste si šla
koupit jídlo… Ani si nevzpomínáte, jak dlouho jste žila
ve Volarech v lágru. Co bylo
potom?
Nebyli jsme úplná rodina,
tak jsme se do Německa nedostali a museli jsme odejít sloužit
k sedlákům. Dědeček, maminka
a já. Bratr musel jít pracovat do
dolů v Jáchymově. Nejprve jsme
pracovali u sedláka v Chocholaté
Lhotě, pak v Budkově. Bylo hodně práce, ale jídla moc ne. Byl to
těžký život a mnoho ponižování. Když dědeček zemřel, sedlák řekl, že si mám sama dojet
pro rakev, ale peníze mi nedal. Zapřáhla jsem krávy a jela. Cestou jsem potkala svého bratra,
přijel z Jáchymova, pomohl mi zaplatit rakev, měl nějaké přídělové lístky. Pan farář mi dal
500 korun na výlohy s pohřbem a dědečka pochoval. Už si nevzpomenu, jak se jmenoval.
Přišel převrat v roce 1948. To se potom měli i ti sedláci špatně.
No právě, také jim všechno vzali, zestátnili jim majetek a oni pak museli pracovat na
svém, ale nepatřilo jim to. Najednou jsme měli všichni stejně. Pracovala jsem u dobytka
a měly jsme se s matkou konečně lépe, dostávaly jsme peníze. Můj život byla tvrdá práce
a modlitba. Já jsem vždycky milovala Pána Boha a nechodívala jsem k žádným zábavám.
Netoužila jsem po tom, i když mě kamarádky zvaly. Hodně jsem se modlívala a myslím, že
tehdy jsem svůj život odevzdala Bohu. Když se vrátil tatínek z vězení, nabízeli nám chalupu
v Hracholuskách, ale tatínek to nepřijal, protože to byla chalupa, odkud byla vyhnána také
nějaká německá rodina a tatínek se bál, že statek bude zatížen utrpením. Podařilo se nám
koupit chalupu ve Vlachovo Březí. Tam jsme se pak přestěhovali. Patří naší rodině doposud.
A jak došlo k tomu, že se z vás stala farní hospodyně?
To bylo v době, kdy jsme se přestěhovali všichni do nového domova. Psal se rok 1960.
Na faru přišel otec Alois Haase. Seznámil se s místním panem doktorem Krejsou. Ten
znal i mě a naši rodinu. Přišel a zeptal se mě, jestli bych nešla sloužit otci na faru, že by to
bylo potřeba. Napřed jsem se hodně zdráhala, vždyť já jsem neuměla ani vařit a natož tak
vést domácnost někomu. Pan doktor na mě tolik naléhal, že jsem svolila. Bylo mi tehdy
28 let a musela jsem dát výpověď na státním statku. Lidé se to dověděli a neměla jsem to
lehké. Dokonce se říkalo, že teď se budou Němci scházet na faře. Dostala jsem pokojík na
bydlení. Práce bylo všude a hodně těžké, ale nebála jsem se ničeho. Otec opravoval faru
a kostely, naučila jsem se dělat maltu a pomáhala zedníkům. I vařit jsem se naučila tak,
že všem chutnalo. Starala jsem se o kostel, ať už to byl úklid a pak zdobení květinami, ty
jsem si sama pěstovala na farské zahradě. Bývalo také hodně kostelního prádla, všechno
se muselo vyvařovat, škrobit a pak žehlit. Když bylo potřeba vyzdobit další kostely a kaple,
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měla jsem k dispozici motorku a na ní jsem jezdívala. Také jsem uměla opravit auto, když se
otci pokazilo. Autem jsem nejezdila, ale vždy jsem otci vycouvala z garáže. Do každé práce
jsem se s chutí pustila.
V době komunismu nesměl být nikdo nezaměstnaný, kdo vám dával plat?
Žádný jsem nebrala. Otec Haase za mě platil pojištění, abych pak mohla brát starobní
důchod. Pan doktor Krejsa zařídil ostatní. On na faru hodně za otcem jezdíval a vážil si jeho
přátelství. Jednou k nám přijel a čekal na otce, že s ním pojede k jedné babičce, aby jí otec
udělil svátosti. Pan doktor seděl v křesle. Najednou jsem uslyšela, jak chroptí. Přiběhla jsem
k němu. Díval se upřeně na kříž na zdi. Běžela jsem pro otce. Naštěstí se už vracel. Honem
běžel k panu doktorovi a udělil mu potřebné svátosti. Zemřel, než přijela jiná pomoc. Asi
to tak Pán Bůh všechno dopustil. Nebyl ještě tak starý.
Život na faře byla dlouhá etapa vašeho života. Nikdy jste nelitovala, ale nemohla
jste nevnímat nešetrné posuzování od jiných. Byla jste mladá, otec také? Jak jste to
všechno ustála?
Prožila jsem tam 41 let. Já jsem vděčná Panně Marii, že mi pomohla uchovat si čistotu
duše i těla, tak jsem za to prosívala celý život. Nikdy jsem se nezapojila do ničeho, co by
mohlo ublížit mně nebo otci. Nevšímala jsem si žádných posměšných řečí ani poznámek,
nikam jsem nechodila. Se všemi jsem se snažila žít v pokoji a klidu. Myslím, že můj život
byl skromný. Neměli jsme moc peněz, žilo se z toho, co měl otec, dával mi peníze na jídlo
a potřebné věci. Jednou jsem byla na farní pouti v Mariazell. Bylo tam moc krásně. Otec
Hasse stárnul a pak měl slabší mozkovou příhodu. Do farnosti přišel mladý kněz a já jsem
se odstěhovala na chalupu po rodičích. Šel se mnou i otec. Měl tam svůj pokoj a soukromí.
