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(2 Kor 4,16-18) 
Již několik let po sobě vám na této strán-

ce předkládáme krátká zamyšlení z pera P. 
Dominika Josefa Doubravy O. Praem. Ten-
tokrát je však na nás, abychom my vzpomněli 
na něj a vyprosili mu službu u oltáře nebeského. 

Tělo odešlo, dílo však zůstává, a tak se i nadále budeme moci na stránkách Jana 
Prachatického setkávat s jeho krátkými, ale vševypovídajícími zamyšleními.

P. Dominik josef Doubrava, o.Praem.

se  narodil  7. prosince 1945 v Brodu u Nechvalic. Po maturitě a absolvování 
vojenské služby vystudoval v letech 1967-72 Cyrilometodějskou bohoslovec-
kou fakultu v Litoměřicích. Během studií vstoupil tajně do premonstrátského 
řádu a před jáhenským svěcením složil v Praze na Strahově slavné sliby. Na 
kněze byl vysvěcen 24. června 1972 v Praze. Působil pak jako kaplan v Dam-
bořicích (1972), v Břeclavi (1973–75) a v Jihlavě (1975–76). V letech 1976 až 
90 spravoval farnost v Rožné nad Pernštejnem a následně v Brně-Židenicích 
(1990–91). Od roku 1991 se na deset let ujal správy jihlavské farnosti u sv. 
Jakuba a v letech 2001–2009 stál v čele farnosti a poutního místa na Svatém 
Kopečku u Olomouce.

Svou aktivní službu zakončil péčí o farnost Lhenice (2009–15). Chodíval 
rád meditovat do lesa, miloval filozofii a vydával brožované mozaiky moudros-
ti a zkušenosti. Poslední roky života zápasil se zdravotními obtížemi a strávil 
je v kněžských domovech v Českých Budějovicích-Suchém Vrbném a ve Veselí 
nad Lužnicí. Zemřel ve středu 23. ledna 2019 ve věku 73 let v 50. roce svého 
řeholního a 47. roce kněžského života.
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zastavil jsem se tuhle u zná-
mých na kafe. Neměli zrovna 
dobrý den, a tak byli rádi, že se se 
svými trablemi mohou někomu 
svěřit. Na parkovišti před obcho-

dem jim odřeli auto, rozbila se jim varná konvice, 
a  tak jsme vodu na kávu museli hřát na sporáku. 
Navíc jim utekl pes a  naháněli ho celé odpoledne. 
A ten sníh, co v noci napadl. Nemohli se od chalupy 
dostat k  hlavní cestě a  on přišel o  půl hodinu déle 
do práce. Prostě neštěstí nechodí po horách, ale po 
lidech a také nikdy nechodí samo. Však ta úsloví dob-
ře znáte. No každý z nás by bez velkého přemýšlení 
vychrlil nejméně tucet jobovek, které se na něj sesy-
paly během posledních dní. Jak jsme tak probírali tu 
mizérii a  stěžovali si na všechno možné, přicupital 
k nám jejich ani ne dvouletý syn. Odpoledne prý řekl 
první větu. Shluk tří slov, která dobře rozluštili snad 
jen rodiče. „Haftamneny“, čímž i on komentoval ne-
dovolené opuštění dvorku jejich psem. Když jsme se 
k tomu štěkajícímu útěkáři pak ještě vrátili, vyprávěli 
mi jen tak mimoděk, že se při následném pročesávání 
vesnice i okolního lesa seznámili s fajn manželským 
párem s  o  něco staršími dětmi, jako mají oni, a  na 
zítřek je pozvali na návštěvu. Prý mají po dětech ně-
jaké nepotřebné oblečení, tak jim ho přinesou. No 
postupně jsem se pak dozvídal, že jemu na začátku 
roku o deset procent zvedli plat, zvýšila se mateřská 
a od podzimka u nich nikdo nemarodil. To jen tak na 
okraj. Když jsem pak večer přišel domů, nešel proud. 
Žádný div, však se pod tím množstvím mokrého sně-
hu stromy lámou jak sirky. Ale tekla voda, měl jsem 
čím topit, a tak jsem si dal horkou sprchu, uvelebil se 
v křesle, zapálil dýmku a otevřel láhev portského, co 
jsem dostal k vánocům. Poslouchal jsem praskání ka-
men a vzpomněl jsem si na nedělní kázání v kostele. 
O tom, jak máme šířit radostnou zvěst. My, kteří se 
nedokážeme radovat snad již vůbec z ničeho.

JP
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ne  3. 3. 8. neděle v mezidobí, mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne

Po  4. 3. Nezávazná památka sv. Kazimíra, L. b.: bílá
st  6. 3. Popeleční středa – den přísného postu. Mše: po homilii svěcení popela, pre-

face 3. nebo 4. postní, na konci mše modlitba nad lidem. L. b.: fialová. Druhý 
díl breviáře, žaltář 4. týdne

ne 10. 3. 1. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová. Žaltář 1. týdne

ne 17. 3. 2. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová. Žaltář 2. týdne

Út 19. 3. slavnost sv. joseFa, snoubence Panny marie – doporučený svátek. 
Mše: Gloria, krédo, preface o sv. Josefu. L. b.: bílá

ne 24. 3. 3. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní, na konci mše mod-
litba nad lidem. L. b.: fialová. Žaltář 3. týdne

Po 25. 3. slavnost zvěstování Páně. Mše: Gloria, Krédo (při slovech: „Skrze 
Ducha sv. … stal se člověkem“ se klečí), preface vlastní. L. b.: bílá

ne 31. 3. 4. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní, na konci mše mod-
litba nad lidem. L. b.: fialová. Žaltář 4. týdne

ne  7. 4. 5. neděle postní. Mše: Krédo, preface 1. nebo 2. postní, na konci mše mod-
litba nad lidem. L. b.: fialová. Žaltář 1. Týdne

sv. Kazimír – 4. 3.
Narodil se v  Krakově 5. 10. 

1458 jako syn polského a  litev-
ského krále Kazimíra IV. a  Alž-
běty Habsburské. Byl třetí ze 13 
dětí. Královna považovala za nej-
důležitější vést děti ke zbožnosti 
a  k  osvojení správného pořadí 
hodnot. Kazimír byl odmalička 
tiché, laskavé i  vážnější povahy. 
Když mu bylo necelých 13 let, byl 
jeho nejstarší bratr Vladislav na 
Kutnohorském sněmu jednohlas-

ně zvolen králem českým a 16. června volbu přijal. V témže roce (1471) v Uhrách dozrálo 
spiknutí nespokojené šlechty proti králi Matyáši Korvínovi a polský král byl požádán, aby 
mladého Kazimíra dal Uhrům za krále. Kazimír z Krakova vyjel 2. října se svým vojskem 
a po měsíci stanul u Hátváru, poblíž Budína. Matyáš stáhl své vojsko a rozdvojil své protiv-
níky tak, že ke Kazimírovu vojsku se po jeho vjezdu do Uher nikdo nepřidával. Třináctiletý 

Z liturgického kalendáře
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Kazimír uvážil, že by v  rozhodném boji mohlo téci 
moc krve, a odtáhl proto k Nitře. Tam nechal hlav-
ní posádku a s částí vojska se nejkratší cestou vrátil 
domů. Rodičům řekl, že nechce žádnou korunu, která 
by byla zbarvená krví poddaných a že se chce radě-
ji namáhat o korunu křesťanských ctností. Otec byl 
velmi nespokojen, že jeho plány v  Uhrách nevyšly, 
a Kazimír se proto odebral na vzdálený hrad, kde se 
oddal zbožnému životu a zvažoval svoji budoucnost. 
Pohrdal přepychem a  začal žít asketicky. Spával na 
zemi, nosil hrubý kající oděv a  různě se postil. Již 
před otevřením kostela bylo možné jej někdy vidět 
klečet u vchodu. Čím více se modlil a účastnil boho-
služeb, tím více toužil žít jen pro Ježíše a jeho Matku, 
k níž choval velkou úctu a lásku.

Také se rozhodl, že se neožení a složil slib panické 
čistoty. Nesmírně si vážil Nejsvětější svátosti a  rád 
rozjímal o Ježíšově utrpení. Čistotu pokládal za nej-
krásnější ctnost a radoval se ze svého slibu. Marně 
se otec snažil hovořit o tom, že by sňatkem prospěl 
královské rodině, a lékaři mu zase předstírali, že by si manželstvím prodloužil život.

Kazimír byl v řeči rozvážný a varoval se zbytečných slov. Ve vznešené společnosti se 
pohyboval důstojně. Svou moudrostí pomáhal otci vládnout a sdílel jeho vladařské sta-
rosti. Ujímal se poddaných a utiskovaným dopomáhal ke spravedlnosti. Na námitky, že se 
nesluší, aby se princ tak snižoval k prostému lidu, měl odpověď, že „Kristus, Syn Boží, král 
všech králů sestoupil z trůnu nebes a stal se chudým, aby nás obohatil. Slovem i životem nás 
Spasitel poučil, že kdo slouží chudým, slouží jemu samému.“ Proto Kazimír chudé miloval 
jako otec a rád jim sloužil. Při vší svatosti byl vždy velmi pokorným kajícníkem.

Často býval nemocen a při poslední vysoké horečce zemřel na tuberkulózu v Grodnu, 
v Litvě, ve věku 25 let.

Po 120 letech byl jeho hrob ve Vilně otevřen, jeho tělo bylo neporušené a na jeho prsou 
ležel zachovalý a rukou psaný chvalozpěv o Panně Marii.

Podle webu catholica.cz P. Karel Falář

velikonoční dílna 
pro děti i dospělé 
v Prachaticích
Farní sál úterý 19. 3. a čtvrtek 11. 4. 
od 15.00h do cca 18.00h.
Vyfouklá vajíčka s sebou. LH
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Slovo vikáře

biřmování
Po zamýšlení se nad svátostí křtu v minulém čísle bych se tento-
krát rád věnoval svátosti biřmování. Důvodem je především to, že 

jsme před několika týdny zahájili přípravu na přijetí této svátosti 
v Prachaticích.

Český název svátosti vychází z latinského confirmatio – po-
sílení. Ten, kdo svátost přijímá, je posílen Duchem svatým, aby 
dokázal překonávat vše obtížné, co život přináší, a dokázal být 
přesvědčivým hlasatelem evangelia slovem i činem.

V některých zemích převládá praxe udělovat biřmování již na 
závěr docházky na základní školu. Takto to bývá například v Ra-

kousku a také v převážně katolických oblastech Německa. U nás, ale 
i v dalších zemích, se doporučuje svátost přijímat až trochu později, nejčastěji okolo 18 let 
věku. Oba přístupy mají své opodstatnění. V prvním případě se zdůrazňuje vybavenost 
Duchem svatým pro výraznou životní změnu těch, kteří nastupují na střední školy a in-
ternáty. V případě druhém se více akcentuje prvek osobního rozhodnutí se pro život z víry, 
pro následování Ježíše Krista a pro aktivní život v církvi. 

O biřmování pak hovoříme jako o svátosti křesťanské dospělosti. Velká většina těch, 
kteří se rozhodují pro přijetí této svátosti, přijala křest a stala se křesťany v dětském věku. 
V době dospívání či mladé dospělosti je pak potřeba přijmout vztah víry za svůj a osobně se 
pro něj rozhodnout. Zároveň jde o rozhodnutí pro svou víru v Krista i něco vytrpět, pokud 
to bude potřeba. To se naznačuje symbolickým pohlavkem, který může udělovatel svátosti 
tomu, kdo ji přijímá, udělit.

Především je však svátost biřmování zpečetěním působení Ducha svatého v pokřtěném 
člověku. Předcházející přijetí svátosti křtu je samozřejmě bezpodmínečnou podmínkou 
přijetí dalších svátostí, tedy i biřmování. Už od křtu Duch svatý v duši člověka působí, ale 
v biřmování dochází k již zmíněnému posílení a zpečetění jeho přítomnosti a působení.

Svátost biřmování uděluje většinou biskup. Ten však může pověřit udělováním této 
svátosti i kněze. To bývá především tehdy, kdy je křtěn dospělý člověk. V takovém případě 
se doporučuje, aby byly uděleny při jednom obřadu hned tři svátosti, které nazýváme ini-
ciačními. Jedná se o křest, biřmování a svaté přijímání, tedy svátost eucharistie. Aby tato 
jednota svátostí, kterými se stáváme „zasvěcenými“, byla dodržena, uděluje i biřmování 
kněz, kterému však k tomu musí biskup udělit dovolení. Toto dovolení musí mít kněz už 
pro samotné udělování křtu dospělého, protože v  takovém případě je i  křest vyhrazen 
biskupovi.

