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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaiKa lásKy

Pastorační otázky:
1. Jsi pokřtěn?
2. Víš něco o náboženství?
3. Umíš se modlit?
4. Dokážeš odpustit?
5. Chceš duchovní hodnoty vzít vážně?

+ + + + + + + + + + 

Ježíš mne zbavuje podezřelého klidu
i uspěchaného neklidu. Jeho evangelium 
není návod ke spěchu ani ke strachu.

+ + + + + + + + + + 

Dnes vládne ve světě pohyb, 
pochybnosti a peníze.

+ + + + + + + + + + 

Nadbytečné a zbytečné řeči 
duchovnímu životu škodí
jako každé přehánění.
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Zrovna teď mám pocit, že na-
živo prožívám katastrofický film. 
Kdo by před pár dny uvěřil tomu, 
že uprostřed Paříže bude hořet ka-
tedrála. Navíc jedna z nejslavněj-

ších na světě. K neuvěření jsou záběry kdysi zelené 
krajiny proměněné v poušť, s vyschlým jezerem upro-
střed. A o lesních požárech ve Státech nebo v Austrá-
lii nemluvě. O genocidách hned v několika afrických 
státech se raději ani nezmiňuji. Obdivuji a držím pal-
ce všem, kteří dokáží s onou nepřízní osudu bojovat.

Svět již není, co býval. Tedy alespoň ten vzdálený. 
U nás je vše při starém. V řece po jarním tání vody 
dost, lesy ani kostel nehoří. A tak alespoň držím palce 
těm, co mají tu smůlu, že nežijí v Čechách.

Včera mi soused povídal, že na kůru našeho koste-
la se vzňal přímotop, při kterém si varhaník zahřívá 
záda. Toho kostela, co sousedí s naší farou. Ještě že 
tam byli. Téhož dne mi známá poslala fotky z Plzně, 
kde na samém okraji města hořel rozlehlý les. Cestou 
v autě jsem mimo zpráv o chybějící vodě poslouchal 
i  komentáře ke změnám na Ministerstvu spravedl-
nosti.

Jak se to na mě tak sesypalo, začal jsem mít pocit, 
že asi nebude stačit držet palce těm v oněch dalekých 
zemích, kde řádí diktatura, požáry a sucha. Pomalič-
ku si budeme muset zvykat na to, že ony problémy 
budou zaměstnávat i nás. A přestože obdivuji ty, co se 
v cizí zemi perou se suchem či s utahováním šroubů 
demokracii, sám za sebe musím říci, že strkám hlavu 
do písku a říkám si, že u nás se nic takového nemů-
že stát. Jenže ono jo, a než mrkneš okem, můžou se 
v Paříži s mrazením v zádech dívat na to, co se děje 
v Čechách. A že je ještě chvíli čas, pojďme popřemýš-
let, jak pošetřit vodu, jak nezavdat příčinu k požá-
ru, nebo si uhájit svoji svobodu, anebo jak si poradit 
bez telefonu, vody či elektřiny. A hlavně jak při tom 
možném marasmu pomáhat těm, kteří připraveni 
nebudou.

 JP

obsah
Z liturgického kalendáře 4

Slovo vikáře 6

Svátost smíření 8

Hřbitov 12

Postní duchovní obnova 14

Life update 15

Farní charita 16

Šumavské madony 17

Stalo se 20

Noc kostelů 23

Devítkový rok 24

Na návštěvě u 26

Stalo se 29

Varhaníci 30

Malý slovníček 32

Stojí za přečtení 33

Čtení na pokračování 34

Vypravili jsme se 38

Pozvánky 10, 11, 22, 40 

Obsah



4

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

Po  6. 5. Pondělí po 3. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Jana 
Sarkandra, kněze a mučedníka. L. b.: červená

St  8. 5. Středa po 3. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka Panny 
Marie, Prostřednice všech milostí. L. b.: bílá

ne 12. 5. 4. neděle velikonoční. – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. 
Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá. Žaltář 4. týdne

Po 13. 5. Pondělí po 4. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka Panny 
Marie Fatimské. L. b.: bílá

Út 14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: červená
Čt 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. 

Mše: Gloria, preface vlastní. L. b.: červená
So 18. 5. Sobota po 4. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Jana 

I., papeže a mučedníka. L. b.: červená
ne 19. 5. 5. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá. 

