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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

Kdo neuznává svou slabost 
a nevyznává svou hříšnost, 
nezakusí Boží pomoc.

+ + + + + + + + + + 

Byli a jsou záludní bratři,
 lživí proroci i lstiví lidé. 
Rozlišuj, ale neodsuzuj!

+ + + + + + + + + + 

Bankovka, která není podložena zlatem,
a víra, která není doložena životem,
je falešná.

+ + + + + + + + + + 

Otázky pro kazatele:
Vyvyšuješ sebe nebo Boží slovo?
Oslovuješ posluchače nebo je oslňuješ?
Učíš nebo žvaníš?

+ + + + + + + + + + 

Nebýt umíněným a stát se umírněným.
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tuhle jsem zakládal jednu or-
ganizaci. I ptali se mě mnozí, jaké 
nastanou změny oproti tomu, co 
bylo doposavad, a jestli budu dělat 
stejné věci, jako se dělaly předtím. 

Nedokázal jsem jim uspokojivě odpovědět. Místo 
toho, abych vysvětlil, co zruším a  co zavedu, jsem 
jim předložil představu, jak by to tu mělo vypadat za 
deset let.

Mám totiž rád vize, drže se přísloví, že ten, kdo 
neví, kam jde, může dojít kamkoli. A tak jsem pilně 
pracoval na vizi té firmy, hledal cesty, které by vedly 
k výsledku.

A když jsem si pak večer, celý zmožený těmi vi-
zemi, sedl do křesla s dýmkou a jal se odpočívat, na-
padla mě záludná otázka. A jakou vizi máš vlastně ty? 
Jak chceš, aby tvůj život vypadal za deset let? Však to 
znáš, „kdo neví, kam jde…“.

Popravdě jsem musel přiznat, že žádnou vizi mimo 
to, že budu muset jednou umřít, nemám. A vlastně 
jsem ani nevěděl, kam bych chtěl jednou dojít.

No nedalo mi to, vzal jsem papír a tužku a začal 
tvořit. Horizont deset let. To akorát půjdu do důcho-
du. Čeho bych chtěl dosáhnout, jaké mám možnosti 
a prostředky a které mi pro dosažení úkolu chybí, kte-
ré lze a které nelze pořídit. Vcelku mi to šlo, jen jsem 
se musel trochu tvářit, že se nejedná o mě, ale o ně-
koho, nebo spíše o něco jiné. Však postupy při tvorbě 
strategie jsou jen jedny. Docela jsem se u toho bavil, 
na druhou stranu jsem si spoustu věcí uvědomil.

Bylo již k  půlnoci, když jsem s  tím byl hotov. 
A mohu zodpovědně říci, že jsem byl na své dílo hrdý. 
Mělo to hlavu i  patu, pěkně přehledně poskládané 
a já už se těšil, až za deset let půjdu do důchodu.

Ráno mě napadlo, že bych se s tím mohl pochlubit 
rodině. Tak jsem si to ještě jednou přečetl. Stále se 
mi zdálo, že je to dobře sestavené, ale přesto jsem to 
zmačkal a zahodil. Zítra začnu znovu. S trochu jinou 
otázkou. Zapomněl jsem tam totiž zapracovat, jak si 
mě za těch deset let představují ti, se kterými žiji. 
Pána Boha nevyjímaje. JP
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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

ne 14. 4. Květná neděle. Přede mší sv. žehnání ratolestí a průvod. Mše: Krédo, preface 
vlastní, na konci mše modlitba nad lidem. L. b.: červená. Žaltář 2. týdne

čt 18. 4. Zelený čtvrtek. Mše: Gloria, preface 1. o  eucharistii, v  římském kánonu 
vlastní „V tomto společenství…“ , „Přijmi tedy…“, „neboť on právě dnes...“. L. b.: 
bílá

Pá 19. 4. velký pátek – den přísného postu. L. b.: červená
so 20. 4. slavnost ZmrtvÝCHvstání Páně – velikonoční vigilie.  Přede mší 

sv. žehnání ohně a paškálu, průvod. Mše: Gloria, preface 1. velikonoční (zvláš-
tě v této veliké noci), v římském kánonu vlastní „V tomto společenství...“, „Přijmi 
tedy...“. Nakonec „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. L. b.: bílá

ne 21. 4. slavnost ZmrtvÝCHvstání Páně – v den slavnosti. Mše: Gloria, 
sekvence, preface 1. velikonoční (zvláště nyní, o Velikonocích), v římském ká-
nonu vlastní „V tomto společenství...“, „Přijmi tedy...“. Nakonec „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja“. L. b.: bílá

Po 22. 4.  Pondělí velikonoční. Po celý oktáv mše: Gloria, sekvence není povinná, pre-
face 1. velikonoční (zvláště nyní, o Velikonocích), v římském kánonu vlastní  
„V tomto společenství...“, „Přijmi tedy...“. Nakonec „Jděte ve jménu Páně, aleluja, 
aleluja“. L. b.: bílá

ne 28. 4. 2. neděle velikonoční – neděle božího milosrdenství. Mše: Gloria, sek-
vence není povinná, preface 1. velikonoční (zvláště nyní, o Velikonocích), v řím-
ském kánonu vlastní „V tomto společenství...“, „Přijmi tedy...“. Nakonec „Jděte 
ve jménu Páně, aleluja, aleluja“. L. b.: bílá

Po 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Mše: 
Gloria, preface o pannách a řeholnících. L. b.: bílá

Út 30. 4. Úterý po 2. neděli velikonoční. Mše: preface velikonoční. L. b.: bílá. Žaltář  
2. týdne, nebo Nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka. L. b.: červená, 
nebo Nezávazná památka sv. Pia V., papeže. L. b.: bílá

St  1. 5. Středa po 2. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Josefa 
Dělníka. L. b.: bílá

Čt  2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
Pá  3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: 

červená
ne  5. 5. 3. neděle velikonoční. Mše: Gloria, preface velikonoční. L. b.: bílá. Žaltář  

3. Týdne

sv. Zikmund – 30. 4.
Pocházel zřejmě z  Lugdunum (pozdější Lyon), jenž tehdy byl hlavním městem Bur-

gundského království. I když tento kraj leží v dnešní Francii, byli jeho obyvatelé původně 
pohanským národem německého kmene. Zikmundovým otcem byl ariánský král Gundo-

Z liturgického kalendáře
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bald. Zikmund se asi krátce před rokem 
500 oženil a působením biskupa Avita se 
seznámil s  katolickou vírou a  veřejně se 
odřekl ariánského bludařství. Pouze jeho 
otec, i když byl pravdám katolické církve 
velmi nakloněn, z obav před pomstou ari-
ánců odmítl požadované veřejné odstou-
pení od bludů. Zikmund po přijetí víry se 
svou rodinou navštívil papeže Symma-
cha a  přivezl od něj ostatky svatých. Za 
své sídlo si zvolil Ženevu a tamní biskup 
a pozdější světec Maxim v něm udržoval 
horlivost pro katolickou víru. Z  jeho po-
pudu vybudoval klášter St.Maurice-en-
-Vallais i s chrámem v Agaunu, na území 
Švýcarska. Do svatyně dal přenést ostat-
ky Mořice a  jeho druhů z  Thébské legie. 
V klášteře soustředil mnichy, kteří se roz-
děleni do pěti skupin ve dne v noci střídali 
v nepřetržitém zpívání žalmů. Je to v Evropě jediné místo, kde od té doby bez přerušení 
trvá řeholní společenství. Zikmund podporoval i budování škol a zval věhlasné učitele.

V roce 516 zemřel Gundobald a Zikmund převzal vládu v Burgundsku. Usiloval o šíření 
katolické víry a obrácení ariánů. Roku 523 vtrhli do Burgundska Frankové, Zikmundo-
vo vojsko porazili a obsadili část jeho říše. Zikmund sám se jako poustevník v mnišském 
rouchu ukryl v jeskyni versalského vrchu, ale zrádní burgunďané ho vyslídili a přemluvili 
k přesunu do kláštera v Agaunu. Cestou ho průvodci svázali a vydali králi vítězných Franků 
Chlodomarovi. Ten ho nechal odvést do vězení v Orleansu, kde byli uvězněni dva Zikmun-
dovi synové i manželka.

V dalším roce po vpádu, na 1. máje, Zikmunda, jeho manželku i oba syny dal vhodit do 
studny při vesnici Coulmiers /Saint-Péravy-la Colombe/. Podle svědectví biskupa Řehoře 
Tourského byl Zikmundův hrob oslaven zázračnými uzdraveními a ze studny, v níž jeho 
tělo leželo, pili prý vodu nemocní zimnicí a docházeli náhlého uzdravení.

Úcta k svatému Zikmundovi se šířila s rozdáváním jeho ostatků už v 9. a 11. stol. do 
Sens a opatství dnešního Švýcarska. V roce 1365 při návratu z Avignonu navštívil Karel 
IV. klášter sv. Mořice a dosáhl toho, že mu bylo darováno tělo sv. Zikmunda, s nímž se cítil 
duchovně spřízněn. Ostatky byly 27. 9. uloženy v nové kapli sv. Víta a část ostatků věnoval 
polskému králi Kazimírovi pro katedrálu v Polocku. Od roku 1366 se z rozhodnutí pražské 
synody začal slavit svátek sv. Zikmunda 2. 5. jako zemského patrona a jeho úcta se rozšířila 
po celém českém království.

Památka sv. Zikmunda se v našich zemích uvádí 30. 4., protože na původní den sv. Zik-
munda připadá památka sv. Atanáše, učitele církve. Den úmrtí se zase vynechává z důvodu 
nezávazné památky sv. Josefa Dělníka, aby bylo možné zdůrazňovat oba svátky.

Podle webu catholica.cz P. Karel Falář
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Slovo vikáře

velikonoční vigilie –  
matka všech vigilií a bohoslužeb

Doba postní se nám dostala do druhé poloviny a  nejdůležitější 
křesťanské svátky – Velikonoce jsou už na obzoru. 

V širším slova smyslu nám tyto svátky začínají již Květnou ne-
dělí, při níž si připomínáme Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma 
a zároveň již při čtení či zpěvu pašijí prožíváme spolu s Kristem 
a s učedníky jeho utrpení a smrt. Květnou nedělí, která se ve 
většině jazyků nazývá palmovou, začíná Svatý týden, kdy proží-

váme vrchol Kristova vykupitelského díla pro nás lidi.
Na Zelený čtvrtek jsou při dopoledních bohoslužbách v kated-

rálách celého světa shromážděni všichni kněží okolo svého biskupa, 
konají obnovu svých kněžských závazků a jsou svěceny oleje, které se 

pak celý následující rok používají při udělování svátostí.
Večer se pak při bohoslužbách v kostelech připomíná Poslední večeře Pána Ježíše s jeho 

apoštoly. Při této bohoslužbě se slaví nejen ustanovení svátosti eucharistie, ale také se 
odmlčí zvony a varhany, aby se tak projevil smutek a bolest nad Kristovým utrpením. Nej-
světější svátost je uložena do Getsemanské zahrady a křesťané jsou vyzýváni k modlitbě 
s trpícím Pánem.