Neměl kam jít. Když pak už byl otec Hasse víc nemocný, zlomil si nohu v krčku, vzaly si
ho řádové sestry na Lomec. Ještě jim jako kněz nějaký čas posloužil. Zemřel v roce 2005.
Je pochován ve Vlachovo Březí, nechala jsem mu udělat hezký pomník a starala se o hrob.
Nikdo z rodiny se k němu nehlásil.
Pak najednou přijde stáří a nemoc, jak se s tím vyrovnáváte? Vy, takový činný
a pracovitý člověk?
Když zemřel můj bratr, to je asi tři roky, žila jsem se svou švagrovou na chalupě. Máme
se rády. Tolik jsem toho prožila i těžkého a netušila jsem, že se dožiji tolika let. Kde jsou
všechny mé kamarádky, co si užívaly života? Já stále žiji. Teď, když už se nemohu o sebe
starat a nemohu chodit, snažím se nereptat a brát všechno, jak to jde. Jsem vděčná za
všechno, i za nemoc, která přišla. Často za mnou chodí hodně známých a příbuzní také.
Jsem z toho vyčerpaná, ale i to přijímám s vděčností. Mohu tady být na mši svaté a sestry
mi nosí svaté přijímání. Velmi si toho vážím.
Ano, je to pravda. Nedávno vám bylo špatně, zvracela jste a já jsem vám nechtěla
přinést svaté přijímání, že ve vás Pán Ježíš nezůstane. Vy jste se velmi ohradila, že to
není pravda, Pán Ježíš že ve vás určitě zůstane… a zůstal. Rézinko, moc Vám děkuji
za krásný příklad žitého křesťanství a čistoty duše. Radost z odevzdání se Bohu září
z celé Vaší bytosti. 
SM Sebastiana
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Aktuálně
Vcházejme úzkou branou
Ve středu odpoledne přicházím do kaple v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích na mši sv. na poslední chvíli. Bohužel nemohu přijít dříve, mám odpolední ordinaci.
Dnes je zde více lidí na vozíku, a tak do kaple vcházím úzkou cestičkou mezi nimi. Při mši
sv. se čte text z Lukášova evangelia: Ježíš procházel městy a vesnicemi, učil… Kdosi mu řekl:
„Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl: „Snažte se vejít úzkými
dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.“ (Lk 13, 22-24)
Co to znamená „vejít úzkými dveřmi, úzkou branou?“ Ježíš říká: „Já jsem dveře. Kdo
vejde skrze mne, bude zachráněn.“ (Jan 10, 9) A na jiném místě v Písmu říká: „Já jsem ta cesta,
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14, 6) Co to tedy znamená? Zvolit
si ve svém životě cestu užší, tedy cestu těžší. Jít životem cestou lásky a pravdy, po cestě
naplněné kříži, zamilovat si kříž. Jít stejnou cestou, po které šel náš Pán, Ježíš Kristus.
2. listopadu, kdy ještě více myslíme na naše blízké zemřelé, jsme s manželem jeli na hřbitov. Bylo krásné podzimní odpoledne. Sluníčko svítilo a ještě krásně hřálo, listnaté stromy
zářily krásnými barvami, a tak jsme se cestou zastavili na Jezerní slati. Toto rašeliniště se
nachází na náhorní plošině Šumavských plání v nadmořské výšce okolo 1060m mezi Kvildou a Horskou Kvildou. Rašeliniště je přístupné od parkoviště po zpevněné cestě, do jeho
části je vybudována poválková stezka. Návštěvníci jsou informačními tabulemi upozorněni,
aby šli po úzké poválkové cestě a aby ji neopouštěli, neboť hloubka rašeliny je 2,5 až 7,5m.
Tedy i zde se vyplatí jít po úzké cestě… Na hřbitově jsme na hrobech zametli spadané listí,
položili květiny, zapálili svíčky a v modlitbě mysleli na naše zesnulé. Na náhrobním kameni
čtu tyto verše: Smrt jest jen změnou života. V bolu krásnou nadějí nás kojí, že odloučí jen
nakrátko, pak na věky nás zase spojí… Na nedalekém hrobě vítr povalil květináč s krásnými žlutými chryzantémami. Hrob byl u hlavní cesty, kolem
procházeli lidé. Většina si všimla povaleného květináče, někteří to i okomentovali, ale nikdo z nich povalený květináč
zpátky do misky nevrátil.
Naše pozemská cesta zde na hřbitově končí. Smrtí se
otevírají dveře na věčnost, do plnosti věčného života v Boží
náruči. Vracím květináč s krásnými žlutými chryzantémami na cizím hrobě zpátky do misky. Přitom mne napadá,
zda právě tím, že nebudeme lhostejní k našim bližním, naše
úzká cesta tímto životem také nezačíná… Tu vystoupil jeden
zákoník a zkoušel Ježíše: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „ Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On mu řekl: „ Miluj Hospodina, svého Boha,
z celého svého srdce, celou svou duší a celou svou myslí a miluj
bližního jako sám sebe.“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl.
To čiň a budeš živ.“ (Lk 10, 25-28)
MUDr. Milena Voldřichová
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Varhaníci
Sestra Ester, Ludmila Jiříková
Děkuji Bohu za rodinu, ze které jsem vyšla. Za rodinu křesťanskou, velkou, šťastnou.
Mám mnoho krásných vzpomínek z dětství, například to, jak nás ty nejmenší tatínek
uspával hrou na housle. Maminka hrávala na housle také, ale péče o nás jí to již tolik nedovolovala.
Pocházím ze severní Moravy, a tak se v neděli odpoledne chodilo po Beskydech.
Čas se hlavně využíval muzicírováním. Starší sourozenci chodili do hudební školy a tatínek je vedl ke společné hře národních písní a jiných skladeb. On sám hrál na housle, dokud
jej nezastoupila nejstarší dcera. Pak převzal hru na buben a činely. Bratr hrál na klarinet,
sestra na harmoniku, později studovala konzervatoř v Ostravě a byla učitelkou hudby.