Žaltář 1. týdne
Po 20. 5. Pondělí po 5. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka  

sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka 
sv. Bernardina Sienského, kněze. L. b.: bílá

Út 21. 5. Úterý po 5. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo nezávazná památka sv. Kryš-
tofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků. L. b.: červená

St 22. 5. Středa po 5. neděli velikonoční. L b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Rity 
z Cascie, řeholnice. L. b.: bílá

So 25. 5. Sobota po 5. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Bedy 
Ctihodného, kněze a učitele církve. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. 
Řehoře VII., papeže. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Marie Magdalény 
de´Pazzi, panny. L. b.: bílá

ne 26. 5. 6. neděle velikonoční. Mše: Gloria, Krédo, preface velikonoční. L. b.: bílá. 
Žaltář 2. týdne

Po 27. 5. Pondělí po 6. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Au-
gustina z Canterbury, biskupa. L. b.: bílá

čt 30. 5. slavnost naneBevstouPení Páně – doporučený svátek. Mše: 
Gloria, Krédo, preface o Nanebevstoupení Páně, v římském kánonu vlastní 
„V tomto společenství...“. L. b.: bílá

 Kde se Slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli: 
  Památka sv. Zdislavy. L. b.: bílá
Pá 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie. Mše: Gloria, preface 2. o Panně Marii. L. b.: 

bílá
So  1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka. L. b.: červená

Z liturgického kalendáře
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ne  2. 6. 7. neděle velikonoční. Den modliteb za sdělovací prostředky. Mše: Gloria, 
Krédo, preface velikonoční nebo o Nanebevstoupení Páně. L. b.: bílá. Žaltář 
3. týdne

 Kde se Slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli: 
  slavnost naneBevstouPení Páně – viz čtvrtek 30. 5. 

sv. augustin z Canterbury – 27. 5.
První zprávy o Augustinovi jsou až z roku 596, kdy byl 

převorem benediktinského kláštera sv. Ondřeje v  Římě. 
Odtud ho papež Řehoř Veliký poslal se 40 mnichy do An-
glie. Tam po zániku Římské říše a  obsazení pohanskými 
Angličany se Sasy, na konci 5. století, křesťanství téměř 
zaniklo. Avšak pohanský král Ethelbert měl za manželku 
křesťanskou franskou princeznu Bertu. To dávalo určitou 
naději, pro kterou byl do Anglie Augustin s mnichy poslán. 
Uposlechl a šel.

Se svými mnichy a s tlumočníky přistál prý u ústí Temže 
na ostrově Thauetu. Odtud poslal králi vzkaz, že by chtěli 
na jeho území zvěstovat evangelium. Král k nim přišel a vy-
žádal si rozhovor s nimi pod dubem, který měl za posvát-
ný. Nechal si vyložit základy víry a pak jim dovolil usadit 
se v  sídelním městě Canterbury, dokonce bydlet v  paláci 
a bez překážek náboženství hlásat. Augustin s mnichy se 
asi usadil na pokraji města, kde stál malý kostel sv. Martina, 
v  němž bývaly konány královniny pobožnosti. Tam začal 
apoštolskou práci. Král dal přebudovat starý kostel na katedrálu a vystavěl jim i benedik-
tinský klášter Petra a Pavla.

Příkladným životem s hlásáním Božího slova získával Augustin postupně přízeň lidu 
a již během prvního roku přijalo křest velké množství králova lidu a přijal ho i král Ethel-
bert.

Papež po zprávě o Augustinově úspěchu poslal za ním v roce 601 další skupinu misio-
nářů. S nimi poslal Augustinovi pálium – odznak metropolitské hodnosti – a úkol založit 
dvě arcibiskupství, každé se dvanácti podřízenými biskupstvími.

První arcibiskupství bylo v Canterbury při katedrále Christ Church, odkud Augustin 
působil jako arcibiskup až do smrti. Pro druhé vybral město York, v němž však biskupství 
začalo působit až po jeho smrti. Při misijní činnosti dbal pokynů papeže a  respektoval 
domácí kulturu, neničil ani pohanské chrámy, ale přeměňoval je na křesťanské. Národním 
zvykům dával pouze křesťanský ráz. Namísto pohanských hodů Anglosasové konali hody 
lásky, při kterých se pamatovalo hlavně na chudé. Těmi způsoby Augustin všechny získával, 
protože vrcholu se bezpečněji dosáhne pomalým růstem spíše než nerozvážným činem.

