vikariátní
měsíčník
regionu
sv. jana
neumanna

J
P
6

Číslo
• únor
Ročník 2018–2019

sv. a n
rachatický

Doporučený
příspěvek

25 Kč

Z myšlenek P. Josefa Doubravy
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Bez Krista nepochopíme člověka,
bez Krista nezachráníme lidstvo.
++++++++++
Věříš-li ve svítání, neděsíš se stmívání.
Věříš-li ve vzkříšení, nezlomí tě rozloučení.
++++++++++
Pán Bůh nehodnotí úspěchy, ale úmysly.
++++++++++
Každý obdivovaný bývá i opovrhovaný.
Kdo má opravdové přátele, má také nepřátele.
„Všem se nezachováš.“
++++++++++
Rozlišuj: nemohu a nechci.
Nemohu – to je můj kříž.
Pane, pomoz!
Nechci – to je můj hřích.
Pane, odpusť!

Sv. Jan Prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
Za obsah odpovídá P. Petr Plášil; fotografie: autoři článků a Milli Hojdekrová, není-li uvedeno jinak.
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dysi jsem měl v práci kolegu,
hodný, i když trochu těžkopádný
starší pán. Zásadně používal obraty jako „řeklo se“, „udělalo se“, „zapomnělo se“, „mělo by se“. I když
bylo jasné, kdo řekl, kdo udělal, kdo zapomněl a kdo
by měl. A tak jsme mu říkali Udělámeš. Vzpomněl
jsem si na něj onehdá, když jsem na facebooku četl
článek o tom, jak by se docela snadno dalo ekologicky
ulehčit naší zbídačené planetě. Stačilo by, abychom
si doma vzali navíc svetr a teplé ponožky a tolik netopili. Tedy v tom článku bylo doslova „aby se tolik
netopilo“.
Letos v létě, kdy se zas řešil problém s nedostatkem vody, se u nás ve vsi v obchodě ve frontě u pokladny všichni shodli, že by se nemělo zalévat a mělo
by se šetřit vodou. Ono by se vůbec spousta problémů vyřešila, kdyby se něco udělalo. Jenže pokaždé to
skončí na tom, že se nedaří najít toho správného ON.
Přeci po mně nikdo nemůže chtít, abych doma chodil
nabalenej ve svetru a v teplých ponožkách, anebo si
nechal zahradu spálit sluncem. Víte, co to dalo práce
to všechno zasázet. A zadarmo to taky nebylo. Koneckonců já jediný to přeci nevytrhnu. Podívejte se,
kdo všechno zalévá zahradu. Byl bych jediný. A tak je
to od chalupy k chalupě. A bude to tak asi napořád.
Povídal jsem si o tom s jedním známým před mší.
Jak je těžký s něčím hnout, když každý očekáváme, že
to udělá někdo jiný, a sami se nedokážeme vzdát ani
nejmenšího dílku našeho zaběhlého pohodlí. Zvláště,
když se ho nevzdá soused, nebo souseda soused.
Ten známý, coby ekolog, to viděl jasně. Začít musíme u sebe, bez ohledu na ostatní. Každá kapka vody
dobrá. A když budou kapky dvě, je skoro vyhráno.
V kostele jsme pak seděli čtyři. Nepřijel ani varhaník,
tak to bylo takové ukňučené. Když jsme se pak znovu
sešli před kostelem a místo ekologie probírali věci duchovní v souvislosti s právě skončenou bohoslužbou,
prohlásil „že by se mělo více evangelizovat“.
JP
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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
5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice. L. b.: červená
6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. L. b.: červená
8. 2. Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho. L. b.: bílá, nebo Nezávazná
památka sv. Josefiny Bakhity, panny. L. b.: bílá
10. 2. 5. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
11. 2. Nezávazná památka Panny Marie Lurdské. L. b.: bílá
17. 2. 6. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
21. 2. Nezávazná památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
22. 2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra. Mše: Gloria, preface 1. o apoštolech. L. b.:
bílá
23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
24. 2. 7. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
3. 3. 8. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne

Sv. Petr Damiani – 21. 2.
Narodil se v Ravenně r. 1007 do početnější a chudé rodiny. Oba rodiče mu zemřeli velmi
brzy a pak pocítil i šikanování od sourozenců, bosý, v roztrhaných šatech musel pást vepře
svého nejstaršího bratra. Jednou našel peníz a místo na své potřeby jej použil na mši svatou
za své rodiče. Jistě jej napadaly i jiné možnosti, ale zvítězila ta, pro kterou mohl patřit k blahoslaveným chudým v duchu, k blahoslaveným, kteří mají nedostatek a jejichž úsilím je líbit
se Pánu. Z tvrdého dětství mu pomohla sestra Roselinda, jež se ho v opuštěnosti ujala, a dál
jeden mnohem starší bratr, který se v Ravenně stal arciknězem. Vedle základních potřeb
mu poskytl možnost vzdělání, kterou Petr s velkou pílí využil. Gramatiku, rétoriku a právo
studoval ve Faenze a v Parmě. Pak se stal profesorem na střední škole v Ravenně. Snad bylo
projevem vděčnosti za pomoc s vystudováním, že si dal druhé jméno Damiani po bratrovi.
V 28 letech, r. 1035 vstoupil do přísného kláštera benediktinských poustevníků, komunity založené sv. Romualdem ve Fonte Avelana na Monte Catria. Dodržovali asketický
režim, který Petrovi zprvu působil potíže, ale přesto se tam věnoval studiu Písma a teologie.
Jeho manuální prací bylo opisování rukopisů.
V roce 1043 byl zvolen převorem. Na jednu stranu byl laskavý, s velkým porozuměním pro chudé a opuštěné, na druhou energický a přísný s organizátorskými schopnostmi. Ve své horlivosti poměrně brzy založil pět dalších řeholních komunit a napsal pro ně
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několik příruček o mnišském a poustevnickém životě. Na srdci nu neleželo jen
dobro mnišských komunit,
ale i celé církve. Napomínal i některé biskupy a bohatší potulné mnichy. Na
synodách vystupoval proti
různým neřestem a nedostatkům. Měl styky s německým císařským dvorem,
s Konrádem II. a Hendrichem III. I s papeži, počínaje
Lvem IX. Ten i jeho nástupce Viktor II. ho pověřovali
některými úkoly a radili se
s ním o věcech církevní reformy. V té době Petr Damiani napsal traktáty Gratissimus a Gomorrhianus,
namířené proti svatokupectví a mravním nepořádkům
mezi duchovenstvem. Další
papež Štěpán IX. jmenoval
Petra ostijským biskupem
a kardinálem, chtěje ho zapojit do reformní činnosti papežské kurie. Petr v Římě spolupracoval s reformátorem Hildebrandem, který se z clunyjského mnicha stal nejen poradcem více papežů, ale později
papežem Řehořem VII.
Petr Damiani ve funkci zástupce římské kurie v r. 1059 reformoval milánské biskupství
i další lombardská, od r. 1061 energicky vystupoval proti vzdoropapeži Honorovi II. a také
bránil clunyjský klášter proti neoprávněným požadavkům místního biskupa a řešil i různé
stížnosti. Jednalo se o dobu sporů světské a duchovní moci. V roce 1069 byl v Německu
zabránit rozvodu Hendricha IV. s Bertou Savojskou.
Za Mikuláše II. si Petr přál zbavit se biskupských povinností a navrátit se do kláštera
Fonte Avellana, v čemž mu papež vyhověl. Tam se zabýval i řezbářskou prací. Poslední misii
konal v Ravenně, když se město v duchovním směru rozdělilo na dva znepřátelené tábory.
Situaci dal do pořádku a na zpáteční cestě zemřel v benediktinském klášteře ve Faenze.
Tam byl i pohřben.
V případě Petra Damiani církev uznala spontánní a všeobecnou úctu tohoto světce,
kterého papež Lev XII. v roce 1828 vyhlásil za církevního učitele.
P. Karel Falář,
podle webu Catholica.cz
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Slovo vikáře
Křest
Tento článek píši několik dní před svátkem Křtu Páně na sklonku
doby vánoční. Téma křtu mám osobně moc rád a myslím, že pro
všechny křesťany je užitečné se k němu vracet a připomínat si,
co všechno jsme tímto Božím darem dostali.
Když začínám toto téma, vybavuje se mi loňská diecézní pouť
do Svaté země a návštěva řeky Jordánu v místě, kde Jan Křtitel
křtil ty, kteří k němu z různých končin tehdejší Palestiny přicházeli. Byl jsem tehdy vybrán, abych při mši svaté na tomto místě
měl kázání, čehož jsem se ujal velmi rád.
Křest Janův, kterým byl pokřtěn také náš Pán, byl především
výzvou k obrácení a u těch, kdo k Janovi přicházeli, pak vyjádřením
toho, že chtějí ve svém životě změnit to, co není v pořádku. Ježíš Kristus také křest přijímá, přestože samozřejmě žádné obrácení nepotřeboval. Chce však jít příkladem, a když
použijeme hlubší teologickou formulaci starých církevních otců, pak to nebyl Kristus, kdo
byl vodou očištěn, ale byla to naopak voda, která jeho křtem přijala schopnost očišťovat
ty, kteří ke křtu přistupují.
Když Ježíš ustanovuje svátost křtu, navazuje na křest Janův. Tedy i křest Kristův je očista od všech hříchů. U malých dětí se jedná o dědičný hřích, se kterým se všichni rodíme,
u dospělých a větších dětí pak křest působí i odpuštění všech osobních hříchů. Od koupele
křtu tedy každý odchází zcela čistý, což vyjadřujeme předáváním bílé křestní roušky naznačující tuto čistotu.
Tím ale není zdaleka působení křtu vyčerpáno. Dostává se nám neviditelného duchovního znamení, které je nesmazatelné, poneseme si ho v duši celý život a jednou s ním
překročíme i práh života věčného. Z toho logicky vyplývá, že křtít je možné pouze jednou
a že není žádná možnost „odkřtění“.
Přijetím této svátosti se také stáváme Božími dětmi, které získávají právo Boha nazývat
svým Otcem. To se vyjadřuje především tím,
že se při křtu modlíme modlitbu Božích dětí,
tedy „Otče náš“. Tato modlitba a obecně vztah
k Bohu jako k našemu Otci nás pak má provázet po celý život. Jeho dětmi totiž zůstáváme
bez ohledu na svůj věk.
Když Bůh je náš Otec, potom navzájem
jsme si bratry a sestrami. Takto se křesťané
vzájemně oslovují od nepaměti. Rodina pokřtěných Božích dětí se pak nazývá Církví,
společenstvím Ježíšových bratří a sester.
Dost často jsem se setkal s otázkou, jestli
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se nepokřtění mohou modlit „Otče náš“, když
se ještě nestali Božími dětmi. Jistě, v nejširším
slova smyslu je Bůh Otcem všech lidí, ale přeci
jen teprve ten, kdo přijal tuto svátost, je jeho
dítětem v plnosti. Proto je součástí katechumenátu, přípravy na křest dospělých, předání
pokladů církve, a to Vyznání víry a právě text
modlitby Páně.
Křest je také branou k ostatním svátostem.
Pouze pokřtěný může přijmout biřmování, přistoupit ke svatému přijímání a přijmout další
svátosti.
Jsem moc rád, že v Prachaticích se pro křest
rozhodují a přijímají ho také dospělí a děti školního věku.
Loni jsem mohl tuto svátost a s tím spojené
i biřmování a svátost eucharistie udělit pěti dospělým a pěti školákům. Letos se na křest u nás
připravuje dokonce sedm dospělých a tři starší
školáci.
Bůh si takto do své blízkosti volá další své
„děti“. Pro nás pokřtěné pak může být zamyšlení nad svým křtem především výrazem
vděčnosti za to, že se nám Bůh dal poznat a že nás vede svými cestami a je stále naší oporou, posilou a radostí.
Také bychom neměli zapomínat na naši křesťanskou zodpovědnost za to, být lidem
okolo nás světlem k poznání cesty k Bohu.
P. Petr
Římskokatolická farnost Prachatice zve manželské páry na společné setkání s tématem