Další sestra ovládala violoncello. Maminka statečně zpívala a znala spoustu národních
a operních písní. Já byla malá a jen jsem je všechny obdivovala.
Nejstarší sestra byla o 14 let starší a překrásně hrála na polokřídlo. Když si pouštěla
gramodesky s vážnou varhanní hudbou, např. Bacha aj., jako dítě mne tato hudba uchvacovala a dojímala.
Do páté třídy jsem hrála na housle, ale vymohla jsem si na rodičích, abych mohla chodit
na klavír ovlivněna sestrou. Také jsem později chodila se sourozenci zpívat do chrámového sboru v místě bydliště a sestry ještě i do jiných velkých sborů. Prostě se u nás zpívalo
a hrálo. To všechno mělo blahodárný vliv na mé dospívání.
Po ukončení školy jsem udělala zkoušky na konzervatoř, klavír a zpěv.
O prázdninách ale přišlo náhlé a velmi silné Boží volání, abych šla do kláštera. Přestalo
pro mne všecko, co jsem měla
a čím jsem žila. Věnovala jsem
se také skautu a měla jsem jít
na tábor do Čech pro vedoucí
skautek, na který jsem se velice těšila. Boží volání však bylo
silnější… Nutilo mě to co nejdříve se do kláštera přihlásit.
Na vysněnou školu jsem
tedy nenastoupila a ve skupině 10 spolusester jsme byly
poslední, které směly být oficiálně přijaté a oblečené do
řeholního roucha. Od r. 1972
pak platil státní zákaz přijímání dorostu.
Pak už pro mne začal úplně jiný život. Láska k hudbě
však nevymizela ani tehdy,
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když v některých komunitách
klavír nebyl. Bylo mi po něm moc
smutno. Postupně jsem se však
zapojovala do doprovázení písní
při bohoslužbě a snažila se zvládnout i hru na varhany. Také jsem
hrávala na kytaru.
Při náročné ošetřovatelské
a vychovatelské práci nebývalo
na hudbu mnoho času. V jednom
z mých působišť u Vimperka, kde
jsem sloužila 13 let v ústavu, jsem se k hudbě dostala už trochu více. Pěvecký sbor sester,
který jsem tam začala dirigovat, občas doprovázel prof. František Soumar z Volyně, hlavně o vánocích. Velmi mi v začátcích
pomohly jeho noty upravené jako
snazší verze, když jsem postupně
po starší spolusestře začala přebírat varhanní doprovody a poznávat rozdíly od hry klavírní. Sestry
uměly zpívat i hrát několik velmi
krásných vánočních mší. Náš kněz
sloužil podle dřívějších pravidel na
Hod Boží vánoční i tři mše v naší
kapli a pokaždé se zpívala jiná sborová.
Tady v Prachaticích jsem pár
let doprovázela liturgii na varhany a asi čtyři roky vedla chrámový
sbor.
Dále hraji u nás v kapli, v hospicové kapli a někdy v Domě Matky Vojtěchy nebo příležitostně při jiných, třeba poutních bohoslužbách.
Hudba je něco nádherného a je to dar.
Občas se mi také něco nepodařilo,
nebo jsem při hraní nenašla rejstřík
k vypnutí „PLENA”, který někdo přede mnou nechal zapnutý. Ale chyby
patří k životu, jen je dobré umět je
přijmout a jít dál.
Foto nahoře: Oslava svaté Cecílie
na faře. Chrámový sbor se sborem Radostné přátelství. Uprostřed: Poslední
vánoční mše se sborem.
Dole: S mládeží v hospicu
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Stalo se
O třech poutích k Panně Marii Chrobolské
Pomalu nám bude končit církevní rok, a tak bych se s Vámi rád podělil o to, jak jsme
v letošním roce prožívali poutní bohoslužby v Chrobolech.
Začali jsme jako vždy na Nový rok 1. ledna 2018 radostným setkáním s mládeží z Diecézního centra ve Ktiši, která už více než 10 let chodí pravidelně (většinou pěšky) na pouť
do naší maličké farnosti, aby společně s místními, ale i s poutníky z celého širokého okolí
přivítali NOVÝ ROK. Letos novoroční mši svatou na svátek Matky Boží vedl P. Vojtěch
Vágai. Spolu s ním jsme prosili Pána o pokoj i mír ve světě, radost a lásku pro všechny lidi,
se kterými se setkáváme. Všichni jsme také dostali tzv. Áronské požehnání. Jednotlivě
jsme předstupovali před oltář, kde se otec Vojtěch krátce pomodlil za témata, která jsme
mu pošeptali. Např. za rodinu, studium, práci, zdraví souseda a tak podobně. Na konec
této modlitby každému zvlášť požehnal. Někdo hned odcházel domů, ale byli i tací, kteří
si vychutnávali vánoční atmosféru chrobolského kostela a ještě se chvíli modlili v lavicích
za své potřeby. Na rozloučenou jsme všem rozdali malý dáreček a popřáli všechno dobré
v novém roce.
Druhou větší pouť jsme prožili v horké červencové sobotě, hned po svátku svaté Markéty. Tentokrát to byla již tradiční „Malá lesní pouť“ u kaple P. Marie Lurdské v lese. Mši svatou celebroval náš pan vikář, otec Petr Plášil, a byl zde i náš milý pan kaplan, otec Dominik.