Následuje Velký pátek, den, kdy se neslaví eucharistie ani se neudělují jiné svátosti. 
Modlíme se však křížovou cestu a sloužíme velkopáteční obřady, jejichž vrcholem je uctí-
vání kříže.

Po Kristově pohřbu přichází ticho Bílé soboty s modlitbami u Božího hrobu, které se 
večer promění v radostnou oslavu Kristova zmrtvýchvstání. 

Bohoslužba večer na Bílou sobotu se nazývá velikonoční vigilie (bdění) a je tou nej-
rozvinutější a nejkrásnější bohoslužbou celého roku. Je plná symboliky a  je užitečné si 
připomenout, co její jednotlivé části znamenají.

Začíná se zapálením a požehnáním ohně mimo budovu chrámu. Od ohně je zapálena 
velikonoční svíce – paškál. Oheň i svíce nám připomínají Světlo Kristovo, které zazářilo 
v temnotách našeho světa. Při průvodu do kostela se svícemi v rukou si to zpěvem třikrát 
připomeneme.

Již v kostele, pouze při svitu svící, se zpívá nádherný chvalozpěv na velikonoční svíci, 
který se nazývá podle jeho prvního latinského slova Exultet – což znamená „Zajásejte!“.

Po chvalozpěvu se rozvine velmi bohatá bohoslužba slova složená ze sedmi starozákon-
ních čtení. Po každém z nich následuje zpěv žalmu. Ze Starého zákona se chvalozpěvem 
Sláva na výsostech Bohu přeneseme do zákona Nového a  v  kostele se rozsvítí všechna 
světla. Poté zazní čtení z listu apoštola Pavla a evangelium o prázdném hrobě, do něhož 
byl Pán Ježíš uložen.

Po kázání následuje křestní bohoslužba. Už od nejstarších dob byli právě při této boho-
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službě křtem znovuzrozeni a do společenství církve přijati ti dospělí a případně i děti, kteří 
se odřekli zla a hříchu a složili slavnostní vyznání víry. O této svaté noci se na celém světě 
z vody a Ducha svatého znovu narodí tisíce nových Božích dětí bez rozdílu věku a rodina 
bratří a sester v Kristu se významně rozroste.

Ostatní křesťané vykonají obnovu křestních závazků a  znovu se vědomě přihlásí ke 
svému křtu a všemu tomu, co z něho pro jejich život vyplývá.

Dospělí novokřtěnci bezprostředně po křtu přijmou svátost biřmování a poprvé se plně 
účastní slavení eucharistie a přijmou Kristovo tělo a krev.

Musím říci, že osobně jsem vždy celé velikonoční svátky prožíval s velkou radostí, pro-
tože v nich pokaždé nově zakouším Boží lásku k nám lidem prostřednictvím Kristovy oběti 
a  jeho vzkříšení. Krásně rozvinutá bohoslužebná praxe během těchto svátků nám dává 
možnost ji opět prožít.

Chtěl bych vás všechny pozvat ke společnému požehnanému prožití velikonoc 
v našich kostelech a popřát vám vše dobré pro vás i vaše drahé ve vašich rodinách 
a farnostech.

Program bohoslužeb v kostelech prachatického vikariátu je uveden na jiném místě to-
hoto čísla našeho časopisu. P. Petr

Vážení přátelé srdečně Vás zveme na slavnostní 

požehnání nově zrestaurovaného kříže
v pátek 10. 5. 2019 v 16.00 hod.
na původním hrobě Jakuba Jana Ryby ve starém rožmitále

následovat bude tento program:
Prohlídka rožmitálského muzea s přednáškou
Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
Uctění památky Jakuba Jana Ryby u současného hrobu 
Koncert v kostele Povýšení sv. kříže – Starý Rožmitál
Závěr akce – večeře a odjezd domů

Možnost dopravy autobusem z autobusových nádraží:
ve 13.00 hod. Zdíkov, 13.15 hod. Stachy, 13.30 hod. Vacov.
Nebo po vlastní ose.
jízdné 300Kč/ os. 

Závazné přihlášky přijímají: 
602 804 878 – Milli Hojdekrová, Zdíkov 197
602 307 401 – Josef Sova, Bláhov 225, Stachy
uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2019
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Svátost smíření

5. přikázání: tvůrci pokoje
„Usilujme o to, co slouží k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu.“ (Řím 14,19). 

Svatý Pavel nás vybízí, abychom se zamýšleli nad důsledky svého jednání pro život druhých 
lidí, měli na ně ohled a nedávali jim pohoršení. V rámci rozjímání nad pátým přikázáním 
Desatera nám jeho slova poslouží k tomu, abychom si uvědomili, že naším úkolem není jen 
něco špatného nedělat, ale především vykonat něco dobrého!

V horském kázání Ježíš připomíná posluchačům zákaz zabíjet a rozšiřuje ho: „Slyšeli jste, 
že bylo řečeno předkům ,Nezabiješ‘. Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo 
se na svého bratra hněvá, propadne soudu.“ (Mt 5,21-22). Nenávist zabíjí, láska plodí a živí 
život. Tak se zákaz zabíjet právem vztahuje i na základní lidské vztahy nenávisti a lásky. 
Nenávist je něco jiného než hněv: hněv může být oprávněný. Bible mluví dokonce o Božím 
hněvu. Ve středověku lidé věděli, že vznětlivost je podkladem četných ctností. Naproti 
tomu nenávist směřuje k odstranění druhého. Hledat v každém nepřítele a svalovat na 
druhého všechnu vinu, je prvním krokem k  jeho odstranění. Již na prvních stránkách 
Bible ukazuje vyprávění o bratrovraždě (Gn 4,1-16), jak závist, neláska a nenávist vedou 
k zničení života. Na otázku, kde je jeho bratr Ábel, odpovídá Kain: „Copak jsem já strážcem 
svého bratra?“ To je sebestředný postoj, který se objevuje znovu a znovu: člověk neuznává 
odpovědnost za druhého a proto se mu ani nechce dopřát mu životní prostor. Kain, který 
zabíjí svého bratra, je vždy znovu mezi námi i v nás. Páté přikázání naznačuje, že v našem 
srdci může hněv dostat povahu nenávisti, když se budeme chtít sobecky prosazovat na úkor 
druhého. Je-li někdo nesnášenlivý, pohrdá-li druhým člověkem třeba pro jeho politický 
názor, náboženské přesvědčení nebo rasový původ, už v něm klíčí postoj, který druhého 
člověka vedle sebe posléze nestrpí a chtěl by ho zničit. Odmítat nenávist, vraždu a zabíjení 
a stavět se na stranu života předpokládá i snahu odpouštět a milovat i své nepřátele (srv. 
Mt 5,38-48; Lk 6,27-36). 

Důležitou otázkou, spojenou s přikázáním ,Nezabiješ‘, je nutná obrana. Je povinností 
státu chránit životy a práva svých občanů, v krajním případě i ozbrojenou mocí. Zabití pro-
tivníka však může být jen nejkrajnějším, posledním prostředkem. Katechismus katolické 
církve k tomu říká (odst. 2263-2267; 2307-2317): „Láska k sobě je hlavní zásadou mravnosti. 
Je tedy oprávněné prosazovat respektování svého práva na život. Kdo brání svůj život, není vinen 
vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smrtelnou ránu. ,Jestliže někdo při obraně vlast-
ního života užívá většího násilí, než je nezbytné, je jeho čin nedovolený. Jestliže však reaguje na 
násilí s přiměřenou umírněností, pak je obrana oprávněná … A není nutné pro spásu duše, aby 
se někdo zřekl oprávněné obrany, aby se vyhnul zabití druhých.‘ (sv. Tomáš Akvinský, Summa 
theologiae, II-II, 64,7). 

Oprávněná obrana může být nejen právem, nýbrž i závažnou povinností toho, kdo je odpo-
vědný za život druhých, za obecné blaho rodiny nebo občanského společenství. Veřejná moc má 
v tomto případě právo ukládat občanům povinnosti nutné k národní obraně. Ti, kteří slouží vlasti 
ve vojsku, ať se považují za služebníky bezpečnosti a svobody národů. Když tento úkol správně 
plní, opravdu přispívají k obecnému blahu národů a k upevnění míru.“
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Tradiční morální teologie se v minulosti věnovala jen výčtu podmínek spravedlivé války; 
učení o míru proto není dost propracované. Dnes – i vzhledem k účinnosti moderních zbra-
ní – stojí před lidstvem naléhavý úkol jednat o předpokladech a podmínkách pro trvalý mír.

Druhý vatikánský koncil se touto otázkou zabývá v 5. kapitole II. části pastorální kon-
stituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes. Oslovuje v ní nejen vrcholné politiky, ale 
každého člověka: „Lidé si musí dát pozor, aby nespoléhali jen na úsilí několika jedinců, a nestarali 
se přitom vůbec o to, jak oni sami smýšlejí. Vždyť vedoucí činitelé států, kteří ručí za obecné blaho 
vlastního lidu a  zároveň pomáhají celosvětovému blahu, závisí převážně na názorech a  cítění 
širokých vrstev. Nic jim nepomůže přičiňovat se o budování míru, pokud jsou lidé rozděleni a ro-
zeštváni proti sobě nepřátelstvím, opovržením, nedůvěrou, rasovou nenávistí a nesmiřitelnými 
ideologiemi. Proto je nanejvýš nutné, aby se obrodila výchova srdcí a veřejné mínění bylo pro-
dchnuto novým duchem. Lidé věnující se výchově, zvláště mládeže, nebo utvářející veřejné mínění, 
musí považovat péči o nové mírumilovné smýšlení nejširší veřejnosti za nejzávažnější povinnost. 
Je třeba, abychom my všichni změnili srdce a měli na zřeteli celý svět a ty úkoly, které můžeme 
společně vykonat k povznesení našeho pokolení.

Nenechme se oklamat nesprávnou nadějí! Nepřestane-li nepřátelství a nenávist a neuzavřou-li 
se v budoucnu trvalé a čestné úmluvy o celosvětovém míru, je možné, že lidstvo, které se přes své 
podivuhodné vědecké úspěchy nachází už v krajním nebezpečí, bude nešťastně přivedeno k hodině, 
v níž nepozná jiný mír než hrozný mír smrti.“

Kristus nešel cestou zničení nepřátel, ale vzal jejich zlobu na sebe a ve ,vysoké peci‘ 
smrti a zmrtvýchvstání přetavil v novou naději. Katechismus na to poukazuje, když cituje 
čl. 78 Gaudium et spes: „Pozemský mír je obrazem a plodem míru Krista, mesiášského ,Knížete 
pokoje‘. Kristus svou krví na kříži ´zrušil příčinu nepřátelství na svém těle‘ (Ef 2,14). Ti, kteří 
se na obranu lidských práv zříkají násilných a krvavých akcí a sahají k obranným prostředkům, 
které jsou dosažitelné i pro ty nejslabší, vydávají svědectví o evangelní lásce, pokud tím nejsou 
porušována práva a povinnosti jiných lidí. Právem se potvrzuje závažnost tělesných a mravních 
rizik, sahá-li se k násilí přinášejícímu zkázu a mrtvé.“ (odst. 2305-6).

