
Doporučený 
příspěvek

25 Kč

sv. Ja n 

Prachatický

viKariátní 
měsíčníK 
regionu 
sv. jana 
neumanna

číslo 4• prosinec 
ročníK 2018–2019



2 3

Dobrá rada nad zlato. S  tím 
nelze než souhlasit. Poradit čas 
od času potřebujeme každý. Třeba 
zrovna teď před Vánoci, čím obda-
rovat své blízké. Naštěstí rádců je 

víc než dost, stačí si pustit televizi a hned víte, co frčí, 
a  tedy i  po čem druzí touží. Nebo třeba nevíme co 
si vzít zrovna na sebe. A přitom stačí jen být trochu 
vnímavější a zjistit, co se nosí nebo nenosí. Stejné je 
to u knih nebo filmů. 

Mnohokráte jsem přemýšlel o tom, kde se ty rady 
berou, kdo je onen tajemný rádce, který nás poučil, že 
do sandálů si nemůžeme vzít ponožky, že hořčicové 
kalhoty jsou ty nejlepší a k vánocům jedině svítící au-
todráhu. Koneckonců nejsem nejmladší, nějakou tu 
zkušenost už také mám a klidně bych se s ní podělil, 
neřku-li poradil druhým. Jenže ti už o té autodráze, 
sandálech a barvě kalhot vědí a jsou rádi, že to nemu-
sí dál řešit, takže bych je jen znejistil.

No letos jsem si řekl, že to ale tak nenechám a na 
toho tajemného rádce si posvítím. A kupodivu to ne-
bylo tak složité. Chvíli jsem pozoroval, jak to dělá, 
a zjistil, že to vlastně není nic složitého. 

Tak třeba roráty, když máme ten advent. Vstávat 
brzy ráno, ještě za tmy, zmrzlý a rozespalý mazat do 
kostela, kde je snad ještě větší zima než venku. Tam 
se snažit neusnout a  pak rychle do práce. Ale také 
to mohu vidět úplně jinak. Ráno si přivstat, těšit se 
na setkání s přáteli. Za mírného chumelení si užívat 
liduprázdné město a v kostele rozzářeném svíčkami 
si za doprovodu prastarých písní užívat těšení na 
Štědrý večer. 

A pak o tom všude vyprávět, na facebook dát fotky 
s nadšeným komentářem, kdo umí, pošle to do novin, 
kde jsou rádi za každou zprávu, a už to jede. Za pár 
dní je v kostele televize, protože i tam jsou rádi za ka-
ždou událost, která není zas tak profláklá. A příští rok 
se roráty budou zpívat i tam, kde se nikdy nezpívaly. 

Nevěříte, zkuste to. Jen musíte začít. A nebát se 
o tom mluvit, být vytrvalý a nenechat se převálcovat. 
A to platí vždy a všude. U rorátů, v módě i v politice.

JP
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Zloba je zalíbení ve zlu.
Dobrota je zalíbení v dobru.

+ + + + + + + + + + 

„Velikost daru se nepočítá, kolik kdo dal, 
ale kolik mu zbylo.“
(sv. Ambrož)

+ + + + + + + + + + 

Usínám…   Umírám…
Věřím v probuzení…  Věřím ve vzkříšení…
Nastává nový den…  Nastává nový život…

+ + + + + + + + + + 

Smrt není konečná, ale přestupní stanice.
Smrt není tečka, ale dvojtečka.
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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 možno 
žehnat adventní věnec

Po  3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze. L. b.: bílá
čt  6. 12. slavnost sv. miKuláŠe, BisKupa, hlavního patrona diecéze. Mše: 

Gloria, Krédo, preface o duchovních pastýřích. L. b.: bílá
Pá  7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
so  8. 12. slavnost panny marie, počatÉ BeZ posKvrny prvotníHo 

HŘícHu – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: 
bílá

ne  9. 12. 2. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová, žaltář  
2. týdne

Čt 13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice. L. b.: červená
Pá 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
ne 16. 12. 3. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová, žaltář  

3. týdne
V následujících dnech lze žehnat betlémské světlo. 
so 22. 12. Svátek výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích (v katedrále slavnost). 

Mše: Gloria, (v katedrále i Krédo), preface vlastní. L. b.: bílá
ne 23. 12. 4. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 2. adventní. L. b.: fialová, žaltář  

4. týdne
po 24. 12. Večerní mše z vigilie narození páně. Mše: Gloria, Krédo (při slovech Skrze 

Ducha svatého…. a stal se člověkem se klečí), preface o Narození Páně, v řím-
ském kánonu vlastní V tomto společenství slavíme svatou noc. L. b.: bílá

Út 25. 12. slavnost naroZení páně – zasvěcený svátek. Mše: Gloria, Krédo (při 
slovech Skrze Ducha svatého…. a stal se člověkem se klečí), preface o Narození 
Páně, v  římském kánonu vlastní V  tomto společenství slavíme 1. svatou noc,  
2. a 3. posvátný den. L. b.: bílá

St 26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, 
v  římském kánonu vlastní V  tomto společenství slavíme posvátný den. L. b.: 
červená

Čt 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, 
v římském kánonu vlastní V tomto společenství slavíme posvátný den. L. b.: bílá, 
dnes je možno žehnat víno

Pá 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v řím-
ském kánonu vlastní V tomto společenství slavíme posvátný den. L. b.: červená

So 29. 12. Pátý den v oktávu Narození Páně. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v řím-
ském kánonu vlastní V tomto společenství slavíme posvátný den. L. b.: bílá

ne 30. 12. svátek svaté rodiny ježíše, marie a josefa. Mše: Gloria, Krédo, preface 
o Narození Páně, v římském kánonu vlastní V tomto společenství slavíme po-
svátný den. L. b.: bílá, dnes je možno žehnat manželům

Z liturgického kalendáře
Po 31. 12. Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. Mše: Gloria, Krédo, pe-

rikopy z formuláře Na začátku občanského roku, preface o Narození Páně, 
v římském kánonu vlastní V tomto společenství slavíme posvátný den. L. b.: bílá

Út  1. 1. slavnost matKy BoŽí, panny marie – zasvěcený svátek. Mše: Glo-
ria, Krédo, preface 1. o Panně Marii (když slavíme její Mateřství), v římském 
kánonu vlastní V tomto společenství slavíme posvátný den. L. b.: bílá, světový 
den modliteb za mír

St  2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. 
L. b.: bílá, žaltář 1. týdne

Čt  3. 1. Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš. L. b.: bílá
ne  6. 1. slavnost Zjevení páně – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, 

preface o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní V tomto společenství. L. b.: 
bílá

sv. František Xaverský – památka 3. 12.
Narodil se 7. 4. 1506 na hradě Javier (Xavier) v baskické části království Navarra v se-

verovýchodním Španělsku, jako nejmladší z pěti sourozenců. V roce 1521, 50 km severo-
západně od Javier v Pamploně, bojoval proti Baskům také Ignác z Loyoly (pam. 31. 7.), 
kterého zde 20. 5. zasáhla dělová koule do nohy a který měl později významný vliv na 
Františkův život.

V roce 1524, kdy bylo Františkovi 18 let, se Navarry zmocnilo Španělsko a Xavierovi 
přišli o velmi značnou část majetku a v následujícím roce František odešel na univerzitu 
do Paříže. Měl živou až ohnivou povahu, byl ambiciózní, nadprůměrné inteligence a také 
tolerantní. Od začátku druhého roku vysokoškolského studia bydlel společně s  tichým 
melancholickým studentem Petrem Faberem (pam. 1. 8.). Vlivem protichůdných povah 
se prý docela dobře doplňovali. Petr svou rozvážností častěji mírnil ostřejší projevy Fran-
tiška. Na podzim 1529 přibyl 
k těmto dvěma starší, invalid-
ní student, již zmiňovaný Ig-
nác z Loyoly. S tímto novým 
spolubydlícím se František 
spřátelil velmi pomalu, ale 
nakonec se sjednotili na ide-
álech směřujících k  založení 
nového řádu.

V  roce 1530 František 
dosáhl akademického titulu 
magister na úrovni dnešní-
ho doktorátu filozofie a  stal 
se docentem i  ředitelem 
jednoho univerzitního kole-
gia. O čtyři roky později, 15. 
8. 1534 přišel do kaple sv. 



6 7

Dar míru
V neděli 11. listopadu jsme si připomínali přesně sto let od konce první světové války. 

Při ranní mši svaté mě napadlo, že jsem se vlastně narodil v nejhorším století v historii. To 
byla děsivá myšlenka. V první světové válce zahynulo odhadem téměř 10 milionů lidí, ve 
druhé světové válce se odhaduje počet obětí na zhruba 60 milionů. Po takto děsivém století 
by rozumný člověk očekával, že se lidstvo poučilo a že jsme dospěli na takovou úroveň, že 
už se neválčí. Bohužel to tak není. Stále je ve světě mnoho oblastí, kde se válčí. 

Díky každodenní informovanosti o válečných konfliktech z médií jsme se ale dostali 
mnohdy bohužel do takové fáze, že už nám to přijde skoro normální a nějak moc nás ne-
vzrušuje, že se někde válčí. Zvykli jsme si poslouchat zprávy o smrti a násilí. K utrpení ve 
světě jsme se stali skoro imunní. Nás se to netýká, děje se to někde daleko…

Zaujala mne myšlenka papeže Františka, který mluví o křesťanské povinnosti vytvářet 
mír: „…jako křesťané jsme hluboce přesvědčeni, že posledním cílem, který je nejvíce hoden člově-
ka a lidské společnosti, je zrušení války. Proto musíme vždycky usilovat o budování mostů, které 
spojují, a nikoli zdí, které oddělují; stále se musíme snažit hledat skuliny prostředkování a smíření; 
nikdy nesmíme podlehnout pokušení považovat druhé jenom za nepřátele, které je třeba zničit, 
nýbrž za bytosti, které jsou obdařeny důstojností a které stvořil Bůh ke svému obrazu.“ 

U této myšlenky Svatého otce mne napadlo, že Bůh miluje každého člověka. Skutečně 
každého. Nikdy si nepřeje něčí smrt. A to ani smrt teroristy. Jak by měl ale člověk bránit 
svoji svobodu či svůj život před teroristou? Dá se s některými lidmi vůbec mluvit o míru? 
S lidmi, kteří neznají nic jiného než násilí a smrt? V současné době, kdy se objevuje zlo 
v podobě terorismu, se těžko člověk zamýšlí nad tím, že by měl na teroristu pohlížet jako na 
člověka s jeho důstojností, kterého Bůh stvořil ke svému obrazu. A přesto je to tak. Někdy 
se zdá, že způsob, jakým by se měl křesťan chovat, že je zcela nereálný. Já si ale v takových 
chvílích říkám – jak by se zachoval v této situaci Ježíš? Když Ježíše udeřili do tváře, když 
ho bičovali a mučili, on jim nevyhrožoval a nechtěl se jim pomstít. Tento postoj je podle 
mě hodně náročný. Ale není nereálný. 

Svatý otec ke stému výročí konce první světové války řekl: „Na dnešek připadá sto let od 
skončení První světové války, kterou můj předchůdce Benedikt XV. označil za »zbytečný masakr«. 
(…) Historická připomínka prvního světového konfliktu je pro všechny přísným napomenutím, 
abychom odmítali válečnou kulturu a hledali každý legitimní prostředek k ukončení konfliktů, 
v nichž je dosud prolévána krev v mnoha světových regionech. Zdá se, že se nepoučíme. Modleme 

se za všechny oběti oné nezměr-
né tragédie a  důrazně řekněme: 
investujme do míru, nikoli do 
války!“

Modleme se tedy za mír ve 
světě a  děkujme Bohu za dar 
míru v naší zemi.

Petr Šrámek

Life update
Dionýze na pařížském Montmartru s  Pe-
trem Faberem, čtyřmi dalšími druhy a s Ig-
nácem z  Loyoly, aby pod jeho vedením 
založili řeholní společnost jezuitů. Učinili 
slib žít v chudobě, čistotě a službě duším 
ve Svaté zemi nebo být k dispozici papeži 
coby Kristovu zástupci.