„Radosti a strasti manželů“
– praktický seminář se zapojením a sdílením účastníků.
Věnovat se vám bude Mgr. Hana Modlitbová, psychoterapeut s dlouholetou praxí
v neděli 10. února 2019 ve farním sále
(Děkanská 31, Prachatice).
Zahájení setkání v 14.30h do cca 16.30h.
Hlídání dětí zajištěno v prostorách fary.
Kapacita je omezená!
Přihlásit se můžete do 3. 2. v sakristii kostela sv.
Jakuba v Prachaticích nebo na mob. 603 859 190.
Akce je pořádána v rámci Národního týdne manželství.
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Svátost smíření
4. přikázání: Autorita a odpovědnost
Čtvrté přikázání neupravuje jen vztahy mezi členy rodiny. Vychovává k úctě a respektu
i na širší rovině: v pracovním kolektivu, v obci, ve státě, v církvi … Platilo to už v době
Starého zákona: v patriarchální společnosti mělo dát náležitou vážnost otcovské autoritě,
která tehdy byla zároveň autoritou politickou a náboženskou. Po obsazení země a vytvoření
státu vzniklo království a kněžstvo jako zvláštní stavy a přikázání se rozšířilo i na ně. Uvnitř
tohoto rozšířeného rámce šlo o to, aby byla poskytnuta vážnost odpovědným autoritám
ve třech základních formách života společenství: v rodině, v politickém a v náboženském
společenství.
Žádná společnost se neobejde bez autority: bez ní by panoval zmatek, zájmy jednotlivců
by na sebe narážely a bylo by nemožné něčeho dosáhnout. Na druhou stranu: každá autorita musí být spojena s odpovědností, jinak se velmi rychle zvrhne ve svévoli. Autorita
a odpovědnost jdou ruku v ruce: nikdo nemůže nést odpovědnost, chybí-li mu autorita něco
prosadit. Ale žádná autorita nesmí být bez odpovědnosti za to, co prosazuje.
Mnoho mladých lidí má už při vyslovení slova autorita pocit ohrožení, poručníkování.
Brání se zaujetím postoje nedůvěry a defenzívy. Ale člověk jako bytost společenská autoritu
potřebuje – kde chybí, sám si ji vytváří. Vidíme to často právě na mladých lidech: v různých
partách mládeže panuje přísná hierarchie, poslušnost a respekt jsou vymáhány někdy brutálně, jindy sladkými sliby … I v dospělosti se najde hodně lidí, kteří si hned stěžují, když se
jim něco nelíbí, podávají trestní oznámení, dožadují se nápravy, ale když mají sami něčím
přispět, „skutek utek´“.
Čtvrté přikázání nás vede k tomu, abychom přijali skutečnost, že autorita je nutná,
má-li se život ve společnosti zdárně vyvíjet a má-li člověk individuálně i sociálně dorůstat
ke zralosti a svobodě. Jen její forma a způsoby uplatňování se mění. Je třeba zkoumat,
zda ty staré jsou ještě dnes užitečné, nebo je třeba nalézt nové k dosažení správného cíle.
Někdy se nám zdá, že se ve společnosti ztrácí smysl pro autoritu, ale spíše jde jen o změnu
jejího chápání – od jednostupňové otcovské k mnohovrstevné bratrské, od patriarchální
k partnerské.
Autorita nad nedospělými je něco jiného než autorita, jíž je pro blaho nějaké společnosti
svěřeno právo vládnout. Autorita nad dětmi končí s jejich dospělostí, autorita ve společnosti je pro život společnosti nutná stále. Rodičovská autorita se vztahuje hlavně na nedospělé
děti, jakmile dospějí, jejich povinnost poslouchat přestává (nadále však trvá povinnost
vzájemného respektování a úcty).
Autorita v církvi a ve společnosti je zásadně k tomu, aby sloužila a vytvářela správný řád.
Čtvrté přikázání pro ni stanoví i příslušnou odpovědnost. Kdo zastává nějaký úřad, komu
byla svěřena autorita, je povinen se starat o blaho těch, kdo mu jsou svěřeni. Bere-li nositel
autority svůj úkol vážně, nemluví jen o tom, že jeho svěřenci jsou povinni ho poslouchat;
je si také vědom své mravní odpovědnosti za ty, kdo mu podléhají, i svých osobních povinností, které z toho plynou. Jestliže nějaká autorita příliš rozkazuje a nezdůvodňuje přitom
dostatečně své příkazy nebo dokonce klade neoprávněné požadavky, je to její vina, dochá8

zí-li ke ztrátě důvěry a k narušení ducha poslušnosti vůči příkazům. Svévolné
vydávání rozkazů je v podstatě také neposlušnost. Jako se neposlušný podřízený
řídí svou svévolí, tak to dělá i ten, kdo svévolně rozkazuje. Proto může autorita
jen tehdy správně sloužit společnosti, jestliže se sama podřizuje Boží vůli
a požadavkům obecného blaha. Svévolné rozkazování je zhoubnější než
neposlušnost, protože se svévolností infikuje celek.
Autorita, která vede, má sloužit lidem tak, aby se rozvíjela jejich
vlastní odpovědnost a dospělost, a nemá ukládat pro život ve společnosti víc povinností, než je bezpodmínečně nutné. Vyžadovat a poskytovat
svobodu znamená zároveň také vést k dospělosti.
Druhý vatikánský koncil mluví o autoritě a povinnosti ji respektovat v pastorální konstituci Gaudium et spes v kapitole
o životě politického společenství: „V politickém společenství se
sjednocuje mnoho různých lidí, kteří se mohou právem rozcházet
v názorech. Aby se tedy vlivem názorové rozdílnosti nerozpadlo,
musí mít autoritu, která by usměrňovala úsilí všech občanů
k uskutečňování obecného blaha … jako mravní síla, která
se zakládá na svobodě a na vědomí odpovědnosti za přijaté
povinnosti a úkoly. Výkon politické moci … se musí provádět
v mezích mravního řádu, k dosažení obecného blaha dynamicky chápaného a podle právního řádu,
který je nebo bude řádně ustanoven. Tehdy jsou občané vázání ve svědomí k poslušnosti.“ (GS 74).
Obdobně mluví už předtím o autoritě v oblasti hospodářství.
Katechismus katolické církve na to pak navazuje v odstavcích 2234-2243: „Čtvrté přikázání nám předpisuje ctít také všechny, kteří k našemu dobru dostali od Boha autoritu ve společnosti. Osvětluje jak povinnosti toho, kdo vykonává pravomoc, tak těch, kteří z ní mají prospěch.“
Podněty k výchově svědomí:
Jaký mám vztah k nadřízeným v zaměstnání, ve společnosti, v církvi? Neprokazuji jim
úctu jen naoko? Nezaujímám „postoj cyklisty“: nahoře se hrbí, dole šlape?
Mám odvahu dát najevo své přesvědčení, i když to pro mě může mít nepříjemné následky?
Nesu spoluodpovědnost za prospěch celku?
Je moje kritika opravdu konstruktivní nebo jen negativní a ničivá, pramenící z osobního
odporu a nevěcných pohnutek?
Jak vykonávám autoritu, která mi přísluší? Nedávám svévolné pokyny a rozkazy, nechci
jen, aby ostatní pocítili mou moc?
Nezanedbal jsem jako nositel autority svou lhostejností a netečností povinnosti svého
stavu? Nepodporoval jsem svévolné jednání podřízených?
Nepoučoval, neopravoval, nekomandoval jsem bezdůvodně a malicherně své podřízené?
Jak jsem přijímal od druhých oprávněnou kritiku?
Jsem si vědom, že mám uplatňováním autority druhým sloužit?
P. Pavel Liška
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Svědectví radosti
Boží dítě
Jednoho večera, když jsem sloužila v nemocnici na dětském oddělení, mi záchranná
služba přivezla malé dítě s febrilními křečemi – mělo křeče při vysoké teplotě. V sanitce již
dostalo lék proti křečím. Dítě jsem přijala na oddělení, a protože mělo stále vysokou teplotu, dala jsem mu ještě lék na snížení teploty. Tříletá Lucinka ležela v postýlce unavená,
pospávala. Musela jsem odejít udělat večerní vizitu u dětí na dalších pokojích. Asi po hodině
jsem se vrátila, abych Lucinku zkontrolovala. Jaké však bylo mé překvapení! Holčička ožila,
hrála si s maminkou, a když mě viděla přicházet, běžela mi naproti. Vztáhla jsem k ní ruku,
abych ji pohladila po světlých kudrnatých vláskách. Ona však moji ruku chytila a políbila ji.
Překvapeně jsem se na ni podívala. Radostně se usmívala a její radost naplnila i mé srdce.
Často prožívám krásné chvíle s dětmi i v mé dětské ordinaci. Přiběhnou ke mně, hezky
otevřou pusinku a s důvěrou se nechají ode mne vyšetřit, poslechnout srdce a plíce, pohladit bříško. Některé chtějí také pochovat. Na rozloučenou mi zamávají, pošlou pusinku.
Jsou spontánní, upřímné, pravdivé. „Oko, do duše okno,“ stojí v Písmu. Pohled do jejich
krásných, čistých, hlubokých očí mě často zasáhne v srdci. Potěší, pohladí a dodá sil.
Při křtu, tomto viditelném znamení neviditelné Boží lásky, se dítě stává Božím dítětem.
Je přivtěleno ke Kristu, naroubováno jako ratolest na živý kmen Ježíše Krista. Tím získává velikou důstojnost, podíl na Kristově posvátném prorockém, královském a kněžském
úřadu.
Jistě ne náhodou se Bůh zjevuje člověku v podobě malého dítěte, jak jsme si připomínali
o Vánocích. Mohl přijít na svět třeba jako král – ale On přichází na svět jako malé, bezbranné dítě. Zjevuje se pastýřům, mudrcům. Také o svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února se
vracíme do Ježíšova dětství. Duchem osvícený stařec Simeon a prorokyně Anna poznávají
v malém dítěti Ježíši toho, který přináší do světa spásu, Boží lásku a pokoj.
Sám Ježíš, při svém veřejném působení, kladl děti velmi vysoko. Když se ho jeho učedníci ptali, kdo je vlastně největší v nebeském království, Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do
království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.“ (Mt 18, 2-5)
MUDr. Milena Voldřichová