Podněty k výchově svědomí:
Jak se chovám v konfliktních situacích vůči druhým lidem? Nepřispívám k jejich zos-

tření?
Jsem ochoten přejít od rozhořčení ke spolupráci a někdy pro pokoj i ustoupit?
Nevyvolávám svým jednáním konflikty?
Nevyžaduji často od druhých příliš a nejsem jim na obtíž?
V čem spočívá má služba pokoji ve vlastní rodině, obci, církvi, společnosti? 
Jak se starám o svůj duchovní život? Využívám své vlohy a schopnosti, nebo se pod-

dávám nudě a duchovní lenosti?
Je v mém myšlení a jednání znát onen rozměr, který směřuje k Bohu, původci a cíli 

všeho?

P. Pavel Liška
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Svědectví radosti

společenství farnosti Zdíkov – Zdíkovec
Jsme malá šumavská víska s kostelíkem zasvěceným sv. Ludmile. Kostel je pečlivě udr-

žovaný, moc hezký. V obci slouží nejen k pravidelným bohoslužbám, koncertům v rámci 
chrámové hudby, ale i smutným událostem, jako jsou pohřby.

Při bohoslužbách v obci Zdíkov i Zdíkovec, kde se mše konají pravidelně každý čtvrtek 
večer ve Zdíkově a v den sváteční, neděli ráno na devátou ve Zdíkovci, proběhne mše svatá, 
farníci prohodí mezi sebou pár slov před kostelem a po mši pospíchají domů.

Z  důvodu, aby si lidé mohli 
pohovořit nejen o  věcech spo-
jených s vírou, ale i věcech oby-
čejných, ze života, vzniklo tak 
zvané společenství farníků, kde 
se dá probírat vše možné.

Společenství bývá každých 
14 dní. Je na samotných věří-
cích, zda přijdou či ne. Nikdo 
není k  ničemu nucen. To je na 
tom to hezké, radostné, svobod-
ná vůle v rozhodování.

Já jsem také s radostí a plna 
očekávání, co se bude dít, přija-
la pozvání od paní Mrázkové na 

toto společenství. Byla jsem zde poprvé. Setkání s  lidmi, které znám, srdečné přivítání, 
předčilo mé očekávání. Přiznávám se, z obav, zda to zvládnu, nakonec vyplynula radost, 
pocit jistoty, že k nim patřím. Byli jsme si tak nějak blízcí a rovni.

V 19.00 hod. byl stanoven čas společenství farníků. Sešlo se jich 12 s P. Jaromírem Steh-
líkem. Ten pronesl úvodní slovo, modlitbu a požehnání. O občerstvení se postaraly místní 
ženy z farnosti. Společenství neřešilo jen otázky nad biblí, ale také o běžném životě. Vy-
slechla jsem mnohé příhody, nad kterými jsme se všichni dost zasmáli. Zjistila jsem, že 
věřit neznamená jen pojem modlitba, ale prožívaná radost z každého běžného dne. Věřit 
v Boha, dokázat se zamyslet nad sebou, proč je víra důležitá. Tak jako nelze žít bez lásky 
člověka k člověku, nelze žít bez víry k Pánu Bohu. 

Prosíme Pána Boha o  jeho lásku, sílu v  době nemoci, překonání těžkostí, které nám 
život nadělí, v jeho dobrotu, spravedlnost. Nevidíme jej, ale věříme v jeho existenci, což je 
nejdůležitější pro každého z nás. „Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří. Víra hory přenáší.“ 
Víra spolu s nadějí vytváří velkou sílu, která dokáže napnout plachtu naší loďky životem 
a plout tak dále.

Víra pracuje skrze lásku. Ježíš na nás stále čeká v tichu. 

Milli Hojdekrová
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Pozvánky

Tradiční pouť ke sv. vojtěchu na 
lštění bude slavena v neděli Božího mi-
losrdenství 28. 4. při mši sv. s  P.  Janem 
Janouškem a  novoknězem P.  Vojtěchem 
Blažkem od 10:30 h. 

Na pěší pouť (asi 15 km) se můžete vy-
dat o den dříve s P. Dominikem Ettlerem  
z Prachatic, zahájení v sobotu 27. 4. v 7:30 h.  
u kostela sv. Jakuba, kde se domluví do-
prava zpět. Je možné se připojit v Lažišti 
u kostela v 10:20 h.

Ve 13 h. budou poutníci slavit u sv. Voj-
těcha mši sv.

Prázdninové setkání dětí a mládeže
Také v letošním roce přichází DEMDAAL z.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farnos-

tí Prachatice, Netolice a Strunkovice nad Blanicí s nabídkou letního setkání pro děti od 
ukončené 1. třídy a mládež do 18 let. Všechny podrobnosti naleznete na www.demdaal.cz.

Letošní téma zní „Amazonky a vlaštovky“, místo konání už tradičně v Rekreačním stře-
disku 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.

Pozvánky do Prachatic
Máme možnost zapojit se do aktivity postní almužny a v rodině ušetřit pro charitní  

a pastorační projekty – papírové kasičky jsou k dispozici v kostele. 

velikonoční dílna pro děti 
i dospělé ve farním sále 
v Prachaticích

Dílna bude pokračovat ve 
čtvrtek 11. dubna od 15.00 h. 
do 17.30 h. – čeká nás zdobení 
vajíček (vyfouklá vajíčka s  se-
bou), zdobení perníčků, výroba 
jednoduchých velikonočních de- 
korací aj. pro velikonoční trh  
14. 4. před kostelem.
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Hřbitov

starý hřbitov ve vimperku
Podle vimperské městské kroniky z roku 1836 byly základy prvního zdejšího osídlení 

situovány v místech kolem starého hřbitova s kostelem sv. Bartoloměje. Toto osídlení po-
stupně zanikalo a přesouvalo se jihozápadním směrem. 

Kostel sv. Bartoloměje byl založen nejspíše roku 1279, i když první písemná zmínka je 
v konfirmačních knihách z roku 1369. V roce 1384 byl přidělen jako filiální k nedalekým 
Bohumilicím. Době založení odpovídá kamenná křížová klenba presbytáře, silný vítězný 
oblouk s románskými patkami či stavba oken. Svorník je ozdoben osmilistou plochou růží. 
Loď kostela, která měla původně trámový strop, byla v 17. století o metr a půl zvýšena 
a sklenuta do šesti valených lunet. V roce 1857 proběhla další stavební úprava, kdy byla 
odstraněna dřevěná zvonička ze středu lodi a postavena zděná nad západním štítem. Sto-
padesátikilový zvon s nápisem „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum“ byl v roce 1916 
rekvírován armádou. Kamenný portál na jižní straně, sklenutý do ostrého oblouku, pochází 
z doby založení kostela. Presbyterium je široké 4,4 metru a dlouhé 4,7 metru, samotná loď 
je pak dlouhá 11,5 metru a osm metrů široká. Kostel má východní orientaci. V presbytáři je 
nejzajímavější česky psaný epitaf Agáty Černé z Vinoře, manželky vimperského zámeckého 
hejtmana Jana Černého z Vinoře z roku 1562. Můžeme se zde dočíst, že paní Agáta byla „od 
pana boha z tohoto gest swieta na onen wieczney powolana w nediely den wssech swatych“. 
Náhrobek je 1,58 metru vysoký a 0,66 m široký. Zajímavý je i dětský náhrobek (0,75 m 

x 0,53 m) s  latinským nápisem 
z roku 1616 s vyobrazením dítěte 
v peřince a stojícího čápa ozdobe-
ného věncem a nápisem MEMOR 
MORTIS OFFICII VIVE. 155 cm 
dlouhý neznámý náhrobek, 
s dvěma kříži v podélné ose, má 
nápis kolem obvodu, z něhož lze 
snad přečíst jen ET VYNRBERG. 
Gotické nástěnné malby s výjevy 
z křesťanské mytologie byly v 90. 
letech 20. století restaurovány. 
Ovšem z  původního vybavení 
kostela se dochovala snad jen so-
cha sv. Bartoloměje z 15. století, 
ta je ovšem uložena ve vimper-
ském muzeu.

Ze starého hřbitova se docho-
valo několik náhrobků. Třístran-

Kostel sv. Bartoloměje
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ný náhrobek (dnes přeražený) má na před-
ní straně znak Vimperka a  na zadní nápis: 
„HIER RUH. D. H. Joh. Magerl Bürg. Webwr 
und seine Gattin Kath. geb. Schalek er starb 
3. Juni 1804 in sein 64 Jahr sie aber st. d. 26 
Feber 1806 in ihr 64 Jahre“. Zajímavé je usta-
novení městského magistrátu z 20. září 1762 
o nájemném za hrob: „pro jedno dítě do pěti 
let ne více jak 10 krejcarů, pro osobu od 5–10 
let 18 krejcarů, pro osobu od 10–20 let 30 
krejcarů, pro dospělé přes 20 let 45 krejcarů.“