V letech 1535-1536 František studoval 
teologii a připravoval se na svátost kněž-
ství, kterou přijal se svými druhy v červnu 
1537 v Benátkách a primici měl ve Vicenze.

V Benátkách byli s  Ignácem ubytováni 
v  nemocnici s  nevyléčitelně postiženými, 
kterým prokazovali potřebné služby. Oše- 
třování těchto nemocných bylo mimo jiné 
i vlastním sebeovládáním a sebezáporem.

Pro napětí mezi Benátkami a Turky ne-
bylo možné pokračovat v plánované cestě 
do Svaté země, a proto se členové této ře-
holní skupiny na nedlouhou dobu rozešli 
po severoitalských univerzitních městech 
(František šel do Bologni). V  nich kázali 
a  poskytovali různé duchovní služby do 
dubna 1538, kdy se sešli v  Římě, aby při 
apoštolské a  charitativní činnosti spolu-

pracovali s Ignácem. Jejich cílem bylo papežské schválení společnosti Ježíše. Papež Pavel 
III. ji schválil roku 1539 ústně a 27. 9. 1540 i písemně.

Ignáce již začátkem roku 1540 požádal portugalský král Jan III. o vyslání jeho bratří 
do indických misií. Ten se souhlasem papeže poslal Františka Xaverského s Portugalcem 
Šimonem Rodriguezem. 

Goa, která bývala portugalskou kolonií v Indii, se stala prvním Františkovým působi-
štěm v této zemi. Svou činnost začal v městské nemocnici u těch, kteří sem rovněž odně-
kud připluli. Spal na zemi vedle pacientů s nejtěžšími chorobami, aby byl připravený jim 
posloužit v jejich potřebách.

Žil pak mezi obyvateli souostroví Moluk (patřící dnes Indonésii). Udává se, že v někte-
rém měsíci pokřtil až na 10 000 Indů. Dozvěděl se o existenci Japonska. V srpnu 1549 se 
přeplavil k břehům Japonska. Pěšky se vydal do Miyaka, kde se mu vysmáli, a k císaři se 
nedostal. Během dvou let však pro víru získal aspoň pět set Japonců. Při návratu předpo-
kládal obrácení Číny, které přispěje i k rozšíření křesťanství v této zemi. V listopadu 1552 
doplul na ostrov San Čoan. Zde vyhladovělý a v horečkách z podchlazení 3. 12. ve věku 46 
let zemřel.

Podle webu catholica.cz  
P. Karel Falář, Volary

Sousoší sv. Františka Xaverského
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Slovo vikáře

advent a vánoce
Začíná nám Advent, a tak bych se teď chtěl zaměřit na Vánoce a na 
období, které těmto svátkům předchází.

Říkává se, a je to jistě pravda, že nejdůležitější křesťanské svát-
ky jsou Velikonoce. Na ty byl od počátku života Církve kladen 
největší důraz. Skutečnost Kristovy oběti a jeho Zmrtvýchvstá-
ní se připomíná a zpřítomňuje při každé mši svaté. Kázání apo-
štolů stálo na hlásání Krista, vítěze nad smrtí.

Až v pozdějších staletích se lidé začali pídit po tom, jak to bylo 
s Ježíšovým narozením, a začaly se slavit Vánoce, svátky Svaté 

noci zrození. V Písmě svatém se tématu početí Božího Syna a jeho 
narození věnuje především evangelista Lukáš. Jako vzdělaný člověk 

a lékař sv. Lukáš sepisuje evangelium přímo s vědeckým přístupem a vše si ověřuje u oči-
tých svědků, jak na začátku této biblické knihy také uvádí. To, co se odehrálo v Nazaretě 
a Betlémě, věděl zcela nepochybně od Panny Marie. Dá se trochu s nadsázkou říci, že kdyby 
to takto sv. Lukáš nesepsal, nemohli bychom Vánoce slavit, protože bychom tyto události 
vůbec neznali. Ostatní evangelisté se totiž Kristovým narozením příliš nezabývají, pouze 
sv. Matouš nám uvádí jeden ze dvou Kristových rodokmenů a vánoční biblický příběh do-
plňuje příběhem o příchodu mudrců od východu a útěkem sv. Rodiny do Egypta.

Zmínil jsem se o  tom, že největšími našimi svátky jsou Velikonoce. Co se však týká 
atmosféry svátků, myslím si, že Vánoce mají navrch. Nemyslím teď materiální šílenství 
před nimi a při nich, ale spíše poetickou náladu, která snad stále ještě nevymizela. Vánoce 
inspirovaly nespočet umělců k vytvoření nádherných výtvarných děl. Zde si dovoluji při-
pomenout krásné pozdně gotické deskové reliéfy s vánočními tématy na hlavním oltáři 
našeho kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Není snad žádný katolický kostel, ve kterém by 
se Vánoce nějak výtvarně neprojevovaly. Kolik jen máme v našich chrámech půvabných 
betlémů a jesliček různých velikostí a provedení. Někde se rozmanitým způsobem sehraje 
vánoční příběh v živém betlémě, někde je tento scénicky provedený příběh přímo součástí 
vánoční bohoslužby, jak to například máme v Prachaticích.

Kolik také v dějinách vzniklo krásných literárních děl inspirovaných Vánocemi a ještě 
více byly tyto svátky inspirací pro hudební skladatele. To, že lidé Vánocemi opravdu vnitřně 
žili a že je měli skutečně rádi, dokládají také koledy, které jsou projevem upřímné zbožnosti 
obyčejných lidí.

Určitě nejdůležitějším tématem Vánoc je obdarovávání. Každý rád dostává dárky. Děti 
se na dárky pod stromečkem těší celé týdny. Také my dospělí jsme rádi, když si na nás někdo 
vzpomene a něčím nás obdaruje, byť by to byla třeba jen maličkost. O Vánocích však si 
my křesťané připomínáme především ten největší dar, který dostáváme od Boha Otce. On 
nám posílá svého Syna, aby mezi námi prožil náš lidský život a ke svému Otci nás nakonec 
přivedl. Bylo by krásné, kdybychom tento dar nebrali jako samozřejmost, ale dokázali se 
z něho opět upřímně radovat podobně jako děti, které dostaly vysněný dárek.

Pomoci nám k tomu mohou čtyři týdny adventní přípravy. Advent má v sobě krásné 
kouzlo rozzářených světel v době, které vládne temnota noci. Během Adventu nám pří-
rodního světla stále ubývá. O to více si můžeme připomínat a prožívat, že nejen naše do-
movy a ulice je potřeba nasvítit, aby se v nich dobře a bezpečně žilo, ale že duchovní světlo 
potřebuje ze stejného důvodu také naše duše. Blaze člověku, který ví, že tímto světlem je 
sám Bůh.

O to, abychom dokázali Advent a Vánoce dobře prožít, musíme zápasit, protože roz-
ptylujících vlivů je nespočet a síly zla a temnoty jsou silné a hodně se snaží. Pokud však 
uděláme k našemu Pánu krok, můžeme si být jisti tím, že on k nám udělá dva. Výbornou 
pomůckou k dobrému prožití Adventu jsou roráty a také společná modlitba u adventního 
věnce.

Rád bych vám všem i všem vašim blízkým popřál radostné a požehnané prožití letošní-
ho Adventu a Vánoc, spokojenost, radost a štěstí v rodinách a nezapomínejme, že našimi 
rodinami jsou také naše farnosti, ve kterých můžeme tato krásná období prožívat při bo-
hoslužbách i při různých dalších setkáních.  P. Petr

tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka je udá-

lost, kdy má veřejnost mož-
nost se společně s Farní cha-
ritou Prachatice podílet na 
pomoci lidem v  nouzi. Aby-
chom mohli tříkrálové požeh-
nání předat do co největšího 
počtu domácností, hledáme 
tříkrálové koledníky a vedoucí 
skupinek. Koledníkem může 
být každý. Vedoucím koled-
nické skupinky může být oso-
ba starší 18 let, která vlastní 
platný občanský průkaz. 

Prosíme každého, kdo se 
bude chtít zapojit do Tříkrálo-
vé sbírky, nechť nás kontaktu-
je na telefonním čísle koor-
dinátorky sbírky Zdeňky jančiové 731 604 441 nebo na e-mailu vedouci.azyl.matky@
prachatice.charita.cz. Případně na telefonním čísle lenky Hanžlové 603 859 190. Po-
drobnější informace Vám rádi poskytneme osobně nebo telefonicky. 

Tříkrálovou sbírku je možné úspěšně realizovat hlavně díky spolupráci s dobrovolníky 
a vstřícnosti veřejnosti. Děkujeme za vaši pomoc! Jana Schwarzová, 

ředitelka FCH Prachatice
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Svátost smíření

Dies Domini – Den páně
Naše pojednání o třetím přikázání by nebylo úplné, kdybychom opomenuli apoštolský 

list Dies Domini – o svěcení dne Páně. Je to zatím poslední velký dokument učitelského 
úřadu na dané téma. Přehledně, srozumitelně a poutavě shrnuje vše, co církev o svátečním 
dnu učila a učí, a povzbuzuje všechny věřící k jeho věrnému a radostnému prožívání i ve 
změněné kulturní, společenské a ekonomické situaci moderní doby. Svatý papež Jan Pavel 
II. ho uveřejnil v den slavnosti Seslání Ducha svatého 31. května 1998, ve druhém roce tří-
leté bezprostřední přípravy na Velké jubileum spásy, věnovaném zvláštním způsobem Du-
chu svatému a jeho posvěcující přítomnosti uprostřed společenství Kristových učedníků.

Lze si ho i dnes snadno obstarat a doporučuji každému, aby si ho celý přečetl. Najde 
v něm povzbuzení i návod k hlubšímu prožívání dne Páně. Zde mohu uvést jen stručný 
přehled, nabídnout několik odstavců jako ochutnávku.

V úvodu Jan Pavel II. připomíná: „Neděle je den, který stojí v samém středu křesťanské-
ho života. Jestliže jsem od počátku svého pontifikátu nepřestával opakovat: ,Nebojte se! 
Otevřte dokořán brány Kristu!‘, dnes toužím všechny silně povzbudit, aby znovu objevili 
neděli: Neváhejte věnovat svůj čas Kristu! Ano, otevřme svůj čas Kristu, aby ho on sám 
znovu osvítil a uspořádal. Vždyť on zná tajemství času a také tajemství věčnosti, a proto 
nám odevzdává ,svůj den‘ jako stále nový dar své lásky. Znovuobjevení tohoto dne je mi-
lost, o níž je třeba prosit nejen proto, abychom prostě učinili zadost požadavkům víry, ale 
také aby bylo možné pravdivě odpovědět na hlubší touhy každého jednotlivého člověka. 
Čas věnovaný Kristu není nikdy ztracený čas, ale spíše získaný prostor pro hluboké zlid-
štění našich vztahů i našeho života … Dnes je ,svěcení‘ neděle obtížnější než dřív; vývoj 
sociálních a ekonomických podmínek zcela změnil obecné zvyklosti a následně i podobu 
neděle. Rozšířil se zvyk ,víkendu‘, který je často spojován s účastí na různých kulturních, 
politických a sportovních akcích. Může se stát, že lidé, třebas svátečně oblečení, neumějí ve 
skutečnosti svátek slavit, protože jsou omezeni tak úzkým obzorem, že již nemohou vidět 
nebe. Od Kristových učedníků se vyžaduje, aby slavení neděle nesměšovali s ,víkendem‘, 
chápaným jen jako přestávka pro odpočinek nebo únik. To ovšem vyžaduje opravdovou 
duchovní zralost.“

Vlastní poselství listu je pak rozděleno do pěti kapitol, které popisují pět hlavních dů-
vodů slavení neděle a ukazují na její křesťanský obsah:

I. DEN PÁNĚ: Oslava Stvořitelova díla.
II. DEN KRISTA: Den vzkříšeného Pána a daru Ducha.
III. DEN CÍRKVE: Eucharistické shromáždění je středem neděle.
IV. DEN ČLOVĚKA: Neděle – čas radosti, klidu a solidarity.
V. DEN DNÍ: Neděle jako prvotní svátek, který zjevuje smysl času.
I. Neděle je především oslavou vzkříšeného Krista. Je to oslava ,nového stvoření‘ a ne-

může být oddělována od toho, co Bůh zamýšlel při stvoření světa. Syn věčného Otce je 
počátkem i cílem všech věcí: ,V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný 
i neviditelný … všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.‘ (Kol 1,16). Ve velikonočním ta-

jemství se plně projevila činná přítomnost Syna v tvůr-
čím díle Božím. Uvedl nové stvoření a započal dílo, které 
dovrší v čase svého slavného příchodu, ,až odevzdá své 
království Bohu a Otci … aby byl Bůh všechno ve všem.‘ 
(1Kor 15,24.28). Již na samém úsvitu stvoření obsahoval 
Boží plán tento Kristův ,kosmický úkol‘. Kristocentrická 
perspektiva, která se promítá do celého časového prosto-
ru, byla přítomna v radostném Božím pohledu, s nímž 
končil všechno své dílo, když požehnal a posvětil sedmý 
den (srov. Gn 1,31-2,3). Odpočinek sedmého dne vyjad-
řuje jakési ,prodlévání‘ Boha před velmi dobrým dílem, 
které vyšlo z  jeho rukou, aby na něm mohl spočinout 
s pohledem plným radosti a potěšení. Člověk slavením 
neděle vstupuje do tohoto rozměru Božího odpočinku 
a hluboce se na něm podílí. Může zakoušet záchvěvy oné 
radosti, kterou zakoušel Stvořitel, když viděl, že všechno, co učinil, bylo velmi dobré.