Kněz může biřmování udělit také v situaci, kdy duchovně zaopatřuje člověka v nebez-
pečí smrti. V takovém případě samozřejmě dovolení biskupa nepotřebuje.

Udělování svátosti biřmování probíhá za běžných okolností při mši svaté. Biskup se 
nad biřmovanci modlí patřičnou modlitbu a pak každému z biřmovanců maže posvátným 
olejem křižmem čelo a říká při tom: „(Jméno biřmovance), přijmi pečeť daru Ducha sva-
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tého.“ Od tohoto okamžiku je biřmovanec pod zvláštní ochranou a posilou pečeti Ducha 
svatého.

Biřmovanec si během přípravy na přijetí svátosti vybere biřmovací jméno. Mělo by to 
být jméno nějakého světce, kterého má biřmovanec v oblibě. Tento biřmovací patron ho 
pak bude provázet jeho životem. Průvodcem a rádcem má být biřmovanci také jeho biř-
movací kmotr.

Zmínil jsem, že biřmování je určeno především pro dospívající a mladé dospělé. Pokud 
však tuto svátost nepřijal někdo již starší, není vůbec na překážku, aby ji přijal v jakémkoli 
věku. Osobně jsem na biřmování připravoval řadu lidí středního věku i několik seniorů. 
Biřmování je jako každá svátost Boží dar a nabídka, kterou bychom neměli odmítat.

Na přijetí této svátosti se nyní v Prachaticích připravuje dvacet lidí různého věku z měs-
ta i okolí. Vlastní udělování svátosti se bude konat v říjnu letošního roku. Přesný termín 
ještě není stanovený a závisí na možnostech našich biskupů.

Jistě budeme naše biřmovance provázet svou modlitbou, aby se na přijetí svátosti co 
nejlépe připravili a aby příprava a především samotné biřmování pro ně bylo co nejpro-
spěšnější.

P. Petr

Prázdninové setkání dětí a mládeže

Také v letošním roce přichází DEMDAAL z.s. ve spo-
lupráci s Římskokatolickou farností Prachatice, Netoli-
ce a Strunkovice nad Blanicí s nabídkou letního setkání 
pro děti od ukončené 1. třídy a mládež do 18 let. Všech-
ny podrobnosti naleznete na www.demdaal.cz.

Letošní téma zní „Amazonky a  vlaštovky“, místo 
konání už tradičně v  Rekreačním středisku Eustach 
uprostřed hlubokých lesů poblíž Kamenice nad Lipou, 
ubytování v chatkách či podsadových stanech. termín 
28. 7. – 7. 8. 2019. 

Přihlášky lze získat na webu, u katechetů, kněží nebo 
v prachatické farní kanceláři.
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Svátost smíření

5. přikázání: nezabiješ
Toto přikázání je formulováno stručně a jasně, stejně jako obě další. Všechna společně 

chrání základní statky člověka: život, manželství a majetek bližního. Pravděpodobně byla 
spolu spjata již před zařazením do Desatera. Proroci je často uvádějí společně, i když v jiném 
pořadí (srv. např. Oz 4,2; Jer 7,9).

Pátým přikázáním se v Izraeli nezakazuje každé zabití. Hebrejské slovo rasah, zde po-
užité, se neužívá ani pro zabití zvířat, ani pro neúmyslné zabití, ani pro trest smrti, ani 
pro trest, který určí člověku Bůh. Právě tak se nevztahuje na zabití ve válce nebo v boji 
s příslušníky jiných národů. I když byl život považován za posvátný, Izraelité věděli, že Bůh 
jim dává právo odsoudit za určité zločiny pachatele k smrti a ve svaté válce vyhladit nepřá-
tele. Tyto druhy zabití byly ve Starém zákoně se samozřejmostí považovány za dovolené. 
Přikázání Nezabiješ se vztahuje na svévolné prolévání krve. Má zabránit nezkrotné krevní 
mstě, s níž se i dnes ještě setkáváme. Svévolnému úsudku mstitele se odnímá právo nejen 
na krevní mstu, ale i na každý jiný násilný čin, z něhož by podle okolností mohla nastat 
smrt: „Kdo uhodí člověka tak, že zemře, bude usmrcen.“ (Ex 21,12). Původně postihovalo 
zabití svobodného, plnoprávného izraelského občana. Brzy však bylo rozšířeno na ochranu 
každého člověka: „Kdo prolije lidskou krev, také jeho krev bude prolita.“ (Gn 9,6). Krev se 
považovala za nositelku života. A život je darem a vlastnictvím Boha, stvořitele člověka. 
Bůh je původcem a udržovatelem lidského života; proto je všechen život chráněn.

Život se ovšem nechápe jen biologicky, ale v celém svém lidském a společenském rozmě-
ru. Ochrana života znamená zároveň ochranu cti a ochranu existenční základny člověka. 
Avšak ochrana nenarozeného života, ani otázka, zda si někdo sám smí přát smrt nebo si ji 
sám způsobit, se tímto zákazem původně neřešila. Prosba o zabití nebo zabití sebe nedo-
chází ve Starém zákoně zvláštního odsouzení, jak je vidět třeba na případu Abimelecha (Sd 
9,54), Samsona (Sd 16,23-30) a Saula (1Sam 31,4nn).

Nejstarší izraelské právo ještě znalo legitimní zabití jedince a ponechávalo v platnosti 
zásadu krevní msty a přímé odplaty: „Život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, 
nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, zranění za zranění.“ (Ex 21,23n). Ale 
později se zakazuje každé svévolné zabití, které není vymezeno zákonem; je chráněn nejen 
život jedince, ale i život rodu a národa. Projevuje se vzrůstající tendence ochrany lidského 
života. V duchu této tendence je dnes třeba zahrnout do náplně tohoto přikázání i otázku 
zabití nenarozeného života, zabití sebe a eutanazie. 

Klasická teologie zdůvodňovala zákaz zabití sebe či zabití nevinného člověka tím, že 
jedině Bůh je stvořitel a pán všeho života, a tedy i pán nad lidskou smrtí. Člověk nemá 
právo disponovat svým životem ani životem druhých – ledaže by druhý těžkým proviněním 
(např. vraždou) své právo na život ztratil. Dnes je třeba toto tvrzení upřesnit. Z toho, že je 
člověk stvořen, vyplývá, že vděčí za svou existenci nejen rodičům, ale nakonec Bohu; má 
žít svůj život v poslušnosti Boží vůle. Bůh dává člověku jisté právo nad životem – ale jen 
jak to odpovídá jeho vůli. 

Podle křesťanského chápání nemá pozemský život hodnotu absolutní, ale jen relativ-
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ní; přesto je něčím základním, a proto ho musí společnost 
náležitě chránit. Pro jednotlivce z toho vyplývá povinnost 
udržovat ho tak dlouho, dokud může být prožíván jako 
opravdu lidský. Lze-li konstatovat jen životní pochody, mě-
řitelné biologicky, ale duševní život už nenávratně vyhasl, 
nemá smysl s pomocí přístrojů takové vegetování úporně 
prodlužovat. V tom případě se už nedá mluvit o povinnosti 
lékaře udržovat život „až do posledního dechu“. Lidské umírání lze dnes na základě pokro-
ku medicíny prodlužovat zcela nelidským způsobem. Prodlužuje-li se uměle jen biologický 
život bez jakékoli duševní aktivity, je možno odpovědně ukončit takové udržování života 
a ponechat přírodě volný průběh. Zde začíná „právo člověka na vlastní smrt“. (R. M. Rilke).

Na druhou stranu by se nemělo lehkomyslně mluvit o  nesmyslné existenci. Může-li 
pacient mluvit se svými blízkými a vnímat obětavé a láskyplné ošetřování, může mu to 
ještě dát pocit bezpečí a péče, a to dává takové existenci smysl. Chápe-li se pod pojmem 
„eutanazie“ přímé aktivní zabití těžce nemocného člověka, nemůže být nikdy mravně dovo-
lena. Lze ale odpovědně ukončit další ošetřování (= pasivní eutanazie), odpovídá-li to vůli 
pacienta a bylo-li by jen nesmyslným prodlužováním procesu umírání. Smrtelně nemocný 
však má nárok na pomoc v umírání; to znamená, že se mu – pokud možno – nezatajuje 
vážnost situace a že se mu poskytuje během posledního úseku jeho pozemského života 
taktní lidská pomoc a láska. 

Každý život je Božím darem – to platí i o životě v mateřském lůně před jeho narozením. 
V řadě zemí je přerušení těhotenství zákonem povoleno, takže není trestné; to však není 
omluvou pro mravní odpovědnost člověka. Naopak: čím méně chrání společnost nenaro-
zený život trestněprávními sankcemi, tím víc je věcí jednotlivce, aby se správně rozhodoval 
a sám nesl odpovědnost za jeho ochranu. Mohou sice nastat konfliktní situace, v nichž i při 
největší svědomitosti jednoduché řešení není možné; přesto je nutno z mravních důvodů 
úmyslné přerušení těhotenství odmítnout. Jen v nejkrajnějším případě – když stojí život 
proti životu – budou se lékaři svědomitě snažit zachránit aspoň jeden život; častěji spíše 
život matky.

Nemělo by se tolik spoléhat na trestněprávní nebo hmotné pobídky. Důležitější je, aby 
lidé v civilizovaném světě spatřovali v dětech vysoké životní hodnoty. 

Podněty k výchově svědomí:
Neohrožuji zdraví a život svůj i svého okolí (např. nezdravou životosprávou, bezohled-

ností při řízení vozidla, alkoholem za volantem, apod.)? 
Nepodporuji ve svém pracovním a životním prostředí náruživost (nadměrné kouření, 

pití alkoholu, užívání drog, apod.) tichým souhlasem či přímou účastí?
Poskytujeme v  naší rodině příbuzným a  přátelům pomoc, kterou potřebují ve stáří 

a v nemoci?
Všímáme si těžce nemocných a posilujeme je v jejich opuštěnosti? Těšíme je a jsme jim 

nablízku? 
Snažíme se konkrétní pomocí a povzbuzením chránit nenarozený život? 

P. Pavel Liška
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Svědectví radosti

bůh a jeho smysl pro humor
Chci se s  vámi podělit o  svůj zážitek ze Světových dnů 

mládeže v Panamě, o zážitek jistě asi ničím moc zajímavý, 
ale přesto v mém životě důležitý, hodně silný a naplněný ne-
popsatelnou radostí. 

Ještě na začátek bych chtěla moc poděkovat lidem, bez 
kterých by se tento silný moment asi neuskutečnil, a to těm, 
kteří mě jak hmotně, tak duchovně podpořili. Všem vám pa-
tří mé velké díky, jsem vám moc vděčná.

Celý program Světových dnů mlá-
deže se dělil do dvou částí – předpro-
gramu a hlavního programu. Součástí 
předprogramu bylo poznání zdejší spo-
lečnosti, kultury a cestování po okolí. 
Bydleli jsme ve městě Buena Vista, far-
nosti Pražského Jezulátka, v rodinách. 
Zdejší lidé nás přivítali s  otevřenou 
náručí a přijali nás skoro jako vlastní. 
Během hlavního programu jsme bydle-
li ve městě San Josue. Hlavní program 
byl soustředěn do hlavního města Pa-
namy, Ciudad de Panama, kde se ode-
hrávaly veškeré koncerty, workshopy, 
přednášky, mše, adorace, ale hlavně 
setkání s papežem Františkem.

