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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
MOZAIKA lásky
V duchovním životě není rozhodující
výkonnost, ale plnost.
++++++++++
Pro křesťana je velmi potřebné
i velmi náročné:
naučit se radovat s radujícími
a plakat s plačícími.
++++++++++
Málokdo je poučitelný bez nějakého
životního rozčarování. Zapomínáme,
že „nejsme v přístavu, ale na moři“.
++++++++++
Nemůže být otcem, kdo není mužem.
Nemůže být duchovním otcem,
kdo není dobrým člověkem.
++++++++++
Krása je síla, která v srdci pramení
a k srdci míří.
Dokáže vyladit rozladěné
a utrápené lidské srdce.
Krása vstupuje smysly, umocňuje city
a povznáší ducha.

Sv. Jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
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onečně napadl sníh, a i když
ještě nebyly protaženy stopy, první nadšenci začali brázdit krajinu
na běžkách. To já šel raději pěšky.
Vzal jsem psa, kochal se zimním
lesem a snažil se těm běžkařům nepřekážet. Jeden
z nich, s oblečením jak ze světového šampionátu se
sluchátky s hudbou na uších, zrovna prosvištěl okolo.
Asi byl ten les až moc tichý.
Šel jsem dál a přemýšlel, proč má ty sluchátka a co
je tedy cílem jeho vyjížďky. Třeba trénuje a hudba mu
dává zapomenout na únavu. Také jsem to dělával,
když jsem pravidelně běhal. No šel jsem dál, ale pořád jsem musel myslet na ty sluchátka. Urazí mraky
kilometrů, bude mít natrénováno, ale zas si neužije
ten les. Neuslyší to, co já, a kdo ví, jestli krajinu vnímá
alespoň pohledem, když už tak fofruje.
A pak mě napadlo, že i já kolikrát frčím životem,
jen abych něco stihl, něco zařídil, něco dokončil.
V uších mi nezní hudba, ale povinnosti, pokyny, termíny. A jak tak uháním za cílem, nemám čas a vlastně ani chuť vnímat život kolem sebe. Zvuky, vůně,
smích, ticho, přátele. Nevnímám jednotlivá vítězství,
protože za jedním cílem je hned druhý a za ním další.
Nemám čas na lidi kolem sebe, neboť „pozor, jedu!!!“.
A tak jsem zastavil, sundal s uší ona pomyslná sluchátka, a když odezněl ten dunivý mumraj v hlavě,
začal jsem vnímat to, o čem jsem věděl, že je, ale už
jsem zapomněl, jaké to je.
Život není závod, který musíme zvládnout co
nejrychleji s co největším počtem posbíraných bodů.
Život je cesta, která se klikatí a má spoustu odboček.
A žádná z nich není delší, lepší či zajímavější než ta
druhá. Jen je prostě jiná. Život je cesta plná překvapení a krás. Jen s ní nesmíme bojovat, rvát se, závodit. Musíme se jí svěřit a nechat se vést. S důvěrou
malého dítěte, s důvěrou v sebe a hlavně s důvěrou
v Otce. A tak vám přeji v tom novém roce nejen zdraví
a štěstí, ale hlavně dostatek té důvěry.
Jaroslav Pulkrábek
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6. 1.	SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo,
preface o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství…“.
L. b.: bílá. Je možno žehnat vodu, kadidlo a křídu.
7. 1. Pondělí po Zjevení Páně. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Rajmunda
z Peňafortu, kněze. L. b.: bílá, žaltář 2. týdne
13. 1.	Svátek Křtu Páně. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá, končí doba
vánoční
14. 1. Pondělí 1. týdne v mezidobí. Mše: 1. čtení a žalm z 1. cyklu feriálního lekcionáře. L. b.: zelená, 3. díl breviáře, žaltář 1. týdne
17. 1. Památka sv. Antonína, opata. L. b.: bílá
18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. L. b.: bílá. Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.
20. 1. 2. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne. Votivní mše Za jednotu křesťanů: Gloria. Krédo,
preface vlastní. L. b.: zelená nebo bílá
21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. L. b.: červená
22. 1. Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka. L. b.: červená
24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.:
bílá. Končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. L. b.: bílá
27. 1. 3. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze. L. b.: bílá
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu. Žehnání svící a průvod. Mše: Gloria, preface
vlastní. L. b.: bílá
3. 2. 4. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne. Dnes je možno udělovat svatoblažejské požehnání.

Sv. František Saleský
Narodil se na zámku Sales v Savojsku 21. 8. 1567 jako potomek venkovského šlechtického rodu. Od šesti let chodil do školy v La Roche, kde se začal učit vedle francouzštiny
i latinu. V 15 letech šel studovat filosofii a právo do Paříže. Dalším jeho jazykem se stala řečtina a oblíbeným předmětem rétorika (řečnictví). Jeho duchovní formaci pozitivně
ovlivnili jezuité v Clermont. V době studií ve věku 19 let prošel krizí víry, na které se
podílelo Kalvínovo učení o předurčení. Po studiu v Paříži pokračoval v Padově, kde dosáhl
titulu doktora práv ve 24 letech.
V savojském Chambéry se stal členem senátu, ale kariéra ho nelákala, toužil po kněž4

ství. Pro dříve získané teologické znalosti proběhla jeho příprava na kněžství tak
rychle, že již 18. 12. 1593 přijal kněžské
svěcení. Jeho cesta pak vedla do kalvínského kraje Chablais, ležícího jižně od
Ženevského jezera. Jednalo se o místo,
kde druzí neobstáli a kde následkem protestantské reformace měl zpočátku jen
15 katolíků. Kalvíni s ním odmítali diskutovat a tvrdými vyhrůžkami ho chtěli
vyhnat. František pozvolna začal získávat srdce odpůrců. K výrazné změně došlo až po sedmi měsících, ale v roce 1603
již v hlášení do Říma oznamoval návrat
25 tisíc jinověrců.
V roce 1599 byl Klementem VII. jmenován pomocným biskupem a po třech
letech převzal ženevské biskupství, jehož
sídlo pro nesnášenlivost kalvínců bylo
v Annecy.
Setkal se s Janou Františkou de Chantal. Výsledkem setkání bylo později společné založení nového řádu Navštívení
Panny Marie, nazvaného také po něm salesiánkami. Založili jej r. 1610 v Annecy a k papežskému schválení došlo v r. 1618. Mimoto biskup František některé zrušené kláštery
obnovil. Docílil navracení církevního majetku.
Často zdůrazňoval vnitřní snahu o dokonalou lásku k Bohu a k bližnímu, kterou měl na
prvním místě. Vydal směrnice pro vyučování náboženství. Jeho výuka byla jednoduchá,
jasná, používal mnoho příkladů. Měl bohatou korespondenci, napsal na 6000 dopisů, které
se později staly základem knihy „Filotea“, nazvané též „Návod ke zbožnému životu.“ Celé
jeho literární dílo představuje 26 svazků.
Zemřel vyčerpáním v r. 1622 v 55 letech v Lyonu.
Kanonizován byl roku 1665 a v r. 1877 Piem IX. prohlášen za učitele církve.
P. Karel Falář podle webu catholica.cz
Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti
Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou nezištnost a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen
modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru.
S poděkováním účetní a redakce.
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Slovo vikáře
Nový nuncius přijede na pouť do Prachatic
V říjnu letošního roku byl jmenován nový apoštolský nuncius
v České republice. Velvyslancem Vatikánu a děkanem (doyenem)
diplomatického sboru v naší zemi se stal arcibiskup Mons.
Charles Daniel Balvo. Koncem listopadu se vyslanec Svatého otce ujal svého úřadu v Praze. Stal se nástupcem nuncia Giuseppe Leanzy.
Pro nás prachatičáky je zajímavé především to, že se nový
nuncius narodil v USA v Brooklynu, který je částí velkoměsta
New Yorku, v němž byl na kněze vysvěcen náš sv. Jan Nepomuk
Neumann. Mons. Balvo se zde narodil 29. června 1951 a na kněze byl
vysvěcen 6. června 1976 rovněž v New Yorku.
Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil 1. března 1987. Působil postupně
v diplomatických zastupitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, Jordánsku a na Litvě. V naší zemi byl ve funkci rady apoštolské nunciatury a naučil se
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tehdy i základům češtiny, kterou
prý dodnes ovládá.
Později již jako apoštolský
nuncius působil na Novém Zélandu, v Keni a naposledy v Súdánu. Z horké Afriky se vrací,
nyní již jako nuncius, na evropský kontinent. Je to poprvé v dějinách, kdy se papežovým vyslancem v naší zemi stává Američan.
Při listopadové vikariátní
schůzi nám otec biskup Pavel
Posád vyprávěl krásnou příhodu
z života nového nuncia. Při jedné své návštěvě ve Vatikánu tehdy již jako nuncius zašel do chrámu sv. Petra a tam před oltářem
sv. Václava prosil, aby se jednou
mohl do Prahy vrátit. Tato jeho
prosba byla nyní po řadě let vyslyšena. Z této příhody přímo vyzařuje jeho vztah k naší zemi, kterou má prý opravdu velmi
rád. Tak třeba k nám bude mít podobný vztah jako nuncius Giovanni Coppa, který to u nás
přímo miloval a vůbec se tím netajil, přestože měl diplomatickou funkci.
Protože Mons. Balvo k nám přichází z působiště sv. Jana N. Neumanna, rozhodl jsem
se, že bychom ho mohli k nám do Prachatic pozvat. Na svátek sv. Mikuláše, patrona naší
diecéze, jsme odeslali dopis, ve kterém jsme nuncia pozvali na návštěvu našeho města
a míst spojených s životem našeho společného světce, případně na pouť ke svatému Janu.
Velice mě překvapilo, že písemná odpověď poslaná poštou, stejně jako naše pozvání, dorazila již za týden. Pan nuncius nám nejen mile poděkoval za pozvání, ale k mému velkému
překvapení přislíbil účast na pouti, která se bude konat 22. června 2019 a při níž bude hlavním celebrantem. Bude to
pravděpodobně jeho první
návštěva v naší diecézi.
Mám naději, že pan nuncius bude mít rád nejen
naši zemi a náš národ, ale
že si zamiluje i naše město,
rodiště našeho společného
světce sv. Jana Nepomuka Neumanna, a bude nás
pravidelně navštěvovat.