II. Podle shodného svědectví evangelií došlo ke Kristovu zmrtvýchvstání prvního dne 
v týdnu. Téhož dne se Vzkříšený ukázal učedníkům na cestě do Emauz i apoštolům shro-
mážděným za zavřenými dveřmi. Dal jim moc odpouštět hříchy. Za týden, když byli znovu 
pohromadě, se dal poznat Tomášovi tím, že mu ukázal znamení svého utrpení. A po sedmi 
týdnech na ně vylil dar svého svatého Ducha. Na tomto základě již od apoštolských dob 
začal první den po sobotě utvářet rytmus života Kristových učedníků. Byl to pro ně ,den 
Páně‘. Připomínali si spásu, kterou jim nabídl křest, který z nich učinil ,nového člověka‘. 

III. Jestliže je neděle dnem vzkříšení, pak není pouze vzpomínkou na minulou udá-
lost; je oslavou živé přítomnosti Vzkříšeného mezi svými. Aby tato přítomnost byla hlá-
sána a náležitě prožívána, nestačí, aby si ji Kristovi učedníci připomínali jen soukromě, ve 
skrytu svého srdce. Nebyli totiž spaseni jako jednotlivci, ale jako údy mystického těla. Je 
velmi důležité, aby se scházeli a tak plně ukazovali identitu církve, která je ekklésia, totiž 
shromáždění vytvořené vzkříšeným Pánem, jenž dal svůj život, aby ,rozptýlené Boží děti 
shromáždil v  jedno‘. (Jan 11,52). Tato podmínka života církve nachází své zvláště silné 
vyjádření – a v jistém smyslu i svůj ,pramen‘ – v eucharistii. Eucharistie živí a utváří církev. 

IV. Neděle musí nést znamení té radosti, jakou měli učedníci, když spatřili Pána (srov. 
Jan 20,20). K ní patří odpočinek i solidarita s druhými. Odpočinek je něco posvátného, pro-
tože je pro člověka prostředkem k tomu, aby si uvědomil, že všechno je dílem Božím. Patří 
k lidské důstojnosti a jsou s ním spojeny požadavky z oblasti náboženství a rodiny. Ty by 
jen těžko mohly být uspokojovány, kdyby nebyl vyhražen aspoň jeden den v týdnu, kdy se 
všichni zároveň těší z možnosti odpočívat a slavit. Vnitřní účast na radosti ze vzkříšeného 
Krista zahrnuje také plné sdílení lásky, která hoří v jeho srdci. Nejen eucharistie, ale celý 
nedělní den se tak stává velkou školou lásky, spravedlnosti a pokoje. 

V. Neděle je dnem, který odhaluje smysl času. Je jako nasměrový šíp, jenž prochází stále 
stejným prostorem a směřuje k druhému Kristovu příchodu jako k cíli. Je předobrazem 
posledního dne, parúsie, který již předjímá Kristova sláva při zmrtvýchvstání. 

P. Pavel Liška
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Aktuálně

KurZ alFa
„… Dovoluje pochybujícím pochybovat a hledajícím nalézat pravdu. Nabízí příjemnou a po-

vzbudivou atmosféru, ve které je možné zabývat se největšími otázkami života… „
(Graham Cray, biskup)
U sester boromejek probíhá přípravný tým pro uskutečnění kurzu Alfy. První setkání by se 

mělo uskutečnit v  lednu příštího roku. Chtěla bych popsat další svědectví našeho známého 
Petra – nevěřícího Tomáše, který už několikrát vydal svědectví v hledání své víry.

(SM Sebastiana)
Dokončil jsem kurz Alfa. Cítil jsem, jak ve mně po dobu kurzu roste důvěra a víra v Boha. 

Zvlášť během posledních setkání jsem na sobě cítil velkou vlnu Boží lásky a pokory. Roz-
hodl jsem se naplno otevřít Pánu a je to nepředstavitelný pocit. Po 13 letech hledání jsem 
na posledním kurzu Alfa požádal, zda bych mohl začít přípravu na křest, a také jsem nabídl 
podat svědectví v dalších kurzech. Skromně se domnívám, že bych měl co říct budoucím 
posluchačům. Celou dobu kurzu mě doprovázel obraz Světlo světa od anglického malíře 
Wiliama Hunta. Uvědomoval jsem si, že i já jsem podobně otevřel dveře a očekával jsem, že 
se něco stane. Jsem stále citově napojen na bratry františkány v Hájku u Prahy. Potkávám 
tu spousty skvělých řeholníků, řeholnic a kněží… říkám tomu katolická elita. Při poslední 
pouti jsem opět řídil dopravu přijíždějících aut a byl úplně vzadu v areálu. Klášterem se 
pohybovalo asi 600 lidí – z toho 60 řeholníků. Přišel jsem k jedné osamocené jeptišce, která 
stála u mariánského sloupu Královny nebe. Začal jsem si s ní povídat a ona mi dala tipy, 
jak dál studovat, byla to sestra františkánka. Bylo to pro mě jako pohlazení shůry. Proč mě 
Pán poslal setkat se zrovna se sestrou Ludmilou?

Velmi mě zaujalo kázání Patera Jana Maria Vianneye. Sám otec byl dojatý, když začal 
vyprávět příběh, jak před sto lety přišel do kláštera v Hájku starší muž, který se pak stal 
bratrem, ale o své minulosti nevyprávěl. Pracoval na zahradě a žil poctivě řeholní život. 
Vypracoval se až na místního šlapače varhan, na které hrál jeden bratr samouk. Jednou 
tento varhaník onemocněl, představený si zavolal bratra šlapače a řekl, že jistě má za ty 
roky odpozorované, jak hrával spolubratr, a aby hrál on. Nastala mše a hra na varhany všem 
brala dech. Po mši byl nucen přiznat představenému, že bývával dirigentem vídeňské opery. 
Takový talent nemohl zůstat jen v Hájku, od té doby hrával v kostele Panny Marie Sněžné 
na Praze 1. Tento bratr měl velkou pokoru, když po mnoho let pracoval skromně a skrytě. 
Příběh mě hluboko zasáhl a budu si jej pamatovat. 

Po kurzu Alfa požádalo 5 účastníků o  katechumenát. Všichni odpadli, protože by je 
neměl kdo ve farnosti v Řepích připravovat, pan farář povýšil na opata premonstrátů. Já 
jsem si lámal hlavu, kde bych měl přípravu na křest dělat. Pan farář v místě mého trvalého 
bydliště mi řekl, že nemusím být vázaný k jednomu místu, že i on zamlada navštěvoval dvě 
farnosti. Po této rozmluvě jsem se vrátil na své pracoviště, kde na jedné židli sedím pět let. 
Asi do hodiny si mě zavolal šéf a řekl mi, že jednou v týdnu budu jezdit na jedno pracoviště 
někde za Prahou. Cesta je metrem přes centrum Prahy. Málem jsem spadl ze židle. Je to 
zrovna v době, kdy probíhá u františkánů příprava na křest a nebylo v mé možnosti v tento 

čas se zúčastnit. Lepší znamení jsem nemohl dostat… Po domluvě s panem farářem jsem 
začal svou přípravu na křest. Krásný pokyn shůry… Připadám si, jako bych doposud jezdil 
v autoškole na trenažéru (předchozí dlouhé hledání a Alfa kurz) a nyní v katechumenátu už 
jedu doopravdy pod vedením kněze. Nyní po uvěření zažívám jakoukoliv modlitbu daleko 
víc do šířky i hloubky a někdy mám i husí kůži. Možná je to bázeň Boží? Jsem naplněn 
upřímnou radostí vždycky, když jedu na další katechumenát. 

S upřímným pozdravem Petr – Šimon – Tomáš

Kurzy alfa – příležitost prozkoumat smysl života
Ačkoliv se s oblibou říkává, že jsme ateistická společ-

nost, mnoho lidí dnes hledá životní orientaci a i duchovní 
rozměr svého života. Existenciální otázky jako o co vlast-
ně v životě jde, zda má život nějaký smysl nebo co s námi 
bude po smrti si kladou mnozí. Jiní řeší nefunkční vzta-
hy, hledají odpuštění, jak se vyrovnat s rozpadem vztahu. 
Další možná ztratili práci a hledají nějaké životní jistoty. 
Lidé touží najít smysl svého života a  jistoty, o  které se 
mohou opřít. Často ale nenacházejí vhodné prostředí, kde své otázky bez obav otevřít.

Sokrates slavně prohlásil, že „neprozkoumaný život nemá cenu“. Někdy je jednodušší 
se na nic neptat… ale jako pořadatelé kurzů Alfa si myslíme, že má smysl život prozkou-
mat. Že je to zajímavá zkušenost by vám mohlo potvrdit 23 milionů lidí ze 169 zemí 
světa, kteří se již kurzu zúčastnili.

Alfu tvoří série promluv na základní témata, související s křesťanskou vírou. Každé 
setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se spřátelit. Následuje pro-
mluva na téma večera a nakonec diskuse. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa 
je pohodová a zábavná. Vlastní názor je lepší než povrchní dojmy.

Alfa je příležitost pro každého… zvláště zaujme ty, kdo o věcech rádi diskutují, nebo 
jen naslouchají druhým. Ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství nebo jen upevnit základy 
své víry. Na Alfě se seznámíte s osobou Ježíše Krista, Biblí, modlitbou a dalšími klíčovými 
křesťanskými tématy. Budete mít příležitost mluvit s lidmi, kteří mají s těmito tématy 
osobní zkušenost. Alfa má podporu všech hlavních křesťanských církví u nás i v zahrani-
čí. Alfa je zadarmo. Kdo chce, může dobrovolně  přispět na jídlo. V případě Vašeho zájmu 
budeme rádi, když se kvůli přípravě jídel předem přihlásíte, e-mailem nebo telefonem. 
Pokud byste s sebou rádi vzali ještě někoho dalšího, je to samozřejmě možné.