Ve zcela zaplněné kapli jsme společně vytvořili krásnou atmosféru modlitby, při které snad
muselo i nebe plesat. Na varhany nám hrál Daník Turků a zpívalo se, až to hřmělo. Navíc
pro nás otec Petr připravil překvapení, které tkvělo v slavnostním požehnání úplně nového
ornátu, který dostal k svému 20. výročí kněžské služby od svých spolupracovníků na vinici
Páně. Bělostné roucho s překrásně vyšívanou aplikací jména Marie zářilo, ale otec Petr
snad ještě víc. Po skončení této jediné mše svaté v roce, která se koná v kapli P. Marie Lurdské, nás všechny pan farář osobně pozdravil a následovalo
malé občerstvení v podobě koláčků a lineckého cukroví. No
a snad vůbec nikdo neodolal, aby v horkém dni nesvlažil
také své rty vynikající chladivou vodou, která vytéká ze
zdejšího „svatého pramene“. Dokonce jsem se dozvěděl, že
zde jedna mladá žena zatoužila po svátosti křtu.
Třetí a hlavní pouť v Chrobolech na svátek Narození
Panny Marie, kterému je zasvěcen zdejší kostel, byla tak
jako v loňském roce po velkých vedrech a ohromném suchu
deštivá. Pršelo nám v sobotu, ale i v neděli. Nicméně, chvála Bohu, pouť jsme měli náramnou. Sobotní den jsme začali ranní mší svatou v latinském jazyce, na kterou přijelo
poměrně dost poutníků z jiných farností. Zazněl zde opět
i „SVATOHORSKÝ ZDRÁVAS“ a otec Dominik nám všem,
tak jako každou první sobotu v měsíci, umožnil, abychom
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mohli opravdu prožít krásu a vznešenost liturgie
této zpívané mše svaté. Odpoledne nás pak lesní
zvon „Rosália“ z kaple přilákal k mariánské pobožnosti a krátké adoraci před vystavenou Nejsvětější
svátostí. Po jejím skončení jsme se přesunuli do
hlavního kostela, kde nás čekal sváteční koncert
duchovní hudby. Přijela mezi nás mezzosopranistka Barbora Polášková, která koncertuje snad po
celém světě a dokonce byla v roce 2016 nominována na cenu Thálie. Na místní varhany (čemuž
skoro nejde ani věřit, protože nástroj není zrovna
v nejlepší kondici) úžasným způsobem zahrála paní Jiřinka Dvořáková Marešová z Prahy. Celý koncert byl dle mého skromného názoru nádherný a opravdu duchovní. Všechny
skladby byly skutečným pozdravem pro Tu, jejíž narození jsme si všichni chtěli připomenout. Výkon paní Barbory byl doslova úchvatný a chrobolská farnost snad ještě nikdy neměla možnost slyšet ve svém kostele něco tak krásného. Tleskalo se vestoje a v přeplněném
chrámu jsme si vyprosili přídavek od Antonína Dvořáka, žalm Zpívejte Hospodinu píseň
novou, který mi vehnal slzy štěstí do očí. Byla to prostě paráda, kterou jsme zakončili malou
ochutnávkou mešního vína. Skončil poutní den první a bylo to dobré.
V neděli pak nemohla chybět modlitba sv. růžence a slavnostní česko-německá poutní
mše svatá, kterou celebroval vážený otec Dominik Ettler. Ten nás provázel po celou dobu
poutě. Od sobotního rána až po nedělní odpoledne nám sloužil ze všech sil. Modlil se,
účastnil se všech setkání a koncertu, byl ochotný zpovídat i naslouchat druhým. V něm
jsem už dávno před touto poutí poznal opravdového muže modlitby. Ve své povzbudivé
promluvě nám všem připomněl, že Panna Maria je jedním z největších a zároveň nejkrásnějších zázraků Božích. Že díky ní vlastně vůbec nikdo není sirotkem. Ani ti, kteří se už
dávno rozloučili se svou rodnou matkou. Povzbuzení a radost z víry završilo snad nejkrásnější svátostné požehnání, jaké jsem kdy v Chrobolech zažil a dostal. Vše to byla ohromná
milost a Dar od Pána, za který cítím velkou vděčnost.
Chvála Bohu i Panně Marii. Díky Vám všem, kteří jste přišli.
Petr Juhaňák

Tradiční
žehnání
zvířátkům
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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. Tentokrát vypráví dvě prachatické
rodačky – paní Drahuška Dvořáková, roz. Pencová v r. 1932 a Růženka Filipová, roz.
Benešová v r. 1936 – dvě kamarádky od dětství a velké pamětnice. A co mají ještě společného?
Jejich maminky pocházely ze severních Čech a tatínkové byli „Šumaváci“. Obě rodiny se přátelily,
takže Drahuška s Růženkou mnoho událostí prožívaly společně.
Roky 1938–1948, jaké jsou vaše vzpomínky a jak tyto roky prožívali vaši rodiče
a příbuzní?
Nutno na začátek říci, že do roku 1938 Češi a Němci žili v Prachaticích společně v pohodě, měli svoje školy, svoje obchody. Když nás zabrali Němci, musel se ten, kdo chtěl zůstat,
„poněmčit“ nebo vystěhovat.
Drahuška: Narodila jsem se v Prachaticích a s rodiči, sestrou a bratrem žila v Křišťanovské ulici. Tatínek pracoval jako berní úředník, maminka byla vyučená švadlena a pracovala
v pletárně Roučka.
Růženka: Dědeček s babičkou vlastnili v Jánské ulici oční optiku. V domě s nimi bydleli i nájemníci. Vzpomínám, že v hospodě Pasov bylo smíšené manželství a paní tehdy
s nadějí zvolala „Teď bude teprve budoucnost, Frau Benešová“. Ze třech synů jim pak dva
padli ve válce. Náš tatínek vlastnil řeznictví ve Vodňanské ulici. Zde jsem s rodiči, bratrem
Karlem a Josefem bydlela. V roce 1938 odešel tatínek s dalšími muži bránit několik týdnů
hranice na Soumarském mostě. Maminka musela zařídit, aby obchod šel. Po nocích se také
pracovalo v uzenářství, aby ráno ve 4.00h mohlo být vojákům vlakem na Soumarský most
posláno jídlo (z pekařství Pernekr pečivo).