P. Petr
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Svátost smíření
4. přikázání: Aby se ti dobře vedlo
Všechna přikázání směřují k prospěchu člověka a k rozvoji jeho života. Ale jen čtvrté
je výslovně spojeno s příslibem: „abys dlouho žil a dobře se ti vedlo v zemi, kterou ti dává
Hospodin, tvůj Bůh.“ (Dt 5,16).
V moderní době se toto přikázání často vztahuje jen na malé děti. Zdůrazňuje se jim,
že mají být poslušné. Ale to není jeho původní smysl. V době promulgace Desatera bylo
v Izraeli samozřejmostí, že mladí lidé prokazovali otci a matce patřičnou úctu. Měli tím zajištěné místo v rodinném společenství, bez kterého by – zvlášť v tak extrémních situacích,
jakou bylo putování pouští z Egypta do Zaslíbené země – vůbec nebyli schopni přežít. Toto
přikázání se obrací v první řadě na všechny dospělé muže, kteří jsou odpovědni za společný
život celého rodu, a pak i na všechen izraelský lid. Připomíná jim, že generace jsou vzájemně
propojeny a patří k sobě. Žádná se neobejde bez druhých.
Svým tělesným původem jsme spojeni s generacemi před námi, nosíme v sobě jejich dědictví, vděčíme jim za svůj život. Zároveň jsme odpovědni za generace budoucí: máme jim
poskytnout patřičné životní možnosti, životní prostor a zdravé dědictví. Soužití generací
není primárně vyjádřeno slovem poslouchat, ale slovem ctít. To ukazuje na vážnost poslání
rodičů. V rodičích má Izraelita uznávat autoritu, která má svůj počátek v Bohu. Ve velké
rodině jsou rodiče nositeli a strážci práva, mravů a tradice, proto požívají i ve vysokém věku
velké vážnosti. Přikázání ctít rodiče tak úzce souvisí s úctou, jaká náleží Bohu.
Počátky tohoto přikázání mají svůj původ v nesčetných hořkých životních zkušenostech:
napětí mezi generacemi, zvláště žijí-li společně pod jednou střechou; osamocenost starších
lidí; jejich bída, jsou-li nemocní a těžkopádní, slábnou-li jejich tělesné a duševní síly. Již
ve třetí knize Mojžíšově se rozšiřuje oblast tohoto přikázání na úctu ke starým lidem vůbec: „Před šedinami povstaň a starci prokazuj úctu. Měj bázeň před svým Bohem: já jsem
Hospodin.“ (Lv 19,32). Starý churavý člověk bývá považován za přítěž; ze zkušenosti dobře
víme, jak tvrdí a bez lásky mohou být na sebe navzájem příslušníci různých generací, kolik
bezohlednosti může vyvěrat z různých psychických daností na obou stranách. Právě proto
neztrácí toto přikázání nikdy svůj smysl.
Je jednou z bolestí dnešní doby, že staří lidé už v rodinách a obcích nemají místo. Jsme
sice právem vděčni za to, že péči o staré lidi přebírá z valné části společnost a stát, a tím
je rodině ulehčeno; rovněž tak je dobře, že novomanželé a mladé rodiny mohou získat
vlastní byt a v prvních létech jejich společného života je neruší rodiče ani tchán či tchyně
a nevměšují se stále do jejich osobních problémů, ale má to i svou negativní stránku: mladá
rodina už není jako dřív včleněna do širších rodových a příbuzenských vztahů, zakrňuje
a strádá. Rodiče jsou stále víc a více vyřazováni z rodiny, žijí sami v domovech pro staré
lidi, a nemají-li dostatečný kontakt s mladšími členy rodiny, tím spíše tam stárnou. Nejde
ani tak o hmotnou péči – o tu nebývá v našich poměrech nouze. Důležitější je lidský vztah.
Jenom v hmotném blahobytu nelze najít smysl života. Je zapotřebí živého kontaktu. To
ovšem předpokládá na obou stranách náležitou trpělivost a ohleduplnost. Zřejmě už i sta8

rým Izraelitům byly známy těžkosti a trampoty,
které mohou vznikat při soužití generací.
Otcovství a mateřství není jen biologické.
Zplodit nový život není většinou problém. Otcovství a mateřství však vyžaduje, aby rodiče při
svých dětech stáli, aby život, který zrodili nebo
jehož se ujali, nenechali jen tak bez pomoci, neopouštěli ho, ale starali se o něj. Odpovědnost
za novou generaci se projevuje právě v tom, že
se jí poskytuje pomoc k životu a samostatnosti.
Rodiče se musí osvědčit i tehdy, když děti nejsou
podle jejich ideálních představ – jsou-li invalidní tělesně nebo duševně, mají-li s nimi starosti nebo se na nich dočkali zklamání. Nesmí je nutit do podoby, kterou si o nich sami vytvořili. Mají jim pomáhat, aby se vyvíjely svým vlastním způsobem, podle svých možností
a vlastností, samozřejmě v mezích daných pojmem dobrého člověka a dobrého křesťana.
Kdo tento svůj úkol vnitřně přijímá a neutíká od odpovědnosti za své děti, přispívá k utváření budoucích generací. A patří mu úcta a vážnost, jak ji přikazuje desatero.
Čtvrté přikázání lze ovšem také zneužívat. Stává-li se vůle rodičů v ovzduší nelásky
a sobectví dítěti takřka autoritářským rozkazem, potlačuje-li se každý zdravý vývoj stálým
vyžadováním poslušnosti, nikdy se děti nenaučí vážit si svobody a správně ji využívat.
A naopak: rodiče, kteří sami zažili autoritářskou výchovu a dosud na ni hořce vzpomínají, se často snaží umožnit svým dětem svobodnější a lepší život; zdráhají se jim klást
meze a nekrotí jejich výbojnost. Pak se ale nesmí divit, že děti nejsou schopny svůj život
správně utvářet. Kdo si chce v životě jen užít a dělá si nárok na nevázanost, bude hořce
zklamán. Mnoho školních obtíží, které se projednávají v psychologických poradnách, povstává z toho, že se děti nenaučily přemáhat a podřizovat.
Podněty k výchově svědomí:
Jak se utváří můj vztah k členům rodiny: k rodičům, prarodičům, příbuzným, k těm, kdo
bydlí se mnou v domě nebo v sousedství? Prokazuji jim náležitou úctu a čest?
Jaký je můj poměr ke starým, slabým a nemocným lidem, kteří – pokud se hledí jen na
výkon – už nic neznamenají?
Jaké místo mají staří lidé v naší rodině, v naší obci nebo městě? Lze v tom ještě vidět
soužití generací nebo jsou od ostatních izolováni?
Je moje péče o staré lidi něco víc než jen příležitostná materiální pomoc nebo krátká
návštěva? Mám se starými lidmi ve svém okolí živý kontakt?
Kdy a kde se s nimi setkávám? Znám jejich slabosti? Dovedu je vyslechnout? Beru jejich
přání vážně?
Nepřetěžuji své děti podle svých představ, které jsem si o nich vytvořil? Opravdu se
snažím pomáhat rozvíjet jejich vlastní vlohy?
Držím se jako rodič správné střední cesty mezi náročnými požadavky a mírností? Nepociťují mé děti na sobě mé špatné nálady? Nemám nesmyslné nebo málo odůvodněné
požadavky na jejich poslušnost?
P. Pavel Liška
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Hřbitov
Vacov
Nejstarší písemná zmínka o Vacově pochází již z roku 1193. Ta uvádí,
že na vrchu Vacov byl na místě poustevnické kaple postaven kostel. V roce
1307 se vacovským farářem stal Jindřich z Ohrazenic. Jak to tak bývá, kolem kostela, který byl hned několikrát
přestavován, stál hřbitov. V kostele se
nacházely hrobky rytířů z Vrbice, Hrušovských z Hrušova, či Chřepických
z Modlíškovic. Chrám Páně několikrát
vyhořel (nebo ho vypálili) a v roce 1885 byl zbořen docela, aby zde o pět let později mohl
stát nový. Hřbitov u kostela dnes již nenajdete a připomínají jej pouze četné náhrobní kameny výše zmíněných pánů z let 1588 až 1836. V roce 1839 byl totiž zřízen hřbitov nový
a na tomto se přestalo pohřbívat. První hrob na tom novém byl vykopán v lednu roku
následujícího a hřbitov se několikráte
zvětšoval, až dosáhl dnešní podoby.
S postavou kněze a konzistorního
rady Františka Špalka jsem se setkal
při objevování dějin obce Malenice,
kde působil jako farář. Sepsal totiž
„Kroniku národa lufťáckého v Malenicích“ s předmluvou dalšího významného kněze a historika Františka Teplého. Pater Špalek se narodil
v Žáru 31. října 1865. Obecní školu
absolvoval v Onšovicích a rok studoval na českobudějovické matiční škole. Následovalo gymnázium a kněžský seminář v témže městě… Kněžské
svěcení přijal 22. července 1888, primiční mši svatou musel sloužit v kapli v Nespicích, neboť, jak je uvedeno
výše, vacovský farní kostel byl zrovna zbourán. Nastoupil jako kaplan
v Hamrech, pak byl administrátorem
v Dešenicích, kaplanem v Předslavicích, administrátorem v Hošticích,
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kaplanem v Bernarticích, potom zpět do
Předslavic a nakonec se stal administrátorem a farářem v Malenicích.
Vynikající a všemi milovaný katecheta a kazatel, opravdový pastýř a hlava
svého stádečka farníků, duše osadníků.
Mistrně a s jemným humorem ovládal
pero, což dodnes dokládá nejenom ona
„lufťácká kronika“, ale i kroniky v Zálezlích a Malenicích nebo národopisné statě
v časopise Strakonicko, kde publikoval
v posledních pěti letech svého života.
Založil a vedl kampeličku, byl členem
okresní školní rady ve Strakonicích. Svoji
životní pouť ukončil 26. května 1940 ve
Vacově v domě čp. 11, kde žil se svou sestrou. Pohřben byl v hrobě svých rodičů na
vacovském hřbitově, vpravo v polovině délky hlavní cesty před válečným křížem.
Avšak ne každému je dáno své nadání rozvinout. To jsem si uvědomil na příběhu jiného zde pochovaného, Aloise Škopka. Nadaný mladý muž, narozený v Rohanově 21. 6.
1896. Studoval gymnázium v Budějovicích, pak čtyři roky medicínu na universitě v Praze.
Následkem prudkého zápalu plic zemřel doma o prázdninách 8. 9. 1920 a pohřben je ve
Vacově. Kdyby nepřišla smrt tak záhy, věřím, že
by i jeho životopis byl tak bohatý jako otce Františka, i když trochu na jiném poli.
JP
František Špalek pocházel z nedalekého Žáru,
a jak prozrazuje nápis na pomníku, byl to kněz vlastenec a budovatel lidských společenství.
První hrob byl na novém hřbitově vykopán v lednu roku 1840. Starý hřbitov se přestal používat rok
předtím.
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Devítkový rok
Zrod i zánik totality – aneb devítkový rok
Rok velkých osmičkových oslav je za námi. 1848, 1918, 1938, 1968 a mnohé jiné letopočty nás
provázely na každém kroku. Ale i ten právě započatý rok nás nabádá k ohlédnutí za událostmi,
které změnily tok dějin a jejich důsledek pociťujeme dodnes. V roce 1939 započala éra totalit, kterou uzavřel další devítkový rok, a to 1989. První letopočet pamatují ti nejstarší z nás, u druhého
to již bude četnější. A tak se o ty vzpomínky pojďte podělit s námi.
Žil jsem na Šumavě v Záblatí pouhý rok, a přestože jsem
o to nijak neusiloval, seznámil jsem se hned s těmi „správnými lidmi“. A jako u všeho důležitého, co mě v životě potkalo, za to mohla kniha. O přestávce v práci, na stavbě, kam
jsem nastoupil, než si udělám papíry na motorovou pilu,
jsem si vytáhl jablko a knihu. Nikoho jsem tu moc neznal,
a tak jsem si sedl na trámy a četl. Přišli dva kluci, staří jako já, a co že čtu. Ukázal jsem jim
obálku s tím, že to stejně nebudou znát. Jack Kerouac Na cestě. Znali. Oba a mnohem
více. Tak začalo mé přátelství s Volaráky Mírou Crhou a Ondřejem Klišíkem. Vzápětí jsem
nastoupil do dřevorubeckého kurzu a tam se ocitl v jedné lavici s dalším Volarákem Ivošem
Stehlíkem. A bylo vymalováno. Opustil jsem disidentské klima v Praze, abych do něho
spadl na Šumavě.
A tak jsem se přes nové přátele dostal k další události. V prachatickém kostele probíhala
dvoudenní slavnost k poctě Jana Nepomuka Neumanna, světce, o němž jsem do té doby
neměl tušení. Zažil jsem nádherné dva dny a noci, protože na spánek času moc nezbylo.
Potkal tu pár přátel z Prahy i těch, které jsem znal jen letmo. Tomáše Halíka, Václava Bendu
a další. Zažil policejní provokaci, kdy se STB snažila opileckými výstřelky celou akci znevážit. Jenže přišli se špatným plánem
na špatné místo. Myslím, že díky této
instituci někde bude uložen záznam
celé slavnosti.
Do Prahy jsem jel několikrát na demonstraci. Věděl jsem, že tam má být
nějaký dřevorubec od nás z polesí. Neznal jsem ho. Vystoupil jsem z metra
na Můstku a tam stojí fousatý chlap
a na nohou má holinky s kovovou špičkou a s takovým divným vzorováním.
Také jsem je doma měl. Šel jsem tedy
k němu, optal se, zda náhodou není
Oliver. Byl to on.
Samotný 17. listopad jsem proží12