Více na www.kurzyalfa.cz, www.farnostprachatice.cz, www.neumanneum.cz 
Těšíme se na vás!
Kontakt: martin Hubáček 725 425 999, alfapt@centrun.cz, 
Pořadatel: Boromejky a Římskokatolická farnost prachatice 
Termín: 28. 1.–8. 4. 2019, každé pondělí 18:30 – 21:15 + sobota 9. 3. 2019
prosíme vás o pŘeDání pŘiloŽenÉHo letáKu – pozvánky na kurz –

vHoDnÝm ZájemcŮm ve vaŠem oKolí .
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Hřbitov

Kundratice - židovský hřbitov
Přestože jej literatura 

často přiřazuje k Hartma-
nicím, leží na katastru 
obce Kundratice a toho se 
budeme držet. Ostatně je 
to sem odtud vzdušnou 
čarou přibližně o  třicet 
metrů blíže. Kundratický 
židovský hřbitov stával 
něco málo přes kilometr 
severovýchodně od stře-
du obce a rozkládal se na 
parcele o výměru 538 me-
trů čtverečních. Původně 

zde byl les, později přeměněný na pole. 
Vlastníkem pozemku byl majitel zdejší-
ho zámku Karl svobodný pán Willany. 
Na konci 50. let 19. století byla parcela 
rozdělena na dva kusy a  oba prodány. 
Jednu koupila Židovská obec v  Kun-
draticích. Úředně byl hřbitov povolen 
6. srpna 1862 a  jedním z  prvních zde 
pohřbených byl Moritz Kornführer, 
syn místního učitele náboženství, jehož 
pochovali 17. června 1862. Poslední 
pohřeb se zde konal 11. března 1937 
a  nebožtíkem byl jednasedmdesátiletý 
hartmanický obchodník Michael Adler.

Lze předpokládat, že brzy po zalo-
žení byl hřbitov opatřen zdí a brankou. 
V turistických průvodcích sice nalezne-
te informaci, že jej zničili nacisté během 
války a  náhrobníky použili při stavbě 
silnice. Ale zřejmě to není tak úplně 
pravda. Co se zde dělo za války a  zda 
byl hřbitov poničen během tzv. Křišťá-
lové noci z  10. na 11. listopadu 1938, 
není až tak jasné. V  roce 1939 připadl 
hřbitov městu Hartmanice a  nábožen-

ské obci byl navrácen až v dubnu 
1948. Podle svědectví místních 
se v té době nacházel v poměrně 
dobrém stavu a mnoho náhrobků 
bylo tam, kde být mělo, přestože 
některé byly povaleny. Ještě na 
konci čtyřicátých let došlo k opra-
vě ohrazení hřbitova a  byla vy-
stavěna dřevěná vstupní branka. 
Patronát nad hřbitovem si vzaly 
děti štěpanické školy.

Ke zničení hřbitova tak zřej-
mě došlo až během padesátých 
a  šedesátých let minulého sto-
letí. Náhrobníky i  obruby byly 
odvezeny a použity jako stavební 
materiál při opravách chalup či 
stavbě nových nemovitostí. Ješ-
tě v 70. letech dvacátého století 
byl na hřbitově k  vidění zlomek 
náhrobku Chajima Krause, avšak 
i ten záhy zmizel.

Ačkoliv jsem byl varován, že 
místo, kde stál hřbitov, je v teré-
nu špatně rozpoznatelné, opak je 
pravdou. Celý areál byl vysekán 
a  vyčištěn. Zbylo z  něj opravdu 
pramálo. V  tarasu cesty torzo 
ohradní zdi a sem tam nějaká ta obruba hrobního místa. A i když zde není jediný náhrob-
ník, připravenou svíčku si zpátky domů nést nemusíte. Ačkoliv je v úvodu zmíněno, že 
k poslednímu pohřbu došlo v roce 1937, hrobník zde měl práci ještě jednou. 29. dubna 1945 
zde bylo pochováno asi dvanáct žen židovské národnosti, které zemřely vysílením a hladem 
předchozí noci ve stodole velkostatku v Hořejším Krušci. Jednalo se o oběti tzv. pochodu 

smrti, nedostatečně oblečené, čas-
to bosé, hladové a zbídačené ženy, 
které byly na tisíce kilometrové po-
chody hnány v závěru druhé světo-
vé války. Jejich památku připomí-
ná jediný pomník na kundratickém 
židovském hřbitově v  podobě pro 
Šumavu typického umrlčího prkna.

JP

Hartmanice
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Šumavské madony

období adventu
Příběh Panny Marie se přesouvá do doby její dospělosti. Po odchodu z  chrámu žila 

v domě Josefově. Jednoho dne vzala vědro a šla nabrat vodu. Náhle uslyšela hlas: „Buď 
zdráva, ty, jíž dal Pán svoji milost. Pán je s Tebou a dostalo se Ti požehnání.“ Vtom se před 
ní objevil anděl a řekl jí: „Neboj se Maria, našla jsi milost v očích Pána všeho a počneš z jeho 
slova.“ Pokračování tohoto příběhu je známo.

V  době adventní slavíme především dobu očekávání příchodu Spasitele. Na Šumavě 
bylo rozšířeno množství lidových zvyků, které se k této době vztahovaly. V prosincovém 
kalendáři je zařazeno mnoho světic a světců, kteří se víceméně vztahují k oslavám Vánoc 
a novozákonních událostí před nimi a po nich. Ke svátkům světců se vztahovalo například 
lidové divadlo spojené často s koledou. Patrně nikdy nezapomeneme na Mikuláše a čerta. 
V některých krajích se zachovala tradice Lucie – Lucky, kdy se ženy oblékly do bílých pro-
stěradel a záclon, na obličeji měly špičatý nos a obzvláště rády chodily „uklízet“ domácnosti 
starých mládenců. Zvyk se lišil podle různých krajů. Také vánoční svatoštěpánská koleda, 
novoroční koleda a naši známí Tři králové patří k nesmrtelným lidovým zvykům. 

Výtvarné zpracování příběhu narození Ježíše Krista nacházíme již v umění rané gotiky, 
a to jak v obrazové podobě, tak také v sochařství. Jedním z nejzachovalejších cyklů, které 
zachycují narození Kristovo, je cyklus Mistra vyšebrodského oltáře. Jak jistě víte, klášter 
vznikl již ve století třináctém. Teprve v následujícím čtrnáctém století byl klášter prosla-
ven svým gotickým oltářem, jehož mistra neznáme, ale označujeme jej podle jeho díla jako 
Mistra vyšebrodského cyklu.

Vzhledem k blížící se době vánoční omezíme naše vyprávění hlavně na téma narození 
Kristova a Klanění tří králů. Vyšebrodský mistr patrně nepocházel z českého uměleckého 
prostředí. Jeho malba nese rysy italského středověkého umění. To se projevuje hlavně 
bohatou barevností a životností kresby. Malba počátku 14. století již nemá strnulost, kte-
rou italský středověk získal z byzantských vzorů. Lidské postavy ožívají, jejich pohyb je 
přirozenější a také tváře jednajících lidí již nejsou přísné, strnulé. Je možné, že malíři již 
malovali podle živých modelů, jako tomu bylo u florentského malíře Giotta di Bondone. 
Vasari o něm vypravuje, že ve svém mládí kreslil a maloval podle přírody – jeho otec byl 
chudým sedlákem. Nepochybně vychoval řadu svých žáků, a tak se mohlo stát, že jedním 
z nich byl tvůrce vyšebrodského cyklu. Také prostředí, kde se scény odehrávají, je reálné 
– zahrady, nádvoří, dokonce ulice měst. Posléze již také mizí zlacené pozadí obdivované 
u obrazů světců, zejména opět Madon.

Klášter ve Vyšším Brodě získal své obrazy díky svému patronu Petru z  Rožmberka, 
kterého můžeme vidět na obraze Narození Krista jako donátora, který malému Ježíškovi 
podává model klášterního kostela. U jeho nohou je odložen štít s pětilistou rožmberskou 
růží. Oltář je tvořen devíti deskami malovanými na dřevě barvami, které bychom dnes 
označili za temperové. Barvy bývaly tajemstvím svého mistra a každý z nich měl své vlastní 
recepty. Některé barvy byly poměrně snadno dostupné, získávaly se z barevných hlinek buď 
přírodních nebo pálených, takže vznikaly známé sieny, umbry, které pak třeny s pojidly, 

Aktuálně

nad sborníkem Zlatá stezka sv. 25/2018
Stříbroskvoucím by se, nejen s ohledem na číslicí označující pořadí, vpravdě mohl na-

zývat 25. svazek sborníku Zlatá stezka, vydaný v čase zlátnoucího podzimu roku 2018. 
Kvalitní odborná tiskovina, jejíž průkopnické ročníky jsou už dávno rozebrány, dostupná 
i přístupná široké veřejnosti, totiž náleží k rodinnému stříbru Prachatického muzea. O ži-
votaschopnosti tohoto vydavatelského počinu svědčí vytrvalost v  překonávání nesnází 
a  stříbrem namnoze již prokvétající zkušená autorská základna, která před rovnými 20 
lety mezi sebe přijala i původce těchto řádek, nýbrž také neustávající příliv nové krve, tedy 
i nových námětů, pohledů a souvislostí.

Nového náhledu se tak dočkalo i jedno z tradičních témat – postavení Prachatic mezi 
středisky solního obchodu pozdního středověku. Rozvíjející se archeologii nové doby za-
stupuje pokračující průzkum osad na Ktišsku, zaniklých po 2. světové válce. Hned šest 
příspěvků přibližuje zlomové období odcházející monarchie a  budování republiky – dle 
písemných svědectví z frontové linie i těžce zkoušeného zázemí a dokumentů o průběhu 
první pozemkové reformy i takových, mezi jejichž řádky se odráží nelehká pozice pováleč-
ného státního úřednictva. Jiné zase nechávají nahlédnout do dějin Stögerovy huti u Volar 
a panského pivovaru ve Vlachově Březí nebo do životních osudů prachatických městských 
písařů v 16. století či členů rozvětvené rodiny Hoslovských (Hostlovských), z níž vzešlo 
několik prachatických varhaníků a kněží.

Ani tentokrát nechybějí příspěvky z regionálních církevních dějin. Významným čini-
telem náboženského života v Prachaticích ve své době bývalo literátské bratrstvo. Tento 
pěvecký sbor příslušníků městské obce v dobovém prostoru chrámu sv. Jakuba zachycuje 
známý obraz z počátku 17. století. Prvotinu dalšího pravidelného cyklu může představovat 
zpracování historie varhan farního kostela téhož zasvěcení ve Lhenicích. Rozprava z po-
mezí právních a správních dějin naopak ukazuje, jaké nesnáze kvůli užití jistých nenáleži-
tých výrazů v závazných návrzích eggenberského patronátu provázely ustanovení nových 
duchovních pastýřů v Prachaticích, Chrobolech a Mirovicích na podzim osmičkového roku 
1718. Svazek uzavírají drobnosti a zprávy. Sborník si lze pořídit u vydavatele.

Sp.



18 19

jako byla například žloutková emulze, zvířecí žluč, ale i med a arabská guma, dosahovaly 
žádané kvality.Jiné barvy byly velmi drahé, například modrý madonin plášť byl malován 
barvou získanou z lápisu. Zlatá barva sice postupně mizí z pozadí, ale zůstává na částech 
a lemech drahých rouch.

Obrazy, kterých je devět, bývaly sestaveny tak, aby je divák mohl sledovat postupně, 
jak se odvíjel novozákonní příběh. Prvním obrazem je tedy Zvěstování Panně Marii. Je 
umístěn dole vlevo. Panna Maria sedí na malém trůnu, v obou rukou drží knihy – atribut 
jejího vzdělání v chrámu. Je oděna do nádherného roucha a na hlavě má královskou korunu. 
Před ní klečí archanděl Gabriel, zvěstovatel radostné zprávy.

Na vedlejším obrazu je scéna Narození Páně. V pozadí obrazu se pasou oslíci, z výše 
přihlíží anděl a po pravé straně klečí již zmíněný rožmberský velmož. Autor se snažil scénu 
oživit jednak naznačeným pozadím krajiny, ale i lidmi, kteří v popředí vykonávají běžnou 
práci. Krajina je na obraze již živější. Navíc na přístřešku je patrná snaha o zvládnutí per-
spektivy – jasný vliv italského malířství.