S nástupem fašismu jsme museli řeznictví Beneš ve Vodňanské ulici č.p. 51 zrušit zcela
a připravit se k vystěhování. První poslali rodiče nás děti a stařečky do Čech (hranice byla
u STS v Těšovicích). Převoz zajistili u autodopravy Menšík. Maminka tři měsíce nevěděla,
kde jsme. Usadili jsme se ve Chvalešovicích. Poté byl bratr Karel u strýce Hájka v Praze a já s bratrem Josefem v Lounech
u maminčiny sestry. Když si pro nás
maminka po dvou letech přijela, nechtěli jsme k ní, nepoznali jsme ji. Dědeček kupodivu mohl optiku v Jánské
ulici provozovat v Prachaticích i během
války. Teprve nedávno jsem se v knize
mapující tuto dobu dozvěděla, že byl
zapojen v partyzánském hnutí.
Drahuška: Náš tatínek našel ubytování pro rodinu v Husinci. Hranice
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byla na přehradě. Pamatuji si, jak jsme
při stěhování museli vzít jen to nejnutnější. Maminka mě posadila ke kamnům
a celý den jsem přikládala a pálila to, co
jsme si vzít nemohli. Na vystěhování
byl jen krátký čas. Kdo neměl propustku, nemohl do německého území. Děti
z rodin, které tu zůstaly, musely chodit
do německých škol. Tatínek postupně
přišel o zrak a pak i o místo. Jednou
k nám domů přišli dva „esesáci“ a ptali
se: „Máte tři děti a chodí do školy!“ Tlačili
na rodiče, aby nás dali do německé školy, že tatínkovi zařídí důchod. Ten to odmítl a důchodu se nedočkal. Nakonec našel práci ve sběrně mléka v Husinci, kam dodávali sedláci
z okolí. Když měl řízení v mlékárně v Prachaticích, brával mě s sebou. Neměli jsme povolení,
a tak se stávalo, že jsme čekali schovaní za stromem, než přešla kontrola, která chodila i po
lesích. Žili jsme skromně, maminka šila, vařila, pekla. Chodili jsme do budkovských lesů na
borůvky a sbírali šišky na topení. Do Prachatic jsme se vrátili až v roce 1946.
Růženka: Tatínek chtěl obnovit řeznictví a usadit se ve Vodňanech. Byla tam ale konkurence a nebylo jednoduché vše začít – od nákupu masa – výrobu – prodej. Vyšlo to a celá
rodina jsme se usadili ve Vodňanech. Na konci války tatínek vykopal starou loveckou pušku a jel na kole osvobozovat Prachatice s generálem Suchardou. To bylo nadšení! Po válce
chtěla maminka zpět do Prachatic. Měla astma a ve Vodňanech jí tamější klima nedělalo
dobře. Tatínek, prachatický rodák, s tím souhlasil. Dům ve Vodňanské ulici nebyl během
války zabrán (jen byl pronajat rodině Vojtů). Měli jsme se kam vrátit. Celý dům pak tatínek
postupně rekonstruoval. Tato obrovská rekonstrukce trvala do roku 1948. (Po válce bylo
v Prachaticích naše řeznictví Beneš, dále Polák, Podlešák, Lexa.)
S příchodem komunistů k moci si vybavuji hrůzu a strach. Otec toto nesl velmi těžce!
Třikrát začínal s řeznictvím – bál se komunistů. Byl zvolen do obecní rady – lidé mu věřili,
byl pro ně lidsky důvěryhodný. Když nastal tlak na sedláky, chodili za ním a říkali: „Pane
Beneši, vy to přece nemůžete připustit, aby nám to vzali.“ Byl to na něho velký tlak. Komunisti tlačili a navrhli mu znárodnění firmy a že ho tam nechají pracovat. To odmítl. Měl
již zkušenost z války. (Pamatuji si, jak jsme museli hlídat a lepit lístky, aby vše sedělo. Drahuška chodila pomáhat.) Také otci nabídli, že by mohl jít pást krávy na Fefry. To odmítl.
V roce 1957 jsem se vdávala a odjela s manželem na svatební cestu. V Lounech k nám
dorazila zpráva, že si tatínek vzal život. V 80.letech 20.století náš krásně zrekonstruovaný
dům zmizel. Ustoupil, spolu s dalšími domy ve Vodňanské ulici nové výstavbě obchodního
domu Prior.
Drahuško a Růženko, co vám nejvíce při vzpomínce na tato léta „rezonuje“?
Zničení rodin, narušená křesťanská výchova v rodinách – děti ji nepovažují za důležitou….
Děkuji za společné vyprávění – za to, že jste se o část svého životního příběhu podělily se čtenáři JP.
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky
Pohádky
O Sněhurce a sedmi statečných
„Babičko, jestli to nevíš, tak už je sedm hodin,“ oznamoval jen tak jakoby nic malý Pepíček, chystající se právě
zalehnout.
„To vím,“ odvětila babička, „před hodinou bylo šest
a nic bych za to nedala, že za hodinu bude sedm. Tak už
to ve světě chodí. Ať děláš, co děláš, čas nezastavíš.“
„Ale můžeš si ho vyplnit například hezkou pohádkou.
Tak jaká to dneska bude, abych to zkrátil?“
„Vždyť už jsem ti pověděla snad všechny pohádky, co jich na světě je.“
„Třeba tam ještě nějaká bude,“ žadonil Pepíček, „někde v koutě, jedna malá zapomenutá.“
„No dobrá, když jinak nedáš, tak já si ještě na nějakou vzpomenu. Už jsi slyšel tu o Sněhurce a sedmi statečných?“
„Žádný statečný, ale trpaslíci, babičko!“ vyskočil Pepíček. „Prosil jsem tě o pohádku,
a ne o kovbojku.“
„Jestli se ti mé pohádky nelíbí...“
„To jsem neřekl, a jestli snad ano, padám na kolena a odvolávám. Stačí to, nebo mám
ještě tlouct hlavou o zem, abys už začala?“
„To by mohlo stačit, tak já to poopravím, jen co si vzpomenu, jak to vlastně bylo. Začátek
přeskočím a nebudu se zdržovat detailama, beztak to znáš líp než já. Královna, zrcadlo,
Sněhurka, les – mám pokračovat v započatém tempu?“
„Trochu ho zvolni, to je i na mě poněkud kvalt.“
„Dobrá, tak jsme v chaloupce u trpaslíků, není zrovna moc veliká, asi jeden metr vysoká.