Po prvním týdnu jsem si říkala, že už to ani nemůže být lepší, byla jsem naplněná skvě-
lými zážitky a obklopena super lidmi, se kterými jsem mohla sdílet to, co je pro mě v živo-

tě nejdůležitější, svou víru. I  když mi 
každým dnem ubývalo sil, cítila jsem 
v sobě neustálý pocit radosti, energie 
a  zapálenosti. Doufám, že znáte ten 
pocit, kdy máte tak velkou radost, že 
byste to chtěli vyzpívat do světa, i když 
zpívat neumíte, a chtěli byste každého 
obejmout, protože je ve vás tolik ener-
gie a  radosti, že si ji pro sebe prostě 
nechat nemůžete, a  chtěli byste tan-
čit, protože prostě chcete. Tak jsem se 
cítila celých čtrnáct dní. Bezstarostně 
a radostně. 
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Hlavní příběh, který vám chci ale odvyprávět, 
se stal až v sobotu při závěrečné vigilii. Společ-
ně s dalšími asi náhodně vybranými jedinci jsem 
dostala lístek do VIP sektoru blízko k  podiu. 
Když začala adorace, všichni se pomalu ztišili. 
Já jsem se nějak dlouho nemohla začít soustře-
dit, pořád jsem myšlenkami odbíhala jinam a ne-
mohla jsem se vyrovnat s tím, že už bude konec, 
a říkala jsem si: Pane Bože, teď bych strašně po-
třebovala, aby na mě někdo myslel. Vtom mi při-
šla zpráva z domova: „Myslím a modlím se za tebe, 
co to jde.“ Koukala jsem jako blázen, tak rychlou 
reakci jsem od Boha v životě nečekala. Nicmé-

ně mi to udělalo obrovskou ra-
dost a byla jsem tomu člověku 
nesmírně vděčná. Začala jsem 
se modlit a  užívat si tu nád-
hernou atmosféru při adoraci. 
Když už se pomalu chýlila ke 
konci a mě znovu políval pocit 
radosti, říkala jsem si: Bože, teď 
bych strašně moc potřebovala, 
abys mě obejmul. A jelikož si asi 
Bůh řekl, že ten den bude mít 
velký smysl pro humor, čekalo 
mě milé překvapení. Znenadá-
ní se ke mně otočil kamarád 
a bez jakýchkoliv slov mě objal. 

Nakonec mi ještě řekl: „Děkuji za úžasně prožitou 
a sdílenou modlitbu.“ Nevím, jestli vám už tohle ně-
kdy někdo řekl osobně, mně tedy ne. Vůbec jsem 
nevěděla, co mám říct nebo dělat, jestli se mám víc 
smát, nebo plakat radostí, byla jsem prostě šťastná 
a naplněná Boží přítomností. 

Při jedné katechezi, kterou měl náš biskup Pavel 
Posád, řekl, že to, že jsme přijeli do Panamy, není 
jen tak nějaká náhoda, jsme tu, protože si nás sem 
Bůh povolal a má tu s námi určitý plán. Boží plán 
pro mě byl naprosto Boží. Jet do Panamy, poznat 
super lidi, dostat VIP lístek k podiu, a to všechno 
jenom proto, abych se s Bohem mohla zase znovu 
setkat.

Ludmila Turková
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Hřbitov

vimperk
Vimperský hřbitov, tedy 

ten nový, slouží od roku 1901. 
Vyměřil jej městský stavitel 
Franz Tick a  právě on byl jed-
ním z prvních zde pohřbených. 
Jeho hrob nese číslo dvě. A když 
už jsme tu, můžeme se zastavit 
u  hrobu číslo 1. Je zde pocho-
ván malý Ernsti Čakrt. Zemřel 
v pěti letech v roce 1906, a přes-
tože jde o hrob velice skromný, 
jeho dědeček byl zřejmě nejslavnější Vimperák – Johann Steinbrener, o kterém bude řeč 
níže. Dominantou hřbitova je pseudogotický kostelík nejsvětějšího srdce Páně z roku 1912 
a lehce přehlédnutelný, ale pro zdejší kraj nezvyklý, je velký dřevěný kříž věnovaný obětem 
války, nejenom té první, ale především těm z té druhé. Tedy vesměs poraženým.

Slavných a zajímavých osobností je zde mnoho. Třeba vimperský lesmistr Josef John. 
Význačný český lesnický odborník v  systematizaci lesů a  iniciátor vyhlášení boubínské 
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rezervace. Jenže když se podí-
váte na náhrobek, něco tu ale 
nehraje. Zemřel totiž třicet let 
před zřízením hřbitova. Jak je 
to možné, vám nepovím. 

I přestože byly některé hro-
by, zvláště německé, po  roce 
1945 poškozeny či dokonce 
zničeny, je dodnes na první 
pohled vidět, že Vimperk byl 
hospodářsky silným městem. 
Třeba Johann Steinbrener. 
Narodil se v roce 1835 a v roce 
1855 začal tisknout na ručním 
lisu. A v roce 1875 se pustil do 
svých kalendářů. Tedy příští 
rok je ve Vimperku co slavit. 
Když si v roce 1930 připomínali 
u Steinbrenerů tři čtvrtě století 
firmy, měla vimperská tiskárna 
na svém kontě skoro pětatřicet 
milionů vytištěných kalendářů 
a 96 milionů různých modliteb-
ních knih. 

Nebo Waldekové. Franz (+ 
1911), císařský rada a  zakla-
datel firmy Waldek & Wagner 
v Praze. Mimo jiné se zasloužil 
o  výstavbu zdejší nemocnice 
a sirotčince. Hans (+1939) byl zas poslancem zemského sněmu, císařský rada či prezident 
společnosti Spojené pošumavské lokální železnice. Waldekové například postavili vilu, ve 
které se dnes nachází pošta.

František Eduard Hrabě (+ 1938) byl redaktorem u Steinbrenerových tiskáren a napsal 
pro jejich šumavské kalendáře více než čtyři stovky příběhů, a proto se mu říkalo „šumav-
ský Karel May“. Sbíral pověsti a lidové písně z vimperského okolí, z nichž sestavil zpěvník 
Lieder aus dem Böhmerwald. Je po něm pojmenováno náměstí v hesenském Seibelsdorfu. 

Dalo by se psát dlouze. Co hrob, to příběh. Třeba honosná hrobka Iglerů. Hřbitov je 
zádumčivý, fotogenický s výhledem do kraje. A tak než jej opustíme, zastavme se ještě ale-
spoň u nenápadného náhrobku s pěticí jmen, u nichž je totožný den úmrtí. Jde o událost, 
která se odehrála sto desíti lety. Velký požár spálil téměř celé náměstí a část předměstí. 
Zničeno bylo 48 domů, bez střechy nad hlavou zůstalo 1040 lidí, množství utrpělo zranění 
a pět lidí uhořelo.

JP
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Poutníče, spočiň…
Ráno jsem se probudila a  uvědomila si, co všechno 

musím dnes udělat, co bych měla dnes udělat… Ze všech 
stran se na mne valila spousta práce. Připadala jsem si 
jako ptáček, který vlétl malým oknem do uzavřené míst-
nosti. Ztratil svou volnost, ztratil svoji svobodu. Létá 
a naráží do stropu, do stěn, padá na podlahu… A přitom 
by stačilo, aby se v letu zastavil, nalezl okno a vyletěl ven, 
zpátky na svobodu. Aby se zastavil… To je ono!

Rychle jsem se oblékla a vyrazila ven, na procházku. 
Rozhlížím se po krajině – předjaří. Zbytky sněhu ještě leží 
na polích a také lemují okraj cesty. Vrabci a sýkorky vesele 
švitoří v křoví. Sluníčko chvílemi vítězí nad těžkými tmavými mraky a teplem svých pa-
prsků hladí mou tvář. Po chvíli vstupuji na lesní cestu. Oslovuje mě ticho a já se v duchu 
začínám modlit… Děkuji Pánu za tuto chvíli. Myslím na své nejbližší a postupně předklá-
dám Bohu celý svůj život – své radosti i starosti, bolesti, slabosti…

Lesní cesta stoupá vzhůru a stává se náročnou. Jdu ve sněhu, místy je i náledí – ale ne-
vzdávám to. Pod smrčkem, v kaluži vody z roztátého sněhu vidím kosa. Zobáčkem nabírá 
vodu a čistí si peří. Napadá mě, že stejně jako on i já se snažím „nabrat vody živé“ a očistit 
své srdce. Na vrcholu své cesty přicházím ke kříži s nápisem Poutníče, spočiň. Přijímám tuto 
moudrou radu a zastavuji se. Silně si uvědomuji, že zde, právě zde, v kříži, mohu nalézt 
smysl všech svých bolestí. „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal… Jeho 
jizvami jsme uzdraveni.“ (Iz 53, 4-5)

Otvírám zde Křížovou cestu P. Vojtěcha Kodeta: … „Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi zde 
se mnou. S úctou se dívám na tvůj kříž a prosím o víru a lásku, abych tváří v tvář tomuto 
zjevení tvé lásky nezůstala netečná a lhostejná. Chci otevřít své srdce pro tebe a rozjímat 
nad tvou i mou životní cestou. Svěřuji ti všechny své starosti a prosím tě: Ujmi se mě a dej 
mi zakusit svoji blízkost… Prosím tě, Pane, dej mi vidět můj život pohledem víry. Dej mi 
odvahu přijímat vše bolestné a těžké, co život přináší. Pomoz mi osvobodit se od vlastní 
vůle tam, kde jsou tvé cesty jiné než moje. Nauč mě nespoléhat se v utrpení jen na sebe a na 
své síly. Dej, abych mohla zakusit, že se můj kříž stává také tvým křížem, přijatým s láskou 
v poslušnosti víry – jen pak tolik netlačí a netíží.“ 

Domů se vracím úplně jiná, než když jsem na procházku vycházela. Cítím v sobě více 
světla, více radosti a lásky. Jako by Pán ze mne sňal tíhu mých starostí a já s Jeho pomocí 
našla „okno v uzavřené místnosti“, cestu do svobody. 

Postní doba nás zve k zastavení se, abychom v labyrintu dnešního světa hledali ztracený 
ráj – lásku a pokoj v srdci. 

„V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.“
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. (2K 6, 2)

MUDr. Milena Voldřichová

Aktuálně
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Dar skromnosti
Kolikrát jsem si myslel, jak jsem skromný. Říkal jsem si, že přeci nic moc nepotřebuji a že 

se spokojím docela s málem. Toto jsem si myslel až do té doby, dokud jsem si neuvědomil, 
že na některých věcech hodně lpím. 

Před pár dny jsem si v jeden a ten samý den svojí nešikovností poškrábal auto a rozbil 
mobil. Byl jsem na sebe hrozně naštvaný a trápilo mě to. Najednou jsem si poničil věci za 
tisíce. I když jsem si pak říkal, že jde jen o věci, že se přeci nestalo nic tak strašného, pořád 
jsem na to myslel a počítal škody. Hned jsem chtěl rychle vyřešit nápravu – opravit auto 
a sehnat nový mobil. V případě auta, abych na to rychle zapomněl a auto bylo zase hezké, 
v případě mobilu, abych měl zase chytrý mobil a mohl používat nejrůznější aplikace. I když 
mi někteří u auta říkali, že to nemá ani cenu řešit, a brácha mi půjčil svůj starý mobil, pořád 
jsem byl nespokojený. 

Po několika dnech jsem si teprve uvědomil, jak lpím na těchto věcech a jak jsem na nich 
závislý. Teprve potom, co se mi s nimi něco stalo, jsem poznal, jak bez nich nemohu být. 
Vzpomněl jsem si na svého známého, který, i když má vlastní auto, jezdí raději vlakem, 
když auto nutně zrovna nepotřebuje. Můj jiný známý, mladší než já, zase dodnes nepoužívá 
chytrý mobil, ale pouze tlačítkový a vůbec mu to nechybí. Místo toho čte knihy, neustále 
něco studuje a vzdělává se. Já trávím spoustu času sledováním mobilu a projížděním zde 
nejrůznějších aplikací. Jen za těch pár dní s tlačítkovým mobilem mi strašně chybělo po-
dívat se okamžitě na internet, když jsem potřeboval, napsat rychlou zprávu přes internet, 
podívat se na počasí a další věci. 

S lítostí jsem si uvědomil, kolik času věnuji těmto pomíjivým věcem a jak mi na nich 
záleží. Měl bych být skromnější. Nemyslím si, že přestanu tyto věci používat nebo si jich 
vážit, ale vedlo mě to k zamyšlení, co v životě skutečně potřebuji a bez čeho se dá žít. 