val vcelku poklidně. Zpočátku. Manželka odjela
do Prahy na sraz třídy a já
zůstal doma s dvěma malými dětmi. Protože jsem od
známých z Prahy, z nichž
část studovala na vysokých školách, věděl, že se
chystá nějaká vylomenina,
kterých toho roku bylo povícero (například Palachův
týden), pustil jsem si večer
Svobodnou Evropu. A nestačil se divit. Zbytek víkendu jsem trávil u rádia a netušil, co je
s manželkou. Telefon jsme neměli ani linkový, mobil existoval pouze ve vědeckofantastických filmech. Manželka se vrátila v pořádku, o tom co se děje na Národní se dozvěděla až
druhého dne.
Pak to šlo ráz na ráz. Ohromná euforie, nadšení, obětavost a důvěra. Byla svolána sešlost do Národního domu v Prachaticích. Šli jsme domluvit sál a nájem. Z nerozvážnosti
jsem se jako objednavatel napsal já, s tím, že se peníze vyberou. Vybralo se jich mnohem
víc, a co zbylo, odvezli jsme hned do divadla v Českých Budějovicích, kde sídlilo Občanské
fórum. Nikdo nechtěl ani cesťák, ani potvrzení o převzetí peněz. Těch schůzí v nároďáku
bylo povícero. Na jedné mi kdosi strčil do ruky lísteček s tím, že se svolávají skauti, kdo
má zájem, nechť napíše adresu. A za pár dní přišel koresponďák s pozváním na ustavující
schůzi skautů Prachaticka. Ještě ho mám doma schovaný.
Jaroslav Pulkrábek

Setkání s Mikulášem

na prachatické faře bylo radostné. Nejprve přišel k mladším dětem v legendě „O záchraně
města“ a s nadílkou. Později v divadelním příběhu sehraném dětmi a mládeží.
Díky všem, kdo pomohli a toto setkání obohatili. 
-lh-
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Svědectví radosti
Bez radosti se v životě nedokáže obejít žádný člověk. My, ani pokolení předků. Radost
je součástí plného prožívání života. Někdy, když mám trápení, si pokládám otázku: Mám
já také radost? Samozřejmě, že mám. Raduji se, že mám zdravé děti, vnoučata, z jejich
úspěchů, že mám kolem sebe rodinu a pár dobrých přátel.
Ráda bych vám pověděla o paní, mé tetičce, která byla tatínkova sestra. Jmenuje se
Miroslava Bubrlová. Letošního roku v srpnu se dožila úctyhodných 91 let. Na svůj věk je
ještě čilá, dokáže se o sebe postarat. Její byt září čistotou. Ráda za ní chodím a ona vypraví.
Poslouchám a je mi s ní dobře.
Ve svém životě prožila mnoho radosti, ale i zármutku. Je optimistická, bere život takový, jaký je. Je ženou trpělivou, milou a veselou. Neustále má zapnuté rádio a poslouchá
písničky svého mládí. Tu, kterou zná, která potěší její srdíčko, si zanotuje. Na své mládí
také zavzpomíná.
Narodila se v šumavské obci Zdíkov v chaloupce pod lesy. Bylo to v roce 1927. Pochází
ze sedmi dětí. Pěti sester a dvou bratrů. Žije již jen ona a její 97 letá sestra Jiřina. Děti se
narodily vždy po dvou letech. Tatínek František odjížděl za prací do světa. Byl dobrým řemeslníkem, zedníkem, znal štukatérské jemné práce. Také jezdíval pracovat k cirkusu jako
mnozí lidé ze Šumavy. Vracel se domů až v zimě. Na celou domácnost zůstala maminka
Kateřina sama. Uživit tolik dětí nebylo jednoduché.
Jako 15leté děvče ji rodiče spolu se sestrou Libuší poslali sloužit. Sloužila u sedláka
v Radomyšli. Tam vykonávala různé práce, byla selce k ruce. Napracovala se dost, ale přesto
na tuto dobu, své mládí, ráda vzpomíná. Vypráví vše, jako by se to stalo včera. Má skvělou
paměť. Tehdy, i když jako mladičká si byla vědoma, že musí pracovat, pomáhat rodičům,
byla ráda, že měla jídlo, postel a střechu nad hlavou. V rodině sedláka byla oblíbená, chovali
se k ní jako k vlastní.
Chviličku přemýšlí a pak se dá do dalšího vyprávění:
„V komůrce, kde jsem spala, bylo jen to nejdůležitější, stůl, židle a postel. Ani kamna
zde nebyla. Ty nám dali až později. Za celý den jsem byla dost unavená, a tak mi to ani
nevadilo. Zalezla jsem do postele, přikryla se duchnou a v okamžiku spala. Děda, který již
byl na výměnku, mě měl rád, říkal mi „hůdě, pojď sem,“ a dal i nějaký ten pamlsek. Měla
jsem vždy radost i z této maličkosti.“
Nedávno mi vyprávěla, jak praly ještě se starší služkou na potoce prádlo. Každá měla
svůj kámen, na kterém praly. Selka byla od pořádku, prádlo muselo být čisté. Záblo je na
ruce, ale nebyla jiná možnost. Pralo se s mýdlem, které se vyrábělo doma.
Z Radomyšle domů do Zdíkova chodívala pěšky. Těšila se na setkání s rodinou. S radostí
ji rodina a mladší sourozenci přivítali.
Ptala jsem se, jaký byl jejich Štědrý den. „No to víš, jaký mohl být? Takový obyčejný, stromeček táta zavěsil ke stropu, aby jej mladší sourozenci nepřevrhli, do staniolu jsme balili
cukr, zavěšovali jablíčka. Maminka upekla vánočku. Moc chutnala s bílým kafem. Dárky
jsme nedostávali. Přesto naše chaloupka o dvou místnostech byla plná radosti a dětského
smíchu.“
Její babička byla velice zbožnou ženou. I když již byla stará, stále chodila každou nedě14

li do kostela do Zdíkovce, což je vzdálenost
4km. Jako děti je vodívala na Velikonoce
k Božímu hrobu. Z domova zpět do služby
odcházela smutná. Čas běžel, přišla doba,
kdy sedláci museli vstoupit do JZD. A tím
také její služba skončila. Bylo jí 17 let. Domů
se moc těšila.
V roce 1945 po válce si ji k sobě vzala do
Prahy nejstarší sestra Márinka. Té pomáhala
v domácnosti. Později se celá rodina odstěhovala do Sokolova. Tam tetinka pracovala
jako pomocná síla ve firmě svého švagra.
V roce 1948 nastoupila pracovat do továrny OHARA. „Tam jsem si užila radosti. Byly
jsme děvčata přibližně stejného věku. Chodily jsme tančit a bavit se.“
Dospěla a zamilovala se. Láska k jejímu
vyvolenému však nebyla ta pravá. Radost
vystřídal smutek. Rodina si nepřála, aby si
ji vzal. On byl bohatý a ona jenom obyčejná
služka. Z této lásky se narodil syn Miroslav.
Ani podruhé neměla štěstí. Narodilo se jí
druhé dítě, dcera Marie. Dvě děti na krku
a sama. Nikdy si však nestěžovala, trpělivě
snášela nepřízeň osudu. Až do třetice to vyšlo. Provdala se, prožívala vcelku šťastné manželství. Z tohoto manželského svazku se
narodila ještě dcera Miroslava. Své děti vychovávala, jak jen nejlépe uměla. Dcery přinášely
do jejího života radost. Provdaly se, založily rodiny. Dočkala se vnoučat, která s radostí
přivítala na svět. Je milující babičkou, i když se jí někdy zasteskne, že je sama, že na ni
mají v rodině málo času. Nenaříká, jen se někdy v jejích očích zaleskne slzička. Rukou slzy
utře, zamyslí se a říká, „co nadělám, už to nějak musím vydržet“. Usmívá se. Ve svém životě
neprožívala jen radost, ale i bolest. Zemřel její prvorozený syn a o několik let později umírá
i její manžel. Zůstává sama, ale ne opuštěna. Mnohem později, když již děti byly dospělé,
začala pracovat s mojí maminkou v lese.
Přisednu k ní, dáme si čaj, já položím otázku, jaký byl život v lese a co náročná práce?
„Les pro mě znamenal radost, prožívanou naplno. Přírodu jsem vždy měla ráda, obdivovala jsem ji. Zapomněla jsem i na trápení.“ S radostí vypráví, jak ze šišek vyklepávaly semínka, na práci na školce při ošetřování mladých stromečků, jak měly radost, když vyrostl
stromek zasazený v kamenitém horském terénu Modravy, jak nosily v taškách zem, natíraly
stromečkům vršky proti okusu zvěře, jak sbíraly kůrovce, za poledne v době oběda honem
běžely nasbírat borůvky na koláč a mnohé jiné.
„Bylo to náročné, ale krásné, když jsem mohla vidět za několik let mladý les, který jsem
vysazovala. Dokázali jsme si přírody a jejích krás užívat a vážit si zázraků přírody. Počasí
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nikdo nevybíral. Dělalo se za každého počasí. Sezónní práce končila před vánocemi. Ještě vybrat vánoční
stromečky. Mnohokráte do rána napadlo hodně sněhu a my jsme se brodily po pás. Měly jsme ušité takové
nohavice ze starých igelitových ubrusů, abychom nebyly promočené až na kůži. Vše jsem ale dělala s chutí, i když byla zima, ruce zábly. Stromečkem pečlivě
vybíraným jsme přece dělaly radost ostatním, hlavně
dětem o vánocích.“
Moje tetička Miruše, jak jí říkám, stárne, ale bere
život takový, jaký je. Má prý to v osudu napsané, když
něco bolí, tak říká „ono to zase přejde, a když ne, tak
to musím vydržet. Kdybych mohla číst, tak bych četla.
Tak alespoň poslouchám rádio.“ Má oči hodně špatné,
téměř nevidí.
Její optimismus, prožívanou radost, i nepatrnou,
obdivuji. Já bych to asi nedokázala. Radost je tedy
důležitá pro náš život. Je však umění ji mít, poznat
a rozdávat ji druhým, pak je dvojnásobná. Moje tetička někdy prožívá i takovou tichou radost, přestane
mluvit, je zamyšlená a najednou na její tváři vidím,
jak obličejem přelétne stín radosti, pousmání, zřejmě
při hezké vzpomínce.
Ze srdce jí přeji, aby v jejím dalším životě bylo co nejvíce radosti, aby se i nadále těšila
a radovala ze všeho dobrého, co jí život nadělí. 
Milli Hojdekrová