Všem je tam těsno, hlavně Sněhurce. Hlavu má od stropu samou bouli, ale kdo by na to
myslel, je přece večer a musí chystat večeři, neboť sedm hladových trpaslíků sténá hladem.“
„A co jim udělala?“ vyzvídal Pepíček, „taky bych něco ještě smlsnul. Nemáš, babi, v zásobě, řekněme, takovou jednu dobrou čokoládku?“
„To teda nemám, ale Sněhurka něco měla. Koupila trpaslíkům plátek ementálskýho
sýra. Rozkrájela ho nožem na sedm dílů, všichni se dosyta najedli a poděkovali za dobrou
večeři. Až na jednoho, kterej nadával jako dlaždič, jelikož na něj při krájení ementálu vyšla
díra. Kromě toho prohlásil, že když nejí, nebude se ani mýt. Což se mu vymstilo, protože
mu začali říkat Šmudla.“
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„To se mi docela líbí,“ ožil Pepíček, „ten Šmudla byl koumák. Asi to budu dělat taky tak.
Jestli mi, babi, nepřineseš aspoň čtvereček čokolády, nepůjdu se umýt.“
„Jen abys nelitoval,“ pokývala hlavou babička, „víš, jak to se Šmudlou nakonec dopadlo?“
„To nevím,“ přiznal pokorně Pepíček.
„Tak já ti to povím. Chladnokrevná Sněhurka ho za trest zavřela do ledničky.“
„Brr,“ zatřásl se Pepíček, „z toho mi naskočila husí kůže. To bys mi snad, babičko, neudělala. Vždyť bych tam zmrznul.“
„Třeba jo, třeba ne, to víš, já už jsem stará a nevím, co dělám. Bejt tebou, radši bych se
přece jenom umejt došla.“
„Tak já si to promyslím,“ ustoupil Pepíček, „ale napřed mi pověz, jak to bylo dál.“
„Jak by bylo? Sněhurka strčila Šmudlu do ledničky, pak šla uložit ostatní trpaslíky do
postýlek a na milýho Šmudlu zapomněla. Nechala ho tam až do rána.“
„Fakt?!“ vyděsil se Pepíček.
„Fakt, jako že je na Havaji pětačtyřicet stupňů a v ledničce v blízkosti mrazáku kolem
nuly. To mi věř!“
„To z něj musel bejt ráno rampouch!“
„Taky že byl,“ pokračovala babička. „Ráno ho z ledničky vyndala, a když hřála trpaslíkům
snídani, položila ho vedle hrnce s mlíkem na kamna, aby roztál. Jenže v tom ranním fofru
na něj zase zapomněla, takže se Šmudla trochu připálil...“
„Dost,“ křičel Pepíček, „z týhle hrozný pohádky už nechci slyšet ani slovo! Letím se
do koupelny umejt, pak se pomodlím za Šmudlu, zalezu pod peřinu a budu spát jak zabitej!“
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

POZVÁNKY

Adventní koncerty 2018 v kostele sv. Kateřiny ve Volarech
2. 12. v 16:00 h. - žáci ZUŠ Volary, poté žehnání a rozsvícení vánočního stromu na náměstí
9. 12. v 17:00 h. - Trio Flauto Traverso (Kateřina Weissová a spol.)
16. 12. v 17:00 h. - Martina’s Boys (Martina Pivoňková a spol.)
23. 12. v 17:00 h. - saxofonové trio Tilia (Kateřina Pavlíková a spol.)
Adventní duchovní o
7. - 9. 12.

Adventní duchovní obnovy pro dívky od 17 do 35 let
Na téma: …zůstává nám víra, naděje a láska, tato trojice,
ale největší z nich je láska (1Kor 13,13).
Pořádají: sestry boromejky
V Prachaticích u boromejek 7.-9. 12. 2018. Přednášející: P. Jan Mikeš
V Praze u kapucínů 14.-16. 12. 2018. Přednášející: P. Karel Janů

obnovu povede P. Jan Mikeš se

v klášteře sester boromej
Neumannova
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Malý slovníček církevních pojmů
Oskulace oltáře

Tajemné slovo, které znamená
tolik, co „políbení oltáře“. Je to
bohoslužebný úkon kněze (popř.
jáhna) a znamená projev lásky
a úcty ke Kristu, protože oltář je
místo oběti Ježíše Krista. Oltář
takto kněz líbá na začátku a na
konci mše svaté. Kromě políbení
oltáře zná liturgie také políbení textu evangelia hned po jeho
přečtení. I zde je to projev lásky
a úcty ke Kristu a Jeho slovu, které právě zaznělo. V klasické (tradiční) liturgii římského ritu kněz
líbá oltář daleko častěji, dokonce 8x. Většinou se hned po políbení oltáře obrátí k lidem
a řekne „Pán s vámi“. Někteří pamětníci si vybaví dřívější zvyk, že ministrant políbil držátko konviček s vínem a vodou těsně před tím, než je podal knězi. I zde je to projev úcty
vůči knězi, ale především vůči Kristu, kterého kněz reprezentuje.