V 70. letech 20. století, při úpravě starého 
hřbitova na urnový háj, došlo k  přemístění 
dvou velkých náhrobků spolumajitelů vim-
perských skláren Josefa Taschka a Wilhelma 
Kralika. Náhrobek Josefa Taschka s  posta-
vou anděla byl zhotoven z hořického pískov-
ce v Praze v  roce 1862 výtečným sochařem 
Emanuelem Maxem. Nejznámějšími pracemi 
tohoto umělce je sousoší sv. Cyrila a Metodě-
je v Týnském chrámě, sv. Ludmila v chrámě 
sv. Víta, P. Maria na Karlově mostě a postava 
maršála Hradeckého na jeho někdejším po-
mníku v Praze. Náhrobek Wilhelma Kralika s postavou žehnajícího Krista byl vytvořen 
rovněž v Praze v roce 1878 významným českým sochařem Ludvíkem Šimkem, mezi jehož 
významná díla patří Jungmannův pomník v Praze. Dnes zde ovšem původní sochy chybějí. 
Při přemísťování těchto náhrobků se klenby obou hrobek propadly a při odstraňování sutin 
byly v  poškozených rakvích nalezeny, mimo pozůstatků jmenovaných sklářů, dva kříže 
z křišťálového skla, odlité a vybroušené v huti Adolf. Kříž z rakve Josefa Taschka je lep-
ší umělecká práce, ramena kříže jsou zakončena trojlistem, jeho rozměry jsou 22 x 9 cm 
s gravírovaným textem ve fraktuře: „Josef Taschek – Glasfabriken Besitzer, geb.1814, gest. 
1862“. Kříž z rakve Wilhelma Kralika je větší (29 ́  13 cm), jeho ramena jsou zakončena roz-
šířením a zaoblením s gravírovaným nápisem: „Wilhelm Kralik sen. Ritter von Meyrswal-
den – geboren am 17. Dezember 1807, gestorben am 9. Mai 1877“. Text je rovněž v ozdob-
né fraktuře. Oba kříže byly uloženy nepoškozené v městském muzeu ve Vimperku. Místo 
odpočinku zde nalezli další vimperští majitelé skláren: Karl Ritter Kralik von Meyrswalden, 
sklářský továrník, narozen 14. dubna 1837, zemřel 22. listopadu 1898, a Hugo narozený 
1849 a zemřelý roku 1883. Stavba připomínající kapli s kamennou sochou Vykupitele v ži-
votní velikosti, vedle níž byly desky s iniciálami obou zemřelých, se nedochovala. Vpravo 
od vstupu se pak nacházely desky se jmény záhy zemřelých dětí z rodiny, narozených a ze-
mřelých mezi léty 1866 a 1877. Vedle nich stála stylově a dekorativně aranžovaná statue 
Anděla Strážného. A nedochovala se ani památka po další slavné sklářské kapacitě Johan-
nu Meyrovi. Umělecky pojatý, vysoký, věži podobný a stářím zčernalý kovový náhrobek 

Kaple 14 sv. pomocníků
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z černé litiny jenom s prostým jménem 
v jednom poli „Johann Meyr“, a z dru-
hé strany náhrobku s údaji o narození 
1778 a  smrti 1841, stál za kostelem 
nad jednou z hrobek.

Druhou církevní stavbou, která 
stojí na starém hřbitově, je kaple 14. 
sv. pomocníků. Stavba byla započa-
ta helmbašským sklářem Michalem 
Müllerem (nebo také Millnerem) 
v roce 1708 a dokončena jeho synem 
Valentinem Antonem Millerem v roce 
1714. Tím slavným Michalem Mülle-
rem, kterému je připisován vynález 
křišťálového a rubínového skla. Kaple 
je orientovaná k severu a  její loď do-
sahuje délky 7,1 m a šířky pěti metrů. 
V lodi je hrobka rodiny Müllerů a před 
rekonstrukcí byla nad vchodem do 
krypty deska s letopočtem 1714. Podle 

knihy Ferdinanda Mathese Innozenzius (Innozenziusbüchlein, vydavatelství Steinbrenner 
Vimperk) je v ní pochováno 6 osob a to: Michael Müller, huťmistr a zakladatel kaple, ze-
mřelý 28. ledna 1709. Jako stavitel je jmenován Valentin Müller, zemřelý 10. srpna 1720. 
Potom následují podle již jmenovaného pramene Anna Maria Eiller, manželka Michaela 
Müllera mladšího a Antona Eillera , huťmistra, zemřelá 1. června 1759 (poslední uložení do 
hrobky). Johann Michael Eiller, syn Antona Eillera, zemřelý 26. června 1744. Anna Maria 
Swieteczky (dcera Johanna Müllera), manželka Petra Swieteczky (Petr Kašpar Světecký), 
archiváře v  Třeboni, zemřelá 7. listopadu 1746. Maria Anna Pechsieder (dcera Valenti-
na Müllera), manželka Jana Josefa Pechsiedera, perníkáře a voskáře, zemřelá 6. prosince 
1749. Podle Františka Mareše (České sklo, 1898, str. 72) byl v kapli pohřben ještě Václav 
Plechinger, který „zesnulť dne 20. března 1736 a  je pochován dle přání v  kapli 14. sv. 
pomocníků ve Vimberce“. Odpočívá tak vedle své dcery Anny Marie Eiller. Hrobka bývala 
otvírána jednou za rok k vykonání mše za zemřelé a menší děti se vždy na tuto událost 
těšily, protože místo bylo pro ně velmi tajemné. To vše ovšem skončilo po druhé světové 
válce s odsunem německého obyvatelstva. Kostel byl upraven v roce 1970 na kolumbárium 
a naposledy opraven před několika lety.

Oproti starému hřbitovu, v bývalé děkanské zahradě, stávala donedávna socha sv. Anny 
Samotřetí z poloviny 16. století. Socha je vyrobena z křemene a znázorňuje matku Panny 
Marie, Pannu Marii a Ježíše Krista. Musela ustoupit nové zástavbě, v jejíž obvodové zdi 
vznikl výklenek pro její nové umístění. Ovšem první pokus se nezdařil – výklenek byl 
postaven menší a socha se do něho nevešla. A tak stojí po pravé straně zídky při vchodu 
na hřbitov. 

Josef Pecka
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Dar přátelství
Asi se každému někdy stane, že se cítí sám. Pohádal se třeba se svými nejbližšími, je mu 

smutno, a tak by se rád svěřil někomu blízkému, kdo ho pochopí, komu si může postěžo-
vat. Potřebuje někoho, kdo ho v tu chvíli vyslyší. K tomu jsou dobří přátelé. Ale ne ledajací 
přátelé třeba z facebooku, kterých má stovky, ale skuteční přátelé, na které se může se vším 
obrátit. Pro každého člověka je důležité mít někoho takového blízkého.

Přátelství, to je opora. Je to ale také vztah, o který je nutné pečovat. Mrzí mě, že někdy 
na své přátele zapomínám a dlouho se jim třeba neozvu, nestarám se zrovna o to, jak se 
jim daří. A přitom třeba ten druhý zrovna potřebuje povzbudit či poradit. Neměl bych si 
na své přátele vzpomenout jen tehdy, když zrovna něco potřebuji. Je ale zároveň dobré mít 
někoho takového, komu se mohu ozvat, když je mi úzko.

Někdy se ale člověku stane, že si rozhádá celý svět – manžela nebo manželku, rodinu, 
nejbližší přátele. Na koho se pak obrátit, když už nemá nikoho, komu by se svěřil, když už 
zůstane na svoje trápení sám? Nebo má jiný problém. Trápí ho něco tak osobního, že se 
s tím ani nemůže nikomu jinému svěřit. Stydí se to řešit i s těmi nejbližšími, které vedle 
sebe má. Co má pak dělat? Vždyť není nikdy dobré zůstat na nějaké trápení sám.

Jednoho přítele, který vždy naslouchá a kterému se může svěřit, přeci jen každý člověk 
má. Přítele, který nejen naslouchá, ale který by byl ochoten i za každého život položit. Je 
to přítel ten nejvěrnější, jaký může být. Přítel milující bezpodmínečně, milující každého 
i přes cokoliv, co provedl. To je veliká útěcha mít takového přítele. Stejně ale tak, jako mu-
sím pečovat o přátelství s ostatními přáteli, neměl bych zapomínat na Něj. Tolik už mi toho 
daroval a já mu mohu odevzdat jen svoje trápení a radosti. Popovídat si s Ním. Sdílet s Ním 
svoje pocity. Mohu se na Něj obrátit úplně kdykoliv. Jde jen o to, udělat to. Nezapomínat 
na Něj a nezůstat tak na některé věci sám. 

Bůh mi daroval dar přátelství. Je pro mě velkým darem, že mám okolo sebe lidi, na které 
se mohu spolehnout, a že mohu mít vztah s Ním. Petr Šrámek

Life update
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Šumavské madony

vimperské madony
Na naší cestě za tradicí úcty k Panně Marii, za tradicí, která je v našem šumavském 

kraji stále živá, se dostáváme do města Vimperku a jeho širšího okolí. V samotném městě 
a  jeho středu nalezneme gotický kostel Navštívení Panny Marie. O stavbě vimperského 
kostela jsme již psali před několika lety v našem časopise. Dnes se zastavíme u největšího 
pokladu kostela, a to je tzv Madona vimperská, jejíž původ je částečně zahalen tajemstvím. 
Kamenná madona totiž pochází nejspíše z dílny, ve které vznikaly jiné půvabné madony – 
Madona krumlovská, Madona plzeňská a další. Tato dílna působila v Praze a její tvorba pak 
byla rozvážena do českých i zahraničních měst a šlechtických sídel. Doba jejího největšího 
rozkvětu se nazývá obdobím krásných madon a spadá do doby vlády císaře Karla IV. a jeho 
syna krále Václava IV. Umělci této dílny vytvořili životný typ krásné ženy držící v rukou 
malého Ježíška. Mariino tělo je mírně prohnuto, aby podpořilo váhu dítěte. Také draperie 
má vlastní motivy – vodorovné hluboké miskovité záhyby lemované po stranách řasenými 
drobnými kaskádami bohatého roucha. Výraz tváří matky a dítěte je něžný až hravý. Tak 
jako většina středověkých madon je i tato polychromována a zlacena. Navíc je skryta do 
renesančního stříbrného oděvu, vynikající zlatnické práce.

Mimo půdorys kostela stojící zvonice souvisí také s mariánskou tradicí. Zvony byly ještě 
před válkou čtyři. Jejich hlavní tóny byly laděny tak, že jejich hlasy zpívaly mariánskou pí-
seň Salve Regina. Nešťastné osudy zvonů 
zrekvírovaných ve válečných dobách nám 
však připomíná nejmenší a nejstarší z nich 
nazvaný příznačně Mariahilf – Panna Ma-
rie Pomocná. 

Vydáme-li se vzhůru stoupajícím vim-
perským náměstím, zastaví nás kamen-
ná kašna s  postavou tzv. Immaculaty. Je 
dílem současného sochaře a  zobrazuje 
Pannu Marii symbolizující Neposkvrněné 
početí. Jejím hlavním atributem je koruna 
tvořená dvanácti hvězdami (symbol pře-
vzala jako svůj znak EU), Marie stojí na 
zeměkouli, po níž se plazí had. Podobná 
socha je pak na nároží blízkého domu, jejž 
nechal jako mnoho jiných postavit Johann 
Steinbrener.

Vrátíme-li se do centra města a vydáme 
se směrem ke hřbitovu, nalezneme tem-

Obraz Panny Marie Pomocné – v budoucnu 
v kapličce na Brantlhofu
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nou žulovou sochu patrně ještě z doby renesance – svatou Annu Samotřetí. Název je pro 
mnohé nesrozumitelný, ale vzpomeňme si na obraz Leonarda da Vinci se stejným názvem. 
Svatá Anna byla dle legendy Mariinou matkou, a  proto drží svoji dceru na klíně. Třetí 
postavou je pak samotný Ježíš Kristus jako dítě. K soše se váže pověst, že kterýsi vozka 
jedoucí se svým vozem kolem sousoší v hněvu udeřil sochu bičem a na kameni pak zůstaly 
světlejší stopy jeho podlého činu.