Adventní čas
V prachatické farnosti jsme advent zahájili mší svatou s žehnáním adventních věnců.
Pravidelnou „dětskou“ bohoslužbu obohatil zpěvem rorátů školní sbor ZŠ Národní a ZŠ
Zlatá stezka. 
-lh-
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Šumavské madony
Vánoce na Šumavě
Vraťme se ještě k období Vánoc, kdy se v Betlémě narodil své matce Marii malý Ježíšek.
Narození Páně předcházela řada proroctví o jeho příchodu na svět. Také hvězda na nebi
byla znamením výjimečné události. Byla to patrně ona, která přivedla do Betléma tři krále –
Kašpara, Melichara a Baltazara. Byli to však králové? Někdy bývají označeni jako mudrcové
z východu, možná astrologové, kteří se nechali vést hvězdou betlémskou. Na dveřích se
objevují písmena K + M + B + vždy při tříkrálové koledě. Poslední křížek není omyl, křížky
neoznačují plus, ale jsou symbolem Nejsvětější Trojice. Mudrcové se počali vyptávat na
cestu k místu narození a tím upozornili Heroda Velikého, že se narodil židovský král. Herodes byl zneklidněn touto zprávou a nechal vyvraždit všechny chlapce do věku dvou let.
Na památku této děsivé události si připomínáme svátek Neviňátek (28. 12.)
Marie s Josefem a Ježíškem však byli zachráněni. Anděl je včas varoval a poručil Josefovi, aby svou ženu a dítě odvedl do bezpečí. Tak nasedla Marie s novorozeňátkem na osla
a rodina se odebrala do Egypta. Pro Marii to byla doba bolestná, a tak je tento útěk označován za druhou ze sedmi ran Sedmibolestné Panny Marie. (První ranou bylo proroctví
Simeonovo o budoucím utrpení Ježíšově). V prosinci a lednu tak slavíme několik svátků
– Vánoce, poté již zmíněnou připomínku Neviňátek, nato 1. leden – Slavnost Matky Boží
Panny Marie a Tři krále – jejich svátek byl posunut až na 6. ledna.
Na Šumavě se všechny vánoční svátky slavily na církevní půdě, ale zobrazují se také v lidovém umění. Po celý prosinec bylo několik svátků spojených s koledou. Již zmíněná svatá
Lucie, Mikuláš, ale také svátek svatého Ambrože. Dále koleda štědrovečerní, svatoštěpánská a nakonec tříkrálová. Do lidové kultury náležely také dramatické formy jako třeba chození s jesličkami doprovázené zpěvem. Buďto koledami nebo přímo epickým vyprávěním
příběhu Narození. Tři králové přinášeli požehnání
celému domu, rodině i hospodářství. Malí chlapci
chodili po vsi oblečeni v bílých dlouhých oděvech,
na hlavě papírovou korunu s křížem. Jejich koleda
„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám“, byla rozšířena snad po celé oblasti
Čech i Moravy.
Také jesličky – betlém – se pojí s vánoční tradicí. V kostelích malých i velkých byly k vidění bohaté betlémy nejčastěji vyřezané ze dřeva, které
byly pro dospělé i děti velkou podívanou. Někdy
se figurky dokonce pohybovaly pomocí jednoduchých mechanismů. Připomeňme si slavné (i když
ne šumavské) jindřichohradecké Krýzovy jesličky.
V lidové kultuře se objevují v menší jednoduché
Madona zlatokorunská
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formě často vyřezávané pouhým nožem. Na Šumavě známe dokonce několik autorů těchto
dřevěných postaviček. V Kašperských Horách jím byl hrobník Tuček. Také v Řetenicích
u Stach tvořili betlémy bratři Prexlerové. Rovněž prachatický naivní umělec Josef Chwal,
kterého jsme mohli ještě za jeho života navštívit, patřil do linie tvůrců malých i větších figur
a figurek ze dřeva jednoduše pomalovaných vodovými barvami. Jeho tvorba se zachovala
v několika muzeích v jižních Čechách i v Praze (NM).
Dojemný příběh se odehrál nedaleko Vimperku. Při budování železnice směrem na Volyni musel stavbě tratě ustoupit sad, z něhož bylo pokáceno na padesát stromů. Dědoušek
marně bránil své stromy. Když se nedalo nic dělat, alespoň odřezal z každého stromu nejsilnější kusy dřeva a vytvořil z nich betlém, kde kromě Panny Marie a její rodiny byly postavičky sedláků při jarních pracích, domácí zvířata a také scény z pašijového cyklu. Zprávy
o něm se zachovaly jen z ústního podání pamětníků, betlém nenávratně zmizel a lze jen
doufat, že je zachráněn a je v péči některého sběratele.
Vraťme se však ke středověkému umění. Již ve vyšebrodském cyklu je zachycena scéna
Klanění tří králů. Ta se několikrát opakuje v mariánských cyklech. Ke svátku 1. ledna se
pojí nečastější zobrazení Panny Marie – matky s dítětem. Sochařská a malířská tvorba se
navzájem ovlivňují ve slohu nazývaném období krásných Madon. Tvůrci se snažili vytvořit typ krásné ženy, bohatě oděné, která láskyplně objímá dětské tělíčko Ježíškovo. Také
výrazy tváří jsou živé, pravděpodobně vytvořené podle skutečného modelu. Toto období
je spojeno s vládou císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV.
Pojďme si přiblížit některé z gotických Madon, jejichž příběhy spojené často s poutní
tradicí si budeme vyprávět v příštích číslech našeho časopisu. Madona zlatokorunská je nejblíže místem a časem Madoně vyšebrodské. V oblasti Šumavy bychom mohli najít několik
křídlových oltářů s výjevy z Mariina života. Převážně jsou uloženy v galeriích jako je AJG
na Hluboké nebo v NG v Praze. Na Šumavě převládá vliv Německa, zejména malířské školy
v Norimberku. Tak můžeme v galeriích vidět křídlový oltář z Velhartic nebo křídlový oltář
ze Žichovic u Sušice. Také křídlový oltář z Kašperských Hor s výjevy ze života Panny Marie.
Sochařská díla vnášejí do našeho kraje vlivy buďto italské školy, nebo sochařských hutí
pražských inspirovaných francouzskou sochařskou tradicí. Na konci 14. století je znát
zejména původně jihoněmecká škola parléřovská. Jedna z Madon, jejíž původ je patrně
v Praze, je Madona krumlovská. Stala se vzorem pro řadu soch nejen v našem regionu, ale
i za hranicemi země, takže můžeme mluvit o okruhu krumlovské Madony. V současnosti
je socha umístěna ve vídeňském Kunsthistorische Muzeu. Ve Vimperku můžeme nalézt
Madonu v děkanském chrámu, která svou kompozicí, živým pohybem těla, velkorysou
draperií, ale i sličností tváře připomíná parléřovskou tradici. Panství vimperské v době panování krále Václava IV. patřilo pánům z Janovic a Kaplíř z tohoto rodu žil na královském
dvoře jako oblíbenec Václavův. Madona byla darem panovníka a dostala se nejprve na vimperský hrad a posléze našla své místo v děkanském chrámu. Časem byla poškozena, a proto
je dnes skryta v renesanční stříbrné schránce. Následují další mariánské sochy – Madona
kájovská, Madona želnavská, malá soška Madony boletické nebo Madona ze Svaté Máří.
Většina originálů je uložena v již zmíněných galeriích. Některé sochy se staly předmětem
uctívání, poutí a legend. Jejich příběhy však zůstaly živé v lidové ústní tradici a do dnešní
doby si je můžeme vyprávět. 
MFK
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Stalo se
Listopad 2018 ve Farní charitě Prachatice
Výroba krmítek pro ptáčky nebo vánočních dekorací, to jsou
pouze dvě z akcí, které se v listopadu konaly v našich azylových
domech. O nich i dalším dění si můžete přečíst více v následujícím článku.
Na začátku listopadu proběhl v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi duchovní program, při
kterém šly maminky s dětmi na místní hřbitov uctít památku
zesnulých. V polovině měsíce si společně s dětmi zahrály na Popelky a připravily zahradu na příchod Paní Zimy tak, že shrabaly listí a zametly okolo azylového domu. Během příprav na zimu jsme nezapomněli ani na
zvířátka, a to konkrétně na ptáčky. Vytvořili jsme pro ně a následně pověsili na zahradě na
strom krmítko. Vánoce se nezadržitelně blížily, proto si maminky s dětmi při posledním
motivačním programu vytvořily krásné vánoční dekorace, aby i v našem azylovém domě
zavládla vánoční atmosféra, při které se můžeme společně těšit na vánoční svátky.
V Domě sv. Petra pro muže se konala přednáška MUDr. Jaroslava Sýkory na téma
„Urologická onemocnění“ se zaměřením na prevenci. Druhou pořádanou akcí byl „Kurz
vaření – pečení“.
Tentokrát jsme pekli žitno -pšeničné housky posypané solí a kmínem, které se povedly
tak, že by se za ně ani mistr pekař nemusel stydět.
Za Farní charitu Prachatice přeji všem do nového roku hodně štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.
Děkujeme všem, kteří s radostí přijali naše Krále a přispěli do kolednických kasiček.
Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a vedoucím kolednických skupinek,
kteří koledovali s velkým nasazením.
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
Vikariátní konference
Vesnička Zdíkov zapadala bílým sněhem, ale nic nezabránilo vikariátnímu setkání a následné konferenci kněží z vikariátu Prachatice. Konala se 27. listopadu za účasti otce biskupa Mons. Pavla Posáda, ve Zdíkově poprvé.
I když vše probíhalo v pracovní den, přece jen se sešlo na mši poměrně dost věřících. Kdo
by si také nechal ujít tak vzácnou návštěvu. Mši sv. celebroval pan biskup. Celkem se zúčastnilo 8 kněží vikariátu a vimperský jáhen. O hudební doprovod a zpěv se postarala paní
Mrázková se svým sborem. Rovněž o pohoštění
se postaraly ženy ze zdíkovské farnosti. Tabule
byla bohatá, všem chutnalo.
Pro mě to bylo zážitkové dopoledne, nejen
já, ale i lidé, kteří byli přítomni na slavnostní
mši svaté, budou dlouho na tento hezký zážitek
vzpomínat. 
Milli Hojdekrová
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V rámci pořadu TOULKY STAROU ŠUMAVOU
se uskutečnil ve společenském sále radnice města
Volary „křest a autogramiáda“ nové knihy Jaroslava
Pulkrábka, kterou nazval autor „ ŠUMAVSKÁ TOULÁNÍ
KRAJINOU ZLATÉ STEZKY.“
Na této akci se podílelo nakladatelství Regia a samotné město Volary. Knihu slavnostně „pokřtil“ volarský
farář P. Karel Falář a majitel vimperské tiskárny S-Tisk
Ladislav Štěrba. S knihou nás seznámil autor. Vyprávění a hlavně dobové fotografie dnes již zaniklých osad
a jejich kulturních památek určitě zaujalo řadu lidí, co
si rádi přečtou takovou zajímavou knihu. I já jsem se ihned doma dala do jejího prohlížení. Mnoho článků i fotografií mě zaujalo. Některá místa jsem navštívila osobně. Nic jsem
o nich nevěděla, a tak jsem byla ráda, že se díky knize toho dozvím více, budu se tak toulat
spolu knihou a nacházet nepoznané.
Milli Hojdekrová
Betlémy ve Zdíkově
Plamínek první svíčky na adventním
věnci oznamuje začátek nového liturgického roku, a nejen to, ale hlavně čekání na
Vánoce, na narození Ježíše Krista.
Dne 2.prosince 2018 na první adventní
neděli odpoledne se konala výstava známé
lidové výtvarnice paní Jany Pulcové. Mnozí ji znají osobně, anebo se o její tvořivosti
mohli dozvědět z rozhovoru v minulém čísle tohoto vikariátního časopisu. Její tvorba
je zajímavá, krásná a hlavně náročná. Já
sama si nedovedu představit, kolik lásky a umu musí p. Jana do svého
umění dát. Určitě hodně.
Výstava byla hezky uspořádána, bylo se na co dívat a obdivovat. Výtvarnice ztvárnila,
vdechla do svých postaviček, betlémů obraz života dle své fantazie. V očích i ve tvářích lidí
bylo vidět, jak dokáží vnímat tuto krásu kolem sebe a radovat se. Byli si zde na výstavě
tak nějak blízcí. Dostavilo se poměrně dost návštěvníků, dá se říci, že byla úspěšná. Nikdo
neodešel bez drobnosti od autorky. Našli se
i tací, co již nakoupili a ještě se znovu vrátili
a vybírali.
Výstavu zahájily svým zpěvem zpěvačky
pod vedením paní Mrázkové, úvodní slovo
pronesl k adventnímu času a k výstavě P. Jaromír Stehlík.
Milli Hojdekrová
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Stalo se