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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Stalo se
Prosinec ve Farní charitě Prachatice
Adventní čas se v našich azylových
domech nesl v duchu příprav na Vánoce.
V Domě sv. Petra byl navíc okořeněný infekčním onemocněním. Čekání na Ježíška
se vyplatilo, nezklamal a přišel do našich
azylových domů a i do rodin spolupracujících s terénním programem Most naděje.
A to hlavně díky zapojení naší charity do
akce Krabice od bot a i štědrosti dalších
anonymních dárců.
Charitní domov sv. Dominika Savia navštívil s nadílkou Mikuláš s andělem a čertem.
Následovalo pečení vánočního cukroví, jehož vůně naplnila celý dům. Aby čas rychleji
utíkal, uskutečnilo se i Vánoční setkání s Lenkou Hanžlovou, při kterém si děti povídaly
o adventu a blížících se Vánocích. A pak přišel čas ozdobit vánoční stromeček a do Štědrého dne zbývaly jen hodiny. Štědrý den byl ve znamení nedočkavosti a těšení. Ještě před
tím, než došlo na rozbalování dárků, byla společná večeře. A pak konečně dárečky. Díky
štědrosti dárců, kteří se zapojili do akce Krabice od bot či využili jiné možnosti dárcovství,
měly naše děti opravdu veselé Vánoce, na které budou dlouho vzpomínat. Krásné dárky by
jim jejich maminky z vlastních prostředků mohly jen stěží dopřát.
A jak to bylo s infekčním onemocněním v Domě sv. Petra pro muže? Jednalo se o přednášku MUDr. Ivany Krabatschové z Českého Krumlova. Poutavě a srozumitelně vysvětlila,
jak je to se vznikem těchto onemocnění způsobovaných mikroorganismy (bakteriemi, viry,
houbami, parazity, atd.). Domácí zabijačka byla pro všechny velkým kulinářským zážitkem. Zpracování masa a výrobu tradičních pochoutek, jakými jistě jitrnice, jelita a prejt
jsou, bylo vedeno zkušeným řezníkem. Ještě v předvánočním týdnu se uskutečnilo Předvánoční posezení ubytovaných mužů, zaměstnanců Farní charity a také zástupců farnosti.
Podával se bramborový salát, vepřové řízky a také vánoční cukroví. I zde došlo na nadílku
a každý obdržel svůj vánoční dárek.
V předvánočním týdnu se nadělovalo i v domácnostech spolupracujících s terénním programem Most naděje. Děti našly díky štědrosti dárců pod vánočním stromečkem víc dárků,
než očekávaly, a to vše díky akci Krabice od bot.
Všem dárcům bez ohledu na to, zda
přispěli jednorázově formou dárků,
nebo nás podporují opakovaně finančně
nebo materiálně, děkujeme za přízeň.
Velký dík patří i všem koledníkům,
vedoucím skupinek a dárcům, kteří se
zapojili do Tříkrálové sbírky 2019. Přejeme Vám šťastný nový rok 2019!
J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Hřbitov
Židovský hřbitov Volary
Navštívil jsem spoustu hřbitovů. Nejen v Čechách či v sousedním Německu, ale třeba na
i Korsice, nebo dokonce v Africe. Ostatně jeden mám doma přímo vedle chalupy. Nikdy ve
mně nevyvolávaly dojem nějaké nespravedlnosti. Čas těch lidí se prostě naplnil. Dokonce
i na horském cintorínu v jedněch vysokých horách, kde svůj věčný sen o dobytí vrcholu
sní horolezci, jsem cítil jakýsi pokojný dech věčnosti. Vyzvali horu na souboj a prohráli.
Férově. S tím do toho šli.
Ale tady to bylo jiné. Chtělo se mi křičet, ptát se Boha, proč tolik nespravedlnosti. Tolik
nesmyslné krutosti. Ale stejně tak se asi on ptá nás. Šestadevadesát náhrobků. Pětadevadesát žen či dívek a jeden muž. Většinou to byly Židovky, možná všechny, nevím. Na sklonku
války, v dubnu 1945 je sehnali do houfu a vydaly se na pochod. Nejdříve od jednoho tábora
do druhého, pak zas do dalšího. Tam se slučovaly s jinými průvody, zase rozdělovaly, některé zůstaly na místě, jiné přibyly. Těžko se to mapuje. Málokdo měl sílu vnímat, co je za
den a kde zrovna právě je.
V pátek 13. dubna 1945, pouhé dva dny před tím, než koncentrační tábor v Helmbrechtsu osvobodila americká armáda, vyhnali Němci na pochod přibližně tisícovku žen. Po čtyřech dnech průvod došel do tábora ve Svatavách. Týden nato byl vypraven osmi či devítisetčlenný průvod nejdříve na jih a pak se podle válečné situace stáčel na východ a pak napříč
Šumavou. Tedy tou nejméně vhodnou krajinou. Mariánské Lázně, Domažlice, Mrákov, Nýrsko, Hartmanice, Zhůří, Horská Kvilda, Horní Vltavice, Volary. Po každém noclehu se jich
několik již neprobudilo. Tu deset, tu devatenáct. Některé byly ubity po cestě, jiné odvedeny
stranou do lesa a zastřeleny. A to i přes rozkaz, který velitel transportu obdržel: „Nestřílet
další vězně, odložit a nepoužívat obušky, propustit vězně, jakmile se objeví Američané.“
Několika se podařilo utéct. A je třeba říci, že se o mnohé z nich postarali zdejší Němci,
přestože jim za to hrozila smrt. V Dlouhé Vsi je ukrývali doma až do konce války a v Blanickém mlýně je zásobovali proviantem. Do Volar přišly snad 3. nebo 4. května. Výslechy
probíhaly až za rok, datum v těch časech nebylo tak důležité. Na noc je uložili do staré kolny u pily. Došlo jich 170 a později na osmi povozech přivezli 140 dalších. Některé ženy se
doplazily na slámu, další již neměly sílu a zůstaly
ležet na holé zemi. Brzy ráno je vzbudili, přestože jindy, když je takto na noc uložili, doprovod
i několik dní odpočíval. Jenže od nedalekého
Soumarského mostu se ozývala střelba. To se
Američané snaží překročit Vltavu.
Další události se opět ztrácejí v oparu zapomnění. Proto existuje několik verzí. Pochod
vyrazil na Prachatice s doprovodem nákladního auta. A právě u toho Bierbrucku, o kterém
jsem se zmiňoval, na ně zaútočila letadla. Jedna dozorkyně byla zabita, dvě zraněny. Některé
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vězenkyně využily zmatku a pokusily
se utéct, dozorci je stříleli jak zvěř.
Přesto se to některým povedlo. Pak
dozorci z korby auta stáhli sedmnáct
chůze neschopných žen a popravili je.
Možná se průvod vrátil do Volar a pokračoval další den. Možná pokračoval
dál. Ale nakonec část transportu dorazila k Prachaticím, kde přenocovaly
a ráno pokračovaly na Husinec. Avšak
záhy jej dozorci ponechali svému osudu a ztratili se.
Jedna z těch, co přežily, vyprávěla:
„Byla jsem dost daleko za hlavním dozorcem, ale zaslechla jsem část rozhovoru. Ten z auta šíleně nadával našemu hlavnímu dozorci, že je blázen, že se s námi tahá po lese, že
je konec války a radši by se měl někam zdejchnout. Tak jsem pochopila, že máme jen dvě možnosti:
buď budeme volné, nebo nás zastřelí. Příští den jsme nedostaly nic k jídlu, a protože jsme nemohly ven, nemohly jsme ani nic sbírat po hnojištích. Seděly jsme a čekaly. Esesačky přišly dovnitř
a svlékly děvčata, která byla trochu líp oblečená. Z toho jsme pochopily, že se chtějí převléct a utéct. Šly jsme směrem ke Starým Prachaticím. Tam jsme odbočily nahoru do lesa a tichou poštou
se rozneslo, že nás zastřelí. Šly jsme nahoru do lesa a nevěděly jsme, jak to skončí. Nahoře jsme
zastavily a velitel řekl: ‚Teď si sedněte a chvíli si odpočiňte.‘ Teď jsme nevěděly, jestli nás budou
střílet nebo ne. Lehly jsme si všechny na břicho. On vystřelil do vzduchu a to bylo asi znamení, že
nás opouští. Zmizel a my jsme do rána spaly na tom místě, protože jsme nic neviděly a nevěděly
jsme, kde jsme. Ráno za svítání jsme vyšly. Rozkoukaly jsme se a uviděly jsme na baráku vlajku.
Vydaly jsme se tím směrem, bylo to u Husince, jak se jmenovala ta vesnice, už nevím. Lidi nám
řekli, že je po válce, vzali nás dovnitř, dali nám vodu na umytí, dali nám šaty, protože naše byly
plné vší.“
Ženy se rozutekly do okolních vesnic, kde se o ně postarali místní. To bylo 6. května. Den
nato se o všem dozvědělo velení 2. praporu partyzánské skupiny Šumava II ve Vodňanech
a rozjela se záchranná akce. Většina těl žen pohřbených na posledních úsecích pochodu
smrti byla exhumována a převezena k pohřbení do Volar. Na exhumaci se podíleli místní
obyvatelé, povětšinou starci, ženy a děti, muži byli ve válce. Pohřeb se konal 11. května
1945. Podle fotky z pohřbu nechal volarský národní výbor namalovat obraz a z něho v nákladu tří tisíc kusů vytisknout pohlednici, kterou si pak Němci museli zakoupit. Obřad
za umučené ženy sloužil kaplan americké armády Rabi Herman Rocker. Mám doma na
filmovém pásmu zachycenu jak exhumaci těl na Polce, tak samotný pohřeb. Vím, děly se
i hrůznější věci. Předtím i potom a dějí se bohužel i dnes. Ale tyto ženy šly po stejné cestě,
kudy denně dnes chodím já. Možná proto si ten film občas pustím. Abych nezapomněl, co
vše se může stát, když budeme lhostejní. A že často jsme.
Až do 16. listopadu 1945 ve volarské nemocnici vzdorovala smrti sedmnáctiletá Polka
Dora Ebe a v srpnu 1946 náhodný houbař v lese poblíž Volar nalezl částečné torzo lidského
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těla. Přivolaný lékař zjistil, že se pravděpodobně jedná o kostru jedné z vězeňkyň z pochodu
smrti, který těmi místy v květnu roku 1945 procházel. Obě uložili ke svým družkám.
Dostal jsem jednou od doktora Starého, vedoucího prachatického archivu, štos papírů.
Byly to výslechy lidí z vesnic, kterými pochod smrti procházel, hlášení z četnických stanic
a další svědectví. Pochod smrti nepřežilo minimálně 178 žen. Ale toto číslo bude zřejmě
ještě o stovku vyšší. Téměř polovina z tohoto počtu byla ubita nebo zastřelena. Za to vše
byli odsouzeni jen dva lidé. Dozorkyně Ruth-Elfriede Hildnerová byla popravena roku 1947
v Písku a v roce 1969 byl v Německu na doživotí odsouzen velitel transportu Alois Dörr. Po
deseti letech byl z vězení propuštěn a dožil v klidu ve svém rodném městě.
A ještě zbývá vysvětlit, jak se k oněm 95 ženám dostal ten muž. Šlo o ruského dělníka
Gregorie Onopsčenka, který sloužil u sedláka v Českých Žlebech. 18. června roku 1944
se pokusil utéct a byl na lávce přes Vltavu u Dobré postřelen a vykrvácel. Zahrabali ho do
země hned u lávky. Po válce si na něho lidé z Dobré vzpomněli a upozornili Američany. Ti
jej exhumovali a pochovali společně se Židovkami z pochodu smrti.
Podoba hřbitova se několikrát měnila. Nejdříve na hrobech byly křížky. Uspořádání
hřbitova bylo s ohledem na údržbu nepraktické, a proto v roce 1949 bylo vytvořeno osm
souvislých pásů a křížky nahrazeny plechovými trojúhelníčky se jmény. Do průčelí hřbitova
byl umístěn kříž s trnovou korunou. V roce 1956 sem byl převezen původní pomník obětem první světové války, který dříve stával v místech, kde se z Budějovické ulice odbočuje
na nádraží. Po další válce nemohli novoosídlenci snést pohled na vyrytá německá jména,
a tak pomník skončil na skládce. Pak si na něj vzpomněli, vyzvedli jej, přebrousili a opatřili
novým textem. V roce 1962 byl hřbitov oplocen a terasovitě upraven. K dalším drobným
zásahům došlo i v roce 1969.
Roku 1974 byl odstraněn pomník z roku 1956. Zřejmě pak skončil v základech některé
z novostaveb. Nahradila ho socha – torzo ženy od akademického sochaře Vojtěcha Paříka
a nová deska s nápisem v pěti jazycích.
Na jaře 1989 došlo k zatím posledním větším úpravám. Do levého horního rohu byl
umístěn nový pomník s biblickým textem a instalovány nové tabule s vysvětlujícími texty.
Plechové trojúhelníčky nahradily kamenné pomníčky se jmény, deset z nich neslo nápis
„Neznámá“. V následujících letech se pak dvě jména podařilo vypátrat. Část hřbitova byla
vydlážděna. A konečně v roce 1995 byla na hřbitovní zeď umístěna deska se jménem Mirl
Waksman. Ta zemřela u Polky a je zřejmě pochována pod jedním z pomníčků s nápisem
Neznámá.
O pochodu smrti vyšla kniha Marie Krejsové z Volar s názvem Přes Volary přešla smrt
s výpovědí účastnic pochodu a s mnohými fotografiemi a svoji expozici má tato tragická
epizoda druhé světové války ve zdejším muzeu.
JP
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Life update
Dar odpuštění
Někdy máme problém odpustit. Mně se to samotnému stává tehdy, když mi někdo
nějak ublíží nebo cítím nějakou křivdu a pak mám pořád potřebu mu to nějak vyčítat. Vím
třeba, že jsem měl pravdu, když jsme se pohádali. Vím, že jsem byl v právu. Pak se za chvíli
udobříme, ale já pořád cítím to napětí, tu potřebu nějaké satisfakce či uznání, že jsem měl
pravdu. A pak mnohdy přijdou výčitky, které jsou nejhorší. Pak ubližuji tomu druhému ještě
tím, že mu připomínám jeho chybu. To je v tu chvíli neschopnost odpustit.
Na exerciciích s otcem Anthonym mě velmi zaujala jeho myšlenka týkající se odpuštění.
Tehdy nám vysvětloval, že odpustit neznamená zapomenout. Nemůžeme náš mozek donutit k tomu, aby na některé věci zapomněl a nikdy jsme na ně už nemysleli. Na některé věci
zapomenout nedokážeme, i kdybychom chtěli. Odpuštění ale znamená, že už necítíme zlost
či výčitky vůči tomu druhému, ale v konečném důsledku tomu, kdo nám ublížil, žehnáme
a přejeme mu to nejlepší. Vrcholem odpuštění je tedy modlitba a prosba o požehnání pro
toho, kdo nám ublížil.
Prožíváme v životě mnoho útrap a protivenství, proto ne vždycky je tento postoj odpuštění jednoduchý. Mnohdy odpuštění vyžaduje velkou Boží sílu a pomoc, bez které bychom
to sami nedokázali. Zároveň bychom měli myslet na to, že i nám Bůh odpouští, proto
bychom se měli řídit jeho příkladem, než odsoudíme ty druhé.
Čtu knihu o působení františkánů v Aleppu v Sýrii během války. Když člověk čte o téměř každodenním bombardování města, o utrpení, které zde denně lidé zažívali v naprostém strádání a bezmoci, a přesto jsou tito lidé schopni odpustit těm, kteří jim chtějí vzít
vše, pak člověk žasne nad tím,
jaká může být síla odpuštění…
Pár dní po bombovém útoku
džihádistů přímo na kostel
v Aleppu, kde právě probíhala
mše svatá, a který jen Božím
zázrakem neskončil obrovskou tragédií, píše františkán
otec Ibrahim tato slova: „…
Posílají na nás smrt – a my jim
vracíme život. Odpálili na nás
nenávist – a my jim na oplátku
nabízíme lásku: služebnou lásku, která se projevuje odpuštěním a modlitbou za jejich obrácení.“ (Ibrahim Alsabagh. Mezi
peklem a nadějí. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2018)
Petr Šrámek
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15:00 a 16:00 - duchovní slovo Ladislava Heryána
17:00 – mše svatá – slouží otec Ladislav