Také v kraji kolem Vimperku nalezneme kostelíky a kaple zasvěcené Panně Marii spolu 
s Ježíšem. V blízkých Hrabicích stojí na návsi mariánská kaple zasvěcená poměrně mla-
dému kultu Panny Marie Lurdské. V jejím interiéru je socha Mariina, zobrazená tak, jak ji 
během zjevení před jeskyní Massabiel vídávala malá Bernadetta Soubirous – v bílém rouchu 
přepásaném bleděmodrým pásem, bosé nohy zdobené zlatými růžemi. 

Nedaleko Hrabic se nachází osada Cejsice a na její malé návsi pečlivě opravená kaplička 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V jejím skromném interiéru se ještě v předválečné době na-
cházela socha Panny Marie v životní velikosti. Kaplička byla poutním místem a jednou do 
roka v měsíci květnu se v ní konala mše svatá. 

Po stejné silničce dojdeme do další obce Křesánov, kde nás na návsi přivítá další, nedáv-
no opravená kaple zasvěcená Srdci Ježíšovu a Mariinu. Časem byla připojena ke kaplím 
a kostelům náležejícím vimperské farnosti, např. Steinbrenerově kapli na Schenkenbergu 
– Na Radosti.

Také dále v krajině potkáváme kaple spojené s pramenem vody nebo studánkou. Často 
byla vodě přisuzována čarovná moc. Voda léčila oční choroby nebo jiná lidská trápení. 
V blízkosti obce Zdíkov v místě zvaném U Lizu pramenil z lesa potůček takovéto vody a již 
počátkem 19. století vyrostla v  jeho blízkosti dřevěná roubená kaplička s  nádržkou na 
vodu. Jejím zasvěcením bylo Narození Panny Marie a stavitelem novější, již zděné kaple 
byl majitel panství hrabě Thun – Hohenstein. Každoročně se zde konaly poutní bohoslužby 
vždy v neděli po svátku Narození Panny Marie – 8. září. 

V našem vypravování se odehrávají příběhy minulosti – někdy nedávné, jindy zasuté 
až do doby středověku. Stále se však na Šumavě a v Pošumaví setkáváme s úctou k Panně 
Marii, v jejíž ochranu doufali lidé v městech, vsích i horských samotách. Pojďme si na závěr 
vyprávět příběh, který se odehrává nyní, v této době, a který můžeme tvořit my všichni. 
V nešťastném poválečném období bylo v pohraničí zničeno mnoho kostelů ve vsích vylidně-
ných a opuštěných svými původními obyvateli. Knížecí Pláně, Nový Svět, České Žleby, On-
dřejov, Vitěšovice, Dolní Vltavice (omlouvám se za užití českých názvů obcí). Tyto památky 
již sotva někdo přivede opět k životu. Někdy však chodíme nevšímavě kolem vzpomínek 
na minulost, které bychom zachránit mohli.

Brantlhof – dvorec nad Vimperkem, který byl obětí několika požárů a z nějž se zacho-
vala malá kaplička, kterou majitelé dvorce – rod Eiterů – stále udržovali. Pravda, její zdi 
praskají, její krov také volá po zpevnění a zvonička je nakloněná. Náš spolek Vimpersko 
si předsevzal, že milou kapličku zachrání. Podaří se to díky darům občanů města, díky po-
moci odborníků – historiků, památkářů, přátel, firem, díky rodákům žijícím v sousedním 
Německu i lidem, kteří v našem městě nežijí, ale fandí nám. Snad také díky přízni Panny 
Marie Pomocné – Mariahilf, jíž bude kaplička po své obnově zasvěcena.

MFK
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Stalo se

CHarita
Začátek února byl v Charitním domo-

vě sv. Dominika Savia ve znamení zimních 
radovánek. Maminky s dětmi využily sně-
hové nadílky a postavily si společně sně-
huláka. V sobotu 16. února 2019 se konal 
Karneval. Sraz si zde daly krásné princez-
ny, roztomilá zvířátka, klaun i sportovci. 
Tancování bylo proloženo hrami a  sou-
těžemi, při kterých jsme prověřili hbi-
tost a šikovnost dětí. Na závěr si všichni 
účastníci odnesli sladké dobroty. Ke sv. 
Valentýnu vyráběly děti veselá přání, kte-
rá ozdobily podle své fantazie.

Pro muže ubytované v Domě sv. Petra 
byl uspořádán Turnaj v dámě, v jehož zá-
věru tři nejlepší hráči obdrželi zaslouže-
né odměny. V  rámci Kurzu truhlářských 
prací se vyráběly dřevěné podstavce pod 
květináče. Dne 25. února se muži vypra-
vili do Městského divadla v Prachaticích, 
kde shlédli představení Zdeňka Podskal-
ského „Návštěva mladé dámy“ pojednáva-
jící o nekonečném a stále vděčném tématu 
vztahů mezi muži a ženami. 

Jana Schwarzová, 
ředitelka FCH Prachatice
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legoprojekt 2019
Čtvrtým  rokem 

bylo možné v  Pra-
chaticích zorganizo-
vat čtyřdenní (Čt – 
Ne) akci Legoprojekt 
díky výborné eku-
menické spolupráci 
s  Církví bratrskou 
v  Husinci, místní 
farností CČSH, díky 
podpoře SVČ Síť 
a  ochotným organi-
zátorům z farnosti. 

V ZŠ Národní 60 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů prožilo požehnaný čas.    -lh-

s časopisem Duha 
v české televizi

S  Duhou rádi pracu-
jeme v  hodinách nábo-
ženství. Ukázali jsme to 
i  v  rámci natáčení pro 
Českou televizi. Podí-
vat se můžete v  neděli  
7. dubna na ČT2 v Křes-
ťanském magazínu od 
cca 12.30 h. 

katechetka
 Lenka a děti 
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Stalo se

masopust na Šumavě v obci  
Zdíkov a osadě bláhov-stachy

Pestrobarevný průvod masek, hud-
ba, veselí, dobré jídlo a pití, to je tradice 
šumavského masopustu. Lidový svátek 
Masopust se slaví ve dnech předcháze-

jících Popeleční středě, kterou začíná 40denní 
půst před Velikonocemi. Masopust je dle křes-
ťanské tradice obdobím veselí a hodování.

Slaví se i u nás v obci Zdíkově a okolí. Obcemi 
prochází průvod různých masek, které potěší, už 
když se na ně podíváte, ale i takové, které vydě-
sí. Všude panuje veselí, radost, ozývá se hudba 
a zpěv.

Každý rok se i u nás zastaví. Pohostím je, oni 
mi zahrají a já si s nimi zanotuji tu svou, připijem 
si na zdravíčko. Průvod pak odchází o dům dál. 

Z jejich návštěvy jsem měla radost. Říkala jsem si, přece jen lidé nezapomínají na tradice, 
dokáží se pobavit, zasmát, odběhnout od starostí, které život i doba přináší.

Milli Hojdekrová
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Pozvánky
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Velikonoční bohoslužby
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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.

Mé prožívání devítkového roku (listopad 
1989) s ohledem na svůj tehdejší věk – krásných 
12 let, byl při sledování celospolečenského dění 
nejprve jako velké překvapení, co se to vlastně 
děje. Moji oba starší sourozenci v té době již stu-
dovali v Praze na vysoké škole a velmi intenzivně 
se zapojili do těchto protestů osobně i svojí prací 
a pomocí dalším studentům se vším, co bylo po-
třeba, především s tím, aby šly informace do regi-
onů. Vím a dobře si pamatuji, že naši rodiče měli 
velký strach a  obavy z  těchto aktivit. Nicméně 
celá rodina si z celého srdce přála změnu režimu, 
a to nejen z hlediska náboženských důvodů. Vím, že jsme naši víru v rodině vyznávali po-
tají, ale velmi aktivně. Naše křtiny probíhaly vždy v kruhu rodinném daleko od Prachatic. 
Víra nás utvrzovala a spojovala.

Uvolněním vztahů, po úspěšné a zdařilé revoluci, se naskytla úžasná možnost žít ve 
SVOBODNÉ a DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI, což si velmi užívám a velmi cením do 
dneška. Je to jeden z velkých darů, lidé, co zažili oba režimy (a to já s ohledem na svůj teh-
dejší věk jen okrajově), umí docenit a vážit si tohoto nevšedního daru. Je potřeba, aby naše 
nastupující generace opatrovaly toto znovu nabyté dědictví a měly k němu úctu. Někdy 
mám obavy, aby opět nezavládl totalitní režim, i s pohledem, co jako zastupitelka našeho 
krásného města Prachatice pozoruji na jednání zastupitelstva Města Prachatice. Kdy zastu-
pitelé jsou bezdůvodně umlčováni či omezováni (aktuálně narychlo připravenými pravidly 
a v nich např. stanovený počet 950 znaků k vyjádření v Radničním listu).

Zároveň se chci podělit o jeden pro mě nezapomenutelný osobní zážitek – v dnešní době 
asi více úsměvný, ale tehdy silně procítěný.

Do revoluce jsme se se svými sourozenci střídali ve frontách na nákup exotického ovoce 
před Vánocemi. Při našem prvním výletu na západ bezprostředně po pádu železné opo-
ny, do rakouského Lince, jsem nemohla uvěřit vlastním očím, když jsem viděla přeplněné 
obchody zbožím všeho druhu a hlavně ovoce a zeleniny a některých pro mě do té doby 
neznámých druhů. Večer, když jsme se vrátili, pamatuji si, že jsem nemohla usnout a při 
zavření očí jsem všude viděla to neskutečné množství a bohatství regálů s ovocem a zeleni-
nou, tou, která u nás do té doby byla nedostatkovým zbožím a stály se na ni dlouhé fronty.

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková

Devítkový rok



27

Trapisté 
jsou nejmladším mnišským řádem, kteří žijí podle řehole sv. Benedikta. Název řádu 

trapistů je odvozen od prvního kláštera této reformy, který se jmenoval La Trappe a byl 
založen v  roce 1664 ve Francii. Jejich zkratkou je OCSO (Ordo Cisterciense strictioris 
observantiae), tedy Řád cisterciáků přísnější observance. Observance je doslova sledování 
či následování. Následování čeho? Řehole, řeholních pravidel. Jedná se tedy o přísnější cis-
terciáky, hábit mají trapisté a cisterciáci stejný: bílá kutna s černým škapulířem. V Čechách 
máme od r. 2002 komunitu trapistů v Novém Dvoře v plzeňské diecézi a také komunitu 
sester v Poličanech (pražská arcidiecéze), která byla založena z Itálie.

Triduum 
(nebo také Triduum sacrum) znamená „třídenní“, tedy oslavu Ježíše Krista trpícího, 

ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného. Začíná na Zelený čtvrtek večer a končí slavností 
Zmrtvýchvstání (Božím hodem). Snahou tohoto pojmu je vyjádřit hluboké propojení mezi 
jednotlivými událostmi závěru života Ježíše Krista. Nejsou to tři různé dny, ale spíše jeden 
„troj-den“. Během tohoto třídenní přebývá nemalá část věřících co nejvíce v chrámě, kde 
se tyto události oslavují. Domů si jdeme pouze odpočinout, ale snažíme se být co nejvíce 
s Ježíšem, s Církví jako celkem i ve farním společenství.