Třetím obrazem dole je pak Klanění tří králů, kteří děťátku odevzdávají své dary. 
Také tam je patrná snaha o perspektivu. Tím končí ta část obrazového souboru, který se 

vztahuje k  době vánoční. 
Dalších šest je již pokra-
čováním dějů předveliko-
nočních a  velikonočních. 
Ježíš Kristus rozmlouvá 
s  andělem v  zahradě Get-
semanské a  v  pozadí sedí 
na stromech ptáci. Scé-
na Ukřižování a  Snímání 
s  Kříže je bohatě zalidně-
na. Poslední tři obrazy se 
již vztahují ke Vzkříšení, 
Nanebevstoupení Kristo-
vu a  Seslání Ducha Sva-
tého. Obrazy ovlivnily 
malířství nejen v  našem 
regionu, ale v oblasti dale-
ko širší. Můžeme se k nim 
však jako ke vzorům vždy 
vracet.

Všech devět obrazů 
bylo v majetku rodu Rožm-
berků. Velkým štěstím pro 
diváky je umístění obrazů 
v  Národní galerii v  Praze, 
kde jsou přístupné všem.  

MFK
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Stalo se

Hubertská mše pod Boubínem
Hubertská mše je velký svátek my-

slivosti a všech myslivců. V myslivos-
ti probíhají různé změny, ale stálých 
tradic se nedotýkají. Dne 20. října se 
za vcelku dobrého podzimního počasí 
konala již tradičně Hubertská mše pod 
vrcholem šumavského kopce Boubín 
u  lesní kapličky. Vzpomenu trochu 
historie kapličky.

V roce 1905 byla postavena dřevěná 
kaple, zasvěcena sv. Hubertovi, patro-
nu myslivců. Před každým zahájením lovu zde byla sloužena mše svatá. Požehnáno bylo 

lovcům i  lovu. Po zestátnění Boubína v  r. 1931 
údajně Schwarzenberkové rozhodli tuto kapli pře-
místit na Hlubokou, kde vlastnili své statky, do 
Staré obory. V roce 2001 byl uskutečněn projekt 
na obnovu kaple a 3. října 2001 byla kaplička slav-
nostně vysvěcena.

Letošní Hubertskou mši celebroval P. Jaromír 
Stehlík spolu s jáhnem Jaroslavem Filipem. Hu-
dební doprovod k této mši tvořila skupina Šumav-

ští trubači, hrou na varhany a zpěvem doprovázel Vít Hašek. Setkání lidí bylo přátelské, rádi 
si zavzpomínali na minulé mše slouže-
né v těchto místech. Odcházeli spoko-
jeni s dobrým pocitem v srdci a rozešli 
se s  tím, že se zase za rok u kapličky 
sejdou.

Šumavská Královačka  
Milli Hojdekrová

oslavy 100 let od vzniku české samostatnosti v Záhoří
Napadl první sníh a  v  malé šumavské 

vísce Záhoří na Prachaticku se konala velká 
sláva. Dne 28.10.2018, kdy se po celé české 
zemi konaly slavnosti ku příležitosti 100 
let samostatnosti státu, byl tento den ješ-
tě výjimečný tím, že byla vysvěcena nová 
kaplička.

Kaplička byla vybudována vlastními sila-
mi a finančními prostředky lidí zde žijících 
i rodáky, kteří na svoji rodnou ves nezapo-
mínají. Místo pro kapličku bylo vybráno 
velmi dobře. Kaplička vítá spoluobčany 

i poutníky ihned na okraji Záhoří, nelze ji přehlédnout.
I přes nepřízeň počasí se sešlo na akci mnoho lidí. Úvodní slovo pronesl pan Jiří Brodec 

ze spolku pro obnovu kapličky. Vřele přivítal občany, seznámil je s programem a pozval 
všechny na pohoštění. Zazněla státní hymna zpívaná všemi, kdož uměli zpívat. Poté vy-
stoupil starosta obce Bošic p. Martin Hodboď, který velmi kladně zhodnotil toto nové dílo, 
které se podařilo lidem vybudovat, poděkoval všem za jejich úsilí i finanční pomoc.

Pan starosta předal slovo P. Jaromíru Stehlíkovi, který kapličku vysvětil. Byla zasvěcena 
patronu země české sv. Václavu. Na počest byl zahrán a zazpíván pěveckým sborem žen sta-
rý český chorál „svatý václave, vévodo země české, oroduj za nás!“ Byla také vysazena 
lípa, ke které mohl každý přihodit rodnou českou zem a možná po létech třeba svým dětem 
připomenout, „zde jsem také k lípě přihodil zem, aby 
mohla růst a stát se tak stromem pamětním“.

Po vysvěcení kapličky, na kterou jsou všichni obča-
né patřičně hrdí, bylo slavnostní pohoštění v pohos-
tinství v Bošicích, o které se postaraly především ženy 
svými skvělými zákusky, obloženými chlebíčky a  ji-
nými dobrotami. Guláš chutnal také skvěle. V odpo-
ledních hodinách zahrála k poslechu, možná i k tanci 
hudba, při které si všichni zanotovali tu svou.

Ráda bych poděkovala a  vyjádřila velké uznání 
jménem svým za Šumavské Králováky všem těm, kte-
ří se na výstavbě nové kapličky, a tím i na zvelebení 
Šumavy podíleli. Děkuji také malířce p. Fridrichové 
Kunešové za její krásné umělecké dílo na venkovní 
části kapličky, za malbu, na které ztvárnila „Poslední 
večeři Páně“.

Přeji všem, ať jim Bůh na jejich cestě životem žeh-
ná, a to nejen jim, ale i nové kapličce zasvěcené sv. 
Václavu, patronu země české.

Milli Hojdekrová
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Na návštěvě u
 

jany pulcové
lidové výtvarnice 

Zaměstnání:  dříve učitelka a ředitelka MŠ, nyní v důchodu
rodina:  vdaná, 2 dospělí synové

S kamarádkou Marií, která se již s p. Pulcovou zná delší dobu, jsme se vypravily na malou 
ohlášenou návštěvu do Hluboké nad Vltavou. Dorazily jsme k domu, kde rodina žije. Doma byl 
manžel, také již v důchodu. Jen P. Michal chyběl. Má své povinnosti kněze v Táboře a přilehlých 
farnostech. Kdykoliv se ale vrátí domů, stále tam má svůj malý pokojíček. Ostatní část rodiny 
také nebyla přítomna. Paní Jana nás očekávala, s úsměvem nás přivítala a pozvala dál. V jejích 
očích jsem spatřila podobou syna Michala. Po malém občerstvení a seznámení jsme si začali po-
vídat o jejím krásném uměleckém koníčku, lidové tvořivosti. 

Než jsme se dostali k samotné výstavě u nich doma, ukázala nám paní Jana některé své vý-
robky, které má všude kolem sebe, kouzelné miniaturky a také katalogy výrobků, které vystavuje. 
Později jsme odešli do místnosti, kde mě čekalo překvapení v podobě krásných betlémů, různě 
velkých figurek, se kterými si lidé v čase adventu a vánoc  zdobí své příbytky. 

Kde jste se narodila, jaké bylo dětství?
Narodila jsem se rok po válce v Sedlci do mlýna na jihočeských blatech jako třetí dítě. 

Pocházím ze šesti sourozenců. Nejstarší byla sestra Alena, pak sestra Marie, potom já, 
později bratr Jan, po roce po něm bratr Václav a poslední byla sestra Lída.

Ve mlýně bylo hodně práce. Celý den najíždělo plno vozů s obilím, pak se nakládala 
namletá mouka, otruby. Ve mlýně byl mládek a stárek. Ale i ve chlévě bylo práce doneko-
nečna, stále se opakující rituál dne všedního i svátečního. Jezdilo se brzo ráno na krmení, 
tráva, obilí, vše se sekalo ručně. Až mnohem později tatínek pořídil samovaz tažený koňmi.

Když přišel čas k obědu, sedávali jsme všichni i s chasou v šalandě, to byla místnost 
před vstupem do mlýna. Byl tam velký dubový stůl s lavicí. V této místnosti byl na stěně 
krásný velký vyřezávaný kříž. Ten později maminka věnovala do muzea. Vzpomínám si, 
jak do mlýna přišel nějaký krajánek. Pomáhal nám. Uměl hezky vyprávět příběhy ze svého 
putování světem. Jeho vyprávění bylo zajímavé, dokázal nás zaujmout.

Ponejvíce jsme se scházeli jako rodina v kuchyni. Byl tam sporák s malou píckou, o kte-
rou jsme se sourozenci bojovali. Každý večer jsme se společně modlili a také každou neděli 
a svátek jsme chodili do kostela. Sedávali jsme v první lavici vpravo hned u oltáře, který při 
stavbě kostela zaplatila naše rodina. Vzpomínám na pěkné Boží tělo, kdy se po vsi stavěly 
malé oltáře, ozdobené břízkami, chodilo se průvodem. My děvčata jsme měly košíčky plné 
lístečků pivoněk, které jsme házely na cestu. Na pouť na Lomec a zpět se chodilo také s pro-
cesím a zpívaly se zbožné písně. Na Velikonoce chodili kluci s řehtačkami. Přinesli v košíku 
vajíčka, někdy i pečivo. I Vánoce u nás doma byly krásné, dárky skromné, většinou něco 
na oblečení. Maminka nám děvčatům ušila panenku a tu nám každý rok dávala o vánocích 
pod stromeček. Hezkých vzpomínek by bylo mnoho, na sepsání knihy. Prožívali jsme chvíle 
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výcviku. Cítili jsme se opuštění, sami, a  tak nás s  manželem napadlo, že budeme dělat 
betlém. Chýši dělal manžel.

Vytvářím různé postavičky, které oblékám do kukuřičného šustí, vdechuji jim život, 
vkládám je do betlémů, miniaturky do lahviček, skořápek oříšku, do nalezené škeble. 
Z dýně lahvové, kterou usuším, na okně vytvořím kapličku a v ní maličkou sv. rodinu. Sna-
žím se být přemýšlivá, zručnost je darem od Boha, těší mě vytvářet ručně takové krásné 
dílo. Různé kusy větviček, částí dřeva nejprve opracuji a pak tvořím. Materiál nacházím 
převážně v přírodě. Zaujme mě drobnost, které si člověk bez nadání vidět krásno i v ma-
ličkosti ani nevšimne. Ihned při prvním podívání na větvičku, kousek dřeva samorostu, již 
mám představu, co z toho bude. Pracuji i s rybí šupinkou, kterou nejprve opracuji, což není 
zrovna lehké, a pak s ní zdobím třeba roucho, nebo z ní udělám svatozář figurce. Tyto věci 
je třeba vyrábět s velkou láskou, pečlivostí, některé jsou tak maličké, sotva rozeznatelné, 
ale pohádkově krásné.

Vím, že jste úspěšná, že vystavujete nejen doma, ale i v cizině.
Vystavovala jsem v  italském Salermu, francouzském Nantes. Betlémy jsou ozdobou 

v Kanadě, německém městě Zwieselu.
Tak jako každý z nás mám také i starosti, bez kterých se nikdo neobejde. Když ale za-

sednu a dám se do vytváření nových postaviček, rázem na vše zapomenu, přestanu vnímat 
svět kolem a plně se soustředím. Baví mě to, samotná mám radost z toho, co jsem vytvořila. 
Ještě větší radost však mám z ocenění druhých. Mé dílo obdivují všechny generace od sta-
rých až po mladé. Zvláště dětské oči rozzáří moje figurky. Je v nich radost i údiv.

Co říci na závěr krásného vyprávění:
Při návštěvě u p. Jany, všude kam jen naše oči pohlédly, byly různé nazdobené panenky, do 

vydlabané větvě ovocného stromu byl dán sv. Josef s Marií a děťátko. Postavičky andělů, Boží 
rodiny, celé betlémy jsou úžasným dílem šikovných rukou… Ani já jsem neodolala a vybrala jsem 
andělíčky s trubkami a Panenku Marii s Ježíškem, dělané z kukuřičného šustí, pro své vnučky jako 
dárek k vánocům. Věřím, že tímto dárkem potěším. Tvorba všeho je náročná, vyžaduje zručnost, 
cit, chuť do tvorby i lásku. Každý výrobek je jiný, jedinečný, ač se to na pohled nezdá, je to originál. 
Zhlédli jsme také první betlém, který vytvářela p. Jana spolu s manželem. I po několika letech 
jej přináší a dává pro výzdobu pokoje a s ním ožívají vzpomínky na společné dílo a vánoční čas 
strávený s dětmi.