Asi nebudou plané řeči o tom, že čím jsme bohatší a civilizovanější kultura, tím jsme 
hloupější, protože spoléháme na techniku kolem nás. Lidé v chudých zemích, kteří denně 
bojují o přežití, mají stále mnohé smysly a instinkty, které u nás „civilizovaných“ lidí ze-
slábly nebo zanikly. A tito lidé jsou mnohdy šťastnější než my. Dnešní blahobyt, společnost, 
ve které žijeme, nás tlačí k tomu, abychom byli co nejvíce konzumní. A přiznávám, že se 
nechám někdy také svést. Neříkám, že se teď zbavím všeho, co mám, nebo si nebudu nic 
nového kupovat. Jde o to uvědomovat si, na čem v životě skutečně záleží, a snažit se být 
skromný. Nevyžadovat hned to, co mají ostatní, ale spokojit se s dary, které mám od Boha. 
A takových darů je požehnaně. 
Budu-li si denně uvědomovat 
vše, za co mohu být Bohu vděč-
ný, pak budu také šťastný. Moje 
zkušenost mě vedla k tomu, že 
ne bohatství, ale skromnost 
vede ke štěstí. Kéž bych na to 
nezapomínal. Petr Šrámek

Life update
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Farní charita

lednové novinky z Farní charity
Začátek roku 2019 byl pro 

Farní charitu Prachatice tradič-
ně ve znamení Tříkrálové sbír-
ky. Ta byla zahájena žehnáním 
koledníkům, které proběhlo 1. 
ledna 2019 v  kostele sv. Jaku-
ba v  Prachaticích. Koledování 
skončilo s  krásnou výslednou 
částkou 393 279,00 Kč.

V Charitním domově sv. Do-
minika Savia pro matky s dětmi 
se konala 12. ledna 2019 k této 
příležitosti akce Tři králové, kde 
si maminky s  dětmi povídaly 
o  třech mudrcích, jejich posel-

ství a poslání v dnešní době. Na středu 16. ledna 2019 bylo na stejném místě připraveno 
poděkování koledníkům, kde na 
koledníky čekal krátký program 
a  občerstvení. Na rozloučenou 
a závěr Tříkrálové sbírky jsme si 
všichni společně zazpívali kole-
du a popřáli vše dobré v novém 
roce. 

Jako vzpomínku na letošní 
sbírku a poděkování všem, kteří 
se do sbírky zapojili, plánujeme 
dárek do programu, který při-
pravuje prachatická farnost při 
Slavnostech J. N. Neumanna 
v sobotu 22. června 2019 v Pra-
chaticích. Jedná se o  pohádku 
„A pak se to stalo“ v podání di-
vadelní skupiny PNUtí.

V  Domě sv. Petra pro muže v  Záblatí si ubytovaní klienti v  rámci gastronomického 
odpoledne uvařili milánské špagety. Druhou akcí byla poutavá přednáška o vyhlídkových 
letech balónem a zážitcích z tohoto létání.

J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Šumavské madony

Poutní cesty ke stožecké kapli
V minulých číslech našeho časopisu jsme sledovali životní osudy Panny Marie a její ro-

diny a také stopy mariánského kultu v našem kraji – Šumavě a Pošumaví. Další příběhy 
Mariiny, Josefovy i Ježíšovy jsou zachyceny v novozákonních i apokryfních evangeliích 
a my se k nim vrátíme v příštím čísle, kdy již od počátku března budeme prožívat předve-
likonoční dobu.

Dnes se vrátíme k poutní cestě, o které jsme se již několikrát zmínili a která se vztahuje 
na náš nejbližší kraj. Navíc stožecká pouť symbolizuje nejen úctu k Panně Marii, ale je také 
příležitostí k přátelskému setkání s krajany. Potkávají se tu nejen Šumaváci, ale také rodáci 
ze vzdálených koutů Čech i jiných zemí. Také mše svatá, která se neslouží v kapli, ale před 
kaplí, je dvojjazyčná – česko-německá. Poutní mše se koná v srpnu vždy v neděli nejbližší 
k svátku Nanebevzetí Panny Marie.

Jak tato mariánská tradice vznikla? Místo, kde stojí kaple Panny Marie, bylo již od dáv-
ných dob součástí cesty vedoucí z Čech do Německa a naopak. Středověký rod Vítkovců, 
pánů kraje, postavil na skalisku nad cestou strážní hrádek zajišťující bezpečí pocestných 
a soumarů s náklady zboží. Také blízké Volary využívaly cestu, která se větvila do mnoha 
odboček. Ve Volarech také začíná příběh stožecké Panny Marie doprovázený mnoha po-
věstmi. Jedna z nich vypráví, že v blízkosti Soumarského mostu odedávna stávala dřevěná 
kaplička s mariánským obrazem. Třicetiletá válka, která byla pohromou pro celou Evropu, 
zasáhla i do horského kraje a přivedla hordy švédských vojsk, které ničily a pálily vše, co jim 
přišlo pod ruku. Švédové často bloudili hlubokými lesy, a tak se stalo, že chytili venkovské-
ho muže a přinutili jej, aby jim ukázal cestu z lesa. Muž se jmenoval Wenzel – Václav a jeho 
živobytím bylo chytání ptáků. Wenzel včas předtím uschoval mariánský obraz do skalní 
rozsedliny na Stožeckém vrchu, aby jej uchránil před krádeží a poškozením. Místo dosud 
nese jeho jméno – Brav Wenzelfelsen.

Soumaři časem obraz našli a umístili jej na strom v blízkosti lesního pramene. Pověst 
praví, že jakýsi zbloudilý voják udeřil do obrazu svojí šavlí. Z obrazu vyšlehl paprsek světla 
a ten lotra oslepil a srazil k zemi. Jen prosba k Panně Marii zachránila jeho život. Lidových 
pověstí a vyprávění kolovalo po kraji mnoho 
a mnoho lidí docházelo Matce Boží vzdát úctu 
a děkovat za její pomoc.

První písemná zpráva o  obrazu pochází 
z  roku 1791. Zdá se, že to byla zpráva spo-
lehlivá, zaznamenaná ve volarské kronice. 
Místní občan a  kovář Jakob Klauser, který 
byl patrně následkem svého řemesla již ně-
kolik let slepý, měl jedné noci živý sen. Slyšel 
hlas, který mu pravil: „Znovu se Ti vrátí zrak, 
ale jdi do stožeckého lesa, tam najdeš obraz.“ 
Po tři noci se hlas ozýval a po tři noci se Ja-
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kob modlil k  Matce Boží. Jeho nevidoucím očím 
se vrátil zrak a první obraz, který po dlouhé době 
uviděl, byla stožecká Panna Maria, která se mu 
zjevila v okně a hned zmizela. Kovář se vydal na 
cestu jen s koženou brašnou (byla dlouho ulože-
na a ukazována ve Volarech). Po dlouhé, svízelné 
cestě nalezl v  lese pramen a  nad ním na stromě 
obraz, který viděl ve snu. Ve své modlitbě slíbil, že 
postaví kapli, která bude schránkou pro zázračný 
obraz. Svůj slib splnil. Pár dní nato naložil na vozy 
stavební materiál a vydal se ke Stožecké skále, aby 
vystavěl kapli. Ta se brzy stala poutním místem, 
jímž je dodnes. Lidé nejen z Volar a blízkých obcí, 
ale také z německé strany, dokonce i z velké dálky 

přicházeli prosit a děkovat Matce Boží za záchranu a pomoc. Jakob sepsal o svém uzdravení 
listinu, která byla dlouho uložena na volarské faře.

Kaple prodělala několik období, kdy chátrala, ale byla znovu opravena spolu s obrazy 
a dary poutníků. Dnes je v ní umístěn velký obraz Stožecké Madony v apsidě kamenné části 
stavby. Obraz je kopií původního originálu dnes umístěného v kopii Stožecké kaple v neda-
lekém německém Philippsreutu. Kromě tohoto velkého obrazu, který při poutních mších 
svatých zůstává v kapli, vznikl nedávno menší obraz, tzv. Rindenmadona. Obrazy jsou si 
podobné. Maria vždy drží v levé ruce svého synáčka a v pravé nese svůj atribut – bílou růži, 
symbol čisté mateřské lásky. Zvláštní historii má rám menšího obrazu. Kůrová Madona 
byla vytvořena pro bohoslužby, které se konaly venku v blízkosti kaple v malém přístřešku, 
který sloužil jako malá postranní kaplička. Rám vytvořili patrně lidé, kteří pracovali v lese, 
z materiálu, se kterým byli denně ve styku – ze dřeva pokrytého ještě zbytky kůry. Ani tento 
obraz se nezachoval v původní podobě, ale zůstaly nám malé svaté obrázky, některé z nich 
zachovaly podobu obrazu Ridenmadony. V kapli je řada obrázků donesených poutníky jako 
dary. Většinou jsou to barvotisky nebo rytiny. Také malé sošky na vodorovných trámech 
jsou dárky věnované Stožecké Madoně. Patří sem i sošky skleněné – tzv. Silberfrau, vyrá-
běné v četných šumavských sklářských hutích. 

V předválečné době byla kaple vždy otevřená a každý poutník nebo celé skupiny procesí 
mohli do interiéru vstoupit. Jediné místo uzavřené dřevěnou mříží byla kamenná část 
kaple s oběma obrazy na stěnách. Mříží bylo možno protáhnout ruku k malé pokladničce 
a zanechat pár mincí jako dar. Kaple sloužila nejen jako poutní místo. Někdy přicházely 
rodiny postižené úmrtím některého dítěte. Do dětských rakví se ukládaly věnečky a polš-
tářky a ty se pak věšely na trámy kaple.

V současné době se kaple dočkala nového oživení. Péčí řady lidí, ať jsou to stožečtí sta-
rostové, duchovní volarské farnosti i farností z německé strany, se kaple těší své někdejší 
slávě. Obnovena bude také jedna z křížových cest vedoucí ke kapli z Českých Žlebů, díky 
sponzorským darům jednotlivců, rodin i firem z obou stran česko-německé hranice. Přijďte 
v srpnových dnech navštívit toto památné místo chráněné patronkou našeho kraje, letos 
konkrétně 18. 8. MFK
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Stalo se

V  sobotu 2. února jsme v  Chrobo-
lech oslavili Hromnice při slavnostní 
tradiční latinské liturgii. 

Srdečně vás zveme na další latin-
ské mše svaté v Chrobolech, které jsou 
slouženy každou první sobotu v měsíci 
od 8 hodin. Nejbližší sobotní termíny: 
2. března, 6. dubna, 4. května, 1. červ-
na 2019.

„Per intercessiónem sancti blásii, episcopi et martyris, líberet te Deus a malo 
gútturis, et a quólibet álio malo. in nómine Patris, et Fílii, + et spíritus sancti. 
amen.“ 

„na přímluvu svatého blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě vysvobodí bůh od zla 
krčního a jakéhokoliv jiného zla. ve jménu otce i syna i + Ducha svatého. amen.“

Takto se modlil P. Dominik, když nám v neděli 3. února uděloval ve Strunkovicích sva-
toblažejské požehnání se dvěma zapálenými zkříženými svícemi. Ve svátek sv. Blažeje nám 
Bůh připravil hojnou sněhovou nadílku a na mnoha místech nešla elektřina. I Strunkovice 
byly bez proudu, a tak svit zkřížených svící o to intenzívněji volal k Bohu o ochranu na 
přímluvu svatého Blažeje.
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Charita 
vlachovo březí

Farní Charita Vla-
chovo Březí vybrala 
celkem v letošní Tříkrá-
lové sbírce 42  848 Kč, 
z  toho sbírka z  Chlu-
man činila 10  586 Kč. 
Výtěžek z  této sbírky 
bude použit pro potřeb-
né a na podporu progra-
mu FCH  Vlachovo Bře-

zí – využití volného času dětí (výtvarná činnost, 
enviromentální výchova apod.). Velmi děkuji všem 
dárcům i každému, kdo se zapojil aktivně do této sbírky. 

Naše Charita stále pokračuje ve sběru víček z PET lahví i korunkových uzávěrů od piva 
na podporu léčby pro postiženou holčičku. Za vše každému moc děkuji.

Jaroslava Vondrková

ekumena v Prachaticích
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Stalo se

O radostech a strastech manželství společně přemýšleli manželé našeho vikariátu v rám-
ci setkání v Národním týdnu manželství. Bohaté aktivity  se v tomto týdnu každoročně 
konají po celé republice. 