Základem úspěchu byla prvotní poslušnost, podrobení se Boží vůli. Kde člověk podřizuje 
svou vůli, dává prostor Božímu působení. Kdo postupuje proti evangeliu, postupuje i proti 
sobě. Podle webu catholica.cz P. Karel Falář
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Slovo vikáře

se svatým janem nepomukem 
neumannem v Římě

Z iniciativy paní Jiřiny Dolejkšové, vedoucí odboru kultury, škol-
ství a cestovního ruchu Města Prachatice, se 11. dubna uskuteč-

nila v Římě zajímavá akce, v jejímž centru byl náš světec Jan N. 
Neumann.

O dva dny dříve vyrazila do věčného města delegace Města 
Prachatice pod vedením pana starosty Martina Malého. Vezla 
do Říma cyklus obrazů našeho světce, které vznikly v rámci vý-

tvarného workshopu „Salve Prachatice“. Tyto obrazy byly dříve 
vystaveny na mnoha místech u nás i v zahraničí a nyní je čekalo 

představení v kostele sv. Alfonse v Římě. Představitele města dopro-
vázela posádka dalšího vozidla, v němž byla sestra Alena, paní ing. Holá, 

P. Pavel Liška a já.
Ve čtvrtek 11. dubna v 10.30 začala v kostele sv. Alfonse z Liguori, zakladatele řádu 

redemptoristů, jejímž členem se v Americe sv. Jan stal, mše svatá, které předsedal rektor 
kostela Otec Luis Alberto Roballo. Mši svatou spolu s ním sloužili kněží z  české koleje 
v Římě P. Vojtěch Novotný a P. Tomáš Roule a samo-
zřejmě také my dva s P. Liškou. Mše sv. se zúčast-
nil rovněž velvyslanec České republiky při Svatém 
stolci Václav Kolaja a  velvyslankyně v  Itálii Hana 
Hubáčková. Po mši svaté jsme s relikviářem s ostat-
ky sv. Jana prošli kostelem a v zadní části jsme se 
pomodlili u překrásné mozaiky zobrazující našeho 
světce jako biskupa ve Filadelfii.

Pro mě osobně bylo silným zážitkem, že jsem 
byl pověřen, abych tyto ostatky nesl a na konci bo-
hoslužby s nimi předstoupil a držel je k osobnímu 
uctívání, jehož se zúčastnili všichni přítomní.

Po mši svaté následovalo požehnání obrazů sv. 
Jana, které jsme přivezli z Prachatic, a proslov pana 
starosty, který připomněl, jak obrazy vznikly a kde 
budou vystaveny. Já jsem pak připomněl příklad sv. 
Jana v jeho nasazení pro službu Bohu i lidem i jeho 
předčasnou smrt. V této službě za sebou zanechal 
pozoruhodné dílo, kdy jen za osm let své služby 
v čele filadelfské diecéze založil stovku škol a osm-
desát kostelů.

Po mši svaté bylo ještě setkání v salonku v kláš-
Před mozaikou sv. Jana v kostele 
sv. Alfonse
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teře redemptoristů, kde jsme se 
mohli navzájem ještě více nefor-
málně seznámit a  my prachatičtí 
jsme ostatní pozvali na významné 
akce, které jako město či farnost 
připravujeme. Bylo zřejmé, že oba 
velvyslanci o své návštěvě Prachatic 
vážně uvažují.

Při soukromé prohlídce kostela 
jsem si opět uvědomil, že v  řádu 
redemptoristů mají jeho členové 
pocházející z naší země velmi významné místo. V tomto jejich nejvýznamnějším kostele 
je kromě zmíněné mozaiky našeho Jana ještě stejně veliká mozaika sv. Klementa Maria 
Hofbauera, který žil o několik desetiletí dříve, narodil se v jihomoravských Tasovicích a je 
nazýván apoštolem Vídně.

Kromě této významné akce, kvůli níž jsme do Věčného města jeli, jsme měli dostatek 
času navštívit významná místa křesťanského i  antického Říma. Skvělým a  zasvěceným 
průvodcem se nám stal P. Pavel Liška. Podařilo se nám navštívit všechny hlavní papežské 
baziliky. V chrámě sv. Petra jsme v pátek ráno měli mši svatou u oltáře, který je zasvěcený 
sv. Václavovi, a po mši jsme měli možnost si v klidu prohlédnout tuto baziliku ještě před 
jejím otevřením pro turisty.