15:00 – povídání s novinářem Jindřichem Šídlem
17:00 – mše svatá – slouží otec Josef Prokeš
17:00 – mše svatá a eucharistický průvod ke čtyřem oltářům

postní duchovní obnova
s Ladislavem Heryánem

květnová první sobota
pouť strakonického vikariátu

červnová první sobota
za svobodu sdělovacích prostředků

sobota 6. 4.

sobota 4. 5.

sobota 1. 6.

od 16:00 – možnost svátosti smíření a novokněžského požehnání
17:00 – mše svatá - slouží novokněží

zářijová první sobota za požehnání nového 15:00 – duchovní slovo nejen pro mladé s Kamilem Strakem
školního roku - zvláště pro studenty, žáky, 17:00 – mše svatá – slouží otec Kamil
učitele a rodiče
Následuje večer mladých s možností přespání.
15:00 – povídání o službě nemocničních kaplanů
17:00 – mše svatá za zdravotníky, lékaře i nemocné
14:30 – mše svatá za všechny věrné zemřelé
15:00 a 16:00 – duchovní slovo Josefa Prokeše
17:00 – mše svatá – slouží otec Josef

srpnová první sobota novokněží

hlavní Lomecká pouť

říjnová první sobota
zvláště pro zdravotníky a lékaře

listopadová dušičková první sobota

adventní duchovní obnova

sobota 6. 7.

sobota 3. 8.

sobota 7. 9.

neděle 8. 9.

sobota 5. 10.

sobota 2. 11.

sobota 7. 12.

Změna programu vyhrazena, sledujte prosím aktuálně na www.lomec.cz

10:00 – mše svatá – slouží otec biskup Vlastimil

od 16:00 – možnost svátosti smíření
17:00 – mše svatá s možností přijetí svátosti nemocných
- deset let po vysvěcení slouží otcové Brožka, Hamberger, Hovorka,
Prokeš

slavnost Božího Těla

červencová první sobota
zvláště pro nemocné

čtvrtek 20. 6.

14:00 – duchovní slovo Aleše Opatrného
17:00 – mše svatá – slouží otec Aleš

15:00 – duchovní slovo fotografa Jindřicha Štreita nad jeho fotkami
17:00 – mše svatá – slouží otec Josef Prokeš

březnová první sobota
s fotografií

sobota 2. 3.

poutní místo pro všechny hledající
každou první sobotu v měsíci 180 minut duchovního programu

Lomec v roce 2019

Pozvánka

Šumavské madony
Cesty poutníků
Cesta Svaté rodiny do Egypta byla svízelná. Již evangelista Matouš líčí Josefův sen, ve
kterém jej anděl nabádá, aby zachránil rodinu útěkem do Egypta a vyčkal tam až do smrti
jejího úhlavního nepřítele, krále Heroda. V apokryfní literatuře jsou popsány zázraky, které
lidová slovesnost připojila k této epizodě. Podle ústní tradice trojici doprovázela zkrotlá
divá zvířata. Při zastávce v oáze se ohnula palma, aby se lidé mohli nasytit jejími plody, pod
stromem vytryskl pramen čisté vody.
Motiv pouti, cesty na posvátná místa se objevuje již v raném středověku. Již císařovna
Helena, matka Konstantina Velikého, se vypravila do Svaté země, aby objevila Ježíšův hrob.
Do svého sídelního města Říma nechala přivézt cenné relikvie, které nalezla v jeskyni na
Golgotě. Tradice poutí pak již nikdy nebyla přerušena. Také ve střední a jižní Evropě se ve
středověku rozvinula tradice poutí na místa spojená hlavně s mariánskou úctou, ale i místa
zázračných zjevení nebo uzdravení. Často byly a jsou cílem poutníků sochy, milostné obrazy
Panny Marie, pro něž byly vystaveny kostely nebo celé poutní areály.
Vyprávějme si příběhy několika mariánských poutí. Z těch nejznámějších, které jsou
někdy poměrně „mladé“, uveďme pouť do francouzských Lurd, kde se 11. února roku 1858
zjevila malé Bernadettě Soubirous Panna Maria v jeskyni Massabielle. Po patnáct dní pokračovala tato zjevení. Dodnes proudí zástupy poutníků k jeskyni, kde nacházejí uzdravení.
V sousedním Rakousku je poutním centrem klášter Mariazell, založený již ve 12. století
jako mariánské poutní místo. V následujícím století vznikla milostná soška Panny Marie
s Ježíškem na klíně. V době baroka byla usazena do honosného oltáře. Pouti k Panně Marii
celské byly tradiční i v Čechách. Stejně tak pouti do místa nedaleko naší hranice s Německem – Neukirchenu, snadno dostupnému i z české strany Šumavy. Poutní legenda praví, že
v neděli po svátku sv. Václava selka jménem Suzanna Haladová zachránila sošku před husity, když ji ukryla do duté lípy. Následně se ji jeden z nich pokoušel zničit. Chtěl ji vhodit do
studny, a když jeho pokusy byly marné, vzal meč a sošce rozštípl hlavu. Ze dřeva vytryskla
krev a on ani jeho kůň se nemohli pohnout z místa. Muž se kál a na znamení svého obrácení
věnoval kostelu meč a koňskou podkovu, dary jsou v kostele uloženy dodnes.
Ani Čechy nezůstaly pozadu za děním v Evropě. Snad nejznámějším poutním místem
u nás je Svatá Hora u Příbrami. Po bitvě na Bílé hoře se v naší zemi změnily poměry v církvi.
Silná vlna protireformace dala vzniknout řadě barokních chrámů, klášterů, ale i poutních
míst po vzoru italského uměleckého slohu. Jako první vznikla pražská Loreta, jejíž jméno je připomínkou mariánského italského Loretta. Ta byla příkladem pro stavbu Svaté
Hory i jiných, také pošumavských poutních míst. Cílem poutníků se stala malá dřevěná
soška svatohorské Panny Marie, jejímž autorem byl patrně sám Arnošt z Pardubic. Soška
korunované Marie a Ježíška se stala vzorem pro některé sošky šumavské. Připomeňme si
jen Pannu Marii z Dolních Světlých Hor. Její téměř tragický příběh skončil šťastně a my ji
můžeme navštívit v Mitterfirmiansreutu nedaleko českých hranic. Kaple, v níž byla soška
umístěna, byla zničena odstřelením. Čeští vojáci však sošku ukryli a zabalenou v látce ji
přehodili přes dráty na německou stranu. Tak byla zachráněna.
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Významným mariánským poutním místem, které
vznikalo pod ochranou zlatokorunského cisterciáckého
kláštera, byl Kájov. Již zdálky se rýsuje věž kostela Nanebevzetí Panny Marie, vedle nějž bychom nalezli starší kapli zasvěcenou Smrti Panny Marie. Mariánská socha byla
oslavována jako zázračná. Byla ochránkyní přicházejících
poutníků a její zázračná moc se projevila také v pramenu čisté vody, který přinášel lidem uzdravení. Ke Kájovu
vedla také křížová cesta, jejíž opuštěné barokní kapličky
potkáváme v krajině při cestě z Českého Krumlova.
Abychom neopomněli menší mariánská poutní místa,
jejichž význam je spíše regionální, pojďme si dnes vyprávět příběh želnavské Panny Marie. Její soška je uložena
na faře ve Volarech a Panna Marie – Gottes Mutter je
zobrazena na vlajce želnavské farnosti. Příběh nás vrací
do doby konce 17. století, kdy byla Šumava, a nejen ona
zpustošena vojsky císařskými a švédskými. V kraji panovala bída a hlad. Sedlák Albert Müller ze vsi Sonnberg –
Slunečná – zapřáhl koně do povozu a vypravil se až do
dalekých Uher pro obilí. Na zpáteční cestě, s vozem naloženým pytli obilí a na dohled své
vsi již nedokázal vyjet příkrý svah ke Slunečné. Byl však již téměř doma. Poklekl u svých
padlých koní a obrátil se ke kostelu v Želnavě. Ne však s prosbou o záchranu, ale s poděkováním Panně Marii, že mu pomohla vykonat dalekou cestu. Nad želnavským kostelem
se mu zjevila Matka Boží. Rodina Müllerů byla velmi vážena a příběh Albertův žil dlouho
v lidské paměti.
Nedaleko Slunečné pak projíždíme vsí zvanou
Pěkná – Schőnau. V její blízkosti se nachází kopec s českým názvem Růžový vrch. Na vrcholu
stávala kaple zasvěcená Panně Marii. Kaple byla
vystavěna v první polovině 19. století a první
mše svatá se v ní sloužila dne prvního července roku 1852. Kaple nahradila starší dřevěnou
stavbu z 18. století. Na oltářní menze stávala až
do roku 1937 mariánská socha, která byla cílem
poutníků ze širokého okolí. Pověst vypráví, že na
jednu z bohoslužeb, která se konala ještě ve staré
dřevěné kapli, přišla mladá dívka se svojí rodinou. Byla od narození slepá. Při odchodu procesí z kaple si omyla tvář a oči v zázračné vodě a její rodiče s radostí viděli, že jejich dcera
je uzdravena ze slepoty. Nato byla uspořádána sbírka na výstavbu nové zděné kaple. Dnes
bychom na místě našli jen zbytky zdiva.
Náš kraj je bohatý na památky, které uctívají Pannu Marii, Liebe Frau, Mutter Gottes
a její ochranu. Ať jsou to památky a poutní místa slavná, nebo jen kaple a kapličky známé
v nejbližším okolí. 
MFK
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Stalo se
Štědrý den v Prachaticích
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Tříkrálová sbírka
Tak jako každý rok i letos se pořádala na začátku
měsíce ledna Tříkrálová sbírka na Vimpersku a okolí.
Sbírka je zajišťována oblastní charitou ve Vimperku.
Také k nám do obce Zdíkov zavítali koledníci. Díky nim
je možno obsáhnout tak rozsáhlé území obcí.
Malí koledníci museli letos čelit nepřízni počasí.
Padal mokrý sníh, obloha zatažená, krajina byla zapadaná sněhem. To ale nemělo žádný vliv na to, aby
nepotěšili písní „ My tři králové“ a malou pozorností,
kalendářem, cukříkem. Koledníkům patří velký dík, že navštívili
každý dům v jejich rajónu, že si
namáhali své hlasivky při koledě.
Svým vstupem do domu přinášeli lidem požehnání. Odměnou
jim je štědrost lidí, vlídná slova,
přivítání i uznání pro malé krále.
Stane se i to, že lidé neotevřou.
Pak možná smutní odchází od
dveří dál. Na domovní dveře spolu s letopočtem napsali koledníci
křídou tři písmena: K+M+B. Jsou
to počáteční písmena jmen králů,
ale také přání: „Kristus žehnej tomuto domu.“
Získané prostředky z Tříkrálové sbírky budou pak věnovány na provoz Domova klidného
stáří, sociálně aktivizační služby, pro rodiny
s dětmi, pečovatelskou službu. Každá koruna je
dobrá. Děkuji touto cestou dárcům za štědrost,
za ochotu dobrovolníkům, kteří se do sbírky
zapojili. Svojí dobrovolnou činností a vynaloženým úsilím tak napomohli dobré věci, která by
se měla ocenit. 
Milli Hojdekrová
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Stalo se
Tříkrálová sbírka 2019
Od 1. ledna 2019 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby šířili radostnou zvěst o narození Pána Ježíše. Do letošní sbírky se zapojilo 50 kolednických skupinek
s 58 kasičkami a podařilo se jim vykoledovat
celkovou částku 393 279,00Kč.
Do Farní charity Prachatice se vrátí 65%
z vykoledované částky, tzn. 255 631,35Kč.
Tyto prostředky budou použity na dofinancování námi poskytovaných sociálních služeb.
Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do
kasičky, pomůže 65 % přímo FCH Prachatice,
15 % využije na své projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
Děkujeme všem za laskavé přijetí našich Králů a za
příspěvky do kolednických kasiček. Upřímné poděkování patří i obětavým koledníkům a vedoucím kolednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením.
Výtěžek sbírky v dalších místech vikariátu: Oblastní charita Vimperk 188 313 Kč, farnost Vlachovo Březí
42 848 Kč. Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Vzpomínka
Dostali jsme do redakce milý e-mail, který rádi otiskujeme:
Posílám Vám svůj článek. Myslím, že by mohl být inspirativní pro čtenáře časopisu
Sv. Jan Prachatický, který rád čtu (v elektronické podobě).
Zvlášť nyní v povánoční době by mohl posloužit i jako příklad toho, že kněz vyššího věku
může pozitivně na cestě víry ovlivnit i mladého člověka (je mi 27 let).