Více na http://www.tydenmanzelstvi.cz/prehled-udalosti a facebookovém profilu Ná-
rodního týdne manželství. LH

Po Tříkrálové sbírce 
Po našem zpěvu u domečků v Buku a setkávání se převážně s milými babičkami a vnou-

čátky, jsme se všichni sešli 26. 1. 2019 ve Zlaté Hvězdě ve Vimperku. Měli jsme posezení 
Tříkrálových koledníků pořádané Charitou. Ale nemůžu říct, že bychom jen seděli a jedli 
dobroty. Vidíte sami, jaký byl v sále ruch. A to nás ještě čekalo světelné vystoupení a po-
hádka.  V. Předotová
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Vzpomínka

vzpomínka na otce Dominika
Otec Dominik Josef Doubrava přišel do Lhenic v době, 

kdy jsem se připravoval na přijetí kněžského svěcení. Při-
padla mu tak úloha podílet se na přípravě mé primice. Od 
našeho prvního setkání jsem věděl, že otec Dominik je pře-
devším bratr. Neměl rád okázalost a církevní vnějškovost 
bez obsahu. Poznal jsem ho jako hledače podstatného. Po-
mohl mi slavit nejen první mši svatou, ale byl mi na blízku 
především na počátku mé kněžské služby. 

Zvlášť vzpomínám na jeden okamžik. Nedlouho po mém 
svěcení jsem požádal otce Dominika o službu svátosti smí-
ření, zda by mě nevyzpovídal. Po zpovědi mě však přivedl 
do rozpaků s prosbou, abych nyní vyzpovídal já jeho. V tu 
chvíli jsem si říkal, jak já mladý, nezkušený mohu zpoví-
dat tohoto duchovního člověka. Měl jsem pocit, že o tuto 
svátost smíření požádal spíše kvůli mně, aby tak vyjádřil 
skutečnou křesťanskou (kněžskou) bratrskost. Snad jinak vyjádřeno, lidskou blízkost. 
Také díky této události jsem mohl zakoušet přátelství a opravdovost otce Dominika. 
Jeho křesťanství a kněžská služba, alespoň jak jsem mohl pozorovat, se vyznačovaly 
skromností a zápasem o autenticitu víry a lidství. Za to otci Dominikovi děkuji. 

 Jan Hamberger

Prožít svůj život smysluplně, zanechat za sebou nesmazatelnou stopu … To je asi 
přáním každého z nás. P. Josefovi Dominikovi Doubravovi se to povedlo. Co člověk, to 
jiná vzpomínka, ale pro mě to byl muž nádherného slova, pokory, modlitby a otevřené 
náruče. A to doslova! Nikdy jsem od něho neodešla bez toho, aby se se mnou nerozloučil 
pevným otcovským objetím. A protože u nás v rodině se všichni stejným způsobem vítá-
me i loučíme, jako by patřil do naší rodiny. A děti? Nikdy od něho neodešly bez nanuku. 
Když se kdysi před kostelem rozdávalo betlémské světlo a bylo opravdu „psí počasí“, 
všichni se klepali zimou a těšili se, až přijdou domů a dají si teplý čaj, P. Doubrava vyšel 
před faru a začal dětem rozdávat nanuky! Dodnes na to děti vzpomínají. Nanuk by jim, 
v takové zimě, žádný rodič nedovolil. Nikdy jsem od něho neslyšela stížnosti na to, že ho 
něco bolí, všechno snášel s neskutečnou pokorou. Měl nezaměnitelný smysl pro humor, 
jednal laskavě, ale nebál se říci svůj názor, pokud se mu něco nelíbilo. Nejednal tak, 
aby se někomu zavděčil, jednal vždy jen podle svého svědomí. A tím byl pro mě velkým 
vzorem. Všem nám kladl na srdce, jak moc je v životě důležitá modlitba. Všichni jsme 
byli v jeho modlitbách a on byl na oplátku v našich. A tak to zůstane i nadále. Zůstane 
v našich srdcích i modlitbách. Vždyť smrtí nic nekončí … 

 Markéta Grillová
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Devítkový rok

zrod i zánik totality – aneb devítkový rok
Rok velkých osmičkových oslav je za námi. Ale i 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.

vzpomínání na rok 1989 a dál…
Na jaře se zdálo, že by se Československo mohlo malinko posunout k tolik námi touže-

né svobodě. Byla jsem členkou ČSL a po mém otci Matěji Šimkovi v Prachaticích zvolena 
předsedkyní lidové strany, tenkrát Československa.  

Nežili jsme za totality nečinně. Když přišel můj tatínek z práce, postaral se o krmení 
pro dobytek, sedl k psacímu stroji a 10-ti průklepy opisoval texty, které mu vozil Jenda 
Fatka ze semináře. Opsal i celého Káju Maříka, který také nesměl vycházet, vypravování 
pana Lašuty o zjeveních na Turzovce atd. Já jsem na jméno mojí maminky dostávala ze 
Švýcarska od P. Šimčíka (oplať mu to Pán) „Dopisy pro tebe“ od Mons. Škarvady a Hlaho-
líky (zpěvníčky i s křesťanskými písněmi). U nás se scházela mládež a z nich se zpívalo. 
Na „chaloupce“ v Hlásné Lhotě se o prázdninách scházelo naše příbuzenstvo a tam jsem 
učila náboženství, které jsme natáčeli s P. M. Vrátníkem ve Františkových Lázních na faře 
u Mons. F. Radkovského.

17. 11. 1989 telefonovali z Prahy, že na Národní třídě strašně ztloukli estébáci studenty. 
Začali jsme prosit Pána Boha, ať tomu řádění komunistů už zamezí. Nyní je potřeba jen 
děkovat za svobodu. Naše vnoučátka jezdí studovat po světě a o komunistech a jejich zlu 
nic neví.

Pak přišlo svatořečení Anežky České! V sobotu jsme celá rodina jeli do Prahy a povedlo 
se nám dojet až k arcibiskupství. Lidé nám cestou mávali a všichni se usmívali. Děti se roz-
běhly po Hradě a já si dala židličku do koutka, a tak jsem mohla všem statečným biskupům 
a kněžím tleskat, když vycházeli. Okolo mne bylo veliké množství studentů a ti tleskali 
také a zpívali z textů, co jsem jim rozdala – texty, které slyšeli prvně v životě. Přespali jsme 
u rodičů manžela a ráno šli všichni na Letnou. To už jsme všechno sledovali v televizi. Skoro 
všechny, co byli u mikrofonu, jsem znala a bylo mi radostí do pláče.

Při návratu z Prahy jsem se zastavila na Filosofické fakultě, kde jsem dostala od studentů 
mj. list kardinála Tomáška k národu. Cestou jsme rozdali plakáty od revolučního výboru 
studentů ve Strakonicích a ve Volyni. V pondělí 27. 11. 89 byla vyhlášena generální stávka 
a já na náměstí v Prachaticích jsem řekla komunistům, že mají odejít, a přečetla jsem list 
kardinála Tomáška. Potom jsme se spojili s Hrubcovými, Janem Kubičkou, Janem Šafkou 
a u nás v obýváku jsme sestavili první list pro prachatické občany o závažnosti situace 
a podpory studentům. Potom jsme se scházeli, demokratičtí představitelé Občanského fóra 
včetně komunisty, u kulatého stolu. Doba byla velice hektická. Nikdo z nás ještě nevěděl, 
zda nás milice smetou a nějak nás zlikvidují, jak bylo jejich zvykem se mstít. Do schránky mi 
dali vystříhaná písmenka z novin na kusu papíru, že budu vise na první větvi na náměstí. 
Tak jsem komunistům vzkázala, že se jim omlouvám, ale že mě žádná větev na náměstí 
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neunese. Díky Pánu Bohu svoboda vyhrála nad totalitou. Važme si jí a hlavně si ji chraňme. 
Svoboda není samozřejmá. Rozvažujme vždy, koho si zvolíme. Marie Turková
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Ticho

ticho – klenot postní doby
V církvi se máme pořád na co těšit..Po Vánocích a nedlouhém mezidobí 

přichází další nádherné období – doba postní. Podle názvu to vypadá, 
že moc nádhery neskýtá, ale opak je pravdou. Její ryzí charakter - oltáře 
zahalené do fialové barvy, fialový ornát, kostely bez květin, tišší varhan-

ní doprovod, jímavé mešní texty, rozjímání nad Kristovým utrpením 
a prodlévání v tichu - nám dává ohromnou šanci proniknout do nitra, 

k  jádru věci, k sobě samým. Postní doba jde až „na dřeň“ a vynáší 
poklady dávno zasuté.

„Ticho je schopnost proměnit kalnou vodu v čistou,“ říká jedna 
čínská báseň. Neschopnost mlčet, neschopnost udělat si prostor 
pro ticho kalí náš život. U každé pygmejské vesnice v Nové Guineji 

stojí malá, osamocená chatrč bez oken, jen s malým vchodem. Ten se dá zavřít zvenku, ale zevnitř 
otevřít nejde. Chatrč připomíná hrob. Každý čtrnáctiletý chlapec je do ní zavřen a v úplné tmě 
a samotě musí strávit v mlčení sedm dní. Dostane s sebou jen minimální stravu a jeden kus ovoce 
na den na uhašení žízně. V chatrči není vůbec nic, jen provaz od zvonku, kterým může v krajní 
nouzi nebo zhroucení přivolat pomoc. Zvonek se nazývá „kalamá“ – zvonek pokušení. Když 
chlapec zvládne izolaci, přijme ho celá vesnice slavnostně do společenství dospělých. Úspěšně 
složil zkoušku: naučil se být sám, mlčet, překonat strach, přemýšlet nad sebou. Stal se dospělým.

Kolik z nás – dospělých civilizovaných lidí – umí přebývat v samotě, mlčení a překoná-
vat strach? Stále taháme za nějaké ty zvonky pokušení, ať už jde o nepřetržitou zvukovou 
kulisu televize či rádia, o naši upovídanost, přejídání, požívání alkoholu nebo jiných omam-
ných látek, kouření atd. Je to škoda, připravujeme se tím o bytí sami se sebou, jsme stále 
vyrušováni a zůstáváme sami sobě cizí. V postní době máme jedinečnou šanci opustit tyto 
věci – pustit je – postit se od nich. A získat tak svobodu a skutečně dospět.

Za jedním mnichem přišel host a zvědavě se ho zeptal: „Co pro tebe znamená ticho?“ Mnich 
stál právě u studny a čerpal vodu. Řekl návštěvníkovi: „Podívej se dolů do studny. Co vidíš?“ „Ne-
vidím nic, jen zčeřenou vodu,“ odpovídá host. Chvilku si povídali a pak ho mnich znovu vybídl: 
„Podívej se teď do studny! Co vidíš?“ „Teď vidím ve vodě svůj obraz, vidím sebe,“ volá nadšeně 
host. „Ano, taková je moje zkušenost s tichem,“ praví mnich, „vidím v něm lépe sám sebe!“

Do postní doby vstoupíme na Popeleční středu 6. března mší svatou s  udílením 
popelce. Dostaneme na čelo křížek a uslyšíme: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrá-
tíš,“ nebo: „Čiň pokání a věř evangeliu.“ Jak důležité je slyšet a přijmout tuto výzvu právě 
v současné době!  Jsme vybízeni k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce. 
O Jeho lásce do krajnosti projevené na kříži můžeme během postní doby rozjímat také při 
pobožnostech křížové cesty.

Využijme toto období postu a nechme se obtěžkat milostmi, které Pán v těchto dnech 
nabízí v míře vrchovaté. Čerpejme a přijímejme, i když nás to bude něco stát. O Velikono-
cích to pak bude stát za to. 

SV
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Silentium 
znamená ticho. Je nutným 

předpokladem k setkání s Bohem 
ve chrámu svého srdce i v chrámu 
kamenném. S  tímto nápisem se 
můžeme setkat ve velkých chrá-
mech, které hojně navštěvují 
(často rozjaření) turisté. Např. 
ve známé  Sixtinské kapli ve Va-
tikánu mají nejen hojné cedule, 
ale i  přímo zaměstnané strážce 
ticha, kteří co chvíli zasyčí, aby 
utišili masy turistů. (Hledáte-li 
ticho, pak zde ho nenajdete.)

Soud soukromý (či osobní) 
je moment, ve kterém člověk hned po smrti stane před Bohem a bude souzen za své 

skutky a dostane věčnou odplatu. Protože Bůh je nejvýš spravedlivý, bude souzen opravdu 
spravedlivě, takže nebude moci než souhlasit. Odtud vyjde s trojím možným verdiktem: 1. 
okamžitý vstup do věčné blaženosti, 2. očišťování nebo 3. věčné zavržení. Od soukromého 
soudu se rozlišuje soud obecný při konci dějin. (KKC 1021-1022)

Stud 
je určitou hradbou mravního života, kterou dostává každý člověk do vínku, aby ochránil 

čistotu duše i těla. Stud je přirozeným pocitem, který je vepsán do přirozenosti člověka. 
Sám o sobě není ctností, ale spadá do ctnosti mírnosti čili uměřenosti. Stud je přirozenou 
ochranou proti jakémukoliv hříchu. Stud chrání intimitu člověka, odmítá odhalit to, co 
má zůstat skryto, protože každý člověk má své tajemství, které není určeno pro druhé. 
Stud není pouhý pocit zahanbení, ale snaha uchránit se před zahanbením. Stud je člověku 
vrozen a může být buď pěstován a zušlechtěn, nebo také ubíjen a ničen. 