Oblát

Slovo má dvojí význam. Většině věřících se vybaví řeholníci misionáři „Obláti Panny
Marie Neposkvrněné“ (OMI) kteří v naší diecézi působí na Klokotech u Tábora. Jejich
poznávacím znamením je černý hábit a velký kříž za pasem. Kromě toho slovo „oblát“
označuje člověka, který se rozhodl více se nasadit do služby Bohu. Může to být laik či
duchovní, který je propojen s nějakým, nejčastěji benediktinským, klášterem. Podle svých
možností se snaží žít podle řehole sv. Benedikta v tom místě, kde žije. Původ slova je v latinském slově oblatus, obětovaný, tedy člověk, který se oddal Bohu. Jiné řády (františkáni,
dominikáni, premonstráti, aj.) používají slovo „terciář“, tedy „třeťák“. První řád = řeholníci
(muži), druhý řád = řeholnice (ženy) a třetí řád = lidé ve světě, terciáři.

Obnova křestních slibů

Při křtu svatém se odříkáme zlého ducha a všeho, co působí a čím se pyšní. Hned následně vyznáváme víru v Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Buď se odříká novokřtěnec sám
(pokud je starší) anebo kmotr jeho ústy. Bez zřeknutí se zlého a vyznání víry není možné
pokřtít. Každoročně při velikonoční vigilii na Bílou sobotu konáme společně tzv. obnovu
křestních slibů slavnostní formou. Znovu se tedy zříkáme zlého a vyznáváme víru. Konáme to proto, abychom ve víře rostli. Doporučuje se také, aby každý křesťan ve výroční den
svého křtu obnovil své křestní sliby. (Viz Kancionál, č. 039). Podobně jsou zváni manželé,
aby obnovovali svůj slib o svátku svaté Rodiny a na výročí svatby.

36

Stojí za přečtení
Tiziano Soldavini
Síla lži, cesty k uzdravení
Je až s podivem, jak málo se píše o tak aktuálním tématu. Přitom lež ve svých mnoha podobách se týká nás všech, ať už klameme sami sebe i druhé, nebo jsme spíše obětí
lživých poselství někoho jiného. Podobně jako všechny neřesti, i lež parazituje na našem
lidství, ochromuje nás na úrovni srdce. Autor spojuje ve své osobě zkušenosti zpovědníka,
duchovního vůdce i psychoterapeuta. Proto uvádí nejen odkazy na biblické postavy a vyprávění převzatá z klasické literatury, ale i přímá svědectví lidí, které na cestě osvobození
ze lži doprovázel. Rozebírá její typologii, její ochromující moc, kořeny i důsledky. Naštěstí
ale také ukazuje způsoby, jak se lži vyhnout, jak se vyprostit z pavučin i okovů, do nichž se
člověk zapletl, a jak dojít k uzdravení srdce, přiotráveného jejím jedem.
Úryvek:
Láska sv. Trojice nás může osvobodit ode všeho, co brání dosažení plnosti života. Není to
ale možné bez naší touhy po převýchově k lásce a zbourání zdi lži, kterou máme odložit „ze
svých úst“ „Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe starého člověka s jeho počínáním, a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli.“
Důležité je zbavit se zlozvyku lhát, nahradit jej pravdou a tak žít v radosti a pokoji srdce,
což je zdroj velice plodného života. Láska sv. Trojice může uzdravit ze lži, která brání životu
v plnosti. Každý by měl přiznat, co způsobil. Uzdravení ze lži znamená uzdravení z jejích
následků, protože lež vede k vnitřnímu a společenskému zotročení, k uzavřenosti, samotě
atd. Určitě nejzávažnější újmou způsobenou lží je zničení našeho přebývání v lásce a společenství s Bohem. Sv. Trojice uschopňuje člověka k odpuštění sobě samému,
k přijetí odpuštění a k odpuštění.
V modlitbě za vnitřní uzdravení zakoušíme uzdravující působení Otce v odpuštění Syna
a v působení Ducha svatého. Duch dává vyjít ven z našeho nevědomí každému utrpení
způsobenému lží, které dlouho nosíme v sobě a které ovládá náš život (to platí, nejen když
jsme druhým způsobili újmu lží, ale i když nám někdo způsobil újmu nactiutrháním či
pomluvou). V modlitbě ve jménu Ježíše žádám Boha-Abba-Tatínka, aby mě otevřel Duchu
svatému, aby způsobil, že má mysl, paměť i vůle budou připraveny uznat lži, z nichž mám
být uzdraven.
Duchu svatý, Lásko, Utěšiteli, nevyčerpatelný zdroji milosti, tobě svěřuji svůj život. Duchu
moudrosti a rozumu, Duchu rady a síly, Duchu umění a zbožnosti, Duchu bázně Boží, osvěcuj
moji mysl, očisti moji paměť.
Duchu svatý, proměň mou ochablost ve zdraví. Uzdrav mě z ran způsobených lží, které nosím
od dětství.
Ukaž mi cestu pravdy a doprovázej mě na ní, tak dojdu ke Kráse. Uč mě přijímat Kristovu sílu,
která odpouští, a připodobni mě k Ježíši, protože tak budu připodobněn Pravdě.
Uschopni mě užívat život, který jsem dostal darem, jako odpověď lásky na Lásku. Podpírej mě
na cestě životem. Naslouchej mé modlitbě, Duchu svatý, Lásko, Utěšiteli, nevyčerpatelný zdroji
milosti. 
PB
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Vypravili jsme se
Tetín
Před nějakým časem jsem v našem časopisu viděl pozvánku na pouť ke svaté Ludmile
do Tetína. Hned mě tato akce zaujala, protože se jednalo o výjimečnou příležitost. Zároveň
jsem o této pouti, která měla být 22. září, slyšel od mé slečny, tak jsme tam vyrazili.
Tato nevelká obec, která je jen kousek od Berouna, pamatuje doby prvních Přemyslovců.
Zde žila kněžna Ludmila a zde i krátce vychovávala svatého Václava. V roce 921 na tetínském hradě byla zavražděna.