Paní Jana Pulcová se narodila s  geny pro 
výtvarné umění, uplatnila svoji dovednost, 
nadání při umělecké tvorbě figurek a stále ji to 
baví. Ze srdce jí přeji, ať se ještě dlouho a dlou-
ho může této činnosti věnovat a přinášet lidem 
radost a  štěstí schované v  každé miniaturce, 
betlému, maličké nebo velké figurce vytvoře-
né její rukou. Nechť této ženě Pán Bůh žehná 
a ochraňuje její šikovné ruce.

 Za rozhovor děkuje 
Milli Hojdekrová

moc pěkné, ale i ty smutné, o kterých 
hovořit nebudu.

A co následovalo?
Když jsem měla končit základní 

vzdělání, otevíraly se deváté ročníky, 
ještě nebyly povinné. Protože jsem ne-
měla šanci jít studovat další školu, tak 
jsem pokračovala. Devítiletou základní 
školu jsem dokončila. Vznikl problém, 
kam půjdu dál. Nechtěla jsem být bez 
vzdělání.

Pomáhala jsem doma mamince 
v  kravíně, pásla krávy, prostě co bylo 
potřeba. Předseda JZD mi chtěl zajis-
tit, abych mohla studovat na čtyřleté 
zemědělské škole. Do zemědělství 
jsem nechtěla, a tak jsem byla dva roky 
doma. Abych z toho všeho, z problémů, 

neklesala na mysli, začala jsem chodit do různých večerních kurzů, na němčinu, těsnopis.

Podle Vašeho vyprávění jste byla skromná až bojácná, proč jste si pak vybrala uči-
telský směr?

Máte pravdu, byla jsem taková skromná, bojácná, ale dokázala jsem se zastat slabších, 
přesto jsem si vybrala učitelské povolání. Po létech jsem věděla, že jsem se rozhodla správ-
ně. Moje maminka byla učitelkou ručních prací a náboženství. Doma pak pletla a vyšívala. 
Učitelské povolání je náročné. Děti zlobí v každé době a jen těžko se ovládají. Člověk je 
vlastně musí umět vychovat.

Maminka mi později v Prachaticích zařídila, že jsem mohla studovat Pedagogickou ško-
lu, dálkově obor vychovatelka. Nebylo to jednoduché, bylo mi povoleno studovat, ale pod 
podmínkou, že po ukončení studia nebudu požadovat zaměstnání v  oboru. Ve druhém 
ročníku jsem se provdala a maturovala jsem již s ročním synem Milanem. Vše se neobešlo 
bez problémů, ale studium jsem zvládla.

Začala jsem pracovat ve školství. Pracovala jsem jako družinářka, ale stále jsem touži-
la učit ve školce. Proto jsem začala znovu studovat dálkově dvouletou nástavbu. Bylo to 
v době, kdy už byl na světě syn Michal. Dvě děti, náročné povolání a k tomu ještě studium. 
Školu jsem přes mnohé překážky s pomocí Boží a manžela dokončila. Začala jsem učit v MŠ 
v Hluboké nad Vltavou. Práce mě bavila, byla jsem šťastná, že jsem ve svém životě dosáhla 
toho, co jsem si přála.

A co Vaše umělecká lidová tvořivost?
Umělecká tvorba je mým zajímavým a také krásným koníčkem. Betlémy jsem začala 

vytvářet asi tak před 30 lety. Tehdy můj starší syn byl na vojně a mladší na lyžařském  
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kilogramů včetně potravin na sedm dní a veškeré nákla-
dy spojené s cestou do zahraničí si musel hradit sám 
z  vlastních prostředků … Od prvního května 1946 
mohlo být přikročeno i k odsunu říšskoněmeckých 
příslušníků původem z amerického okupačního pás-
ma. Podmínkou pro jejich odsunutí bylo vyčlenění 
samostatných vagónů transportu (poslední vagóny) 
a vyhotovení zvláštního jmenného seznamu. Proto-

že vagón s říšskými Němci nebylo možné doplňovat 
Němci sudetskými, bylo potřeba dbát na stanovení 

jejich počtu tak, aby byly jednotlivé vagóny plně obsa-
zeny (30 osob na vagón) a nedošlo k celkovému početní-

mu snížení do transportu zařazených osob. Kromě již dříve 
ustanovovaných vagónových pořadatelů nově přibyla funkce tzv. 

hlavního pořadatele (vlakového dohlížitele), který měl dbát na pořádek a klid během cesty 
… Ode dne 1. července 1946 měli všichni odsunutí Němci také za úkol poskytnout krátkým 
sdělením okresnímu národnímu výboru (OSK), který provedl jejich odsun, svou novou 
adresu v Německu. Příslušný okresní národní výbor (OSK) pak zapisoval tyto adresy do 
rubriky „poznámka“ ve stejnopise seznamu odsunutých osob, který u nich byl uložen. Tato 
evidence měla sloužit k tomu, aby byly úřady schopny případně informovat příbuzné pát-
rající po současném bydlišti odsunutých Němců … Při zemských ústředích péče o mládež 
byla zřízena a dále vedena evidence opuštěných německých dětí. K jejich úplnému odsunu 
mělo dojít v letních měsících roku 1946. Evidence vznikala na pokladech vypracovaných 
jednotlivými okresními péčemi o mládež v jejich obvodu. Za opuštěné německé děti byly 
považovány osoby mladší čtrnácti let, jejichž rodiče byli mrtví, nezvěstní, nebo nežili na 
československém území, a pokud tu děti neměly ani žádné příbuzné…

město prachatice je a v minulosti i bylo sídlem stejnojmenného jihočeského okre-
su, který společně s dalšími dvěma okresy, a to Klatovy a Český Krumlov, dnes nejlépe 
vymezuje oblast Šumavy a jejího podhůří. V minulosti se okres Prachatice, přesněji řeče-
no politický okres Prachatice, skládal ze čtyř menších soudních okresů, jimiž byly soudní 
okresy Netolice (Netolitz), Prachatice (Prachatitz), Vimperk (Winterberg) a Volary (Wallern) 
… Podle Historického lexikonu obcí bylo při sčítání lidu v roce 1921 v Prachaticích bez 
rozdílu národností celkem 4309 obyvatel žijících ve 448 domech (171 domů ve městě, 
dnes tzv. Prachatice I, a 277 domů na předměstí, tzv. Prachatice II). Při sčítání lidu v roce 
1930 se uvádí 1865 obyvatel ve 178 domech ve městě a 2880 lidí bydlelo ve 277 domech 
na předměstí (tedy celkem 4745 Čechů a Němců a 523 domů). Poměr obyvatel české a ně-
mecké národnosti byl přibližně stejný, stejně tak tomu bylo i  z pohledu celookresního. 
Po uzavření mnichovské dohody bylo připojeno téměř 70% politického okresu Prachatice 
k Říši. Začlenění do Východní říšské marky se týkalo přímo i města Prachatice, které bylo 
počátkem října obsazeno německou armádou. Většina českého obyvatelstva poté město 
opustila. Někteří dobrovolně, jiní k tomu byli přinuceni. V nově vzniklém správním celku 
Landkreis Prachatitz žilo podle sčítání lidu z  roku 1939 přibližně 2,15 % Čechů. Podle 
soupisů obyvatel města podle domů ze začátku září roku 1945 se v Prachaticích nacházelo 

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!

Důsledkem roku 1938 a válečných let byl i odsun původního obyvatelstva ně-
mecké národnosti z českého území po roce 1945.

Z hlediska celorepublikového se odsunem ve svých pracích zabývá historik Tomáš Sta-
něk, z jehož spolupráce s dalším významným autorem, a sice švýcarským historikem Adri-
anem von Arburgem, vznikla edice k vysídlení Němců a proměnám českého pohraničí na 
základě dokumentů z archivů. O odsunu Němců z Československa pojednává také práce 
Jaroslava Kučery s názvem Odsun nebo vyhnání? Sudetští Němci v Československu v letech 
1945 – 1946. Opomenout nelze ani práce Karla Kaplana Československo v poválečné Evropě 
či Československo v  letech 1945 – 1948, ve kterých autor zpracoval nejen téma odsunu, 
ale i celkového poválečného vývoje společnosti na území obnovené republiky. Vyhrocené 
období předcházející vzniku protektorátu popisují například Robert Kvaček v knize Čes-
koslovenský rok 1938 a Václav Kural v díle Češi, Němci a mnichovská křižovat (Stručné čtení).

Velká pozornost je věnována také vzpomínkám pamětníků. Uvést můžeme například 
knihu Sudetské příběhy/Sudetengeschichte, o jejíž vydání se zasloužila trojice autorů Sarah 
Scholl-Schneider, Miroslav Schneider a Matěj Spurný. Dále jsou to publikace autorů Jür-
gena Kleindiensta, Efriedy Fink či kniha Grenzstadt Prachatitz im Böhmerwald, obsahující 
mimo jiné vzpomínky přímo prachatických rodáků. Za zmínku stojí také dílo prachatického 
rodáka Miloslava Vačkáře, který v něm popisuje události odehrávající se ve městě Pracha-
tice v období 1938 až 1945.

Československá vláda v reakci na dosažení shody v principech transferu německého 
obyvatelstva z Československé republiky, které bylo dosaženo na konferenci v Postupimi, 
vydala v srpnu roku 1945 rozkaz zastavit odsun Němců až do doby, než došlo k opatře-
ním pro dopravení německých obyvatel do jejich nového domova. České úřady dostaly za 
úkol provést úplné sčítání lidu, aby tak zjistily, kteří Němci budou zařazeni do transportu 
a kteří tu mohou zůstat. Ti byli následovně roztříděni do kategorií na Němce, jejichž práce 
byla důležitá pro stát, a na Němce, kteří se zúčastnili hnutí za osvobození státu, kteří byli 
pronásledováni nacisty, nebo na ty, kteří mohli prokázat, že projevili v době nesvobody 
protinacistickou činnost. Dále bylo třeba provést odhad majetku, aby bylo možno určit, 
který majetek bude Němcům zabaven, který si budou moci vzít s sebou, a který si budou 
moci ponechat ti Němci, kteří zde zůstanou … Byl uváděn i údaj o tom, zda se jednalo o děti 
do čtrnácti let věku, o dospělé jedince od 14 do 60 let, nebo o osoby nad 60 let, důležité bylo 
i rozlišení pohlaví. Základní odsunovou jednotkou byla rodina (rodiče a děti, příp. prarodiče 
a vnoučata), která byla zásadně odsouvána pohromadě, tudíž nesmělo dojít k tomu, že 
by byl jeden člen rodiny z odsunu vyjmut a zbytek rodiny byl odsunut z území republiky 
… Odcházející jedinec si s  sebou směl vzít zavazadla o maximální hmotnosti do třiceti 
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přibližně 581 domů. Počet domů v centru města zůstal nezměněn, ale přibylo několik domů 
na předměstí. Jelikož ale nebyl soupis kompletní (několik domů chybělo), není tak možné 
s určitostí říci, kolik v té době žilo v Prachaticích obyvatel. První zmínku o počtu obyvatel 
v Prachaticích (nikoliv v celém okrese) po druhé světové válce se mi podařilo dohledat až 
ze zprávy o provedení prvního transportu sudetských Němců, tedy z počátku března roku 
1946, kde je uváděn počet obyvatel 5201. Přestože tento počet zajisté neodpovídá skuteč-
nému stavu prachatických obyvatel na konci války, což je dáno i tím, že mnozí jedinci již 
například opustili území republiky, může posloužit alespoň pro představu. Adaptací původ-
ních záchytných a sběrných táborů, v nichž byli předtím soustřeďováni hlavně uprchlíci, 
vznikla po skončení druhé světové války postupně sběrná střediska v Prachaticích, Vimper-
ku a Volarech, ve kterých byly shromažďovány osoby německé národnosti za účelem jejich 
odsunu z území Československa. Z celého okresu bylo vypraveno celkem jednadvacet 
tzv. řádných transportů, jimiž byli odsouváni sudetští Němci. Jedenáct transportů bylo 
vypraveno z Prachatic, zbylých deset bylo sestavováno přibližně půl na půl z osob soustře-
děných ve sběrných střediscích ve Vimperku a ve Volarech. Přestože se z celorepublikového 
hlediska uskutečňoval odsun víceméně pouze do amerického a ruského okupačního pásma, 
transporty, které opustily okres Prachatice, mířily vždy do pásma amerického. Do ruské-
ho okupačního pásma byly nepřímo vypraveny pouze dva transporty.