Vzpomínka na P. Jindřicha Hyblera
Na konci loňského roku, 31. prosince, zemřel
P. Jindřich Hybler, bývalý duchovní správce ve
Volarech v českobudějovické diecézi. Chtěl bych
se s Vámi podělit o několik svých vzpomínek na
tohoto kněze, který mne ovlivnil na mé „cestě
víry“.
S otcem Jindřichem jsem se poprvé setkal
v roce 2009, když byl farářem ve Volarech. Jezdil jsem a dodnes rád jezdím na Šumavu na část
prázdnin i na kratší pobyty během roku. Tehdy
jsem šel poprvé do tamějšího kostela sv. Kateřiny
na nedělní mši. Zaujalo mne příjemné vystupování otce Jindřicha, když se zdravil s farníky na
cestě ze zpovědnice do sakristie, jeho zajímavé
kázání a rovněž to, že i v malém pohraničním
městě bylo u oltáře několik ministrantů a na
kůru výborný varhaník.
V dalších letech jsem se s ním opakovaně setkal na poutních mších u Stožecké a Rosenauerovy kaple, kde na mne velký dojem udělal tím, že přišel o dvou holích, sloužil mši
v horkém srpnovém dni (a to mu bylo tehdy sedmdesát sedm let) a po mši (i když určitě
unaven) si rád promluvil s přítomnými účastníky.
Nejvíce mi ale otec Jindřich zůstane v paměti z mnoha mší ve všední dny, které sloužil
ve volarském kostele. Při svých letních pobytech jsem na ně chodil hlavně ve dnech, na
které připadla nějaká památka. Otec Jindřich přišel k oltáři obvykle o holi (ale na minutu
přesně), i ve všední dny míval kázání - a při kázání vždy zmínil životopis světce, jehož památka se slavila - a s vlídnou tváří požehnal většinou jen asi třem až pěti věřícím. Mši sloužil
vždy denně kromě pondělí. Napadá mne: kolik mnohem mladších a zcela pohyblivých kněží
mše ve všední dny omezuje nebo je přesouvá do farních kaplí...?
Otec Jindřich pro mne byl knězem mimořádně skromným, pokorným, ale vždy z něho
vyzařovala radostná, žitá víra. Byl opravdu služebníkem dobrým a věrným. Světlo věčné
ať mu svítí.
Bc. Vilém Trdlica, Olomouc
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Devítkový rok
Zrod i zánik totality – aneb devítkový rok
Rok velkých osmičkových oslav je za námi. Ale i ten započatý rok 2019 nás nabádá k ohlédnutí
za událostmi, které změnily tok dějin a jejich důsledky pociťujeme dodnes. V roce 1939 začala 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 vzpomínky pojďte podělit s námi.
Bylo mi „19“. Krásný věk v krásném roce. Na faře v Prachaticích jsme se scházeli ve společenství mládeže, prožívali obohacující setkání, především to nezapomenutelné v červnu
1989 ke cti sv. Jana N. Neumanna v rámci Desetiletí duchovní obnovy národa vyhlášené Františkem kardinálem Tomáškem. To jsme ještě netušili, co přijde v listopadu! Tedy
s účastí v katedrále sv. Víta na oslavě svatořečení Anežky Přemyslovny jsme počítali. Do
toho přišel 17. listopad. Naplánované oslavy o týden později v sobotu 25. 11. se i pro nás
poutníky staly velkolepou oslavou svobody. Po bohoslužbě v katedrále jsme se přesunuli na
Letnou a poté pokračovali v průvodu městem… Toto se nedá zapomenout! Mám vše uloženo hluboko v sobě a každý rok v listopadu ta radost a nadšení ve mně ožije. Dar SVOBODY,
MOŽNOST SVOBODNĚ PROŽÍVAT SVOU VÍRU! Pak přišly v mém životě další nádherné
roky a v nich jedinečná setkání, např. účast na setkání s papežem Janem Pavlem II. v Praze
1990 a v Czestochowé v Polsku 1991. Ve farnosti v Prachaticích v té době působil P. František Štribl. Jednou přišel na naše společenství a řekl: „Kdo má maturitu, půjde studovat na
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znovu otevřenou Teologickou fakultu
do Českých Budějovic. Potřebuje studenty!“ S nadšením jsem řekla: „Půjdu,
ale musí jít někdo se mnou.“ A opravdu
nás studovalo postupně z vikariátu hodně. V srpnu 1991 se ujal farnosti P. Jaroslav Havrda a na podzim mě pozval
ke katechetické službě. S Boží pomocí
mohu děti doprovázet ve víře dodnes.
Jak velký je to pro mě dar!
Tenkrát, před 30 lety, jsem si v té
euforii a nadšení myslela, že duchovní
obnova našeho národa půjde ve svobodě snadno a rychle. Ale není tomu tak.
Jsme stále „na cestě“. Stále musíme
„začínat“. A tak mi zní v uších to staré známé přísloví: „Člověče, přičiň se
a Pán Bůh Ti pomůže.“ A dovolím si dodat: Nepromarněme nám svěřené dary
a nám Bohem darovaný čas. Služme
Bohu i bližním s láskou – v rodině, v rodině farnosti, ve společnosti. Možností
a svobody k tomu máme dost.
Lenka Hanžlová
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Stalo se
Varhanní koncert
Na sklonku minulého roku, 29. 12. 2018 se konal v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
na Nových Hutích varhanní koncert v rámci XII. českého varhanního festivalu. Uskutečnil
se v podání skutečných mistrů hudby a zpěvu. Měla jsem osobně tu čest se s takto významnými lidmi seznámit a také bych je ráda představila vám. Tento koncert napomohl asi
stovce lidí připomenout si vánoční čas, Štědrý den, krásný příběh o narození Ježíše Krista.
Hudebníkům patří velký dík za to, že nám posluchačům umožnili se na chvilku pozastavit v každodenním shonu a přenést se s nimi jejich skladbami do dob dávno minulých.
Dohasínal pomalu starý rok, lidé měli volno, kultury v této obci není mnoho, a tak se
koncert stal příležitostí k setkání mnoha lidí. Snad si přítomní chtěli ještě připomenout
čas svátků, v klidu popřemýšlet třeba nad sebou, nad životem, věcmi mezi zemí a nebem,
pronést tichou modlitbu k Pánu Bohu.
Svým krásným sopránem zaujala Veronika Vojířová. Ta se již od dětství věnuje hudbě.
Studovala na ZUŠ Taussigova hru na klavír. Zpívá ve sboru i jako sólistka. V současnosti
studuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Teorie a provozování
praxe staré hudby. Vystupuje s různými soubory, např. Collegium 419, Cappela Mariana
a jiné další.
Dalším významným hudebníkem tohoto koncertu byl Jaroslav Halíř - trumpetista. Od
svých osmi let hraje na trubku pod vedením svého otce. Získal několik ocenění v soutěžích.
V roce 1992 získal 1. cenu na mezinárodní soutěži Concertino Praga, jako vítěz hrál Hummelův koncert Edur ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Od roku 1995 působí jako sólista v České filharmonii, kde svým uměním dosáhl až na symfonický repertoár. Je člověkem
všestranným, má mnoho orchestrálních aktivit. Úspěchy sklízí i na zahraničním pódiu.
Skvělou hrou na starý varhanní nástroj, který je ještě původní, se představil Adam
Viktora. Tento hudebník vystupuje na festivalech po celé Evropě. Přednáší a koncertuje
na mezinárodních kongresech. Jako poradce působí v odborných komisích při restaurování
významných historických varhan. Nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice.
Velmi se zajímá o historické varhany, mezi něž varhany na Nových Hutích patří. Jeho snahou
je tyto královské skvosty zachraňovat. Historické varhany patří
ke kulturnímu dědictví země
a určitě si zaslouží pozornost.
Adam Viktora je zakladatelem
a uměleckým ředitelem Českého
varhanického festivalu. Osobně
vede umělecký soubor Enseble
Inégal a Pražské barokní sólisty, s nimiž realizoval již několik
CD. Stal se výrazným reprezen26

tantem znovuobjevování díla českého barokního génia
Jana Dismase Zelenky. V roce 2017 získal již počtvrté
prestižní francouzské ocenění Dispaon d´Or.
Tito lidé působí navenek jako prostí, obyčejní. Ve
skutečnosti jsou velkými umělci, hudebníky. Setkání
s nimi se koná na Nových Hutích již tradičně. Všichni
tři za své představení sklidili velký potlesk a uznání.
Varhanní koncert byl zakončen písní „Narodil se Kristus Pán“. Lidé v kostele povstali, a kdo píseň znal, zpíval. Bylo to moc hezké. Radost, kterou koncert vyvolal,
byla vidět na všech usmívajících se tvářích.
Odcházela jsem z úžasného koncertu s pocitem radosti, naplnění a vnitřního klidu.
Ráda bych, když mi Pán Bůh dá zdraví, se s nimi opět na koncertu setkala a poslechla si
jejich hudbu a zpěv.
Milli Hojdekrová

Malý slovníček církevních pojmů
Síla (dar síly)

je jedním ze sedmi darů Ducha svatého, díky nimž se stává člověk citlivým na hnutí
(působení) Ducha svatého ve svém životě. Dar síly vede člověka k tomu, aby uskutečnil to,
k čemu ho Bůh vnuknutím pobízí. Dar síly doplňuje ctnost statečnosti. Někdy je člověk
vystaven velké zkoušce, kde potřebuje zvláštní Boží pomoc. Tento dar síly je člověku velkou
pomocí a dává člověku jistotu kroku, když jde vstříc těžkostem. Dar síly pomáhá tam, kde
se nedostává lidské síly: „Člověk bez Tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.“
(Hymnus k Duchu svatému, K 422). Vrcholným příkladem jsou mučedníci, kteří navzdory
všemu nebezpečí šli vstříc vyznání víry i k prolití krve.