Zcela mimořádná příležitost se nám naskytla v kapli zvané Santa scala (Svaté schody). 
Tato kaple se nachází nedaleko další papežské baziliky zvané Lateránská a nacházejí se 
v ní schody přivezené do Říma sv. Helenou, matkou 
prvního křesťanského císaře Konstantina ve 4. sto-
letí. Mají to být schody, po kterých kráčel Pán Ježíš 
do Pilátovy rezidence při jeho soudu. Tyto původ-
ní schody jsou z mramoru. Již několik století jsou 
však kryty dubovými deskami. Poprvé po třech 
stoletích probíhaly v kostele i na schodech, po kte-
rých je možné z pokory chodit pouze po kolenou, 
restaurátorské práce. Při této příležitosti bylo roz-
hodnuto, že schody v jejich původní podobě budou 
po čtyřicet dní přístupné veřejnosti a pak se zase 
na několik století přikryjí dřevěnými deskami. Bylo 
opravdu nevšedním zážitkem po těchto schodech 
po kolenou stoupat a zároveň si uvědomovat, že od 
kolen milionů poutníků jsou jejich kamenné desky 
zvláštně ošoupané a vytvarované.

Naše krátká pouť byla krásnou příležitostí pro-
žít několik dní v tomto požehnaném městě a znovu 
si uvědomit význam našeho rodáka sv. Jana Nepo-
muka Neumanna pro celou církev. P. Petr

Obrazy sv. Jana v kostele sv. Alfonse

Lidé se modlí na Svatých schodech 
(Santa scala)
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Svátost smíření

6. přikázání: nezcizoložíš
Orientálci mají dodnes hlubší smysl pro sociální rozměr sexuálních vztahů než lidé na 

Západě. My je často považujeme jen za soukromou záležitost těch, kterých se to týká. 
Přikázání „Nezcizoložíš“ se původně nevztahovalo na jakékoliv sexuální přestupky a hří-

chy nečistoty, ale na ochranu již uzavřeného manželství. Zakazovalo zasahování muže do 
jiného manželství a únik ženy z jejího manželství. Podle tehdejšího chápání náležel muži 
jiný rozsah svobody než ženě. Vdaná žena byla považována za cizoložnici, když měla mimo 
své manželství sexuální vztah k jinému muži, ať ženatému či nikoliv. Naproti tomu ženatý 
muž nemohl porušit své vlastní manželství, ale jen narušit manželství jiného, když měl 
s jeho manželkou pohlavní styk. Poměr s neprovdanou dívkou nebo s prostitutkou nebyl 
pro něj cizoložstvím. Přitom manželství začínalo již zasnoubením. Bylo to nerovné právo, 
jakási dvojí morálka, s představou, že žena je více méně vlastnictvím muže nebo mužova 
rodu. Kdo zneuctil ženu druhého, byl volán k odpovědnosti. Pro cizoložství byl stanoven 
trest smrti (srv. Lv 20,10-21; Dt 22,22-27). 

Podle patriarchálního chápání manželství šlo také o to, aby měl muž záruku, že jeho 
potomstvo je skutečně jeho. A tu mohl mít jen tehdy, byla-li mu manželka sexuálně věrná. 
Vždyť ve svém potomstvu měl mít účast na spáse, kterou přinese Mesiáš. 

Ve Starém zákoně se přitom ještě nutně nepředpokládá manželství s jednou ženou – 
muž mohl mít manželek několik; předpokládá se však právoplatné uzavření manželství, 
které pak má platnost před společenstvím izraelského lidu i před Hospodinem. Cizoložství 
se považuje za velké bezpráví před společenstvím lidu a za hřích před Bohem a přivolává 
Boží trest (srv. Gn 20,1-18; 39,9). Není však ještě vysloven zákaz rozluky. Muž – ale jedině 
on – má právo z důvodů, které jsou pro něj důležité, oficiálně svou ženu propustit.

Další zákazy uvádí kniha Leviticus v 18. kapitole. Týkají se převážně vztahů uvnitř rodi-
ny. Celkově se ovšem Starý zákon staví k pohlavní stránce člověka a k sexualitě pozitivně. 
Nevidí v nich nic posvátného ani démonického. Člověk je Božím obrazem jako muž a žena; 
zná Boží příkaz, že „budou jedním tělem“, i poslání „Rosťte a množte se“. Vědomí, že sexuál-
ní vztahy mají sociální povahu, je stále živé, ale myšlení, které by bylo vůči tělu nepřátelské 
nebo přepjaté, ve Starém zákoně nenajdeme.

Slova „cizoložný“ se užívá také v přeneseném smyslu: označuje se jím nevěrné chování 
izraelského lidu vůči Hospodinu, Bohu, který s nimi uzavřel smlouvu (srv. Jer 3,6-10).