Živý betlém ve Vimperku
Skati rozdáívali i letos betlémské světlo
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Vánoční koncert v Horní Vltavici

Pozvánka
PROGRAMY
PENZIONU PANSKÝ DŮM
1. POLOLETÍ 2019
25.–27. 1.

Společenské tance

1.–3. 2.
3.–5. 2.

2. Kostelnický kurz
3. Kostelnický kurz

15.–17. 2.

Květinový kurz

1.–3. 3.

Postní duchovní obnova

22.–24. 3.

Kurz zpěvu žalmů

5.–7. 4.

Jak naplnit prázdné hnízdo

26.–28. 4.

Fotokurz Hledání světla

Víkend pro milovníky společenských tanců pod vedením tanečního mistra
Mgr. Michaely Wallenfelsové.

Kurz pro kostelníky pro zlepšení dovedností kostelnických pod vedením
P. Jana Kotase, P. Michala Němečka, P. Vladimíra Kelnara a P. Radka Tichého.

Kurz vazby květinových dekorací pro liturgický prostor
se zaměřením nejen na Velikonoce pod vedením floristky Elišky Černé.
Součástí je přednáška o liturgickém prostoru.

Rekolekce pro všechny s P. RNDr. Matúšem Kocianem, Ph.D.,
kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském.

Víkendový kurz zpěvu žalmů: otevření se hudebnosti nejen pro zpěv během liturgie
s P. Mgr. Mag. Christianem Martinem Pšeničkou, Dipl. um., O.Praem. a dalšími.

Víkendové setkání pro rodiče, kterým odešly nebo odcházejí děti z domova,
pod vedením manželů Poláčkových z Českých Budějovic.

Workshop pod vedením fotografa Petra Janžury
je určený každému vážnému zájemci o fotografii.

Kurzy je možné zakoupit jako vánoční dárek v podobě voucheru
na https://eshop.apha.cz/

PANSKÝ DŮM
Náměstí 22 • Rožmitál pod Třemšínem
+420 602 465 798 • info@panskydumrozmital.cz
www.panskydumrozmital.cz

PROVOZOVATEL
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Na návštěvě u
Jitky Novákové
Stav:
svobodná
Vzdělání: Vyšší odborná škola sociální Prachatice
Záliby:
tanec, vycházky do přírody, háčkování
Když jsem se s ní domluvila na rozhovoru, poslala mi příběh svého života. Po přečtení jsem se
rozhodla, že je těžké dávat jí otázky, a tak bych pro náš časopis poskytla její vyznání tak, jak ho
napsala. Byla pokřtěna loni o velikonocích a mnozí farníci ji znají z kostela. Zapojuje se do dění
ve farnosti a věřím, že její vyznání dodá mnohým povzbuzení a odvahu nebát se vyjít za Kristem.
Moc Ti, Jitko, děkuji.
SM. Sebastiana
Život před Kristem
Vyrostla jsem v nevěřící rodině. Mé dětství nebylo úplně snadné. Často jsem se utíkala do svých představ a snů. Možná až zoufale jsem toužila po lásce a harmonii. Když mi
bylo asi dvanáct, viděla jsem film Ježíš, což byl pro mne velmi silný zážitek. Uvěřila jsem
v existenci Boha, začala jsem číst Bibli a navštěvovat sbor adventistů. Po čase jsem se však
začala cítit pod nátlakem jak církve, tak své rodiny, a můj zájem o Boží věci vyprchal. Na
střední škole jsem si pak na Boha vzpomněla jen tehdy, když jsem se chodila vyplakat ze
svých bolestí do kostela, a později už jsem si na Boha nevzpomněla vůbec.
Esoterické období
Po dokončení studií jsem se odstěhovala do Karlových Varů. Začala jsem pracovat ve
školce, později v lázeňství. Na obou místech jsem se setkala s kolegyněmi, které se zajímaly
o esoteriku. Tehdy mě to také oslovilo. Nebyla jsem spokojená sama se sebou a se svým
životem. Chtěla jsem nalézt řešení svých problémů. Od četby knih jsem se postupně dostala
k různým kurzům a vlastní praxi. Ďábel je lstivý. Zpočátku ti dá pár opojných zážitků i nějaké to zázračné uzdravení. Přijde s nabídkou moci, ovládání, vědění. Po čase je to ale on, kdo
přebírá veškerou moc
a určuje pravidla hry.
S jedním vyřešeným
problémem ti dá deset nových, daleko
horších.
Postupně
se začneš vzdalovat
normálnímu světu,
až zjistíš, že jsi v pasti. Ztratíš svobodnou
vůli a staneš se lout24

kou. Ďábel si rád hraje, a ačkoli by tě mohl zabít,
neudělá to. Místo toho tě nechá pomalu zbláznit se hrůzou. Žila jsem v tom dva roky, když
jsem se starala o svého partnera, který se takto
nešťastně zlu otevřel.
Cesta ke Kristu
Někdy si říkám, kolik zlého člověk potřebuje
prožít, aby přijal Ježíše. Co všechno musí vytrpět, než zjistí, že na to sám nemůže nikdy stačit.
Mně se dostalo veliké milosti tehdy, když jsem
byla přijata jako sociální pracovnice pro romské
děti do Armády spásy. Přicházela jsem tam velmi unavená z péče o svého partnera. Ačkoli jsem
byla obklopená křesťany, Krista jsem odmítala.
Je to nepochopitelné, když už jsem se jednou
setkala s peklem… ale asi jsem spatřovala jakousi jistotu ve všedním životě, v běžných věcech,
v racionálním myšlení. Bála jsem se jakéhokoliv duchovna. Měla jsem strach, že nad sebou
ztratím kontrolu. Nedovedla jsem si představit, co to s člověkem udělá. Když se zdálo, že
skrze práci s dětmi nabírám svou ztracenou sílu, přišlo úmrtí mé maminky. Doprovodili
jsme ji v prachatickém hospici ve společnosti skvělého personálu a sester boromejek. V tu
chvíli jsem věděla, že se chci vrátit zpátky domů a začít znovu.
Obrácení
Vyhledávala jsem společnost svých věřících přátel. Mluvili jsme spolu o Bohu. Velmi mě
podporovali, modlili se za mě. Modlili jsme se i spolu. Nechápala jsem, co to znamená obrátit se, odevzdat se Bohu, uvěřit. Chtěla jsem přijmout Ježíše, ale nevěděla jsem, jak se to
dělá. Modlila jsem se, a nic se nedělo. Představovala jsem si, že musí nastat nějaký zvláštní
zážitek jako v esoterice, nějaké světlo, teplo, hlas… Pojímat Boha pouze rozumově mi přišlo
prázdné. Jenže ono to není jen tak, že si člověk řekne, tak teď věřím nebo odteď jsem křesťan. Víra je dar. Příchod Pána Ježíše je milost. A Boží načasování je perfektní. Sdělila jsem
Bohu vlastními slovy, že věřím, že stvořil tento svět, že nám dal Ježíše, který vzal na sebe
naše hříchy a zemřel za nás na kříži. Vyznala jsem se Bohu ze všech svých hříchů a odřekla
se zla. Pozvala jsem Ježíše jako Pána a Spasitele. S důvěrou jsem Mu odevzdala svůj život
a poprosila Ho, aby nad ním převzal vládu. Trvalo to v podstatě celou noc. Zásadní proměna
ale nastala až druhý den, kdy jsem Pána Ježíše vyznala veřejně na nedělním shromáždění.
V tu chvíli opravdu přišel.
Jaké to bylo
Žádný esoterický zážitek nenastal. Bylo to ještě krásnější. Bylo to, jako když tě obejme obrovská otcovská náruč. Najednou si uvědomíš svou malost. Svou naprostou závislost, která je ovšem osvobozující. Zakusíš takové bezpečí, že se ti nechce tu náruč opustit.
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Obrovská úleva. Poprvé tě někdo opravdu miluje. Poprvé
zakusíš, co je to pokoj. To není spokojenost, klid nebo pohoda, to je úplně nový pocit. Hluboký, silný, opojný. Můžeš
se o něj doslova opřít. Také nastane takový „aha efekt“ nad
prožitým životem. Všechno ti najednou do sebe zapadne,
dá ti to smysl. Víš, že to tak zkrátka muselo být. Zároveň
máš však pocit, jako když už to není tvoje, jako kdyby se
tě to už netýkalo. Vše je vyřešeno. Vše je v pořádku. Nevíš,
kdo jsi, co budeš dělat, co se bude dít, ale víš, že jsi správně.
Když to zakusíš, tak opravdu nechápeš, na co jsi tak dlouho
čekala a na co čekají ty zoufalé zástupy nevěřících.
Jaké je to teď
Po obrácení nenastaly žádné zázraky, ani žádná nekontrolovatelná euforie. Život není
najednou ideální nebo jednoduchý. Možná právě naopak. Ale jde to zvládnout, protože už
nejsi sama a protože to má smysl. Máš úplně nový život, který vede a naplňuje Bůh. Ty
pouze jdeš a žasneš. Bůh tě fascinuje a neustále překvapuje. Dotýká se tě. Zpočátku to bylo
i takové zvláštní. Třeba se mi stalo, že jsem si šla pustit svůj oblíbený film a zjistila jsem,
že se mi vůbec nelíbí. Vůbec jsem nechápala, proč ho mám doma. Nebyla jsem schopná ani
říct, co mě baví. Jako bych se právě narodila a ještě jsem to nezjistila. Co mi Bůh mohl vzít,
to mi vzal. Místo toho mi ale dává věci, které by mě nikdy nenapadly a které jsou přesně
pro mě. Zjišťuji, že to jsem já jako nikdy předtím a že je mi v tom dobře. Jsem Bohu nesmírně vděčná za nádhernou farnost, do níž mě přivedl, a za všechna přátelství a zkušenosti,
kterých se mi zde dostává. Zvláště bych chtěla poděkovat otci Petrovi, otci Dominikovi,
boromejkám, kmotře Verunce, katechetce Lence a kamarádce Verunce.