Simonie (svatokupectví)

je zakázaný obchod s duchovními statky. Odvozuje se z příběhu ze Skutků apoštolských
(Sk 8,4–25), kde čerstvě pokřtěný (!) kouzelník Šimon obdivoval mocné skutky apoštolů,
chtěl je také konat a byl ochotný za to zaplatit. Apoštol Petr ho velmi přísně napomenul. Nakonec Šimon
prosil u Boha za odpuštění. Náš Pán také přikázal
apoštolům: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“
(Mt 10,8) Duchovní osoby jsou pouze správci dober
od Boha a nikoliv majitelé. Svrchovaným dárcem je
Bůh sám. Je ale zvykem, že křesťané přispívají služebníkům na jejich obživu. „Dělník má právo na svou
mzdu.“ (Mt 10,10)
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Varhaníci
Daniel Soukup
z Horní Vltavice
Vztah k hudbě
Myslím, že nemám žádný zvláštní hudební talent. Třeba zpívat jsem se nikdy nenaučil
a hudební sluch taky moc nemám: muzikanti musejí hrát už opravdu falešně, abych to
poznal. A vlastně ani nejsem varhaník. Ale nějak se to seběhlo, že mě hudba doprovází už
od dětství a je to jedna z mých hlavních životních radostí.
Hudba se u nás hodně poslouchala odjakživa. Máma mi vštípila lásku ke klasice, táta
k folku a country a sám jsem si našel cestu k punku (nejraději mám plzeňskou kapelu
Znouzectnost a německé Die Toten Hosen) a potom postupně k Beatles a Doors a dalším
a dalším českým i zahraničním kapelám. Obzvlášť rád mám zpěváky, kteří si sami píšou
osobité a vynikající texty, třeba Zuzanu Navarovou nebo Roberta Křesťana.
Moje dvě sestry i já jsme odmala chodili do „lidušky“ (Lidové školy umění – tak se tehdy
jmenovaly Základní umělecké školy) na klavír. Jana Diatková, která nás všechny tři učila,
mě s oblibou prohlašovala za svůj největší pedagogický úspěch. Ne proto, že bych to dotáhl
tak daleko – vychovala řadu profesionálních hudebníků, což jsem já nikdy nebyl a nebudu.
Ale proto, jak velký rozdíl byl mezi nemuzikálním sedmiletým trdlem, které původně ani
nechtěla přijmout do své třídy, a dost slušným klavíristou, který se ze mě postupně stal.
Zahraniční studium
Můj nejintenzivnější a možná nejkrásnější čas s hudbou byly roky 1993–1995. Tehdy
jsem žil ve Velké Británii a chodil tam na jednu mezinárodní střední školu. Tamní systém
výuky dává studentům velkou volnost ve volbě zaměření. Student si vybere jenom šest
předmětů a u každého navíc zvolí, jestli se mu bude věnovat na „vyšší“, nebo „nižší“ úrovni.
Hudbu na vyšší úrovni nás z celé školy dělalo asi jen pět, takže výuka byla dost rodinná
a zároveň intenzivní.
Kromě dějin hudby a teorie – ty nás už na lidušce výborně učila Zdeňka Bártová – jsme
tam pod vedením Briana Noyese studovali také orchestrální partitury. Dopodrobna jsme
rozebírali třeba Brahmsovu 4. symfonii. Dodnes si vzpomínám na fascinaci z toho, když
člověk aspoň trochu pronikne do nitra geniálního hudebního díla. Hudební učebna byla
výborně vybavená partiturami i nahrávkami (mluvíme o časech dávno před YouTube a MP3
přehrávači), nás pět studentů od ní mělo klíče a chodívali jsme do ní poslouchat hudbu
často i po vyučování.
Všichni jsme také chodili k Brianovi na hodiny skladby a každý z nás i na zpěv nebo
na nějaký nástroj – já na klavír u Chrise Daviese. Hrál jsem tam třeba Bartókovo Allegro
barbaro, asi nejobtížnější skladbu, jakou se mi kdy povedlo nacvičit. Mám těžký úhoz,
třeba Mozart mi nikdy moc nešel, ale Händel nebo Bartók ano – u jejich skladeb se do toho
můžete pěkně opírat.
Po návratu
z Británie jsem se dokonce ještě dostal na Konzervatoř Jaroslava Ježka a dva roky tam
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chodil, ale tu už jsem nedokončil. Nedalo se to skloubit se studiem na pražské filozofické fakultě. (Tam jsem vystudoval anglistiku, germanistiku a českou literaturu.) Ovšem i na konzervatoři jsem se stihl leccos naučit třeba o dějinách hudby od skvělého Zdeňka Bednáře.
V devadesátých letech jsem taky hrál ve dvou skupinách. Krátce na bicí v rockové kapele
Náhradní chrup; a řadu let na ruční bubínek a na perkuse (ozvučná dřívka a podobná cingrlátka) v gothic folkové skupině Charisma 22. Pro ni jsem také napsal spoustu písniček
– hudbu i texty.
Varhanní začátky
Potom jsem hudbu nadlouho nechal stranou. Měli jsme malé děti, tak nebyl čas a vlastně
ani příležitost. Až před několika lety mě oslovil varhaník Vítek Hašek, jestli bych za něj
neodehrál bohoslužbu v hornovltavickém kostele. Potom mě požádal podruhé, potřetí –
a teď už je to většinou tak, že když jsme v neděli ve Vltavici, tak hraji.
Na varhany jsem hrál už kdysi na té britské střední škole, každou neděli při anglikánských bohoslužbách. Samozřejmě jsem si z toho po dvaceti letech nic nepamatoval. Ale
zvládnout základy hry na malé varhany není pro klavíristu nic těžkého. Varhany ani klavír,
na rozdíl třeba od houslí, si muzikant před hrou neladí, takže hudební sluch mít nepotřebuje. A u varhan ten můj těžký úhoz nijak nevadí. Na rozdíl od klavíru je u nich totiž jedno,
jak přesně klávesu zmáčknete, pokaždé zní stejně.
To hlavní, co mají varhany oproti klavíru navíc, jsou pedály (na basové píšťaly) a rejstříky. Pedály, přiznávám, dodnes nepoužívám. A základní nastavení rejstříků mi Vítek ukázal.
Řídím se heslem „v jednoduchosti je síla“ a využívám vlastně jen trojí nastavení rejstříků,
pro tři úrovně hlasitosti: potichu (při sólovém zpěvu žalmu), středně (po většinu času)
a nahlas (při poslední sloce závěrečné písně).
Naše současná hudba na Šumavě
Hrávám jenom v Horní Vltavici, tak mi zatím stačí umět to, co se obvykle zpívá tam
– Břízovo ordinarium (bez Creda) a Otčenáš. A samozřejmě žalmy a písně z kancionálu.
Doprovody k nim si vymýšlím sám. Základní akordové značky a druhy doprovodů jsem se
naučil už před třiceti lety na „lidušce“ od Emila Hradeckého. Později na konzervatoři jsem
zvládal i složitější harmonie. Ty už bych si dneska musel hodně osvěžovat. Ale na to, aby
člověk vymyslel akordy ke kancionálové písni, stačí znát několik základních pouček.
Při hře mi velmi pomáhá to, že na kůru se mnou většinou je moje žena Alena. Zařídí
totiž věci, které si jinak varhaník musí dělat a hlídat sám. Třeba vytahuje rejstříky nebo mi
ukazuje, kdy už končí pozdravení pokoje, takže mám začít hrát Beránku Boží. Hlavně ale
nádherně zpívá. Když obstaráváme hudbu při bohoslužbě my, tak Alena vždycky předzpěvuje (Sláva na výsostech Bohu a podobně), zpívá žalm a často i nějakou sólovou píseň při
přijímání. Hlavně o Vánocích, Velikonocích a dalších velkých svátcích si dáváme na výběru
písní hodně záležet. K přijímání často zvolíme nějakou píseň v němčině – jazyce, ve kterém
bohoslužby v našem kostele probíhaly po víc než dvě stě let.
Myslím, že náhodného návštěvníka může docela překvapit, když zajde na bohoslužbu
do malého pohraničního kostela a najednou se z kůru ozve tak krásný zpěv. A připadá mi
důležité, aby se i v nevelkých farnostech podle možností udržovaly pravidelné bohoslužby
a liturgická hudba. Díky tomu v nich viditelně přetrvává církev a slyšitelně se šíří radost
evangelia. Jsem vděčný, že se na tom můžu svou trochou podílet.
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Na návštěvě u
sester Šímových – Jarmily a Marie
(Jaruška a Maruška – „Dva kilové zázraky“)
„Sestry Šímovy jsou dlouholetým pojmem v Prachaticích nejen pro svoji práci, kterou
se snaží vykonávat vždy v největší kvalitě (na městském úřadě pracují jako spojovatelky
telefonů), ale i svým koníčkem, kterým je zpěv. Zpívají rády, zpívají české i duchovní písně,
lidovky i moderní. Rády navštěvují koncerty, hudební programy…“ (http://www.prachatice.eu/sestry-simovy-slavily-kulatiny/)