Zdroj: Diplomová práce „ES KOMMT DER TAG… HEIM INS REICH?“ 
ODSUN SUDETSKÝCH NĚMCŮ Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA NA PŘÍKLADU MĚSTA 
PRACHATICE 

Děkujeme autorce práce Bc. Anetě Čadové za laskavé poskytnutí textu pro časopis JP. 
-lh-

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 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

Adventní duchovní obnova pro dívky 
7. - 9. 12. 2018 

 
Téma: 

 
…zůstává nám víra, 

naděje a láska,  
tato trojice, ale  

největší z nich je 
láska 

(1.Kor.13.13) 

 

  
obnovu povede P. Jan Mikeš se sestrami boromejkami 

 
 v klášteře sester boromejek v Prachaticích 

Neumannova 142 
 

  
 

Příjezd: je možné už ve čtvrtek odpoledne mezi 14 - 16 hod. 
    Duchovní obnova začíná v pátek v 16:00 hod. a končí v neděli po oběde 

Cena: dobrovolná 
Věk: od 17 do 35 let   

 
S sebou: Bibli, růženec, breviář, spacák, přezůvky, hodinky (pokud možno) 

 
 

www.boromejky.cz 
www.hledampovolani.cz 

 
 
            
 

Přihláška: mailem nebo telefonicky                         
Kontakt: S. M. Vincenta Kořínková 
 e-mail: vincenta@boromejky.cz 
 mobil: 723 477 525  

Pozvánka
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Varhaníci

Bedřich Šísl
Svou službu jsem začínal u sv. Vojtěcha ve Lštění u P. Lence jako ministrant, mohlo mi 

být asi 9 let. Tehdy se sloužila mše ještě v latině a vzpomínám si, jak on říkal: „Oráte fratres“ 
a my: „Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis“. Tím se ve mně vytvořila taková 
povinnost, ale i jsem přilnul ke kostelu a táhlo mě to tam. Do Lštění chodila před válkou 
spousta farníků a kostel býval plný. V okolí bylo hodně chalup, po válce některé spadly.

Po svatbě jsem se přestěhoval do Vimperka a pan děkan Haase, který spravoval Lštění 
u sv. Vojtěcha, mi jednou povídá, že by potřeboval opravit báň na kostele. Domluvil jsem 
se se sousedem a ten mi poslal bratra Karla Hrdličku. S tím jsme stavěli lešení a nakonec 
i pracovali. Než jsme vylezli nahoru na věž, začali jsme u oltáře modlitbou s panem děka-
nem. Vše dobře proběhlo, žádný malér se nestal. 

Viděl jsem, že tam není žádný varhaník, a taky, že to tak nemůže zůstat. Já mám muziku 
rád, přirostla mi k srdci. Jezdil jsem do Libotyně na lyžích, s harmonikou v ruksaku, a učil 
se u Pepíka Tomana. Naučil jsem se noty, ale jen na baskřídlovku. 

Já hraji bez not, v 42 letech jsem se učil u Pavla Bílých v hudebce noty. Přišel jsem tam 
s kufárkem a on povídá svým žákům: „Tak kluci, 
pěkně spusťte, pan inspektor si vás poslechne.“ 
A já jsem neznal notu. Nakonec jsem se vylep-
šil a  hrál jsem s  dechovkou. Jezdili jsme i  do 
Německa. Cvičili jsme u  nás v  garáži a  chodil 
tam poslouchat sousedů kluk Honzík Hrdlička. 
Toho tam muzika taky chytla, pochytil rytmus 
a pak mu koupili rodiče trumpetu, dnes učí na 
hudební škole a taky hraje s námi v kapele.

Já jsem začal jen tak brnkat na varhany, jen 
podle sluchu. Hrál jsem v  Šumavských Hošti-
cích, ve Svaté Maří, v Lažišti, Čkyni, Bohumi-
licích, Vacově… Každé varhany jsou ale jiné 
a  já jsem tam hledal rejstříky. Když hraji na 
pohřbech na trombón přiznávku, pak musím 
nahoru k  varhanám. Mám té muziky hodně. 
Ale jsem moc rád. Žena mě v tom podporovala, 
nehubovala, taky si to vezme svůj čas. Trénuji 
sám, mám doma varhánky – klávesy, a  tak si 
přehrávám. 

Jednou přede mší, kterou měl sloužit pan 
farář Hybler, přišel na kůr kostelník a  chtěl, 
abych zahrál něco jiného, než jsem měl připra-
veno. Říkal jsem mu: „Já to neumím.“ Ale on si 
tvrdil svou, a že to zvládnu. Tak jsem něco při 

mši začal, ale nešlo to. Otec Hybler od oltáře zavolal „Nechte toho, to se nedá poslouchat.“ 
Naštěstí tam nebylo moc lidí. Mrzelo mě to, ale nevzdal jsem se. 

Pak už jsem hrál jen to, co jsem měl připravené. Většinou hrajeme a zpíváme se zpěvač-
kami z kancionálu, ale ty staré písničky, co tam nejsou, hrajeme z hlavy. Třeba otci Stehlíko-
vi jsme v Budilově oprášili „To kněžské srdce…“ od pana Neužila. On nám na to pak povídá: 
„A kde jste tohle vykopali?“ Tyhle kousky slyší jen lidé od Vojtěcha. 

Hudba, to je můj svět. Varhany, heligonka – tam si odpočinu a vyvětrám hlavu. Pan dě-
kan Kohout mě nasměroval na nové povolání, hrobníka. Říkal mi, že to bude těžká práce. 
Ale já jsem rád sloužil tam, kde je to potřeba. Taky jsem pracoval v Tesle v kotelně a to bylo 
plno hluku, ráno jsem musel hodně brzy vstávat. A na hřbitově bylo víc kyslíku. Po čase 
jsem přemluvil i manželku, a tak mi pomáhala.

Když hraji na varhany, přitápím si v  zimě infrazářičem, zpěvačky se tam také hřejí. 
V kostele má být pro varhany zima, když je v létě horko a hodně se větrá, některé klapky 
se nevrací a pískají. 

Varhaníků moc není, pan Vondrášek z  Dolan naučil svoje vnoučata hrát, ale stali se 
všichni doktory a mají hodně práce. Já rád vypomůžu, jsem v důchodu, a když je nějaký 
pohřeb ve všední den dopoledne, rád zahraji.

prachatice
kostel sv. jakuba
so 8. 12. / 15. 12. / 22. 12. 
od 7.00 h roráty se snídaní na faře

možnost svátosti smíření 
(nejen) pro děti a mládež 
v sobotu 22. 12. od 8:30 h, 
od 9.00h zdobení stromečku v kostele

4. neděle adventní v 9.30 h při ranní mši 
nám prachatičtí skauti 
předají Betlémské světlo

nový rok 1. 1. od 9.30 h 
žehnání koledníkům tříkrálové sbírky

přehled vánočních bohoslužeb 
na www.farnostprachatice.cz
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Čtení na pokračování

pohádky

O Jeníčkovi a Stařence
„Dneska budeš spát jak zabitej, Pepíčku,“ pravila ba-

bička. „Mám pro tebe připravenou pohádku už od rána 
a třikrát jsem si ji přeříkala. Vsaď boty, že se ani jednou 
nespletu!“

„No dobrá,“ přitakal Pepíček, „sázím levou tenisku.“
„Proč jen jednu? Máš strach, hrdino?“
„Jak myslíš, babičko, sázím obě. Ale nezapomeň, že 

jsou od Ježíška. Ten si to s tebou vyřídí, jestli o ně přijdu.“
„Radši se chyť pelestě, abys nespad’, a dobře poslouchej!“
„Předmluva byla dobrá, co takhle začít?“
„Slyšel jsi někdy o perníkový chaloupce?“
„Jo, asi tisíckrát.“
„Fakt? Já myslela, že to neznáš. Ale nevadí, stejně ti to povím, když jsem si to tak dlouho 

připravovala. Dobře poslouchej. Byly jednou dvě malý děti. Jmenovaly se Jeníček a Sta-
řenka.“

„Už je to tady. Žádná Stařenka, ale Mařenka, babi, zase to pleteš. To se mám teda na co 
těšit. No, co – alespoň nebudu chodit bos. Tak pokračuj!“

„Jeníček a Mařenka, když teda myslíš, která už ledacos pamatovala…“
„Tak to mohla být přece jen Stařenka,“ uznal Pepíček.
„Neříkala jsem to snad? Ale já se stejně podřídím, abys věděl, že moudřejší ustoupí. 

Jeníček a Mařenka byly děti jako šídla. Chvíli nevydrželi na místě. Proto jednou povídají 
tatínkovi: ‘Tatínku, vezmi nás s sebou do lesa na malou procházku. Ale prosíme tě, neza-
pomeň nás tam jako minule v zoologické zahradě.’

Tatínek měl děti rád, a proto jim jejich přání splnil. Obul je, oblékl, dal jim každému na 
záda batoh a naplnil ho asi patnácti kilogramy potravin.

‘Tatínku, proč nám dáváš do batohu jídla, jako bysme měli zůstat v lese navěky?’ divili 
se Jeníček s Mařenkou.

‘Ale, člověk nikdy neví, co se může stát,’ tatínek na to.
A představ si, Pepíčku, co se stalo…“
„To si vůbec nechci představit, babičko,“ chvěl se strachy Pepíček. „Snad je tam neza-

pomněl?“

„Nebudeš mi to věřit, ale zapomněl. Zapomněl na ně jako na smrt. A ke všemu byl večer 
a začalo se stmívat. Za chvíli byla tma jako v ranci. Děti brečely, na stromě houkaly sovy 
a v jeskyni hejkal Hejkal. Bylo to hrozný, nedalo se to poslouchat. Mám pokračovat?“

„Já nevím, babi, mně se ježí vlasy hrůzou.“
„Tak já to zkrátím. Najednou si děti povšimly, že nedaleko od nich, asi dvanáct kilome-

trů, stojí malá chaloupka. Než bys řekl švec, doběhly k ní.“
„Perníková,“ dodal Pepíček.
„Jak to víš?“ divila se babička.
„Něco už přece o světě vím, chodím po něm čtyři a půl roku.“
„To jsem sama ráda,“ pokračovala. „Pak tě asi nepřekvapí, že děti vylezly na střechu, 

trochu ochutnaly perníček, pak zase slezly a zaťukaly na dveře. Kdyby dovedly číst, nikdy 
by to neudělaly, protože na nich byla cedule s nápisem:

Pozor – zlá Ježibaba!
Nerušte mě, hlavně ne v noci,
jinak vás hodím do pece.

Ježibaba dětem otevřela a povídá:
‘Ale to jsou k nám hosti, děti moje malé, milované, kdepak se tu takhle v noci berete? 

Doufám, že se vám v mé chaloupce bude líbit, jen se nezlobte, že do ní mírně zatejká. Ňáký 
darebáci mi zrovna před chvílí vlezli na střechu a polovinu jí snědli. Ale zima vám tu nebude, 
zatopila jsem už v poledne v peci.’

‘Vy jste tak hodná, Ježibabičko, kdo by to do vás řekl?’ zaradovaly se děti. ‘Určitě máte 
pro nás také nějakou postýlku, kam bychom složily své mladé kosti.’

‘Postýlku zrovna nemám, ale mám tu jednu větší lopatu, jen tak náhodou připravenou. 
Když se na ni uložíte, nejlépe přímo u pece, budete určitě spokojené.’