Tantum ergo 
je slavnostní závěr eucharistického hymnu Chvalte ústa od sv. Tomáše Akvinského. Ten-

to zpěv – 5. a 6. sloka hymnu – se tradičně zpívá těsně před tím, než kněz dává požehná-
ní Nejsvětější svátostí. Text tohoto překrásného hymnu je možné najít v kancionálu pod 
číslem 704 (česky) a 705 (latinsky). Tento zpěv je známý ve svém chorálním zápisu, ale 
i v mnoha vícehlasých skladbách (např. Mozart, Fauré, a další). 

5. Před Svátostí touto slavnou / v úctě skloňme kolena, / bohoslužbu starodávnou / nahraď 
nová, vznešená, / doplň smysly, které slábnou, / víra s láskou spojená.

6. Otci, Synu bez ustání / chvála nadšená ať zní, / sláva, pocta, díkůvzdání / naše chvály 
provází. / Duchu též ať vše se klaní, / který z obou vychází. / Amen.

Starodávnou bohoslužbou se míní starozákonní bohoslužba a oběti, které byly pouze 
předobrazem jediné nové vznešené oběti Ježíše Krista na kříži, která se obnovuje na oltá-
řích nekrvavým způsobem. 

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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Na návštěvě u

lidušky turkové
studentky prachatického gymnázia
vyslankyně našeho vikariátu na Světových dnech mládeže v Panamě 2019
milovnice sportu, cestování a trávení času s přáteli

Znám Tě odmalička, setkávaly jsme se pravidelně v náboženství, pomáhalas a stále 
pomáháš při akcích. Jsi radostná…. Kdo a co Ti dodává sílu a radost? 

Snažím se v každých maličkostech najít důvod proč se radovat a být ve všech ohledech 
pozitivní, samozřejmě že to nejde vždy, a v těchto případech volím hlavně modlitbu a dů-
věru v Pána Boha. 

Jako jedna z nejmladších ses zapojila do dvouletého animátorského kurzu na Ktiši, 
který organizuje Diecézní centrum mládeže. Co Ti přinesl? Očekávalas i něco jiného?

Přiznám se, že jsem od něj neočekávala vůbec nic, byla to pro mě jen další možnost 
setkat se s lidmi, jako jsem já, a hlavně být na místě, kde jsem se s Bohem sblížila. Ale na 
druhou stranu jsem také toužila více zapojit ve farnosti a tento kurz byl k tomu ideální 
průpravou. Samozřejmě mi kurz dal spoustu věcí, nové přátelé, nové znalosti a poznání 
a posunutí se ve víře...

Myslíš, že „je něco“, co můžete vy mladí církvi nabídnout a není „po tom“ poptávka?
Nejsem si úplně jistá, ale například naše energie a trošku jiný pohled na věc. Myslím si, 

že mladí lidé mají tendence vidět věci trošku více „nerealisticky“, což je ale podle mě dobře, 
mohou přinášet nové nápady, nové koncepty a vytvářet úplně nové věci.

Jak vnímají víru Tvoji vrstevníci, spolužáci, otevíráte v hovorech náboženská té-
mata?

Většina mých spolužáků věřící není, za co jsem jim ale vděčná, je, že mě nijak neodsu-
zují, mají mě prostě rádi. Co u nich obdivuji, je, že s tématy o Bohu a víře přijdou většinou 

sami a  často mi kladou docela 
dost zajímavé otázky, které by 
nenapadly ani mě, protože ně-
které věci beru s naprostou sa-
mozřejmostí. Přiznám se, že ob-
čas jsem trošku bezradná a přála 
bych si mít více zkušeností a vě-
domostí, abych jim mohla odpo-
vědět, ale jsem ráda, že mí spo-
lužáci jsou i v těchto případech 
shovívaví.
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V  časopise Budoucnost církve, kte-
rý vydává ČBK pro podporu pastorace 
mládeže, byl nedávno článek, ve kterém 
mladí lidé pokládali otázky papeži Františ-
kovi. Kdybys měla tuto možnost, jak by zněla Tvá 
otázka? 

No nejdřív asi: „Dáme selfie?“ a  pak bych se ho 
zeptala, proč jezdil v tom svém papamobilu tak rych-
le, protože na fotkách mám jenom bílé šmouhy. Ne, 
ale teď vážně. Zajímal by mě jeho příběh víry a jak 
on sám se dostal ke svému povolání a co to pro něj 
znamená.

Co bys vzkázala kaplanům pro mládež? Co po-
dle Tebe potřebují mladí lidé ve farnostech?

Myslím si, že my jako mládež nejvíce potřebujeme 
jejich čas. Chápu, že čas je velmi drahocenný, zvláště 
pak u kněží, ale o to více si toho poté ceníme, když 
s námi čas tráví, snaží se nám být k dispozici, porozumět nám a pomoci. Podle mě většina 
mladých lidí potřebuje mít ve farnosti nějakou svou roli, byť jen malou, aby nějakým způ-
sobem mohli dění ve farnosti ovlivnit nebo se alespoň zapojit. 

V Prachaticích ses v rámci Večeru chval a v doprovodném programu podělila o své 
prožitky z Panamy. Kde se s Tebou ještě můžeme při tomto vyprávění setkat?

Další přednášku už plánuji jen na konci školního roku u nás na škole v gymnáziu Pra-
chatice, ale kdyby měl někdo zájem o další, vůbec se bránit nebudu, naopak se moc ráda 
podělím o skvělé zážitky a připomenu si Světové dny.

Chystáš se na Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích před Květnou ne-
dělí?

Ano určitě se chystám, s kapelou Elaion totiž budeme diecézní setkání doprovázet. Na 
diecézní setkání jezdím už od svých třinácti let, kdy se ještě konalo na Biskupském gym-

náziu, takže se to pro mě stalo jakousi tradicí, kterou bych 
nerada porušila. 

Proč je dobré na toto setkání jet?
Je to super příležitost, jak se seznámit s novými lidmi 

z naší diecéze. Co je pro mě asi nejdůležitější, je společně 
strávený čas s  věřícími lidmi, společně prožité modlitby, 
mše, ale i vzájemná diskuze a rozjímání. Diecézní setkání 
má také energickou atmosféru, to je asi ten hlavní důvod, 
proč na setkání jezdím. Dycky Bůh! 

Připravila Lenka Hanžlová
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Varhaníci

ladislav Dohnal
V lednu letošního roku jsem spolu s kamarádkami Marií a Maruškou ze zdíkovské farnos-

ti opět vyrazila poznávat nepoznané. Tentokráte jsme navštívily významného varhaníka pana 
Ladislava Dohnala, který působí ve farnosti Planá nad Lužnicí. Je to obdivuhodný, milý člověk, 
hudebník, jehož život provází láska k hudbě. Zmínily se o něm ve svém rozhovoru s P. Dominikem 
také strunkovické sestry Šímovy, u kterých jsme byli s naším časopisem na návštěvě v letošním 
únorovém čísle.

Rozhovorem se Vám pokusím přiblížit velmi nadaného varhaníka, jemuž osud nebyl nakloněn. 
Od dětství je nevidomý. Na úvod použiji jeho slova jako motto: 

Život je krásný, děkuji bohu za každý nový den.

Pane Dohnale, mohu vědět, kdy jste se narodil?
Svým věkem se netajím. Už mi bude na podzim osmdesát pět. Narodil jsem se 29. října 

v roce 1934 v Mitrovicích u Prahy. Byl jsem do jednoho roku zdravé dítě. Pak jsem onemoc-
něl. Při vysokých horečkách jsem oslepl.

Pro mé rodiče to bylo velké neštěstí, ale zrak mi nikdo vrátit nedokázal. Jinak děkuji 
Pánu Bohu, že jsem byl zdráv.

Jak jste žil jako nevidomé dítě?
Žil jsem jako ostatní, jen jsem neviděl slunce, pouze pociťoval teplo paprsků, neviděl 

jsem oblohu ani měsíc. Jinak příroda, její krásy, barvy, to mi nic neříká. Z dětství si na nic 
nepamatuji. Vnímám vše dobrým sluchem, hmatem a chutí.

Od raného dětství jsem byl vychováván v internátní školce pro nevidomé, pak následo-
vala škola základní specifická v Praze na Hradčanech u řádových sester sv. Karla Boromej-
ského. Sestry tohoto řádu byly úžasné, rád na ně vzpomínám, formovaly můj život. Získal 
jsem tam také velmi dobré základy hudebního vzdělání. Hudba mně docela šla a hlavně mě 
bavila. Dostávala se mi hluboko do srdce, začal jsem v ní nacházet pocit radosti a štěstí. 
Tato láska k ní mě provází celým dosavadním životem. Dá se říci, od dětství až po stáří 
mě vedla za ruku, doprovázela mé životní kroky, dodávala mi sílu, energii k překonávání 
překážek, co mi osud nachystal.

Co jste studoval dále?
Podařilo se mi udělat zkoušky na Střední pedagogickou školu pro nevidomé hudebníky. 

Dokončil jsem konzervatoř a vrátil jsem se domů do jižních Čech do Tábora. 
Ještě bych se rád vrátil ke studiu na konzervatoři při Deylově ústavu pro nevidomé. 

Nestudoval jsem jen hru na klavír, ale přibral jsem si ještě trumpetu, akordeon a housle. 
Housle byly pro mě dost náročné. Ale zvládal jsem to. Díky hudbě jsem se také seznámil se 
svojí manželkou Marií, která vyučovala hru na klavír. Později po absolvování konzervatoře 
jsme se vzali. Rodinné zázemí je pro mě tím nejhezčím a nejvzácnějším. Manželka Marie mě 
dokázala povzbudit, dodávat odvahu nevzdávat se, když se něco nedařilo. Stále i po létech 



3131

o mě pečuje, vnáší do mých nevidomých 
očí jiskřičky světla. Díky ní dokáži vnímat 
život kolem sebe a  vést téměř plnohod-
notný život. 

Co Vás přimělo vrátit se domů do již-
ních Čech?

Domů jsem se vrátil už ženatý. Víte, 
žil jsem dlouho od svého domova. Snad 
to byla touha, vzpomínka na mé dětství. 
V místě svého narození mám pocit domo-
va, působí na mě takovou zvláštní přitaž-
livostí.

Kde jste začal učit?
Učit jsem začal v Táboře v Lidové škole umění. Učil jsem zde poměrně dlouhou dobu,  

52 let. Ve svém produktivním věku jsem měl spoustu aktivit spojených s hudbou.
Později, když již jsem měl menší úvazek a také méně peněz, tak jsem si ho doplnil kore-

peticí tanečního oddělení Lidové školy umění v Sezimově Ústí. Zapojil jsem se i do taneční 
kapely Metro Tábor. S tímto souborem jsem se dostal i do zahraničí.