Malý slovníček církevních pojmů

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vi- 
kariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 far-
nosti Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou 
nezištnost a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o pod-
poru nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru. 
S poděkováním účetní a redakce.
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Varhaníci

František Klimeš
Narodil jsem se v Plzni 1943 na nebezpečném mís-

tě vedle letiště. Týden nato byl nálet a bombardování. 
Děda viděl, že je zle, a při náletu mě ve sklepě pokřtil. 
Tento obdivovaný děda vodíval procesí a předzpěvoval 
jednotlivé verše písní. Tady někde začíná naše hudeb-
ní minulost. Mamka dbala na to, aby se všechny děti 
učily na piano. Otec hrál na klarinet a dobře na housle. 
Často s mou starší sestrou muzicírovali doma u klavíru. Moje sestra hrála na varhany ve 
farnostech kolem Chebu, kde jsme už před válkou i po válce bydleli. Jako kluk jsem doslova 
vyrůstal v „našem“ kostele v hrozných 50. letech. Naše poválečná historie je popsaná zde: 
https://www.farnostcheb.cz/index.php/farnost/historie82?start=3 

Jako ministrant jsem byl v latinské a posléze i české liturgii jako doma. Znalost kostel-
ních písní byla samozřejmost. Do Vlachova Březí, otcova rodiště, jsme se komplikovaně 
přistěhovali v roce 1956, aby ovdovělá stará babička nezůstala sama. Tehdy jsem vůbec ne-
byl vzorný hoch. Víc mě zajímala kytara než piano. Po různých trampotách, vojně a brigádě 
v karvinských dolech jsem se vrátil do Březí v roce 1965. V tom roce zemřela i moje máma. 
Už se nedožila začátku mé varhanické „kariéry“, ze které by jistě měla radost. P. Alois Hasse 
hledal „záložního“ varhaníka a víceméně rozhodl, že začnu v Předslavicích. Vrátil jsem se 
k pianu a u varhan postupně přidal nohy. Ostatní už šlo samo. Po náhlé smrti talentova-
ného muzikanta a varhaníka Josefa Tomana jsem musel hrát také ve Březí a později i ve 
Lštění. To všechno se už nedalo stihnout – dusná komunistická normalizace, tři děti, starý 
otec a stavba domu.

Naše tři děti také hrály na klavír, ale dostat je do hudební školy bylo za komunistů ho-
tové martyrium. Proto jsem se zasadil vší silou o vznik nové “hudebky“ ve Březí, podařilo 
se. Měl jsem za to, že s novými muzikanty přibudou i varhaníci. Nestalo se. Je jich zoufale 
málo. Když se varhaník nemůže rozdvojit, musí se kvůli němu někdy změnit i časy pohřbů. 
Proto jsem k dispozici všem zájemcům o varhany – rád poradím, vysvětlím… Naše varha-
nická dynastie však úspěšně pokračuje. Syn hraje na varhany mnohem lépe, k pianu vede 
i své tři děti. Nejstarší vnučka mne s pianem přímo ohromuje a začíná už s varhanami 
v Kolodějích. 

Prvních mých 23 varhanických let bylo v těžké době. Byla to doba pronásledování pod-
zemní církve od internace arcibiskupa J. Berana až k P. Josefu Zvěřinovi. Dohled a šikana 
státu byly důkladné a všude. Dobří kněží se většinou báli, aby jim neodebrali státní sou-
hlas, a tak odpor proti režimu mnohdy zůstal na laicích. Dusné prostředí bylo horší o to, 
že udavači státu nikdy nechyběli. Varhaník byl pro stát a priory podezřelý, ale pro faráře 
jen poslušný obětavý služebník bez vlastního názoru, hodně vydrží, tak proč ho nevyužít. 

Oproti tomu mám jednu mimořádnou příhodu s biskupem Antonínem Liškou, který 
přijel do Lštění k výročí sv. Vojtěcha. Domlouvali jsme se v sakristii a já si prosadil ordiná-
ria od Ebena, jako slavnostnější, a k tomu na konci státní hymnu. Přítomní seminaristé 
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se potutelně usmívali, jak si může paličatý varhaník dovolit oponovat biskupovi. Ovšem 
úžasný biskup A. Liška si mne zcela získal, když si po mši sv. dal tu práci a vyhledal mě jen 
proto, aby mi řekl, že ten Eben i hymna byla dobře. 

Moje mamka říkávala: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ V tomto duchu jsem měl tu čest 
hrát při bohoslužbách, křtech i svatbách P. Janu Mikešovi, obdivuhodnému člověku, ostat-
ně ho asi znáte. Přinesl nový život do našich umírajících farností. Záměrně píši „umírající 
farnosti“, protože obdivovaná pronásledovaná církev se změnila. Na venkově, kde působím, 
je to zvláště viditelné. Předslavice, má domovská farnost a farnost mnoha mých prapředků, 
má bohoslužby jen 1+1× měsíčně – nejsou lidi a to nezmění žádná restituce, majetek ani 
peníze.

Při mši sv. nemám rád velká varhanní extempore. Můj hlavní varhanický úkol je dopro-
vázet lidový zpěv a dbát na přiměřenou výchovu dobrého vkusu. Zásadně hraju při mši sv. 
jen písně z Kancionálu, např. opomíjenou křížovou cestu V. Renče s mistrovskou hudbou 
I. Hurníka (074), nebo píseň 927 od P. Ebena a sv. Tomáše Aq. Ordinária mám nejraději 
od Petra Ebena, který geniálně skloubil výbornou hudbu se slovy. Žalmy všech tří cyklů 
krásně zhudebnil další z našich mistrů – Zdeněk Pololáník a jeho ordinarium pro sbor by 
bylo krásné, pokud bych ovšem nějaký sbor měl. Sám nejsem žádný velký hudební talent. 
Všechno mám vydřené, a možná proto se ostýchám předvádět před lidmi. Někdy se ovšem 
sólům nemohu vyhnout, zejména při pohřbech. Stísněná nálada a lidé nezpívají, i když je 
kostel plný. Jako varhaník spolupracuji s pohřebními ústavy. Musím se spolehnout i se 
zpěvem sám na sebe a odvést slušný výkon. Varhany v mnoha kostelích jsou vraky, o zkrá-
cených oktávách a posunutých pedálech ani nemluvě. Nezbylo mi než investovat do sluš-
ných elektronických varhan, i když to není ono. Snažím se hrát, jak nejlépe umím, všem 
stejně – bohatým, chudým, slavným i obyčejným lidem.

1968 Biřmování Vlachovo Březí – vítám biskupa Josefa Hloucha, za ním Miroslav Vlk, budoucí 
arcibiskup.



30

 
Na návštěvě u

jany srbené
narozena:  5. 5. 1947 v Prachaticích
sourozenci: † Klára, Marie, Anežka, František
stav: téměř 20 let vdova
Děti: Jana, Monika, Jiří, Václav
zaměstnání: prodavačka oděvů

S Prachaticemi jsi úplně srostlá. Jak k tomu došlo?
K Prachaticím mám velmi kladný vztah, nikdy, nikdy mě nenapadlo z Prachatic odejít, 

tento kraji mi přirostl k srdci. Narodila jsem se tu v křesťanské rodině Vávrů, žili jsme s ro-
diči v nájmu v domě č. 24 hned pod branou, který patřil mému strýci Matějovi Šimkovi. 
Tatínek měl v přízemí obchod s látkami a střižním zbožím, nahoře jsme bydleli ve třech 
místnostech. Co se týká dětství, narodilo se nás po roce 5 dětí. 4 děvčata a nakonec syn. 

Zázemí vaší rodiny pro vás bylo velmi důležité, jak to mezi vámi vypadalo?
Rodičů jsme si velmi vážili, byli nám vzorem svým příkladným životem, neslyšeli jsme 

nikdy od nich žádné rozepře ani neshody, život mi s nimi připadal jako velká pohádka. Je-
jich vztahy vyrůstaly takto ideálně už od prarodičů. Měli důvěru jeden ke druhému, nikdy 
nás nebili, měli nás moc rádi, považovali nás za velké Boží požehnání. Vedli nás k práci, 
jednat upřímně, pravdivě, zodpovědně, k  porozumění, soudržnosti a  lásce ke každému 
člověku. Hlavní myšlenkou doma bylo vždy „Modli se a pracuj“. 

Dnes mívají mladí obavu mít víc dětí. Jak vás rodiče zvládali a uživili?
Maminka si pořád zpívala, aby lépe zvládala nás i všechnu práci doma, modlila se s námi, 

četla nám z Bible. Nikdy si nenaříkala, byla velmi pracovitá a vše brala jako Boží dar. Tatínek 
byl vyučený obchodník a po znárodnění mu obchod vyvlastnili, a když nepodepsal přihláš-
ku do KSČ (nechtěl „za kus žvance zaprodat svoje přesvědčení“ a přestat chodit s rodinou do 
kostela), nabídli mu za trest práci do dolů, nebo na stavbu do lesa. Šel tedy pracovat do lesa 
ve Stožci a v Českých Žlebech. Po sedmi letech těžké dřiny měl úraz a ještě žaludeční vředy. 
Když se mu noha zahojila, dostal práci v Prachaticích a maminka šla do lesa pracovat s ním, 
i když tam nebyla přihlášená, protože normy pro něj byly vysoké. Z těžké práce dostala 
kýlu, kterou nemohla kvůli péči o nás děti řešit operací, a později na ni v 59 letech zemřela.

Museli jste tedy jako děti být dost samostatní?
Když začali oba rodiče chodit pracovat do lesa po okolí Prachatic, byla to pro ně záleži-

tost na celý den. Ráno odešli dřív, než jsme vstali, večer se vraceli pozdě, někdy jsme se jich 
ani nedočkali. Nejstarší Klárka chodila tehdy do 4. třídy, já do 3., Mařenka do 2. a Anežka 
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do 1. třídy. Bratříček nejprve zůstával u dě-
dečka a babičky na samotě pod Žernovice-
mi, odkud pocházela maminka a kam jsme 
chodívali pěšky na návštěvu každou neděli 
odpoledne po mši svaté. Byli jsme tedy celé 
všední dny včetně sobot doma sami, vše si 
museli sami vyřešit jako samorosti, navzá-
jem jsme si pomáhali v různých svízelných 
situacích. Mám z  těch let mnoho zajíma-
vých vzpomínek. Maminka nám říkávala: 
„Buďte jako jedna ruka“ a „pozor na oheň“. 
Pán Bůh nás ve všech nebezpečích ochránil.

Modli se a  pracuj, což je také hlavní 
životní heslo mnichů benediktinů, bylo 
u vás běžnou praxí. Jak se to ještě proje-
vovalo ve vaší rodině?

Práce a  pomoc druhým byla samozřej-
mostí odmala, k ničemu nás nemuseli nu-
tit, stačilo říct, co je třeba, a všichni se dali 
do díla, ať bylo jakkoliv těžké. Doma (ve 
městě) i  třeba o  prázdninách, které jsme 
trávili u babiček na venkově a kde jsme za-
žili také mnoho krásného, všude jsme rádi pomáhali. Každý den byl také protkán společný-
mi modlitbami vkleče, ráno, v poledne i večer, jak bylo tenkrát běžným zvykem. Byla to pro 
nás přirozená samozřejmost, za vše jsme vždy děkovali a Pána Boha často chválili, a také 
ve všech obtížných situacích se k Pánu Bohu obraceli. Vrylo se nám to vše do srdce dodnes.

Jak pokračoval Tvůj život v dospělosti?
Tatínek si přál, abych se vyučila prodavačkou oděvů. Šla jsem se učit do Písku a po třech 

letech vyučení jsem dostala umístění ve Strakonicích. Po půl roce se uvolnilo místo v Pra-
chaticích. Práce se mi líbila, měla jsem ráda lidi a snažila se je uspokojit.