FCH Vlachovo Březí
V prosinci 2018 se začala scházet ve Vlachově Březí skupinka dětí. Činnost této skupinky
je realizována ve spolupráci s Dobrovolnickým
centrem při Diecézní charitě České Budějovice
v rámci programu Šance všem. Naším cílem je
vyplnit volný čas dětí např. výtvarnou činností,
sportovními hrami, enviromentální výchovou,
modlitbami, pobytem venku apod. V rámci tohoto programu nabízíme i pokračování našich
víkendových akcí s duchovně - enviromentální
tématikou i s rodiči. Tyto akce byly vždy velmi
kladně hodnoceny. V této době realizujeme také
Tříkrálovou sbírku. Letos máme 7 skupinek koledníků. 
J. V.
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Nezúčastníš se setkání v Panamě? Rád by ses tam setkal s mladými lidmi, poznal
místní kulturu, ochutnal třeba i tamní jídelníček a spojil se v modlitbě s papežem
Františkem? Tak to přijeď 25.–27. 1. na víkend Srdcem v Panamě, nohama na Ktiši,
kde právě toto zažiješ.

Pozvánka

Na Světovém setkání mládeže se Sv. otcem Františkem
v Panamě 22. – 29. 1. 2019 má náš prachatický vikariát svou
zástupkyni Lidušku Turkovou, jak jsme již informovali v říjnovém čísle JP.
Provázejme modlitbou ji i všechny účastníky této mimořádné události.
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Pozvánka

JDE V ŽIVOTĚ O VÍC
PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT SMYSL ŽIVOTA

KURZ
Již v minulém čísle JP jste měli možnost seznámit se
s pojmem KURZ ALFA. Zmíněný letáček
s informacemi se nám v prosincovém čísle
nepodařilo přiložit, za to se omlouváme. Pro
zájemce je k nahlédnutí na webových stránkách:
www.farnostprachatice.cz, www.neumanneum.cz
nebo v tištěné podobě u časopisu JP.
Kurz je určený pro každého, kdo hledá pevné
základy šťastného života, pro každého, kdo chce
nezávazně nahlédnout do křesťanského života
z víry. Kurz pořádá společenství sester boromejek
a laiků z prachatické farnosti a okolí. Vedoucím
kurzu je sestra Alena Bártová, představená
komunity sester Boromejek v Prachaticích,
a administrátorem kurzu je Martin Hubáček,
laik z farnosti Šumavské Hoštice.

O CO JDE?
Jednotlivá setkání začínají malou večeří.
Následuje srozumitelná promluva na dané téma
a po ní setkání v menší skupince.
Zde můžete spolu s ostatními o tématu přemýšlet,
zbavit se případných předsudků, zasmát se 
a navázat nová přátelství.
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Během dvanácti pondělních večerů a jedné soboty máte příležitost
zastavit se a podívat se na život jiným pohledem.

JAK SE KE KURZU ALFA POSTAVIT
se

a

t,

a) Přihlásím se jako účastník.
b) Nabídnu pomoc a podporu při organizaci kurzu.
c) Nabídnu kurz někomu ze svého okolí.

PS:

• Účastnit kurzu se mohu pouze jednou, podruhé se mohu přidat do
společenství organizátorů a nabídnout svá obdarování ve službě
druhým .
• Na podzim se počítá s dalším kurzem !
• Jedním z cílů kurzu je, aby každý účastník našel společenství, kde
bude sdílet svůj život z víry .

KDE ? Galerie Jana Nepomuka Neumanna, Neumannova 142,

Prachatice (klášter sester boromejek - přístup z uličky od náměstí).

KOLIK KURZ STOJÍ ? Za kurz Alfa žádné poplatky
nevybíráme. Dle vlastního uvážení lze přispět na občerstvení.
VÍCE NA:

www.kurzyalfa.cz, www.farnostprachatice.cz,
www.neumanneum.cz

KONTAKT: Martin Hubáček 725 425 999, alfapt@centrum.cz,

POŘADATEL:: sestry boromejky a Římskokatolická farnost Prachatice
TERMÍN:

21. 1. – 8. 4. 2019,

každé pondělí 18:30 – 21:15 + sobota 9. 3. 2019
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Life update
Dar rodiny
Nedávno, když jsem byl na návštěvě u babičky a dědy, babička vzpomínala na své rodiče,
na to, jak žili, na jejich poslední chvíle předtím, než zemřeli. I po těch letech byla dojatá,
když na své rodiče vzpomínala. Oba je měla velmi ráda. Já sám si je pamatuji a vzpomínám
na ně, jací to byli dobří lidé, na chvíle s nimi. Rád také myslím na společné zážitky s mými
rodiči. Na vše, co jsme s nimi v dětství zažili. Společné výlety, společné chvíle při učení,
společné prožitky okamžiků úspěchů, společné oslavy narozenin či Vánoc, společné modlitby. Chvíle, kdy jsme byli spolu jako rodina. I po těch mnoha letech cítím dojetí, když si
vzpomenu na některé projevy vzájemné lásky. Samozřejmě, že v rodině člověk zažil i věci
nepříjemné nebo smutné, ale rád vzpomíná jen na ty dobré zážitky a špatné postupně
zapomíná…
Znám ale lidi, kteří neměli takové štěstí, jako jsem měl já. Žili nebo žijí v rodině, kde to
takto nefunguje. Vzájemná láska a projevy blízkosti, trpělivosti, tolerance či vděčnosti jsou
vzácné, mnohem častější jsou hádky, nadávání a výčitky. Někdy lidé v rodině trpí. Není to
ale tak, že by trpěl jen jeden člen rodiny, trpí pak rodina celá. Rodina je celek. Nemělo by to
být jen uskupení příbuzných lidí, ale lidí, na které se může ten druhý vždycky spolehnout,
lidí nejbližších.
Jsme lidé slabí, se svými chybami a špatnými vlastnostmi. Často ubližujeme svým blízkým. Měli bychom mít ale na paměti, že zranění v rodině jsou nejbolestivější. Jsou to zranění na nejcitlivějších místech, zranění od lidí nejbližších. Možná právě proto bychom si
měli uvědomit, jak se chováme ke svým blízkým v rodině. Neměli bychom přemýšlet tak, že
na veřejnosti, před kolegy v práci a ostatními lidmi musím vypadat slušně, zatímco rodina
zkousne moje chyby a chování. Zní to banálně, ale někdy takhle opravdu uvažujeme. Snažíme se vypadat před kolegy v práci dobře a bezchybně, ale doma se neovládáme a ubližujeme
svým nejbližším.
Někdy se někomu může
zdát, že už není žádná naděje na zlepšení vztahů v rodině, že už rodina nemá šanci.
Myslím si ale, že nikdy není
pozdě ke zlepšení vztahů
v naší rodině. Tak jako Bůh
dává každému novou šanci,
tak bychom měli dát šanci
sami sobě a druhým v rodině. Každý bychom měli začít sami u sebe, co můžeme
zlepšit ve vztazích v naší rodině. Modleme se za vlastní
rodinu, za naše nejbližší,
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prokazujme si vzájemnou lásku. Zrovna teď na začátku roku bychom si mohli dát předsevzetí, jak tyto vztahy v naší rodině zlepšit.
Moc bych si přál, aby moje děti jednou na mne vzpomínaly v tom nejlepším světle. Jak
jsem je měl rád, jak byla naplněna naše rodina pohodou a láskou. Nebudou si pamatovat,
co jsem jim kdy dal hmotného, budou si pamatovat, jak jsem se k nim choval. Snad budou
jednou vzpomínat, jak jim bylo se mnou dobře, jak jsem je měl rád. Toto, si myslím, by mělo
být pro mě zavazující – myslet na to, jak na mne děti budou vzpomínat, jak na mne bude
vzpomínat manželka, až tu nebudu. Daroval jsem své rodině lásku?
Petr Šrámek

Malý slovníček církevních pojmů
Rekolekce (doslova „znovu-sesbírání“)

je kratší, zpravidla dvoudenní duchovní obnova, kdy člověk sám nebo s řeholní komunitou tráví více času s Bohem a dává do pořádku svůj vztah s Bohem, tedy svůj duchovní život.
Mohli bychom to přirovnat k inventuře v obchodě, při které se prochází příjmy, výdaje, přebytky a nedostatky ve skladu. Cílem je vše uvést do pořádku. Rekolekci můžeme přirovnat
také k menší servisní prohlídce, která by měla být pravidelná. Řeholníci a bohoslovci konají
rekolekce měsíčně. Sedmidenní exercicie = roční servis, rekolekce = měsíční servis, večerní
zpytování svědomí = každodenní prohlídka.