V prvokřesťanské době, když se radostná zvěst o spáse začala šířit mezi lidmi odlišných 
kultur (pohany), se rozsah tohoto přikázání zvětšil víc než kteréhokoliv jiného a začalo 
se vykládat jednostranně. To pak ovlivnilo celé křesťanské chápání hříchu. Všimněme si 
alespoň stručně několika mimokřesťanských vlivů, které to způsobily:

Hlavním – a zčásti i jediným – cílem, kterému bylo sexuální jednání podřízeno, se stalo 
plození nového života. Tato myšlenka vycházela z římského práva: myslelo se, že podle při-
rozenosti zvířat, podle jejich chování v době páření, lze poznat, co je i pro člověka přirozené. 
Proto se považovalo plození za hlavní cíl lidské sexuální činnosti. Uspokojení pohlavního 
pudu se připouštělo nanejvýš jako cíl vedlejší. O lásce se nemluvilo vůbec.
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Jiným momentem byly gnostické a  manichejské 
vlivy: vedly k dualistickému myšlení, které rozdělovalo 
člověka na „tělo a duši“. Pak už byl jen krůček k tomu, 
aby se učení sv. Pavla o „tělesném člověku“ (srv. např. 
Řím 8,5-18; Gal 5,16-26; Ef 2,3; aj.) přestalo vztahovat 
v apoštolově duchu na člověka, který se uzavírá vykou-
pení, a začalo se vztahovat na člověka s jeho pudovými 
potřebami vůbec.

Ze stoické filosofie pochází negativní hodnocení roz-
koše. Pro posouzení sexuálního chování se stala rozho-
dující otázka „Neměl jsem zalíbení …?“ Jako by hřích 
spočíval jen v zalíbení.

V samovolném hnutí sexuálního pudu a v sexuálních obtížích člověka se spatřoval Boží 
trest za hřích prvních lidí. Ten i někteří teologové vykládali jako hřích sexuální. To nutně 
vedlo k sexualizaci celé nauky o hříchu. Sexuální hříchy se považovaly za nejtěžší provině-
ní – hned po vraždě. V teologii se sice takové směry nikdy obecně neujaly, ale v lidovém 
chápání měly velkou váhu. 

Ve Starém zákoně se každé sexuální chování považovalo za znečištění, kterým byl člo-
věk (dočasně) vyhoštěn z oblasti kultu. To pak vedlo k záměně pojmů „kulticky nečisté“ 
a „mravně nečisté“. Sexuální chování dostalo nálepku něčeho „poskvrňujícího“. Při přípravě 
na manželství se mladý člověk setkával se samými zákazy: „Není dovoleno! Nesmíš!“ Tako-
vé normy nepřinášely mladým lidem dostatečnou pomoc, aby se mohli kladně postavit ke 
své sexualitě a zařadit své sexuální síly do kontextu celkového vztahu k Bohu.

Samozřejmě je třeba chápat tyto mimokřesťanské vlivy v dějinné souvislosti tehdejší 
doby. I přes takové zúžení sexuální morálky církev stále v zásadě uznávala a hájila pozitivní 
obsah a správný obraz křesťanského manželství a věrnosti. 

Jako reakce na tradiční křesťanskou sexuální morálku se dnes vyskytují tendence, které 
doporučují užívat rozkoše bez zábran, využít všech možností k uspokojení pudů. Pohlavní 
pud je srovnáván s pudem po potravě. Mluví se o právu na sex, probouzejí se falešné naděje 
na štěstí. (Dodávám, že autor, z jehož myšlenek čerpám, napsal své dílo před víc než čtyřice-
ti lety; nevěděl nic o internetu, genderových teoriích, manželství osob stejného pohlaví, …). 
Mluví se o svobodě, ale výsledkem je často zmatek, násilí, zklamání, zotročení, prázdnota. 
To všechno ničí osobní důstojnost člověka.  P. Pavel Liška

Podněty k výchově svědomí:
Přijímám skutečnost, že jsem muž (žena) jako dar a závazek?
Snažím se o pevné uspořádání svých pohlavních sil – nebo podléhám okamžitým tou-

hám?
Když si musím uložit odříkání: uvědomuji si důvody pro to – nebo své pudy pouze potlačuji?
Chovám se jako svobodný čestně vůči druhému – nebo vzbuzuji naděje, které nemohu 

splnit?
Jsem ve svých erotických projevech pravdivý?
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Pozvánka
 

Pouť ke kapli 
sv. Filipa Neriho (Patriarcha) 

v Prachaticích 

Poutní mše sv. bude slavena 
v sobotu 25. května v 15 hod. 