Když mi bylo 21 let, oslovil mě Jiřík Srbený, který se chtěl brzy ženit. Dobře jsme si ro-
zuměli a svatbu jsme měli zakrátko, na sv. Václava r. 1968. Pán Bůh nám svěřil 2 děvčátka 
a 2 chlapce. Dělali nám velkou radost. Jiří se dětem velmi věnoval po své práci, protože jsem 
bývala v obchodě do večera. Všechny děti na tatínkovo přání získaly své řemeslo.

Jaké bylo vaše manželství? 
Jiřík pracoval v Jihokovu jako nástrojař a vypomáhal v kostele. Znala jsem ho z kostela 

odmala, ministroval a dělával vše potřebné. Často býval nemocný se srdcem a cukrovkou, 
měl několik operací a později invalidní důchod. Pak už byl kostelníkem naplno, i když bez 
platu. Říkal o sobě, že je kostelní inventář. Snažila jsem se mu v nemoci být oporou. Pán 
Bůh nám daroval být spolu 31 let. Zemřel v 59 letech náhle 1. 11., mně bylo 52. Měli jsme 
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se moc rádi, všechno jsme 
si stačili říct a  poděkovat 
si navzájem za všechno, co 
jsme spolu krásného v lásce 
a  oběti jeden pro druhého 
prožili. 

Také život Tvých sou-
rozenců byl bohatý a  při-
nesl mnohé plody v podo-
bě velkých rodin.

Ano, všechny moje sest-
ry měly také čtyři děti, bratr 
tři. Maminka nám kladla na 
srdce, že děti jsou darem od 
Pána Boha, všech svých 19 
vnoučat se ale nedožila. Sestra Klára Ludačková zemřela tragicky v 49 letech, nyní už má 
17 vnoučat. Na staré samotě po prarodičích žije sestra Marie, nedaleko v Žernovicích bratr 
František. Anežka žije sice v Chrudimi, ale její děti zase tady, hlídávám její vnoučata, když 
potřebují. Takže jsme často pospolu, všichni sourozenci trávíme spolu každoročně týden 
dovolené na cestách.

Dnes už jsi prababičkou a jsi stále čiperná pro svou rodinu i ve farnosti. Jak žiješ 
dnes a co Tě nejvíc baví? Máš nějaké záliby?

S vděčností každý den chválím Pána Boha za všechno, užívám si v pokoji a radosti dů-
chodu a pomáhám, jak je potřeba. Dnes mám 9 vnoučat a 4 pravnoučátka a také široké 
příbuzenstvo, často se na mě někdo obrátí s  prosbou o  pomoc. Opatruju děti, uklízím 
v kostele či kde je třeba, pomáhám při vaření na faře nebo při jiných příležitostech, jak si 
kdo řekne. Patřím do modlitebního společenství Živého růžence, každý den se zapojuji 
modlitbou za rodiny, které mívají teď často problémy. Ráda slavím mši svatou, jezdím či 
chodím na vikariátní i jiné poutě. To vše jsou moje záliby, protože sama mezi čtyřmi zdmi 
bych nevydržela, pořád musím mezi lidi, které mám velmi ráda.

Vyprávěla jsi mi mnoho zážitků jako svědectví o Božím vedení v Tvém životě. I to, 
co bylo těžké, bereš jako dobré. Jsi stále optimisticky radostná a spokojená se vším, 
co prožíváš. Je to úžasné dědictví vašich rodičů a prarodičů, ale musela jsi k tomu jistě 
přidat i své úsilí. Co Tobě v životě pomáhá nejvíc?

Myslím, že vděčnost a odpuštění. Vážit si všeho, co dostáváme, a odpouštět každému 
vše, i nespravedlnosti. Mít všechny rád a být spokojen i  s málem. Zažila jsem všelijaká 
příkoří, ale co to je proti utrpení našeho Pána Ježíše. Tak mu vždy každou starost a trápe-
ní předávám a snažím se každému odpustit, s každým se usmířit a mít ho ráda. Jde mi to 
nějak samo a jsem za to vděčná.

Připravila MaM
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Stojí za přečtení

Donald S. Whitney 
rodinná bohoslužba 

Před nedávnem se mi dostala do rukou čtivá, srozu-
mitelná a především biblická kniha s názvem Rodinná 
bohoslužba. Jedná se o jednu z mála publikací zabýva-
jících se uctíváním Boha v manželství a v rodině. Podle 
slov autora se rodinná bohoslužba skládá ze tří obyčej-
ných věcí – z pravidelné modlitby, čtení Bible a zpěvu 
písní, zjednodušeně řečeno třech „P“: Písma, proseb 
a písní. 

Na prvních stránkách této útlé knihy je možné se in-
spirovat starozákonními muži, jakými byli například Ab-
raham, Mojžíš, Jozue či Jób, kteří věrně a zbožně vedli 
své děti a rodiny k Bohu. Jsou to však i novozákonní postavy – Petr a Pavel, kdo vybízejí 
každého křesťanského muže k  jakémusi kněžství v  rodině. Ať už si to muž uvědomuje, 
nebo nikoliv, jako hlava rodiny nese za duchovní vedení jednotlivých členů zodpovědnost. 

Biblické texty a autorovy úvahy nad nimi dávají pojednou zcela nový náhled na tolik 
potřebnou a neodmyslitelnou záležitost, jakou rodinná bohoslužba je. A to tím spíše, čím 
více některé rodiny společné uctívání Boha postrádají. Rodina je nadto výstižně považová-
na za jakousi malou církev, v níž se vše započíná – ať už jde o vyučování dětí, slyšení Božího 
slova, společné předčítání katechismu či křesťanských knih. 

Další z kapitol je obohacena o názory tzv. puritánů, jakými byli například Richard Ba-
xter, Charles Spurgeon či Jonathan Edwards, kteří rodinné bohoslužby praktikovali ve 
svých rodinách a zároveň k nim vybízeli i ostatní věřící. Jistá pozornost je věnována také 
námitkám typu: co když otec není křesťan nebo v rodině chybí, co když jsou děti příliš 
malé či se jedná o domácnost bez dětí? Na zkušenostech mnohých zbožných mužů v ději-
nách církve, pozoruhodných příbězích i deníkových zápiscích autor dokládá, že rodinnou 
bohoslužbu lze konat i  dnes. Nejedná se tedy o  pouhý přežitek několika „výjimečných“ 
lidí. Jestliže rodinnou bohoslužbu konali muži Bible, čím spíše je neodkladnou potřebou 
v současné době i nám? 

Při čtení řádků této knihy jsem si neodpustil otázku, zdali rodinná bohoslužba funguje 
v naší církvi, v našich farnostech, v našich rodinách? Dospěl jsem k závěru, že kolem mne 
se zkušenost s rodinnou bohoslužbou různí. Někteří ji praktikují jako přirozenou součást 
rodinných rituálů a návyků, aniž by si to uvědomovali, jiní jí na druhou stranu nepřikládají 
váhu, jakou by měla ve skutečnosti mít…

Whitneyho osvěžující dílo je každopádně cenným a užitečným průvodcem každé křes-
ťanské rodině. Jeho přečtení pro mě bylo rozhodně pobídkou a voláním do zbraně, uvě-
doměním si po vzoru Jozua, že i „já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Joz 24,15) 

JK
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Čtení na pokračování

Jiří Barhoň
Pane faráři, já vás 
budu muset zabít!
Humorné povídky a pohádky

O hodném vlkovi 

Vlci to nemají v životě lehké. Všichni jim přisuzu-
jí ty nejhorší vlastnosti a nikdo je nemá rád. Já vím, 
že mají své mouchy. Že sem tam někoho proženou, 
a když je pomalý i sežerou. Že nepobrali zrovna moc 
krásy, že se k  člověku nelísají jako kočky (kdyby to 
zkusili, stejně by před nimi utekl) a kdo ví, co ještě. 
Právě proto chci vyprávět o jednom z nich.

Byl jednou jeden starý vlk a  světe div se, byl to 
vlk docela hodný. Bohužel měl stále hlad. Přesněji řečeno, velký hlad. Možná to bylo jeho 
hobby, možná měl rozšířený žaludek, každopádně to byl vyhlášený jedlík v celém revíru. 
Když přišel k někomu na návštěvu, každý (kromě dětí) před ním utekl, takže mu nezbylo 
nic jiného než vybílit špajz a ledničku a jít o dům dál. Dospělí před ním utíkali, ale děti ho 
měly rády. On je také. Nechával je, aby se mu posadily na hřbet a vozil je po lese. Musely 
mu za to ale dávat svačiny, které si nosily do školy. To se samozřejmě moc nelíbilo rodičům, 
kteří jim nařídili:

„Nehrajte si furt s tím vlkem, vždyť to není ani normální, hrajte si s někým jiným!“
Dětem se moc nechtělo opustit svého věrného kamaráda, ale když na ně rodiče stále na-

léhali, přece jen uposlechly. Přestaly si hrát v lese s vlkem a začaly si tam hrát s medvědem. 
Jenže to se rodičům líbilo ještě méně a zakázali jim to také. Z toho je patrné, že nejen rodiče 
s dětmi, ale také děti s rodiči to mají někdy těžké. Proto jim na to řekly: 

„S někým si hrát musíme, neboť, jak víte, kdo si hraje, nezlobí. Jestli nám nepovolíte 
jednou až dvakrát týdně toho vlka, začneme zlobit a to si teda užijete!“

„No dobře, tak si s ním hrajte, když jinak nedáte,“ rezignovali rodiče, „ale dávejte na sebe 
pozor! Jestli vás někoho sežere, tak vás nechceme vidět.“

Děti si mohly tedy s vlkem hrát dál a byly spokojené. Vlk je stále vozil po lese, nikdy jim 
neublížil, dokonce byl tak laskavý a pozorný, že je vybízel:

„Až se vrátíte domů, děti, nezapomeňte pozdravovat rodiče a připomenout jim, že ros-
tete a potřebujete větší svačiny.“

Tak prožily děti se starým a hodným vlkem svá nejlepší léta a pomalu dospívaly. Samo-
zřejmě, že už v tomto věku nejezdily po lese na vlkovi, jelikož měly jiné zájmy (jezdily po 
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lese na motorkách). Také přemýšlely o tom, co by vlastně měly v životě dělat, a napadlo je, 
že by jim právě vlk, který už něco prožil, mohl poradit. 

Proto sesbíraly plný pytel svačin a přišly za ním jednoho letního podvečera do lesa na 
kus řeči.

„Dobrý večer, náš starý dobrý vlku,“ pěkně pozdravily na začátek a pak pokračovaly: 
„Prožili jsme spolu kus krásného života a naše cesty se pomalu rozcházejí. Přišly jsme ti 
za všechno poděkovat, rozloučit se s tebou a požádat o nějakou vlčí moudrost do života, 
abychom se v něm neztratily.“

„Nežádáte zrovna málo, lidské dvounožky,“ pravil vlk, „popřemýšlím o tom. Nejlepší 
myšlenky mě napadají při úplňku.“

„A nešlo by to přemýšlení trochu urychlit, vlku? Však to možná ještě pamatuješ, mládí 
je netrpělivé, chce všechno vědět hned.“

 „No, někdy mě napadne dobrá myšlenka už večer před úplňkem,“ přiznal, „copak to 
nesete v tom pytli?“

„Ňákou tu svačinku jsme jen tak mimochodem vzaly, aby ti při povídání nevytrávilo.“
„O to strach nemějte, milé děti,“ dodal a zakousl se do první z nich. „Tak tedy moudrost 

do života, říkáte? Nu, dobrá. Vidíte tu cestu přímo před váma? Je to cesta do hájovny. Není 
špatná. Je pěkná, široká, vyšlapaná, ale nelíbí se mi, co je na jejím konci. Bydlí tam jeden 
ňouma s flintou, kterej mě už třicet let honí po lese. Až se před váma v životě nějaká cesta 
objeví, nekoukejte na to, jak vypadá, ale kam vede. Stačí?“

„Nestačí. Ještě nějakou jinou vlkovinu nám pověz, nebuď na nás Skot,“ žadonily děti.
„A kde ji mám vzít, nevíte? Vždyť už jsem starej vypelichanej vlk, kterému se to v hlavě 

plete.“
„Ale máš za ušima,“ nedaly se odbýt děti. „Pověz nám třeba, jak tě naháněli myslivci. To 

už jsi nám dlouho nevyprávěl.“
O to ho nemusely prosit dvakrát.
„Když jinak nedáte, tak si představte, že na mě kdysi právě v tomhle lese pořádal hon 

Svaz českých myslivců,“ ujal se znovu slova vlk. „Bylo jich pětasedmdesát.“
„Nepřeháníš to trochu?“ divily se děti, „vždyť by se do toho našeho remízku ani nevešli.“
„Možná jich nebylo přesně pětasedmdesát,“ přiznal vlk, „kdo si to má po těch letech taky 

pamatovat, ale takovejch patnáct jich bylo určitě.“
„Máme ti sáhnout na nos?“ zkoušely ho, jestli si nevymýšlí.
„Jestli mi budete furt skákat do řeči, skočím po vás taky a  nevím, jak to dopadne,“ 

ohradil se vlk a pokračoval: „Byla to početná banda tří myslivců – ale možná, že další čekali 
v záloze, to nikdo neví. Obklíčili mě, namířili na mě a můj život visel na vlásku. Věděl jsem, 
že jim neuteču, tak jsem začal troubit jako jelen. 