Letos byla v Tetíně naprosto ojedinělá událost. Po 1093 letech se sem svatá Ludmila vrátila! Ze svatovítského pokladu v Praze byla přenesena její lebka ve speciálním relikviářovém
krytu, který nechal zhotovit v roce 2017 spolek Svatá Ludmila 1100 let. Nově díky tomuto
krytu je možné lebku přenášet a vystavit, proto se mohla tato vzácná relikvie vystavit na
Tetíně, kde sv. Ludmila zemřela.
Brzy ráno jsme tedy vyrazili do Tetína, abychom tuto příležitost nepropásli. Byl jsem
hodně natěšený. Když jsme dorazili do Tetína, byli jsme překvapeni, jak výborně je celá
akce zorganizována. Místní hasiči korigovali dopravu a nasměrovávali všechny příchozí
poutníky na parkoviště, odkud zajišťovali i odvoz na náměstí. Od devíti hodin byla na
hodinu lebka sv. Ludmily vystavena v jí zasvěceném kostele. Každý poutník měl osobní
možnost tuto světici uctít a pomodlit se před její relikvií. Ještě tam nebylo tolik lidí, proto
jsme se u ní mohli zdržet poměrně dlouho. Ještě přede mší svatou jsme se byli podívat na
pozůstatky hradu Tetín, kde Ludmila žila a byla zavražděna. Od jedenácti hodin pak byla
na pódiu uprostřed obce sloužena slavnostní mše svatá, které předsedal děkan Královské
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Michal Němeček. Na mši svaté byl
přítomen také pražský arcibiskup pravoslavné církve Michal či další hosté. Po celou dobu
pouti neustále hlídali lebku sv. Ludmily příslušníci Armády ČR.
Při mši svaté P. Michal Němeček zmínil, že poutníků není na tomto místě mnoho vzhledem k takto významné události. Zmínil při té příležitosti, že bychom si měli uvědomit, že
svatá Ludmila byla první českou světicí. Nejen jako žena, ale vůbec jako první svatá našich
zemí. Cyril a Metoděj, kteří do naší země přinesli víru, byli Řekové. Svatý Metoděj pokřtil
knížete Bořivoje i jeho ženu Ludmilu, která se pak stala první českou svatou. A nebýt výchovy svaté Ludmily, nebylo by ani patrona české země, svatého Václava.
Při té příležitosti mne samotného napadlo, že mne mrzí, že se svaté Ludmile vůbec nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužila. Na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi
jsou vždy tisíce věřících, nás bylo na Tetíně pár stovek poutníků. A přitom dle mého názoru
osobnost svaté Ludmily dosahuje minimálně takového významu, jako je tomu u svatého
Václava.
Pokud by tedy někoho mrzelo, že se této pouti nezúčastnil, má možnost to napravit
v roce 2021. V tento rok 1100 let od smrti svaté Ludmily se bude konat na Tetíně celonárodní pouť a při té příležitosti by se měla její lebka vrátit opět na Tetín.
Petr Šrámek
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Stalo se
Vikariátní pouť ve Čkyni
V sobotu 6. 10. 2018 jsem vyrazil na vikariátní pouť, která
se letos konala ve Čkyni. Z Prachatic, Lhenic a ostatních farností jel celý autobus a mnoho rodičů a dětí přijelo také auty,
celé rodiny. Všichni se ve Čkyni sešli u židovské synagogy. Celá
pouť se totiž nesla v duchu našich židovských kořenů. Hned
na začátku celé poutě jsem byl velice mile překvapený. Nečekal
jsem takovou účast dětí a rodin na pouti. Měl jsem z toho velikou radost. Možná to bylo zapříčiněno i krásným skoro letním
počasím, které není pro tuto dobu zcela obvyklé. I prostředí pěkné opravené čkyňské synagogy hned člověka potěšilo a cítil se zde jako v rodině.
Na začátku nám pan Julius Müller z Židovské obce vyprávěl o židovství, židovském způsobu modlitby, svátcích a mnoha dalších zajímavých věcech. Bylo to poučné a člověk si hned
uvědomil, jak máme k Židům blízko. Po jeho slovech bylo několik hudebních vystoupení.
Zazpívaly a zahrály sestry Neužilovy a také Kristýnka Hanžlů, která dostala housle od své
tetičky jako dar po židovské rodině. Po tomto programu už se děti a dospělí rozdělili do
čtyř skupin a mohli tančit židovské tance v sále synagogy nebo si zahrát venku na sluníčku
židovskou hru drejdl či si prohlédnout zajímavý dokument o čkyňské synagoze v malém kinosálu. Všechny tři možnosti byly zajímavé. Pak následovala svačina s výbornými
koláčky, kávou nebo čajem. Potom už jsme se
všichni přesunuli s naším průvodcem panem
Müllerem na nedaleký židovský hřbitov, kde
nám opět poutavě vyprávěl o židovských náhrobcích či symbolech na nich. Kolem poledne jsme pak přešli zase zpátky k synagoze,
kde jsme si dali oběd z vlastních zásob. Bylo
hezké pozorovat mladé rodiny, jak piknikují na sluníčku vedle synagogy. Otec Petr Plášil na
odpolední mši svaté, která již byla v kostele ve Čkyni, taktéž vyzdvihoval budoucnost a naději, která je vidět v těchto mladých rodinách a dětech. Na mši svaté zpívala i naše dětská
schola. Zazpívali jsme tři písně a zbytek mše
svaté doprovodila varhanistka Peťa Žitná
s manželem. Po mši jsme všichni u synagogy
dostali na památku hru drejdl a pomalu se
rozjeli do svých domovů.
Letošní pouť se vydařila náramně. Nejen
krásné počasí, ale především skvělí organizátoři, mladé rodiny a spousta dětí vytvořili
krásnou atmosféru této povedené pouti.
Budu na ni rád vzpomínat. Díky všem pořadatelům i účastníkům!
Petr Šrámek
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