Rouhání (blasfemie)

je urážka Boha, Božího jména, Božího Syna, Matky Boží Panny Marie. Taktéž sem lze
zahrnout urážky vůči Církvi, svatým a posvátným věcem. Rouháním je také, když se člověk
dovolává Božího jména proto, aby zamaskoval své velmi špatné (zločinné) jednání.

Reinkarnace (převtělování)

je mylné přesvědčení o tom, že po smrti
se lidská duše spojí s jiným tělem a začne
žít nový pozemský život. Křesťanská víra
(podporovaná přirozenou filosofií) nás
místo toho učí, že člověk po smrti stane
před Božím soudem (osobním soudem),
kde se rozhodne, zda bude trvale s Bohem
(nebe) nebo bez něj (peklo). Odmítáme
pevně reinkarnaci, ale věříme v inkarnaci, tedy ve vtělení a narození Božího
Syna z Marie Panny. To si připomínáme
25. 3, devět měsíců před Vánocemi.
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Varhaníci
Václav Vozábal
V pravidelné rubrice o varhanících našeho vikariátu jsme tentokrát navštívili mladého varhaníka, který hraje na varhany ve Vitějovicích.
Vašku už dlouhá léta hraješ na varhany. Jak ses ke hraní dostal?
Za varhany jsem se přemístil přibližně před deseti lety. Pokud si správně pamatuji, mělo
by to být po Vánocích v roce 2008, v mých téměř 14 letech. Jako kluk jsem ministroval a na
varhany jsem hrál pouze příležitostně, např. o Vánocích jako člen sboru, který v té době
byl a stále je pod vedením pana Jelínka. Právě po Vánocích v roce 2008 se mě pan Jelínek
zeptal, zda bych si chtěl zkusit zahrát na varhany i některé neděle. V té době to pro mě
byla nabídka, která se neodmítá, a tak jsem se pomalu začal přesouvat na kůr mezi píšťaly.
Začátky pro mě byly náročné a chtěl bych poděkovat panu Jelínkovi, že mě do hraní na
varhany zasvětil. Vysvětlil mi, kdy se co hraje, jak zní který rejstřík, a já tak měl možnost
poznávat tento nádherný nástroj. Zároveň bych chtěl poděkovat věřícím, že přetrpěli mé
prvotní přehmaty, kdy v celé sloce neladil pomalu ani jeden tón. I když od té doby uteklo
již přibližně deset let, stále mi sem tam nějaký ten tón ujede a velice si vážím toho, že i přes
mé chyby věřící vždy obohacovali mši svatou svým zpěvem, kterým já nedisponuji. Do
budoucna bych na zpěvu rád zapracoval a stále se zlepšoval i ve hraní na varhany.
Jak jsi předtím začínal s hudbou? Hraješ i na jiné nástroje?
Hudba mě začala provázet od nástupu do první třídy základní školy. Začínal jsem na
zobcové flétně, asi jako nemalá část dětí. Flétna mě ale tolik nenadchla, a tak jsem ve druhé
třídě přestoupil na kytaru, u které jsem vydržel tři roky. Na konci čtvrté třídy jsem kytaru
odložil na několik let a vrátil se k ní až na střední škole, kdy mi už přirostla k srdci. Kytaru
v dětství vystřídal keyboard, neboli elektronické klávesy, které mi vydržely až do maturity.
Absolvoval jsem s nimi oba cykly na ZUŠ. S těmito klávesami byla spojena hra na klavír
a právě i na varhany. Zatím mě žádný z těchto nástrojů neomrzel a stále mě baví.
Již třetím rokem se snažím naučit se každý rok na nový hudební nástroj. V prvním roce
to bylo ukulele, minulý rok jsem se naučil na baskytaru a tento rok jsem se rozhodl pořídit si akordeon. Do následujících let bych se rád naučil aspoň na jeden smyčcový nástroj,
pravděpodobně kontrabas.
Již jsem zmiňoval, že hraješ na varhany ve Vitějovicích. Hraješ příležitostně i někde jinde?
S hraním na varhany jsem začínal v kostele sv. Markéty ve Vitějovicích, kde stále působím. Výjimečně hraji ve Lhenicích a Strunkovicích nad Blanicí. Jednou jsem hrál v Netolicích, Chvalšinách či v Prachaticích. Minulý rok jsem se přestěhoval do Středočeského kraje,
konkrétně do obce Klučenice, která však stále patří do Českobudějovické diecéze. I v této
farnosti jsem se stal varhaníkem, kde hraji pravidelně každé úterý a výjimečně i v neděli,
jelikož zde není jiný varhaník.
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Jak se díváš zpětně na své varhaničení? Ovlivnilo hraní na varhany nějak tvou víru?
Pokud bych měl říct, jak hraní na
varhany ovlivnilo můj vztah k víře,
tak bych zmínil převážně to, že hraní na varhany pro mě bylo zároveň
jistým závazkem. I když jsem prožíval období, kdy se mi do kostela moc
nechtělo, např. po nějakém koncertu,
párty, diskotéce, věděl jsem, že když
chci jít na podobnou akci, musím
nejpozději v 8:00 sedět za varhanami a hrát. Zároveň toto období plné
podobných akcí bylo v době, kdy do
naší farnosti přišel otec Josef Dominik Doubrava, který velmi ovlivnil
a posílil mou víru. Někdy přemýšlím
o tom, že kdybych na varhany nehrál,
tak bych si v tomto období studia na
střední škole možná raději více přispal a má víra by spíše slábla. Nebýt varhaničení, možná bych ani otce Doubravu nepoznal.
Vašku díky za tvou službu nejen v našem vikariátu, ale i ve vzdálenějších Klučenicích. Přeji ti, aby tě hraní na varhany i nadále naplňovalo.
Za rozhovor děkuje Petr Šrámek.

Prachatický chrámový sbor i dětská schola
oslavily v listopadu sv. Cecílii.
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Všichni svatí s hašlerkou
Postřehy, povídky a pohádky
Pohádky
O princezně s červenou hvězdou na čele
„Pohádku, nebo život!“ křičel malý Pepíček večer ze
své postýlky na babičku, které se na židli u kamen pomalu zavíraly oči.
„Pohádku? Už zase? Vždyť jsem ti jednu vyprávěla
včera, a stejně jsi při ní usnul!“ namítla babička, když
se probrala.
„Ale babi, kvůli tomu se přece pohádky vyprávějí, to
nevíš? To ví přece každý mimino.“
„Co? Jaký mimino?“
„Pětiletý jménem Josef, se kterým to ale asi brzo švihne, jestli okamžitě nezačneš.“
„No tak jo, já ti teda nějakou povím. Už jsem ti říkala tu o Červené Karkulce?“
„Ano, minulou neděli, a popletla jsi ji tak strašně, že se z toho málem zastřelil i myslivec
a já s ním.“
„Minulou neděli? Mně se zdá, jako by to bylo včera. To to ale letí! Pomalu zase budou
Vánoce…“
„Snad Pán Bůh dá a bude do nich ještě ta pohádka.“
„Tak si představ, že byl jednou jeden král, kterýmu se narodila dcera. Možná jsi o ní už
slyšel. Byla to princezna s červenou hvězdou na čele.“
„To seš celá ty, babičko, už to zase motáš. Neměla hvězdu červenou, ale zlatou.“
„Říkej si, co chceš, já ti povídám, že měla na čele červenou hvězdu.“
„Červenou, říkáš, babi? Já se bojím,“ třásl se Pepíček. „Chtěl jsem pohádku, ale z tohodle
kouká horor.“
„Takovej je život, hochu, musíš si na něj zvykat od malička. Tahle princezna měla červenou hvězdu, a nejen to. Měla plnej pokoj hraček, tři soukromé učitele a na zahradě bazén
s vodníkem. Zkrátka úplně všechno.“
„To se měla líp než já, s tím by se mělo něco dělat. Na kolik přijde takovej menší bazén
s Čochtanem?“
„To nevím a ani to vědět nechci,“ odbyla ho babička. „Kdybys ho měl, dopad’ bys jak ona.“
„Proč ne,“ snil dál Pepíček, „kolik máš na knížce, babi?“
„Chceš ode mě pohádku, nebo daňový přiznání?“
„Pohádku, ale…“
„Tak žádný ale, jinak ti ji nedopovím. Kde jsem to skončila?“
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„Na začátku.“
„Na jakým začátku?“
„Na začátku pohádky o princezně, co měla i vodníka s bazénem, a já, dítě chudý, nešťastný, ho nikdy mít nebudu.“
„Ano, tak to bylo. Ta princezna měla úplně všechno, ale stejně jí to nestačilo. Chtěla
ještě víc. Jednou takhle odněkud přišla, myslím že z hradu, zabavila tatínkovi královské
žezlo a korunu, a oznámila z balkónu poddaným, že pod ní se budou mít líp. Lidi se radovali
a křičeli: ‘Hurá – jen aby!’“
„A jak se měli?“ ptal se dychtivě Pepíček.
„Jak by se měli? Hůř než předtím,“ pravila suše babička.
„To mi teda vysvětli, proč ten převrat dělala?“ nechápal Pepíček.
„To ti nevysvětlím, milej zlatej, protože to sama nevím. A že jsem jich už zažila. Ale
v týhle pohádce to nakonec všechno dobře dopadlo. Když bylo nejhůř, objevil se princ –
zachránce. Byl mladý, chudý a na hlavě měl tři zlaté vlasy Děda Vševěda, které jí nabídl
jako svatební dar.“
„Já se z toho zvencnu, babičko, tys to zase popletla,“ kroutil hlavou Pepíček. „Tři zlaté
vlasy Děda Vševěda je úplně jiná pohádka.“
„Máš pravdu, nebyly to vlasy, ale pruty.“
„To už by šlo, jen by mě zajímalo, kde mohl chudý princ sehnat tři zlatý pruty.“
„Tobě je lepší uvařit kulajdu než vyprávět pohádku. To aspoň jíš a nemáš ty svý věčný
připomínky. Dobrá, nebyly zlatý, byly vrbový,“ slevila babička.
„To beru, to zní realisticky. Ale nechápu, jak mohl s takovými dary u princezny uspět.“
„I to ti vysvětlím. Princezna na ně koukala zprvu taky jako vrána. Říkala, že takovej dar
ještě nikdy nedostala. A princ povídá: ‘To byla právě ta chyba, milá princezno. Lehněte si
tady na lavici, já vám ukážu, k čemu jsou takový pruty dobrý.’ No a pak se to stalo.“
„Já tedy nevím co, babi, ale nebude to nějaký násilí?“ strachoval se znovu Pepíček.
„Kdepak,“ uklidnila ho babička, „bude to jenom to, co občas musí bejt. Třeba když děti
nechtěj spát a není to s nima k vydržení. Pořád otravujou, že chtějí každej večer novou
pohádku. Pak se musí vzít jeden takovej vrbovej prut…“
„A víš, že se mi už pomalu zavírají víčka a začínám usínat, babičko?“ pravil náhle Pepíček.
„To byla moc pěkná pohádka, tak dobrou noc!“
O hodně velkém obrovi
„Babičko, dneska by to chtělo nějakou superpohádku, aby to stálo za to a pořádně jsem
se vyspal,“ škemral večer Pepíček. „Třeba o Supermanovi, co ty na to?“
„Nic – tys něco slyšel?“ zavtipkovala babička.
„Neslyšel, ale rád bych,“ kontroval Pepíček a začal netrpělivě ťukat prsty na dřevěné čelo
své postýlky.
„Dále,“ pravila babička, „buď vítán, kdo v dobrém přicházíš!“
„Hele, babi, nehraj to na mě. Jsem dítě mateřskou školou povinné, jak dobře vidíš, když
si nasadíš brejle, a mám tudíž legitimní nárok na pohádku. Nemám pravdu?“
„Pravdu máš, to se nedá popřít, ale trocha slušnosti a uctivosti by ti taky neuškodila.“
„Pochopil jsem zcela, babičko moje zlatá, milovaná. Nebyla bys tak hodná, vroucně pro35