Jeníček s Mařenkou vlezli na lopatu, Ježibaba otevřela dveře pece a…“
„Dost,“ vykřikl Pepíček, „dál to nevyprávěj! Dvě opuštěný děti, ještě k tomu upálený – po 

takovýhle pohádce neusnu do rána.“
„Ale co tě nemá?“ vyprávěla babička dál. „Ježibaba otevřela dveře pece, aby do ní trochu 

přiložila. Pak je zase zavřela a popřála dětem dobrou noc.“
„To jsem si oddech’, že to takhle dobře dopadlo,“ uklidnil se Pepíček. „Já ti taky přeju 

dobrou noc, babičko, a děkuju za pěknou pohádku.“
„To je dobře, že se ti líbila, to se tak často nestává. Teď už zavři oči a spi, já si konečně 

zdřímnu taky.“
„Ano, babi, ale…“
„Tak ty nedáš pokoj, ani po pohádce?!“
„Mně jen nejde do hlavy, jak se Jeníčkovi a Mařence na tý lopatě spalo. Jestli jim přece 

jen nebyla zima, když nebyli přikrytý.“ 
„To víš, že ne!“ odvětila rázně babička. „Ježibaba je přikryla pohrabáčem. A já tě s ním 

asi přikreju taky, jestli hned nezmlkneš a nebudeš spát!“

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

Jiří Barhoň
všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky
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Stojí za přečtení

Papež František
exhortace gaudete et exsultate  
(radujte se a jásejte)

Nová exhortace byla vydána v dubnu t. r. Svatý 
otec v ní píše, že všichni jsme povoláni k tomu stát 
se svatými. Zároveň chce věřící povzbudit, aby si 
uvědomili, že se k  nim Bůh sklání a  přichází za 
nimi kamkoliv. Název exhortace se váže i na pasáž 
z Písma: „Radujte se a jásejte, protože máte hoj-
nou odměnu v nebesích.“

Ve třetí kapitole se papež inspiruje Ježíšovým 
kázáním na hoře z  5. kapitoly Matoušova evan-
gelia. Na podkladě osmi blahoslavenství popisuje, 
čím je svatost v dnešní době. Být chudý v duchu, 
to je svatost. Reagovat pokorně a jemně, to je sva-
tost. Umět plakat s druhými, to je svatost. Být žíz-
nivý a hladový po spravedlnosti, to je svatost. Dí-
vat se a jednat milosrdně, to je svatost. Zachovat 
si srdce čisté od veškeré špíny, která poskvrňuje 
lásku, to je svatost. Zasévat pokoj kolem sebe, to je 
svatost. Zachovávat každým dnem cestu evangelia 
navzdory všem problémům, to je svatost.

Ve čtvrté kapitole se František věnuje zase po-
znávacím znamením světců. Jsou to v první řadě ti, kdo jsou vytrvalí, trpěliví a jemní. Roz-
hodně mají podle papeže smysl pro humor a jsou lidmi radosti. Mají také odvahu a zdravé 
nadšení. Nejsou individualisty, ale žijí pro společenství. Nejdůležitější vlastností světců 
však podle Petrova nástupce je život hluboké a stálé modlitby.

Od Druhého vatikánského koncilu uplynulo už více než 50 let, ale právě na něm se velmi 
jasně prosadil dlouho opomíjený křesťanský názor, že každý křesťan je povolán ke svatosti. 
Svatým může být každý z nás: kněz, řeholnice, matka i otec tří dětí, nesezdaný laik, chudý, 
opuštěný či klidně i bezdomovec. Koncilní věroučná konstituce o církvi Lumen gentium 
(Světlo národů) hovoří na toto téma koncentrovaně v několika odstavcích (čl. 39-42), pa-
pež František věnuje tématu plných 177 článků. Svatý otec tak povolání ke svatosti svým 
textem do jisté míry prohlubuje. Všímá si, bez ohledu na to, v jakém životním stavu jsme, 
že je důležitá vnitřní dispozice ke svatosti, čili skutečné obrácení. Svatost není vyhrazena 
pouze „superhrdinům“, lidem bez-hříšným. To je také centrem papežova povzbuzení: každý 
má šanci se obrátit.

PB

Malý slovníček církevních pojmů 

Primas 
V církevním slovníku označuje nejvýznamnějšího pastýře (biskupa) v zemi. Primas byl 

také dříve titul pro prvního radního (konšela) v městské správě. Píseň „Stála basa u prima-
sa“ se vztahuje právě k radnímu. V jádru slova primas je primus (první). Podobně je primář 
prvním lékařem na oddělení, primán žákem první třídy gymnázia. Za připomenutí stojí 
Kristova slova: „Kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je služebníkem všech.“ (Mk 10, 44)

Proglas 
má dvojí význam. Známé je to, že se jedná o křes-

ťanskou rozhlasovou stanici, která byla založena 
v roce 1995. Prachatické rodáky jistě těší skutečnost, 
že českobudějovické studio tohoto rádia je pojme-
nováno „Jan Neumann“. Rádio odvozuje svůj název 
od textu z doby, kdy se naše země měla stát křesťan-
skou. Je to totiž hymnický text „Předzpěv ke čtvero-
evangeliu“, jehož autorem je svatý Cyril (+869). Má 
dohromady 111 veršů. Jeho text najdeme ve většině 
vydání českých biblí s českým ekumenickým překladem na konci knihy. Je to obhajoba 
překladu evangelií do srozumitelného slovanského jazyka. Známá jsou slova: „Slyšte nyní 
svým rozumem – slyšte všichni lidé slovanští – slyšte Slovo, od Boha přišlo – slovo, jež krmí lidské 
duše – slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha.“ (v. 22-27) Je to krásná 
obhajoba Božího slova, které má osvětlovat život člověka jako přirozené světlo osvěcuje 
svět kolem nás.

Převor
Odvozené od latinského prior (přední). V  mnišské (benediktinské) tradici označuje 

muže, který vede menší klášter. Když se klášter rozroste na minimálně 12 mnichů s věčný-
mi sliby, může být komunitou zvolen opat. Tak se převorství stane opatstvím. K takovému 
povýšení z převorství na opatství došlo v roce 2011 v klášteře trapistů v Novém Dvoře. 
U kartuziánů je zajímavostí, že představený je vždycky převorem a představeným v celém 
řádu je převor francouzské Velké Kartouzy (Grand Chartreuse).

Říjnová Misijní neděle v Pracha-
ticích byla letos obohacena o setkání 
Misijní růže - těch, kdo se trvale mod-
lí za misie, a o misijní jarmark před 
kostelem. Díky všem štědrým dárcům 
za podporu materiální i modlitební.  
 katechetka Lenka 
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červená
Krásné podzimní počasí mě vylákalo ven objevit zase něco nového, třeba místo s pěk-

ným výhledem do kraje, kapličku nebo křížek v lesích ukrytý. Prostě nové téma, o kterém 
bych mohla psát do oblíbeného vikariátního časopisu Jan Prachatický, a přiblížit lidem 
další část Šumavy, kterou mohou navštívit. Kousek za městem Kašperské Hory jsem obje-
vila osadu s názvem Červená. Přemýšlela jsem, proč takový název. Později jsem pochopila. 
Znalosti jsem čerpala z různých nalezených údajů. Snad jsou pravdivé, nebo se mohou lišit. 

Tato část šumavské krajiny je zřejmě na první pohled klidným místem, je pěkná a má 
své kouzlo. Osada Červená je rozložena na návrší v nadmořské výšce 798 m. Leží na malém 
přítoku zlatonosné říčky Losenice asi 3 km od Kašperských Hor v Chráněné krajinné ob-
lasti Šumavy. V této osadě původně žilo německé obyvatelstvo. Původní název Rothsaifen, 
v překladu „ Červené sejpy“, připomíná rýžovnickou minulost zlata. Vzhled rýžovnických 
sejpů byl ovlivněn, zvláště jeho barva do červena, přítomností křemene s obsahem zlata. 
V osadě spolu s lidmi rýžujícími zlato žili také horníci, kteří kutali zlato ve zlatonosném 
revíru u Kašperských Hor. Odtud měli do revíru mnohem blíže. Horníci nejen že rýžova-
li zlato, ale zabývali se také hospodařením, které sloužilo k jejich obživě. Podmínky pro 
hospodaření nebyly lehké. Něco zde vypěstovat bylo téměř nad lidské síly. Některé rodi-
ny hospodařily však na svých statcích několik generací. Nemalou měrou se tak zasloužily 
o osídlení odlehlých míst Šumavy.

První zpráva o osadě Červená se uvádí z téhož roku, kdy byl založen hrad Kašperk, tj. r. 
1356. Červenou vedla kašperskohorská zlatá stezka, upravená tak, aby po ní mohly jezdit 
formanské povozy. Osada patřila k hradu Kašperk. V roce 1840 bylo v Červené 18 domů 
se 175 obyvateli. V roce 1945 i tuto obec postihl poválečný odsun německých obyvatel, 
těsně před ním zde bylo 76 stavení asi se 480 obyvateli. Vesnička nezanikla jako mnohé, 
dnes zde žije trvale 28 lidí.

K dominantě osady Červená patří mešní kaple zasvěcená Panně Marii Pomocné. Stojí 
uprostřed návsi. Ihned upoutala moji pozornost. Její vzhled se podobá malému kostelí-
ku. V průčelí je hranolová věž s hodinami, vrcholí cibulovou bání s lucernou, další cibulí, 
makovicí a křížem. Kdysi dávno zde stávala kaplička zasvěcená ochránkyni horníků sv. 
Anně. Tak jako na mnohých sakrálních památkách, i na ní se začalo projevovat chátrání. 
Místní učitel Antonín Frána (rodák z Tedražic u Sušice), katecheta místní školy a kaplan 
z Kašperských Hor v r. 1856 podali návrh, aby se v Červené postavila kaple nová. Návrh 
byl schválen. Na výstavbě se podílelo mnoho lidí, řemesel, odborníků, zednických mistrů, 
truhlářů, tesařů,… Zmíním se o Josefu Klostermannovi, který zhotovil skleněné svícny. 
Sbírky a dary místních obyvatel přispěly k pořízení dalšího zařízení.

Nová kaple byla požehnána při první mši svaté v r. 1856 farářem z Rejštejna, přítomen 
byl vikář a děkan z Kašperských Hor. Neuplynuly ještě ani dva roky a kaplička se zdála být 
malá. Podařilo se získat významný finanční dar od císaře Ferdinanda (Dobrotivého) z Pra-
hy a císařovny ze Salzburgu. Rozšíření tak dalo prostor pro malé varhany, které sloužily 
k důstojnosti bohoslužeb a kultuře prostého lidu.

Vypravili jsme se

Nejhorší dopad na kapličku byl v letech 60. a 70. Se zlým úmyslem byla zdevas-
tována. Nejcennější věci byly  včas odvezeny do bezpečí na faru k administrátoru Františku 
Novákovi do Kašperských Hor. Z jeho podnětu a přispění byla v 80. letech zrealizována 
oprava kapličky. Věřím, že kaple bude nadále zdobit náves osady Červená a  bude vítat 
poutníky z různých koutů Šumavy i míst jiných.

Sluníčko ten den krásně hřálo, a tak jsem pokračovala v dalším hledání ztracené histo-
rie. Marně jsem hledala malíře podzimu s jeho barevnou paletou. Asi se mu nechtělo po 
krásném létě do práce. Jen tu a tam se objevil žlutý list javoru. Kousíček za vsí jsem obje-
vila krásnou nabílenou kapličku. Jen dovnitř jsem se nemohla podívat. Byla zamčena jako 
většina sakrálních památek na Šumavě a o její historii jsem nic nezjistila. Snad uzamykání 
kulturních památek je smysluplná ochrana 
před vandalismem lidí, kteří existují v každé 
době.  Milli Hojdekrová
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Pozvánky

 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích 

Roráty jsou adventní bohoslužby sloužené 
ke cti Matky Boží Panny Marie. Začínají  
vždy před východem slunce. Jejich původ 

sahá až do doby Karla IV. 

ve středu 5., 12. a 19. prosince v 6.30 hod. 
v původní podobě latinsko-česky 

v sobotu 8., 15. a 22. prosince v 7 hod. 
poté snídaně na faře 

ww w. f a r no s t pr a ch a t i ce . cz  