„Co blbneš, vlku?“ ptali se udiveně.
„Co blbnete vy, myslivci?“ já na to. „Neviděli jste nikdy jelenovlka lesního?“
„Neviděli.“
„Tak se dobře podívejte, to jsem já. Jsem poslední kus ve střední Evropě. Za moji foto-

grafii nabízejí západní myslivecký časopisy deset tisíc dolarů v hotovosti.“
„A nepočkal bys tady, než si dojdem do hájovny pro foťák?“ prosili mě. 
„Počkal, ale hoďte sebou, dýl než čtvrt hodiny čekat nebudu.“
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Tak jsem se zachránil i z týhle šlamastiky. To je druhá rada do života, kterou vám dávám. 
Buď vám to musí rychle běhat, nebo pálit. Jinak se důchodu moc nedočkáte.“

„Teda vlku, ty seš klasa!“ pokyvovaly děti uznale hlavou. „Neřek’ bys nám ještě něco do 
třetice?“ 

„Neřek’, ale můžu vám zavýt na dobrou noc. Zrovna vychází měsíc.“
„To si nech pro ty myslivce,“ poděkovaly mu a utíkaly domů. Tam už je netrpělivě čekali 

rodiče a hned na ně vyjeli:
„Kde jste se tak dlouho couraly? Že jste zase kafraly s tím starým trhlým vlkem! Jed-

nou vás tak zblbne, že budete běhat po lese a výt na měsíc jako on. To jsme se teda na vás 
dočkali radosti.

Úúú, úúú, úúú! Co si jen počnem s těma našima neposlušnejma dětma? Uúú, úúú, úúú!“
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007
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Vypravili jsme se

S tímto příběhem znovuvysvěcení jedné kapličky mě seznámila paní z Nových Hutí, 
mající k ní nejen hluboký vztah, ale i velké zásluhy o její zrestaurování. Kaplička se dávno 
nacházela v šumavské krajině ve vesničce Šindlov nedaleko Borové Lady a Nových Hutí 
v nadmořské výšce 1000 m. Malých památek odsouzených k zániku bylo v příhraničních 
obcích hodně. Některé zanikly zcela, jiné se za pomoci dobrých lidí a sbírek dočkaly nového 
vybudování.

Velká milovnice a obdivovatelka Šumavy paní Květa Pěničková, které nebylo lhostejno 
vidět tuto opuštěnou, kdysi půvabnou památku chátrat, nikdy nelitovala času a námahy, 
aby kaplička na Šindlově v krásném místě Šumavy, uprostřed lučiny, opět vítala poutníky 
z Čech a také z Bavorska. Nebylo to jednoduché znovu vybudovat novou sakrální stavbu. 
Našli se lidé, kteří měli ze zámyslu radost, pak lidé lhostejní, avšak i ti, co nechtěli o nové 
kapličce ani slyšet. Kaplička měla štěstí, že ji nepotkal stejný osud jako nedaleký kostel na 
Novém Světě, který byl vysvěcen již v roce 1702. Jeho stěny zdobily cenné fresky, ale v 70. 
letech byl vyňat ze seznamu památek a v roce 1976 byl vyhozen do vzduchu. Tuto památku 
s historickou hodnotou se již nikdy nepodařilo obnovit. Kaplička na Šindlově však přežila 
díky podivné události.

V létě roku 1972 si kapličku vyhlédl a posléze se do ní nastěhoval jakýsi muž. Zde pře-
spával tři týdny a  nikomu se nepodařilo zjistit, spíše po tom nikdo nepátral, co je zač. 
Najednou se po něm slehla zem. Jak se objevil, tak i zmizel. Možná odešel do ciziny. Před 
svým opuštěním však kapličce opravil zčásti šindelem střechu, aby na něj nepršelo. Byl to 
podivín, choval se zvláštně. Paní Pěničková, dobrá duše, mu šla poděkovat za to, že učinil 
tuto opravu. On se představil, že je kunsthistorik a že kaplička patří mezi skvosty, které na 
Šumavě zbyly. Po jeho zmizení se již v práci nepokračovalo. 

Až po sametové revoluci na scénu nastupuje právě ona zmiňovaná paní. V únoru 1990 se 
dává do boje za záchranu kapličky. Pocit volnosti jí dává ohromnou sílu začít jednat. Osobně 
projezdila na běžkách desítky kilometrů a, jak sama říká, „žebrala“ dům od domu. Poro-

zumění nacházela u turistů a chalupářů, 
kteří rádi za tímto účelem přispěli, neli-
tovali nějaké té koruny. Padesátikoruna 
již byla velký dar. Ve sbírce se objevily 

dvě stokoruny a  tři padesátikoruny. Sto-
korunou přispěla čtyřčlenná rodina, která 
se možná po daru musela uskrovnit. Vět-
šinou se jednalo o  nepatrné částky 5 Kč, 
3 Kč. Na Zadově dostala od školních dětí 
na prázdninách drobné, dávaly, co v kap-
sičkách měly, ale přesto to potěšilo. A tak 
po těchto darech bylo celkem paní Pěnič-
kovou vybráno 12.000 Kč. Konečná částka 
byla mnohem vyšší, činila 70.000 Kč.

Excercicie ve Štěkni
V březnu letošního roku opět proběhnou na zámku 

ve Štěkni exercicie pro všechny.

Exercicie dává P. Martin Sedloň OMI.

Místo: Zámek Štěkeň

Datum: Začátek: 11.3.2019 (pondělí) v 17,00 mše sv.

Konec: 14.3.2019 (čtvrtek) po  obědě.

Cena: 1 800,- Kč

V případě vašeho zájmu o přihlášení, či jakékoliv další informace kontaktujte 
sestru Terezií na tel. čísle 728 556 755, nebo Sestru Emanuelu 607 646 948
použijte elektronickou adresu : congjesusteken@email.cz   
nebo adresu: Česká provincie Congregatio Jesu, Štěkeň 1, PSČ 387 51 
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U místních obyvatel už tolik ochoty nebylo. Měla štěstí v tomto svém osobním pod-
nikání, že získala na svou stranu starostku obce Borová Lada paní Stojčevovou, pod níž 
Šindlov patřil. Starostce se podařilo na okresním úřadě v Prachaticích získat nějaké pe-
níze, ale to stále bylo málo, aby se dalo se stavbou začít. Paní Pěničková byla neúnavná 
v činnosti uskutečňování sbírek. Požádala i rodáky v Röhrnbachu v Německu. Ti její výzvu 
přijali. Uspořádali také sbírku. Společná sbírka tedy již postačila na zahájení obnovy. Byla 
vyzvána soukromá firma ze středních Čech, která měla opravu provést. Byla to však firma 
nesolidní. Nadělala pomalu více škody než užitku. Paní Pěničková říká: „Byla jsem z takto 
špatně odvedené práce úplně zoufalá, tolik námahy a takhle to vypadá.“ Problém museli 
napravovat brigádníci a  ochotní lidé z  druhé strany hranic. Na úpravě okolí se podíleli 
chalupáři a horská služba, která v mnohém pomohla.

Rodákům z Německa, které paní navštívila, bylo sděleno, že 8. září 1991 dojde k zno-
vuvysvěcení kapličky a že jsou srdečně zváni. Při návštěvě se také setkala s rodákem panem 
Tauberem, který žil před odsunem na Šindlově. Měl velkou radost a díky jeho stavební firmě 
došlo k nápravě špatně odvedené práce české firmy. Nadešel den, kdy kaplička obnovená, 
zářící v  novém hávu byla vysvěcena. Zasvěcena je Panně Marii. Sešlo se mnoho našich 
lidí, včetně rodáků. Pro všechny to byl nezapomenutelný okamžik znovuzrození památky, 
které hrozil zánik. Pobožnost tehdy vedl P. Dvořák z biskupství České Budějovice. Tento 
den byla paní Pěničková obdarována finanční částkou od přítomných v hodnotě 10.000 Kč 
na zvon. Ten ještě k tomu, aby se kaplička stala úplnou, chyběl. Peníze odeslala zvonaři ze 
Zbraslavi, který zvon odlil. V následujícím roce při pobožnosti u kapličky došlo k vysvěcení 
a rozeznění nového zvonu.

Rodina Tauberů převzala péči o tento nový skvost Šumavy a mnoho let se starala o men-
ší opravy. O vnitřní vybavení se postaral pan Tittl, Šumavák, který vyrobil oltář a dvě la-
vice. Sochu Panny Marie, jíž je kaplička zasvěcena, získala paní Pěničková darem od kněze 
z  kostela sv. Jana v  Českých Budějovicích. O  výzdobu vnitřní části se rovněž postarala 
ona. Tehdy se ještě u nás namáhavě kupovaly umělé květiny, zakoupila je až v Mnichově. 
Nechala také vyřezat sochu Panny Marie, ale ta se nepoužívala. Neodpovídala představě. 
Po postavení kaple sv. Anny u Borových Lad byla zde tato socha uložena. Rodák ze Šindlo-
va věnoval kapličce velmi cenný obraz. Byla to práce z vosku a vyšívání. Kaplička se však 
výzdobě dlouho netěšila. Za tři týdny po vysvěcení byl obraz odcizen. Na základě vloupání 
pak dal pan Taubert na okna a dveře udělat mříže. Tím zamezil dalšímu vykradení. Malá 
sakrální stavba se tak stala námětem pro malíře a fotografy. Potěšila mnohé návštěvníky 
jdoucí kolem.

Každoročně se u ní v den narození Panny Marie 8. září sejdou lidé věřící i nevěřící, nejen 
z Čech, ale i návštěvníci z Německa. Mše sv. je sloužena pod širým nebem v obou jazycích. 
Poutníci odchází s pocitem radosti a věří, že Bůh je bude doprovázet i příští rok na jejich 
cestě ke kapličce. Závěrem bych ráda sdělila všem lidem, že my Šumavští Králováci budeme 
v započatém díle pokračovat a obnovovat kulturní památky dle našich možností i v bu-
doucnu. Těm, co již takto konají, moc děkujeme a přejeme, ať se nadšencům při obnově 
sakrálních památek daří zkrášlovat kouty naší krásné Šumavy.

Šumavská Královačka 
Milli Hojdekrová
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Pozvánka

letní duchovně relaxační pobyt pro rodiny
Krušné hory srpen 2019
v termínu 18.–24. 8. v Domě Wolfgang v Horní blatné. 

Pobytem nás bude doprovázet mons. aleš 
opatrný. Společně jsme nazvali program  
„jaká  láska, když už nejsme zamilovaní“, 
bude vycházet z papežské exhortace Amoris 
laetitia. Nebojte se vysoké teologie,  
A. Opatrný je zkušený moudrý kněz. 
V Domě Wolfgang jsou příznivé ceny, info 
o domu a možnostech najdete na 
www.bip.cz/cs/pastoracni-centrum-horni-

-blatna?key=06740266-05ca-4dfb-b444-3ce5f3c038cc. V jednání je i stravování 
v místě. 

Přihlašujte se prosím  
do 31. března 2019 na adrese: 
http://dcr.bcb.cz/udalosti/2019/08
Doufáme, že budeme moct opět podpo-
řit pobyt vašich dětí i jejich program 
z dotace Magistrátu České Budějovice. 
Popřemýšlejte spolu se známými 
a nabídněte akci i jim. 

Zdravíme a těšíme se na včasnou reakci
PhDr. Alena Poláčková, Diecézní centrum pro rodinu
Široká 27, pracoviště Kanovnická 12; 370 01 České Budějovice
dcr@bcb.cz  • www.dcr.bcb.cz • T: 380 420 342, M: 731 402 981 