sím, a nedala k dobru jednu ze svých pověstných popletených pohádek, aby se mi hezky
spinkalo a něco pěkného zdálo?“
„To je jiná řeč, takhle se mi to líbí. Když tak pěkně prosíš, ráda ti vyhovím. Tak o Supermanovi bys chtěl slyšet? Jenže co? Já o něm nic nevím. Nemohl by to být přece jen někdo
jinej než Superman?“
„Mohl, ustoupil Pepíček mírně ze svých požadavků, „ale rozhodně ne žádnej Ferda Mravenec nebo trpaslíci.“
„A co takhle obr?“
„To by šlo, ale musel by bejt hodně velkej.“
„Nestačil by menší?“
„Ne!“
„Nu, jak myslíš.“ Žil byl jeden hodně velkej obr, kterej si jednou ušoupal svý obří boty
a šel koupit nové.
‘Prosím boty č. 59,’ pravil v krámě s obuví.
‘Nemáme.’
Přišel do druhého obuvnictví: ‘Prosím boty č. 59.’
‘Nemáme.’
Přišel do třetího: ‘Boty 59.’
‘Nemáme.’
„Ty, babi,“ začal se ošívat Pepíček, „jak dlouho bude ty boty kupovat?“
„Asi tak dvě hodiny. Ale buď klidnej, v posledním krámě je sežene.“
„Dostala jsi mě, babičko, pověz mi pohádku o malém obrovi!“
„Žil byl jeden malej obr. To mělo svý výhody, protože ten když si ušoupal boty, snadno
sehnal nový. Ale také nevýhody. Velký obři se na něj vytahovali a nechávali si od něj čistit
svý boty č. 59.“
„Darebáci,“ rozčílil se Pepíček, „to by si na mě nedovolili. Jak byli veliký?“
„Dva a půl až tři metry.“
„Jako bych nic neřek’. Pokračuj dál, babičko.“
„Malej obr taky nic neříkal, ale nesložil zbraně. Aby co nejvíc vyrostl, začal posilovat
a hodně jíst. A víš, co nejraději?“
„Švýcarskou čokoládu.“
„Žádnou švýcarskou čokoládu, ale špenát!“
„To seš celá ty, babičko. Popletla sis to s Pepkem námořníkem. To byl špenátovej maniak.“
„Popletla, nepopletla, jistý je to, že po každý plechovce povyrostl o deset centimetrů!
Po roce pravidelnýho posilování a konzumace špenátu měřil dva metry osmdesát a nikdo
z velkejch obrů si na něj už netrouf’.“
„To jsem rád, že to tak dobře dopadlo, babi, myslím, že se mi bude po takové pohádce
krásně usínat.“
„Já jsem taky ráda, že se ti líbila. Abys na ni nezapomněl, koupila jsem ti tři plechovky
špenátu, protože potřebuješ taky povyrůst a zesílit.“
„Děkuju, moje zlatá babičko, hned ráno, jak se probudím, mi je dej. Půjdu je vyměnit za
jednu švýcarskou čokoládu.“ 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009
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Stojí za přečtení
Kurt Hasel
Kouzlo pověry
… a jak se od něho osvobodit
Je zarážející, že i v dnešní technicky vyspělé době mnoho lidí propadá pověře, okultismu a dokonce satanismu.
Domnívají se, ž si takto osvojí běžně nedostupné poznání,
že jde o něco neškodného nebo přímo prospěšného (pro
zdraví apod.). Pravdou je, že za pověrou a okultismem se
skrývá nepřítel Boží i náš. Projevuje se tu jeho starý trik:
ukazovat zlo jako něco dobrého. Mohli bychom říci: závadné zboží v lákavém obalu. Za zdánlivě výhodnými nabídkami se skrývá podvod s ničivými účinky. Ďábel mísí pravdu
se lží. Pravdu používá v takovém rozsahu, aby jeho lži vypadaly věrohodně. Pak dochází
k tomu, že i hluboce věřící lidé obhajují nějakou podobu okultismu v přesvědčení, že se
jedná o něco, co skutečně pomůže (oblast léčitelství a falešných zjevení).
Ďábel jedná jako obchodní cestující, který přichází s rozsáhlou vzorkovou kolekcí. Pokud
něco nevyhovuje, snaží se nabídnout něco, čím budeme nadšeni. Kromě výše zmíněného
léčitelství sem patří rozsáhlá oblast věštectví. Tady riskujeme, že ztratíme schopnost zdravého úsudku. Patří sem výklad některých jevů. Známe to dobře: černá kočka přes cestu,
pátek třináctého, nevěšet prádlo na konci roku. Tak se upadá do nebezpečné závislosti, kdy
popsaným jevům se připisuje větší význam než tomu, že nad námi bdí živý Bůh.
Mluví se o bílé a černé magii. Někteří z nás se nechají oklamat tím, že v bílé magii se
používají (spíš zneužívají) křesťanské pojmy a zdánlivě zbožné formule; odmítnou nutnou
léčbu a uchýlí se k zaříkávači, protože jim to připadá jako léčba modlitbou. Magie je ovšem
pouze jedna a patří do oblasti ďáblovy nabídky, kterou Bůh jednoznačně nazývá ohavností.
Existují skutečně ďábelské knihy kouzel. Nejznámější je „Šestá a sedmá kniha Mojžíšova“. Jsou to okultní knihy kouzel, které Boha urážejí. Přestože okultní knihy ve svých
podtitulcích nabízejí pomoc, nakonec se ukáže, že jsou pramenem kletby. Doporučení, co
máme s okultními knihami dělat, nacházíme ve Sk 19, 18 – 19: „Přicházeli i mnozí z těch,
kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch,
kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na
padesát tisíc stříbrných.“
Stále více lidí se zabývá jógou. Není tak neškodná, jak se zdá. Kdo ji používá, má klíč
k okultní oblasti. Označit jógu za satanovu nabídku by někdo mohl považovat za přehnané
démonizování. Ovšem přímo v jedné učebnici jógy se píše, že všechna cvičení jógy probouzejí důležitá duševní centra a vedou ke schopnostem běžně nedostupným (telepatie,
jasnovidectví, …).
Bůh otevřel cestu k pravému osvobození od všech okultních zátěží. Ježíš je vítěz nad
satanem a jeho mocí v životě každého člověka.
Romana Bilderová
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Vypravili jsme se
na výstavu
Adventní dřevořezby Romana Galka
Koncem listopadu jsme se s kamarádkami z farnosti Zdíkov vypravily na výstavu amatérského řezbáře pana Romana Galka. Výstava byla uspořádána v chodbách dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. Před zahájením výstavy mě p. Jana Pulcová osobně
seznámila s tímto výtvarníkem, musím říci po zhlédnutí jeho díla skutečným mistrem
dřevořezby. Trochu jsme si vyprávěli o jeho činnosti, o níž s nadšením hovořil. Je to mladý,
sympatický nadšenec pro svoji tvorbu.
Roman Galek se narodil v roce 1980 v Jindřichově Hradci. Vyučil se truhlářem. Vůně
dřeva a práce s ním jej přitahovala již od dětství. Celkově se řezbářské práci, vyřezávání
betlémů a různých biblických výjevů věnuje téměř 15 let. Práce jej čím dál tím více baví,
dostavují se úspěchy. Za řezbářské umění byl několikráte oceněn, získal např. jeden bronzový a dva stříbrné Nožíky Tomáše Krýzy. Tato ocenění jsou udělena v kategorii amatérů.
Sám autor si jich moc váží.
Ústředním motivem mu je Svatá rodina, kterou umělecky zakomponuje do kusu dřeva,
a to tak mistrovsky, že vyniká jeho krása a struktura. Zaujmou jej i kazy, suky ve dřevě,
které mistrně opracuje, a tím získávají přednost. Tento amatérský řezbář se doslova zamiloval do biblických motivů, které kreslí dlátky do ořechového a lipového dřeva. Detaily
jsou úžasně krásné, vykreslené tváře, vlasy, roucho. Jeho rukou tak vznikají věci, které si
zaslouží obdiv a uznání.
Roman Galek věnuje své práci všechen svůj volný čas. V zimě nepracuje, je málo světla
a to on pro svoji práci potřebuje. Některé plastiky vyřezává několik týdnů, velké několik
měsíců. Zvláště betlémy. Na výstavu se připravuje i roky. A pak to stojí za to. Z úspěchů se
těší nejen doma, ale i v zahraničí. Radost mu přináší obdiv ostatních lidí, kteří mohli jeho
tvorbu vidět na vlastní oči a po zásluze
jej ocenili. Vše dělá s chutí a velkou láskou. Do dřeva vkládá svoji duši a vyplatí
se to, pro potěšení nás všech.
Jsou však také chvíle, kdy práce nejde
od ruky. Čeká, až dostane jakýsi impuls,
a pak to jde samo. Nerad opouští svá
díla, v každém je kousíček jeho samotného, má i lítost. Když pak vytvoří nové
dílo, rychle na lítost zapomene. Sám prý
nemá doma žádný betlém. Snad jen „Poslední večeři Páně“, která je moc velká,
proto ji nevystavuje.
Ve své tvorbě jej stále inspirují, motivují náměty z Bible. Těchto námětů je
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dost, a tak má mistr z čeho vybírat. Když
pak vezme do ruky nástroje, kterými tvoří krásu do dřeva, vznikne úžasný skvost.
Roman Galek má velký dar od Boha a dokáže si jej vážit. Učaroval mu Ježíš s vůní
dřeva. Dosud vytvořil asi 90 dřevořezeb
s biblickými výjevy. Je toho ještě mnoho,
o čem by se dalo vyprávět.
S rozzářeným a usměvavým mistrem,
který je na úrovni gotického mistra, se po
zhlédnutí výstavy loučíme. Výstava byla
úžasná, i když v klášterních chodbách
byla zima. Pro zahřátí bylo připraveno
občerstvení. Byl to skutečně zážitkový
sváteční adventní podvečer strávený
s takovým člověkem, mistrem řezbářem,
jakým Roman Galek je. Ze srdce mu přeji,
ať jsou jeho ruce požehnány, hodně pevné zdraví, štěstí a úspěchy v jeho krásné
řezbářské práci.
Milli Hojdekrová
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Pozvánky
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