Díky své manželce jsme procestovali i některé státy jako Černou Horu, Bulharsko, Chor-
vatsko, Francii, Lurdy. Zajímavým se pro mě stal zájezd do Itálie a Ruska. Na zájezd do Itálie 
velmi rád vzpomínám. Byl to pro mě krásný, nikdy se již neopakující zážitek setkat se na 
vatikánském náměstí se sv. otcem. Podali jsme si ruce a on ke mně pronesl pár slov. Tuto 
událost mám zachycenu na velké fotografii doma. Vzhledem k mému věku mi již zůstala 
práce varhaníka a každý měsíc účinkování v G-centru Tábor pro seniory.

Máte děti?
Ano máme. Obě moje děti, dcera Jitka a syn Jiří, jsou hudebně nadané. Vystudovaly 

konzervatoř. Dcera hraje na flétnu a učí v Praze. Syn vystudoval hru na tubu. Pracuje v Hu-
debním fondu pražského Českého rozhlasu.

Jsou varhany také pro Vás tím nejkrásnějším hudebním nástrojem?
Máte pravdu, jsou nejkrásnější v oblasti hudebního světa. Mám rád hru na královský 

hudební nástroj. Hrát na varhany je povznášející pocit, radost, které při hře prožíváte.
Jen je škoda, že varhany zde při venkovském kostele v Plané nad Lužnicí jsou pouze 

jednomanuálové. Jako varhaník působím od roku 1982 v Plané nad Lužnicí.

Jak jste se stal sbormistrem nevidomých, dětí i kostelního chóru?
Nejdříve jsme společně s manželkou jezdili do Prahy, kde jsme založili vůbec první pě-

vecký sbor nevidomých Ave. Tak jsme to provozovali po dobu tří let. Bylo to hodně náročné. 
Nakonec jsme sbor předali a založili jsme s manželkou sbor Harmonie v Plané nad Lužnicí. 
Ten jsme vedli čtyři roky a opět jsme jej předali. Nyní vedu chrámový sbor v kostele sv. 
Václava, kde také hraji. 
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Máte ještě čas na jiné koníčky?
Mám. Mým koníčkem je sbírání hra-

cích strojků. Mám jich několik. Jsou 
hlavně s  vánoční tématikou. Pak mám 
rád knihy. Čtu v  Braillově písmu. Zvu-
kové knihy mám na MP3 přehrávači 
nebo si je stahuji z digitálních knihoven. 
S  manželkou rádi navštěvujeme různé 
koncerty a to vše mě naplňuje, cítím se 
šťastný, prožívám radost.

Kromě této činnosti, člověk musí 
mít ještě něco jiného, jinou zábavu. Rád 
hudbu poslouchám a při ní relaxuji.

Jako handicapovaný hudebník a pedagog hudby jste dostal ocenění, která to byla?
V roce 2010 jsem převzal z rukou ministra zdravotnictví a kardinála cenu za celoživotní 

práci v oblasti rozvoje zdravotně sociální péče a za pedagogickou a uměleckou činnost. 
Tato cena pro mě hodně znamenala. Předání ocenění probíhalo na Pražském hradě ve Vla-
dislavském sále. Už jen to historické prostředí a setkání s kardinálem Dominikem Dukou 
a biskupem Václavem Malým bylo něco úžasného.

Další ocenění byla Cena Olgy Havlové, na kterou mě navrhla tři města, Sezimovo Ústí, 
Tábor, Planá nad Lužnicí. Bylo to v roce 2014. 

Co je pro Vás nejdůležitější?
Myslím si, že nejdůležitější je zdraví, nejen moje, ale i celé rodiny. Když jej člověk má, 

pak je i šťastný. Osud jsme si nevybrali, a přesto jej musíme žít. S krásnými vzpomínkami 
a optimismem se dál dívám do života a děkuji Bohu za každý nový den. Vím, že mnozí 
lidé jsou na tom hůř než já a dokážou se s tím vyrovnat. To mi dodává stále novou energii.

Děkuji Vám za rozhovor a přátelské setkání, hluboce se před Vámi skláním.
Milli Hojdekrová

vítání ptačího zpěvu 
Křesťanská ekologická organizace A Rocha ve spoluprá-

ci s NP Šumava pořádá v sobotu 27. 4. 2019 ornitologickou 
vycházku. Sraz v 8.00 hod. na Hrašově louce u Husinecké 
přehrady. Pokud máte dalekohledy, vezměte si je a na opé-
kání špekáčky. V pátek 26. 4.  kvečeru (hodina ještě není 
určena) bude na Dřípatce v Prachaticích přednáška kaza-
tele Mgr. Pavla Světlíka o čižbě. Všichni jste na obě akce 
srdečně zváni, těšíme se na Vás.   Jarka Vondrková 
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Stojí za přečtení

Štefan Hríb
Kam se ztratil bůh

„Štefan Hríb se ptá tří pozoruhod-
ných kněží,“ píše se na titulce této kni-
hy. Těmito kněžími jsou Marek Orko 
Vácha, Karel Satoria a  Tomáš Halík 
a ať už si o těchto vyjímečných lidech 
myslíme, co chceme, naší pozornosti 
hodni tito pánové rozhodně jsou. Jde 
vlastně o knihu rozhovorů, o kterých 
Štefan Hríb říká, že jsou těmi nejhlub-
šími, které v  posledních letech zažil, 
a že mu ukázaly naši křehkou realitu 
trochu jinak, než jsme zvyklí, a Boha, 
který je krásnější a je v něm víc naděje.

Jak hledat Boha v  kráse přírody 
a jejích zákonech, jak vnímat Boží ml-
čení, proč se neustále učit pokoře a že 
Boha není možné vtěsnat do žádných 
našich představ, si můžete přečíst 
v  prvním rozhovoru s  Markem Vá-
chou.

V tom druhém s Karlem Satoriou, 
knězem a zároveň mnichem, rozebe-
reme, co ho přivedlo do trapistického 
kláštera, a také to, že opravdu všichni máme možnost říci: „Bože, tady jsem a chci odpo-
vědět na Tvou lásku.“ Víra je dar, ale tento dar se nadá zasloužit, nemůžete si ho takzvaně 
vyšlápnout na nějaké pouti. Stačí jen chtít a dostanete ho.

Třetí rozhovor, třetí kněz, Tomáš Halík. Pro mě osobně člověk, který neskutečně obo-
hatil můj vnitřní svět víry a navedl mě na „hlubinu“. Na hlubinu tajemství zvanou Bůh. 
A proto mi dovolte skončit slovy P. Halíka, jež nepotřebují další komentář:

„Musíme nacházet Boha ve všech věcech. On je nám často neznámý ne proto, že by byl 
tak vzdálený, ale proto, že je tak velmi blízký. Bůh je nitrem našeho nitra, není to nějaký 
předmět. Jakmile z něj uděláme předmět, nějaké něco, jsoucno, nejvyšší jsoucno, tak z něj 
učiníme modlu. Bůh je ten, který je docela jiný, protože je velmi hluboko a my v sobě musí-
me objevit právě tu hloubku a tam najednou spatříme, že to už není naše Já, naše ego, tam 
už jsem otevřený něčemu, co je hlubinou skutečnosti. To je ten živý Bůh a ten z té hloubky 
promlouvá a je přítomný ve všech věcech a ve všech událostech života.“

Pavel Beran
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Čtení na pokračování

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

o sportovní želvě
Ze všech zvířat na světě mám nejraději želvy, pro-

tože jsou pomalejší než já. Žijí si svým poklidným 
stylem a tempem, nikoho nepronásledují a nepožírají 
(jako třeba lvi), nedělají povyk (jako paviáni), ani ne-
zabírají moc prostoru (jako sloni). Kdo by je neměl 
rád? Pomalu kráčí svými životními cestami a cestič-
kami, které kromě nich zná jen Bůh, a celkem nic jim 
neschází ke štěstí.

Je to tak ale opravdu? Co když i želvy mají své sta-
rosti? Možná je také někdy bolí nohy (mají čtyři), tíží krunýř a připadá jim trochu nespra-
vedlivé, že je v  každé frontě kdekdo předeběhne. Takové a  podobné trampoty zažívala 
i jedna malá želva jménem Anča. Na rozdíl od ostatních želv se s tím ale nechtěla smířit. 
Zatímco ty se všude šouraly rychlostí metr za hodinu, Anča se šourala rychlostí metr a půl 
za hodinu a byla mezi nimi vždycky první. Jenže to jí zdaleka nestačilo. Když jí bylo pět 
roků, dali jí rodiče kromě dortu s pěti svíčkami ještě otázku, co dalšího by si k narozeninám 
přála. To si dali! Anča si totiž přála tretry.

„K čemu tretry?“ divil se tatínek.
„To je mi otázka,“ podivila se pro změnu Anča, „přece k běhání.“
„Ale želvy neběhají,“ poučila ji maminka, „jsou příliš pomalé.“
„Protože nemají tretry,“ vysvětlila jí Anča.
„A kde by si v nich chtěla běhat?“ ptal se tatínek.
„Na olympijských hrách,“ pravila bez váhání.
Tento trialog pokračoval ještě asi deset minut, ale na jeho konci nezbylo rodičům stejně 

nic jiného než své malé dceři vyhovět. Nebylo to úplně jednoduché, protože v nejbližší 
prodejně sportovních potřeb žádné želví tretry neměli (byly zrovna vyprodané), a do dru-
hé prodejny na opačném konci města museli jít tři týdny. Anča však byla trpělivá. Když je 
konečně přinesli, vůbec se nevyptávala, proč to trvalo tak dlouho (pouze si myslila své – že 
v tretrách by tu už dávno byli), a hned si je obula. Zalíbily se jí natolik, že v nich chodila 
i spát. Především však v nich chodila rychleji. Teď už se rodiče nezlobili, hlavně tatínek, 
protože se už nemusel rozčilovat jako dříve, když ji posílal pro noviny, že mu nosí včerejší. 

Po nějaké době začala Anča v tretrách i běhat. Nejprve jen tak vyklusávala, potom zvy-
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šovala tempo a nakonec se naučila i sprintovat. V patnácti letech se přihlásila do lehkoat-
letického oddílu. Vzali ji tam bez problémů, protože měli málo členů, ani nezjišťovali, co je 
zač. Pak přišly první závody.

„Kdo je to ta Anča, která všem ukazuje záda?“ ptali se stále častěji trenéři, novináři 
i fanoušci.

Závodů přibývalo, jejích vítězství také. Jelikož byl zrovna přestupný rok, byla logicky 
nominovaná na olympiádu. To už bylo něco jiného než běhání tatínkovi pro noviny či sko-
tačení na Rošického memoriálu v Praze na Strahově.