V Plané nad Lužnicí, kde jsem sloužil dříve, jsme měli štěstí na varhaníka, skvělého nevidomého pana profesora Ladislava Dohnala. Ve Strunkovicích nad Blanicí máme štěstí na dvě mimořádné zpívající farnice, které buď sedávají (v obecně nevyhledávané) 1. lavici – to je pak vidí
úplně všichni – nebo častěji v neděli na kůru. To je pak sice nevidí nikdo, zato je slyšet jejich zpěv.
Děvčata Šímovy. Seznamte se. Á, vy se znáte! Možná děvčata znáte, protože i když jsou postavou
menší, jsou vždy oblečené stejně, jako nefalšovaná dvojčata. Tím se pak někdy komplikuje, že
nevíte hned, která je která. Musíte přistoupit blíže, dát se do řeči nebo třeba přijmout pozvání
k nim domů, což jsem udělal opět po roce začátkem letošního ledna.
Víme, že patříte k sobě a nikdo si vás asi nepředstaví jednu bez druhé. Musely jste
někdy být delší čas v odloučení. Jaké to bylo?
Maruška: To máte pravdu. Stalo se to jednou, bylo to 13 dní.
Jaruška: Já jsem totiž před pár lety uklouzla na ledu před naším domem a zlomila jsem si
ruku. Musela jsem s ní do prachatické nemocnice. To jsme byly poprvé od sebe. Hned brzo
ráno po změření teploty jsem pak volala Marušce. Hodně jsem se o ni bála, jak to zvládne.
Maruška: Ale s Boží pomocí jsem to zvládla.
Jaruška: Pak jsme byly strašně šťastné, že jsme se opět setkaly.
Udržujete kontakty s ostatními
slepci? Neznáte náhodou pana profesora Dohnala ze Sezimova Ústí?
Společně: Jé. (dlouhý slastný povzdech).
Jaruška: Ten je strašně hodnej. Maruška:
To je varhaník. Strašně moc hodnej.
Kontakty udržujeme s několika lidmi
z celé republiky, třeba Alenka ze severní
Moravy, Věruška, co se provdala a žije ve
středních Čechách. Nejčastěji jsou to lidé
z našeho ročníku z internátní školy pro
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nevidomé v Praze. Už jsme si říkaly, že bychom chtěli udělat nějaký ročníkový sraz, ale
zatím se to nepodařilo a uvidíme, jestli se to vůbec někdy podaří.
Ví se o vás, že vaší společnou láskou je zpěv a že máte rády Svatou rodinu. Co vás
kromě toho nabíjí?
Maruška: Já hodně ráda čtu. (Jaruška hned přisvědčuje)
Jaruška: To třeba čteme i do noci, někdy i do dvou ráno a stalo se, že i do půl čtvrté. To
si každá z nás vezme knihu ve slepeckém písmu a začneme si každá nahlas číst. Myslíte si,
že se navzájem rušíme? Ále kdepak. Vůbec nám to nevadí.
Maruška: Čtení je skoro to nejlepší, co můžeme dělat. A pak taky cestování. Hrozně rády
cestujeme. Jaruška: Nejraději po mariánských místech a vždycky si přivezeme nějakou sošku (Ze sbírky sošek v bytě se tedy dá usoudit, že Šímovy už procestovaly celý svět křížem
krážem.) Byly jsme na velké pouti po evropských mariánských poutních místech, kdy jsme
navštívili mimo jiné Lurdy, La Salettu a španělský Montserrat. Víte, my moc rády chodíme,
ale v Lurdech, tam jsme chodit nemohly, tam nás naložili do takových vozíků a dali přes nás
deky. Pak také v Medžugorii, nedlouho po smrti naší maminky (v r. 2005).
Kde jste byly nejdál?
Jaruška: Asi ve Svaté Zemi, tam jsme byly dokonce 2x. Poprvé s maminkou (kolem r.
1992) a pak bez ní někdy v roce 2013.
Maruška: Tam bylo krásné, jak jsme si mohly nahmatat hvězdu v místě narození Pána
Ježíše. Ono vůbec být na místech, kde byl Pán Ježíš, byla síla. Nejvíce na nás zapůsobila
Hora Blahoslavenství. Krásná byla Kána Galilejská, tam manželé obnovovali sliby a my jsme
jim k tomu zpívaly Ave Maria. A pak byla nádherná ta hora Tábor. Tam tehdy otec Majerník,
průvodce ze Slovenska, vítal na vrcholu ty, kteří přijeli horským taxíkem nebo přišli pěšky.
A vy?
Maruška: My tam vyšly s maminkou pěšky. (…) Od té doby my vždycky prožíváme Velikonoce s Pánem Ježíšem, hlavně Velký pátek. Vzpomínáme na ta místa, kde byl a co
prožíval.
Jaruška: A zase o Vánocích vnímáme blízkost Svaté rodiny přímo u nás, takže se snažíme někdy jenom šeptat, „abychom Ježíška neprobudily“. Vnímáme, že jsou opravdu tady
s námi.
Už dříve jste mi nastínily, jak jste přišly o zrak. Jak k tomu došlo?
Maruška: Narodily jsme se rodičům předčasně, už v 7. měsíci. Jedna vážila 1.05 kg a druhá 1.10 kg. Pak nás převezli do Písku, kde nás umístili do inkubátoru, ale nebyl tam lékař,
který by nám přikryl oči, aby je kyslík nepoškodil. Ale není to absolutní slepota, Pán Bůh
zaplať, rozeznáme světlo a stín a třeba i to, když se šeří nebo rozednívá. Také vidíme velmi
slaboučce postavu člověka, ale nejsme schopné poznat, o koho se jedná.
Jaruška: Ptali se nás častěji, jestli se nezlobíme, že nás takhle připravili o zrak, ale my
jsme jim to dávno odpustily. Co bysme z toho měly, kdybychom neodpustily. Nelitujeme
ani minuty svého života… Náš úkol je teď rozdávat radost.
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Maruška: Pro rodiče to byla velká bolest, když
jim lékaři potvrdili, že nevidíme. Následovaly
různá vyšetření a návštěvy lékařů a někdy nám
do očí dávali takové kapky a ty strašně pálily. Takže vlastně rodiče trpěli spolu s námi. Naši rodiče
byli miliardoví, strašně zlatý lidi.
Jaruška: Oni nám vlastně předali i to nejdůležitější, víru.
Jaká je vaše oblíbená světice, kromě Matky Boží Panny Marie a sv. Josefa?
Maruška (bez velkého rozmýšlení): Chtěly jsme někoho, kdo je blízko Panně Marii, takže
její rodiče. Proto svatá Anna. Je to vlastně naše biřmovací patronka, moje i Jarušky.
Jaruška: I naše kmotra se tak jmenovala. Biřmované jsme byly díky Pateru Vobrovi, který
do Strunkovic jezdil z Netolic. Bylo to v r. 1982, to už nám bylo 25 let. Nejdříve jsme měly
1. svaté přijímání a potom zanedlouho biřmování.
To je trošku nezvyklé, že jste měly 1. sv. přijímání takto „pozdě“…
Jaruška: Dříve to nějak nešlo, protože jsme byly od 9 do 17 let v internátní škole pro
nevidomé na pražských Hradčanech a tam to bylo úplně bez Boha. Jedna paní učitelka tam
řekla něco z víry a hned druhý den ji propustili. Ale jinak na to rády vzpomínáme, také jsme
se v té době účastnily soutěží ve čtení Braillova písma, já jsem jednou recitovala před paní
prezidentovou Svobodovou.
Co jste dělaly po této škole?
Jaruška: V 18 letech jsme pak nastoupily do telefonistického kurzu v Praze Krči. Musely
jsme se toho hodně naučit, i hodně telefonních uzlů zpaměti. Také fráze z cizích jazyků
(francouzština, němčina, angličtina a ruština). Dodnes nás vždycky rozesměje, když si
vzpomeneme na ruskou větu „Nezavěšujte, prosím. Nekladitě trubku, pažalsta.“ (srdečný
smích obou). Nedlouho po návratu jsme nastoupily na místo spojovatelek na městském
úřadě v Prachaticích.
Maruška: 2. února to bude 43 let.
Co vás čeká v dohledné době?
Jaruška: Několika lidem jsme slíbily, že jim něco nazpíváme nebo načteme. Kromě toho
jsme teď v kurzu orientace, naším úkolem je dojít k zastávce s pomocí bílých holí. Také
bychom měly mít kurz vaření, to přijede někdo sem a bude nás učit vařit.
Na závěr se zeptám: Jaký je váš největší sen? Co byste si přály zažít nebo „vidět“?
Společně: My bysme strašně rády do Fatimy. A tak se modlíme: „Pane Bože, když bychom
mohly, tak bychom se rády dostaly do Fatimy, když bychom se toho dožily.“
Maruška: My jsme nebyly v Římě. A já bych řekla: „Pane Bože, prosím ještě o jedno přání.
Podívat se do Říma, Vatikánu a do Sixtinské kaple.“ (Jaruška hned opakuje a potvrzuje přání
své „polovičky“.)
Za milý rozhovor děkuje P. Dominik Ettler
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Stojí za přečtení
Tomislav Ivančič
Zůstaňte ve mně, a já ve vás
Tato kniha vychází z duchovních úvah Patera Ivančiče,
které pronesl v roce 1990 v Olomouci v rámci duchovních
cvičení. Zaujaly řadu věřících hloubkou duchovního ponoru a uvolňujícím pojetím. Obsahují jakousi terapii pro
duchovní nemoci a diagnózy dnešního člověka. Je v nich
mnoho dobré inspirace pro ty, kdo se nechtějí spokojit
s průměrností ve svém vztahu k Bohu. Je dobré si také
uvědomit, že tento písemný záznam nemůže nahradit
osobní kontakt, ale věříme, že upřímně hledajícím bude
dobrou pomůckou v jejich duchovním životě.
Úryvek – Setkání sedmé:
Můžeme se modlit za naše uzdravení.
Dobrý Ježíši, vítej u nás! Klaním se ti a děkuji, že jsi
přišel, abys vyléčil naše zraněné duše.
Prosím tě, milý Ježíši, abys teď prošel celý můj život a vyléčil všechna zranění, která jsem
zdědil po předcích. Pane, ty víš, jestli právě toto je důvodem mé náklonnosti ke hříchu, jestli
kvůli tomu mám větší náklonnost k agresivitě, pomlouvání, nepoctivosti, smilstvu, lenosti.
Pane, ty víš, kde je ten zdroj mé nevíry v tebe. Pane Ježíši, prosím tě, odřízni mě od toho
dědičného vlivu mých předků. Pane, já odpouštím svým rodičům i prarodičům a prosím tě,
přiveď je do nebe. Osvoboď mě od všech jejich negativních vlivů na mne. Prosím tě, Ježíši,
abys přišel do okamžiku mého početí. Pane, ty víš, jestli to byl okamžik lásky a jestli jsem
byl svými rodiči žádaný už od tohoto okamžiku. Pane, já vím, že ty jsi mě chtěl, že ty sis
přál mé narození. Pane, to ty jsi mě stvořil, a proto jsi mým otcem i matkou. Děkuji ti za
to. A teď tě, Pane Ježíši, prosím, abys položil svoji ruku i na těch devět měsíců mého těhotenství. Polož ruku na každý stres a šok, který maminka prožila. Pane, uzdrav mne z těch
zranění. Pane, je možné, že mě moji rodiče nechtěli, a proto tě prosím, abys položil ruku i na
toto zranění. Já vím, že ty jsi mě tehdy chtěl, že ty jsi mě zachránil a učinil, abych mohl žít.
Teď přijdi, Ježíši, do okamžiku mého narození. Ty víš, jaký to byl pro mě šok, když jsem se
musel z útulného prostředí maminky skrze úzké dveře dostat na svět. Pane Ježíši, já chci
odpustit svému otci i matce, jestliže z mého narození neměli radost. Pane, chci odpustit své
mamince, jestli vnitřně nepřijala své těhotenství. Pane Ježíši, požehnej mým rodičům. Já
vím, Pane, že jsi je stvořil stejně, jako jsi stvořil mě, a proto jim chci odpustit a mít je rád.
Pane, dej mi jistotu, že jsem milované dítě, očekávané a žádané dítě.
Dále je v modlitbě rozvinuto (uvedeno podrobně v této knížce), když prosím Ježíše, aby
přišel • do prvních pěti let mého života; • do intervalu pěti až patnácti let ; • od patnáctého
do pětadvacátého roku života ; • od pětadvacátého roku až doposud a uzdravil příslušná
zranění.
PB
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Čtení na pokračování
Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky
Pohádky – úvod
Kdo má rád pohádky, má rád jistě i jejich hrdiny,
např. Hurvínka. A kdo má rád Hurvínka, ten si za ním
zajde kamkoli. Třeba i na hřbitov. Nikoli proto, aby
si tam poležel (i to je možné, ale určité věci můžeme
nechat klidně na jindy), nýbrž postál. A ne na hřbitov
kterýkoli, nýbrž plzeňský. Právě tam, na plzeňském
Ústředním hřbitově, se může totiž s Hurvínkem setkat. Když se zastaví u hrobu Josefa Skupy, uvidí ho
tam klečícího se sepnutýma rukama na náhrobní desce svého duchovního otce. Hurvínek se tam za něj modlí.
Někdo, kdo na modlení moc nedá, může namítnout, že tam Hurvínek neklečí, ale jen
tak odpočívá na kolenou, a že se nemodlí, nýbrž tleská. Budiž, nechci se hádat. Někdo se
na hřbitově modlí, jiný si tam chodí zatleskat. Já si přece jen myslím to prvé.
Také si myslím, že ten, kdo viděl Hurvínka i na plzeňském hřbitově, ho pak má ještě
raději. Pochopí, že Hurvínek není jen ze dřeva. Začne více rozumět tajuplnému vztahu mezi
bytostmi pohádkovými a lidskými. Pochopí zkrátka smysl pohádek. A od pochopení smyslu
pohádek není už moc daleko k pochopení smyslu života.
Jak jsem potkal King Konga
Každého dne po obědě chodívám na krátkou procházku, jak mi to doporučil lékař. Mám
k němu velkou důvěru, protože má vysoké postavení (ordinuje v 7. patře) a nízkou úmrtnost pacientů. Při jedné takové pochůzce za zdravím mi náhle kdosi zkřížil cestu. Bylo to
velké zvíře. Bývá-li velké zvíře doprovázeno malým, například gorilou, je snadné ho blíže
určit. Toto však doprovázeno nebylo, a stalo se tak příčinou mého překvapení, velkého
jako ono samo.
Identifikoval jsem ho dodatečně, až když jsem se ve vzpomínkách vrátil do svých dětských let. Bývalo tenkrát k vidění v kině Illusion za dvě koruny. Jmenovalo se King Kong.
Nevěděl jsem, jakým způsobem se zde octl, ani proč. A ani jsem o tom nepřemýšlel. Zkřížil
mi totiž náhle cestu. V takovém případě je slušné ustoupit. A zkříží-li cestu velké zvíře, je
to nejen slušné, ale i nutné. Kromě toho je třeba to provést velmi rychle, a není tudíž čas
na přemýšlení (kdo by to udělal pomalu, neměl by už příležitost svou chybu napravit).
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Ustoupil jsem tedy spěšně o několik metrů stranou a s velkou zvědavostí očekával průběh událostí příštích. Vztyčený, asi tři metry vysoký King Kong kráčel důstojně hlavní
třídou města a budil všeobecnou pozornost. Mnozí lidé před ním houfně utíkali, jiní mu