Anča vyhrála suverénně všechny rozběhy a kvalifikovala se do finále běhu na sto metrů. 
Na atletickém nebi začala zářit nová hvězda a všechna média se o ni doslova prala. Den před 
finálovým závodem měla tiskovou konferenci, kterou přenášela televize do celého světa.

„Poslyšte, paní mistryně,“ otázal se jeden novinář, „váš běžecký styl i  vzezření silně 
připomíná želvu. Kde jste k tomu přišla?“

„Nikde,“ odpověděla za svitu reflektorů a záběrů kamer Anča, „bylo mi to dáno.“
„Kdy?“ divil se novinář.
„Při narození,“ rozptýlila jeho pochybnosti.
„Tak přece,“ pokýval hlavou, „já jsem si hned všiml, že jste želva.“
„Já zase toho, jak jste bystrý,“ ocenila Anča.
„Je to vůbec dovolené a férové,“ zeptal se jiný novinář, „běhat se čtyřmi tretrami, zatím-

co ostatní závodníci mají pouze dvě?“
„Zkuste to po čtyřech také a uvidíte.“
„A nebojíte se, že vás při závodě nějaký soupeř zašlápne?“ zazněl jiný dotaz.
„Proti tomu mám taktický plán.“ 
„Jaký?“
„Utéci mu.“
„Vás jen tak nikdo nedoběhne, jak vás poslouchám. Nemám pravdu?“
„Máte.“
„Máte nějaké životní přání?“
„Ano, velké.“
„Jaké?“
„Aby se to nikomu nepovedlo ani ve finále.“
Po slavném interwiev s želvou Ančou přišel ještě slavnější olympijský finálový běh na 

sto metrů. 
„Porazím tě o dvacet metrů,“ chvástal se před ní finalista v levé sousední dráze.
„Já tě porazím o třicet metrů a k večeři si z tebe udělám polívku,“ smál se jí finalista 

v pravé sousední dráze.
„Jak jsi to myslel? To bys mě předběh’ o deset metrů!“ naštval se ten první na toho 

druhého a jednu mu ubalil. Když ji dostal zpátky, byli oba diskvalifikováni a Anča už měla 
jen pět soupeřů.

„My ostatní tě taky porazíme,“ pravili, „akorát ještě nevíme o kolik metrů.“
„Stát se může všechno,“ uznala Anča, „jen si dejte bacha, abyste nezaspali na startu. 

To byste si trhli celosvětovou ostudu. Nejlepší je dát si před startem silný kafe, potom 
zaručeně neusnete.“
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„Jenže my tady žádný s sebou nemáme,“ přiznali soupeři.
„Že jste to vy, tak vám nabídnu,“ slitovala se nad nimi a nalila každému z  termosky 

pravého českého turka.
„To je něco,“ konstatovali s uznáním, „po tomhle lomcováku poběžíme jako gazely.“
„A kdybyste si dali po kafi ještě kus dortu, jak je u nás dobrým zvykem, měli byste navíc 

sílu jako medvědi,“ dodala Anča. „Mám tady náhodou jeden větší připravenej.“
„To je fakt, sílu budeme do finále potřebovat,“ uznali její soci a snědli každý asi dvě kila 

dortu.“
„Teď jsme tak silný, že nám začínají praskat trička a trenýrky,“ libovali si, „porazíme 

Anču o čtyřicet metrů!“
Všichni finalisté pak zaklekli do bloků a zazněl startovní výstřel. 
„Nějak se mi těžko vstává,“ pravil jeden finalista druhému, „nepomohl bys mi, kama-

ráde?“
„Mně taky,“ odvětil druhý, „tíží mě ten dort v žaludku.“
Tři další soupeři vystartovali o něco lépe a do padesáti metrů drželi s Ančou krok.
„Jak se cítíte, hoši?“ zeptala se jich, když se blížili k cílové rovince.
„Jde to,“ pravili, „ale přece jen jsme po tom kafi a dortu ňáký zmožený.“
„Tak proč trochu nezvolníte tempo?“ divila se. „Znala jsem jednoho, co se taky pořád 

jenom honil, a víte jak dopad’? Dostal infarkt!“
Když to soupeři slyšeli, zalekli se a na Ančinu radu trochu zvolnili tempo. To jí stačilo, 

aby doběhla pohodlně do cíle jako první.
„Tys nás teda doběhla, Ančo,“ zlobili se na ni, „ale počkej za čtyři roky, to ti to nandáme!“
„Tak to abyste už pomalu začali trénovat, mládenci,“ Anča na to, „doběhněte mi do 

olympijského výčepu pro jedno, nějak jsem se při tom sprintu zapotila!“

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007

velikonoce v Prachaticích
Květná neděle 14. 4. – křížová cesta k Patriarchovi, sraz   
u kostela ve 14:00 h. nebo u prvního zastavení ve 14:30 h.
svátost smíření nejen pro děti a mládež  
- Velký pátek 9.00 h. v kostele.
Křížová cesta s dětmi – Velký pátek  
19. 4. od 9.30 h. v kostele.
velikonoční pondělí – kostel sv. Petra a Pavla na hřbitově 
– mše sv. v 11.00 h.

Velikonoční bohoslužby na www.farnostprachatice.cz



37

Pozvánka
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Život a dílo Karla Klostermanna
V období zimních měsíců toho moc nenavštívím. Už mi to bylo dlouhé sedět nečinně 

doma, a tak jsem ráda přijala pozvání na zámek ve Štěkni.
Městys Štěkeň se nachází několik málo km od Strakonic. Z levé strany Otavy na vás 

dýchne poklid typické jihočeské krajiny. Ze severozápadní strany je Štěkeň zaštítěna za-
lesněným vrchem Brdo s  žulovým lomem. Samotný název městyse je zajímavý. Jméno 
Štěkeň se odvozuje od mužského jména Sčeken, v dobových listinách se jméno objevuje 
v různých podobách. Od roku 1353 se již uvádí „ze Štěkně“. Historii se věnoval i Václav 
Hájek z Libočan. Ten její původ vztahuje až k roku 818 a první zmínka se datuje do r. 1052. 

Na zámku se vystřídalo celkem 33 majitelů. Mezi prvními byl rod Bavorů, který zde 
vybudoval tvrz. Svými schopnostmi tak nastavil směr k dalšímu rozvoji území. Již před 
rokem 1543 byla Štěkeň městečkem. V šedesátých letech 17. stol. nechal Jan Antonín Losy 
z Losinthalu na místě původní tvrze postavit zámek. Do této doby se také datuje přístavba 
západní části kostela sv. Mikuláše. Ten tak nahradil kostel sv. Máří Magdalény. Spolu s fa-
rou zanikl za husitských válek. V kostele se dodnes nachází stále funkční varhany, bohatě 
zdobené řezbářskými pracemi, pocházejícími z r. 1690. Posledním pánem Štěkně z rodu 
Losyů byl hrabě Adam Filip, který zemřel bezdětný v r. 1781.

Zmíním další etapu historie Štěkně, která je pevně svázána s budovou zámku, který 
v roce 1922 koupil řád „Anglických panen“. Ten se převážně věnoval výchově a vzdělávání 
dívek, až do roku 1948. Anglické panny jsou nejstarší ženskou řeholní kongregací, kterou 
založila Angličanka Mary Ward roku 1609. Řádové sestry zde na zámku působily až do 
roku 1985, poté zámek musely opustit. Vrací se až v roce 1990. Postupně zámek opravují. 
Dnes řádové sestry nabízejí nejen prohlídky zámku s výkladem, ale i kvalitní ubytování se 
stravou turistům. Součástí prohlídky je také pokoj „šumavského spisovatele“ Karla Klos-
termanna, který ve Štěkni strávil poslední roky života. 16. 7. 1923 na zámku zemřel.

Po změně režimu sloužil zámek jako domov důchodců. Po roce 1989 přešel zpět do 
majetku Anglických panen. Současný oficiální název kongregace je Česká provincie Con-
gregatio Jesu.

K minulosti Štěkně patří existence řady úřadů, ústavů a institucí nezbytných pro chod 
obce. Působilo zde několik spolků sdružujících aktivní občany: například spolek dobrovol-
ných hasičů, Národní jednota pošumavská, Sokol, rybářský spolek apod.

Abych nezapomněla ještě jednu velkou událost. Štěkní projížděl v kočáře sám císař pán 
František Josef I. s chotí. Byli unavení, zatoužili po odpočinku a dobrém jídle, a tak poctili 
zámek svojí návštěvou. Císař pronesl krátkou řeč ke vzpomínce Karla Klostermanna a pak 
se společně s chotí odebrali k odpočinku. František Josef I. navštívil ve skutečnosti zámek 
dvakrát, v r. 1847 a 1905.

Tolik k historii, kterou jsem čerpala z brožury „Je jenom jedna Štěkeň“, která byla v den 
mé návštěvy „pokřtěna“ významnými lidmi. Patřil mezi ně starosta obce Bohumil Bláha 
a pan Klostermann, přímý potomek, prapravnuk spisovatele. 

Přijala jsem pozvání na konferenci v rámci projektu „O životě a díle Karla Klostermanna“. 

Vypravili jsme se
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Událost vytvořila příležitost pro se-
tkání nejen představitelů městysů, 
které tvořily jakousi spojnici života 
spisovatele. Na jejím začátku to byl 
hornorakouský Haag am Hausruck 
jako místo narození, na konci česká 
Štěkeň. Ale také pro celou řadu dal-
ších návštěvníků, kteří uznávají dílo 
spisovatele. První setkání tohoto 
typu vyplnil seminář na zámku ve 

Štěkni pod názvem „Kudy chodil Karel Klostermann“.
16. února letošního roku se příznivci spisovatele opět setkali v zámeckých prostorách. 

Byla zde k dispozici nová brožura, kde je poskládáno několik střípků barevné mozaiky spo-
jené s osobností spisovatele. Vše se konalo v Losyho sále, který svým malovaným stropem 
je ozdobou zámku.

Konference se zúčastnilo poměrně dost lidí, asi ko-
lem šedesáti. Přednášejícím byl pan ing. Josef Kalbáč 
a pan František Sáček. Nechyběl ani doprovodný kul-
turní program. Vystupovala zde známá herečka paní 
Valérie Zawadská, která předčítala vybrané úryvky 
z díla K. Klostermanna. Její čtení bylo podmalováno 
varhanní hudbou. Zážitkovým a pohodovým bylo vy-
stoupení zpěvaček ze Zdíkova, paní Marie Mrázkové 
a paní Marcely Babíčkové. Za svůj hudební přednes 
krásných písní se šumavskou tématikou sklidily vel-
ký potlesk, který jim po zásluze náležel. Setkání bylo 
hezké, tak nějak zapadlo do prostředí štěkeňského 
zámku, který je centrem duchovního a kulturního dění. Milli Hojdekrová
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