tleskali a provolávali slávu a někteří se na něj chystali zpovzdálí střílet. To je ta největší
hloupost, kterou lze při setkání s velkým zvířetem provést. Vím to dobře, neboť jsem to za
svých dětských let viděl na plátně kina Illusion. Pálili tam tenkrát do King Konga ze všech
pozic a kalibrů, ale nadělali při tom víc škody než užitku.
Kdo střílí na velké zvíře, lehko zasáhne cíl, na který míří (je velký), ale těžko dosáhne
toho, o který usiluje (je malý). A ani tehdy, když je velké zvíře zastřeleno, neumírá. Má totiž
velmi početný dorost, rekrutující se převážně z řad unáhlených ostrostřelců. Proto radím
na velká zvířata nestřílet ani jim nedávat do cesty zátarasy, ale pokoj. Ona ho časem vrátí.
Tak to bylo i v případě King Konga, kterého jsem potkal na hlavní třídě našeho města.
Moudrý starosta ho nejprve z balkonu radnice krátce uvítal megafonem, pak mu udělil
čestné občanství a nakonec ho požádal, aby zase někdy přišel na návštěvu. Třeba za takových 8–10 let. Spokojený King Kong mu zamával pravicí, otočil se a důstojně kráčel hlavní
třídou města opačným směrem.
Teď už se ho lidé nebáli a neutíkali před ním. Někteří zpovzdálí dokonce říkali, že ten
povyk kvůli jedné malé opici, která možná byla i plyšová, ani nestál za to.
Sněhurka a 365 trpaslíků
Možná tomu nebudou věřit ani malé děti (což bývá u pohádek na pováženou), ale je
to tak. Byla jednou jedna Sněhurka a 365 trpaslíků. Kde se vzali a proč jich bylo takové
kvantum? To by bylo dlouhé vyprávění. Spokojme se prozatím s tím, že trpaslíci byli jako
děti, které někdo mít musí, když je jiný nechce. Samozřejmě že 365 dětí je poněkud vysoký
počet na jednu mámu, a to i takovou, která měla chladnou hlavu jako Sněhurka. Bylo to
podezřelé i úřadům. Jednoho dne za ní přišli, nenápadně se rozhlédli, zkontrolovali, jestli
teče v koupelně teplá voda, jestli nejsou v kredenci mravenci, a pak hned začali:
„Paní Trpaslíková, víte jaký je celostátní rodinný průměr počtu dětí? Nevíte – to jsme
si mohli myslet. 1,3! To koukáte, co? A víte, kolikrát vy ho převyšujete? 280krát! Nezdá se
vám, že to trochu přeháníte? Nám teda jo. Má vůbec každé z vašich dětí svůj vlastní pokoj?“
„Nemá,“ odpověděla popravdě Sněhurka.
„A máme to tady. Bez vlastního pokoje nemá dítě vlastní identitu, to doufám chápete?“
„Ne, to nechápu,“ řekla Sněhurka a začala se v ní navzdory její nátuře pomalu vařit krev.
„Vlastní pokoje sice nemají, ale jinak mají všeho dost.“
„Čeho například?“ chytli ji za slovo úředníci, „to by nás zajímalo.“
„Například svátků a narozenin. U nás se slaví víc než na vašem ministerstvu. Každej den
v průměru dvakrát. To koukáte, co?“
„Fakt?“ divili se úředníci.
„Fakt,“ zakývala hlavou Sněhurka, „ukážu vám dárky, které mám pro ně připravené.“
Nato otevřela lednici a postavila na stůl velký tác plný polárkových dortů.
„Můžete ochutnat, pánové, jako doma!“
„A nebudou se trpaslíci zlobit?“ zdráhali se úředníci.
„Ale kdepak, oni jsou toho přejedený. Vždyť jim je dávám celej rok.“
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Za malou chvíli nebyla po dortech ani památka.
„Jestli vám chutnalo, zůstaňte i na večeři,“ nabízela dobrosrdečná Sněhurka. „Bude
dobrá. Studená.“
„No, my už budeme muset jít,“ řekli honem úředníci, rozloučili se a od té doby jí dali
pokoj.
A jak vlastně Sněhurka s trpaslíkama žila? Naštěstí měla nejen chladnou hlavu, ale i vřelé srdce. Proto měla všechny trpaslíky stejně ráda. Ať byl někdo malý nebo ještě menší, ať
byl ve škole první nebo třistašedesátýpátý, nikomu nestranila. Každému dala všechno, co
potřeboval, a ještě mnohem víc. Především postýlku (kdo spí, nezlobí) a jméno. Postýlky
byly stejné, jména různá. S nimi si Sněhurka moc hlavu nelámala. Dala jim je jednoduše
podle dnů a svátků v kalendáři, jak tam ležely a běžely.
Pochopitelně, že s tolika trpaslíky to úplně snadné neměla. Byli to přece jenom kluci,
kteří občas zlobili a někdy se i prali. Například na přelomu roku se pravidelně porval Silvestr s Novým rokem. Apríl, místo toho, aby je uklidnil, si z toho dělal srandičky ještě za
čtvrt roku. Když jim uložila nějakou práci, také se do ní dvakrát nehrnuli. Vůbec nejhorší
to bylo s 1. májem, který pořád chodil s praporem a stávkoval. Aby toho nebylo málo, kvůli
Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi musela topit v kamnech ještě v květnu, jelikož jim byla
pořád zima. Ani na podzim a v zimě to nebylo o moc lepší. To zase měla o trpaslíky strach,
protože se furt někde toulali. Martin na koni, 2. listopad na hřbitově a Štěpán po koledě.
A co měla práce s vařením pro 365 hladových krků! Mikuláš a Štědrý den přinášeli
sice na přilepšenou často plný pytel pochoutek, ale co to bylo platné, když jim je 25. únor
znárodňoval.
Tak bychom mohli pokračovat dál a dál a vypočítávat, co všechno trpaslíci vyváděli
a Sněhurka trpělivě snášela. Není divu, že jednoho dne byla z toho všeho tak unavená, že
si lehla a spala jak zabitá až do druhého dne. Najednou byli trpaslíci hodní, hladili ji po
rukou a prosili:
„Sněhurko, probuď se! My víme, že býváš trochu chladnější, ale dneska se nám zdáš až
moc. Tak už vstaň, slibujeme ti, že už nebudeme zlobit.“
Nový rok přislíbil, že ustoupí o slepičí krok ve svém sporu se Silvestrem, Apríl se zapřísahal, že bude do konce života vážný a nezasměje se ani na vlastním pohřbu, zatímco 1.
máj vzal poprvé v životě do ruky lopatu a vykloubil si palec. Pankrác, Servác a Bonifác se
dušovali, že nebudou po Sněhurce vyžadovat, aby v květnu roztápěla kamna na víc než pětatřicet stupňů a 25. únor říkal něco o demokracii. Též ostatní trpaslíci Sněhurce svatosvatě
slíbili, že pro ni udělají vše, co jí na očích uvidí, jen když je konečně otevře.
Co jiného mohla chudák Sněhurka v takové situaci dělat? Nečekala na žádného prince,
otevřela své krásné modré oči, usmála se na trpaslíky a povídá:
„Vy moji malí klucí půlmetroví, je to s váma fuška, ale stejně vás mám ráda.“
„Však my víme, Sněhurko, vždyť my tebe taky,“ odpověděli trpaslíci. „Ode dneška ti
budeme pomáhat, abys nebyla na všechno sama. Než se do toho ale dáme, vstaň a udělej
nám 365 snídaní, ať se na to trochu posilníme!“
Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří 2007
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Vypravili jsme se
do Nicova
Nedaleko obce Zdíkov, kde žiji, směrem na Kašperské Hory se nachází malá šumavská
obec Nicov, ležící pod vrchem nazvaným Královský kámen, kam jsem se tentokráte vypravila. Nejsem zde poprvé, zúčastňuji se mnoha akcí obce. Nicov je vesnička malá, ale
opředená bohatou historií. Pokusím se vám ji přiblížit. Poznatky historie jsem čerpala ze
staré kroniky.
Nicov a osady kolem byly založeny osídlenci přivolanými to těchto míst knížetem Břetislavem v době, kdy se psaly roky 1037-1055, a to hlavně po vtrhnutí německého císaře
Jindřicha III. v roce 1041 do Čech. Při druhém vpádu bylo německé vojsko převedeno
hraničními hvozdy. Údajně je převedl poustevník Vintíř, k jehož poctě Němci vystavěli
kapli v Dobré vodě.
Kníže Břetislav na obranu země a hraničních hvozdů osídlil celou jihozápadní hranici
země. Kolem Domažlic to byli Psohlavci a na jih od všech pak hájili zemskou hranici přímí
poddaní krále. Tak vznikl tedy název Králováci. Ti hájili královský hvozd. Žili na rozlehlých
rychtách. Podléhali králi, ale jinak byli svobodní.
Ve 13. stol. byl vystavěn kostel. Podle slohu byli osídlenci zřejmě protestanti.
Osada Nicov spolu s ostatními osadami byla v roce 1584 prodána císařem Rudolfem II.
za 4450 kop českých grošů svobodnému královskému městu Kašperské Hory. Kašperskohorští přímí katolíci tak donutili nicovské protestanty, buď aby se vzdali víry svých otců,
anebo opustili své domovy. Tak se tedy stávalo, že majetnější i poddanější se zřekli víry,
nebo raději opustili svůj majetek.
Jejich majetek tak dostali Němci a z tohoto důvodu se ze slovanského Nicova stala obec
německá. V obci žili lidé jak národnosti české, tak německé. Sňatky pak došlo k promíchání
a žili zde celkem ve shodě. Docházelo také k výměnám, české děti byly posílány do německých rodin sloužit, aby se naučily jejich jazyku. Lidé z této osady také jezdívali za prací do
ciziny. Škola v Nicově byla původně česko-německá.
Významným datem pro obec je 6. – 7. květen 1945, den osvobození americkou armádou.
V červnu 1945 byl podepsán dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení majetku. V roce
1945 krom starousedlíků Čechů, Němci z Nicova nuceně odchází. V srpnu v roce 1945 byl
majetek po Němcích na základě dekretů slavnostně
v Kašperských Horách předán novým osídlencům,
emigrantům z Rumunska do vlastnictví. Týkalo se
to především rodiny Šabaty, Podsklana, Josefíků
a Valíšků. Někteří z rodin zde žijí doposud. Pro děti
osídlenců byla otevřena v březnu 1946 česká škola.
Na živnosti byli dosazeni národní správci.
Němci odcházeli z Nicova v pěti etapách. Po odchodu německého faráře byly od 15. 9. 1946 první
české bohoslužby konány každou neděli. Vykonával
je farář ze Stach s kostelníkem a varhaníkem.
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Zjara 1951 byla započata stavba kravína z materiálu budov, které se zbouraly. Tím došlo k vylepšení vzhledu vesničky. Mnoho lidí zde tedy našlo
práci. Tolik ve zkratce k historii.
Obec Nicov je malá, samostatná, ve které žije
v současnosti 81 obyvatel. Jsou zde postaveny
zcela nové domy. Takže osada Nicov nezanikla, ale
naopak se rozrůstá. V obci se nachází několik historických památek. Kostel sv. Martina, patřící mezi
nejstarší kostely, založen v roce 1220. Byl několikráte přestavován. V dnešní době patří mezi nejvýše položené románské stavby. Tvoří dominantu
obce. Jsou zde vykonávány bohoslužby při posvícení, poutních oslavách sv. Martina a sv.
Prokopa.
Dále mezi památky patří raritní kříž nazvaný Kohoutí. Je zajímavou památkou lidového
umění. Svůj název dostal podle opeřence kohouta, jenž zakokrhal poté, co apoštol Petr 3x
zapřel Krista. Hodiny ukazují 3. hodinu, kdy Kristus skonal. Kříž v dnešní podobě je kopií
z roku 2005. V roce 2015 se našla parta dobrých lidí, mezi nimi Šumavští Králováci, kteří
okolí upravili. Turisté se mohou kochat z těchto míst krásou Šumavy, odkrývá se jim panoramatický výhled v létě na rozkvetlé lučiny, v zimě na krásně zasněžené lesy.
Dne 5. července 2014 se konala v Nicově slavnostní mše svatá, které předcházelo požehnání nové mříže při vstupu do kostela, která umožňuje větrání, a tím i zamezení pronikání vlhkosti do vnitřku. Mříž vytvořil umělecký kovář Jan Helíšek ze Strašína. Na mříži
je monogram VK. Jsou to iniciály sponzora Vojtěcha Kocourka z Brna, též Šumavského
Králováka. O požehnání a slavnostní otevření klíčem, který má k dispozici jen několik
významných lidí obce, se postaral P. Michal Pulec, který zde v této době působil.
Dílem, kterým se mohou Šumavští Králováci pochlubit, je nový křížek kousek za Nicovem. Práce na něm trvala téměř dva měsíce. 4. července 2015 byl P. Vavřincem Skýpalou
požehnán. Křížek je vzácný, na jeho přední straně je vykována soví hlava. Snad jako symbol,
který měl osadu Nicov chránit od všeho zlého. I kamenická práce na podstavci má svůj
pradávný rukopis kameníka z Kvildy. Jsou na něm vytesána kolem dokola srdíčka.
Šumavskou obec zdobí ještě jiné křížky. Například jeden ihned na pokraji obce, dále
pak uprostřed lesů ve Studenci. V loňském roce byl požehnán v části Nicova na Malém
Králováku nový křížek, na němž se podílela rodina pana Švece z Plzně, také nového člena.
V těchto místech byla panem Šaškem, místním obyvatelem
Nicova, vytvořena krásná oáza klidu se studánkou, jejíž voda
osvěží mnohého poutníka. Obě díla byla požehnána P. Jaromírem Stehlíkem za velké účasti lidí místních i z okolí.
Do rodné obce Nicov se rádi vracejí i němečtí rodáci, kteří
jsou účastníky různých akcí. Šumavská vesnička Nicov je rozlohou malá, ale krásná. V létě i v zimě je zastavením pro mnohé
turisty. Přeji jí, ať vzkvétá a všem obyvatelům v ní žijícím se
krásně žije a daří.
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Sonáta šumavské zimy
Cestičky šumavské sněhem jsou zasypané.
Bílé a tiché, klidně spí.
Šumavskou přírodu přikryla sněhová peřina,
snad aby lesu nebyla zima.
Chodníčky jelenů a srnčí zvěře jsou široké,
ušlapané.
Kam asi vedou? Snad ke krmelci
k bohaté hostině.
Okolí krajiny pozoruji, jak vločky sněhu tančí
a dovádí. I jinovatka se přičinila a stromy
jak o vánocích nazdobila.
Šumavské vesničky jsou perlou krajiny.
Sníh je zasypal, krajinu rozzářil,
kapličky a křížky kolem cest
šumavskou idylu dotváří.
Krásný je pohled do kraje, i když severák fičí.
Břízky pod sněhem k zemi se uklání, jako by
hold krásné Šumavě dávaly.
Šumavská Královačka M. Hojdekrová
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40