Srdečně zve 
Římskokatolická farnost 

Prachatice 
www.farnostprachatice.cz 

tel. 388 312 158 
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Pouť ke kapli  
Panny Marie Loretánské 
 v Prachaticích (Hüblerova kaple) 

 

Poutní mše svatá bude slavena 
ve čtvrtek 30. května 2019 v 18 hodin 

 

Srdečně zve Římskokatolická farnost Prachatice 
www.farnostprachatice.cz, tel. 388 312 158 

Pozvánka
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Hřbitov

mouřenec
Kostel svatého Mořice nad Annínem je 

spojován s postavou svatého Vintíře z přelo-
mu prvního tisíciletí. V první polovině sto-
letí třináctého byla původně dřevěná stavba 
nahrazena kamennou. Podle legendy se zde 
nacházela pohanská svatyně s pohřebištěm 
a  doslova odtud vyvěral proud negativní 
energie. Proto zde svatý Vintíř nechal vysta-
vět kostel, aby ji utlumil. Avšak nezmizela 
úplně, jen se přesunula do skalního masívu 
pod kostelem, kde se proto není radno zdr-
žovat. 

Kdyby před vás položili stovku fotografií 
různých osobností kléru celé diecéze z doby 
meziválečného Československa, Patera An-
draschka byste poznali bez mrknutí oka. 
V  době, kdy kněží nesměli nosit plnovous, 
připomínal Franz Andraschko spíše židov-
ského rabína než katolického kněze. Zvláště 
měl-li na hlavě klobouk. Prý si sehnal potvr-
zení, že se s ohledem na nemocnou ruku nemůže holit, a plnovous mu schválil samotný 
papež.

Narodil se 22. ledna 1875 v Krásné Hoře u Českých Žlebů v chudé selské rodině. Otec 
navíc vykonával profesi bednáře. Když starší Franzův bratr Johann nastupoval do semi-
náře, uprosil Franz rodiče, aby ho mohl následovat, a 23. července 1899 přijal kněžské 
svěcení. Již 5. září téhož roku nastoupil na faru na mouřeneckém kopečku, která se stala 
až do konce života jeho domovem. Kněz to byl podle svědectví lidí přísný, avšak člověk ote-

vřeného srdce. Každou neděli zval jednoho z chu-
dých na oběd a pravidelně posílal hospodyni, aby 
vypomohla, kde je třeba. Dveře mouřenecké fary 
byly pro každého otevřeny, v dešti i ve sněhových 
závějích navštěvoval nemocné. Na Mouřenci pro-
žil časy neklidné. Dvě války, náboženský chaos, 
jenž přinesl vznik republiky, poválečný odsun. 
Pro farnost vykonal řádný kus práce jak v  rovi-
ně lidské, tak materiální. Díky jeho úsilí se v roce 
1917, stejně jako roku 1942, podařilo před rekvi-
zicí zachránit vzácný zvon odlitý v roce 1329. Těž-
ce na něj dopadlo vyhnání jeho farníků a z tohoto 
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trápení jej vysvobodila smrt. Přestože jej 
přemlouvali, aby se nechal odvézt k ošet-
ření do nemocnice, odmítl s tím, že chce 
zemřít doma. Stalo se tak v pozdním od-
poledni na Květnou neděli dne 12. dubna 
1946 a jeho poslední prosba zněla: Po mé 
smrti by se více za mě mělo modlit, než 
o mně mluvit. Pochován byl napravo od vchodu do kostela. 

V ke kostelu přistavěné kapli jsou uloženy ostatky sklářské rodiny Müllerů. Právě po 
Anně Müllerové ostatně Annín získal jméno. Kaple byla vyloupena vandaly.

Součástí hřbitova je barokní kostnice pravděpodobně z 18. století, v níž se nachází zřej-
mě až na pět tisíc kosterních ostatků. A to jich část byla odvezena k výzkumným účelům, 
nebo byly rozebrány jako trofeje, neboť až do osmdesátých let minulého století byla kost-

nice volně přístupná. Snad by mělo jít 
o padlé švédské vojáky z dob třicetileté 
války. Avšak jiní uvádějí, že jde o něja-
kou středověkou tragédii a na kostech 
nejsou patrny stopy zranění. S třiceti-
letou válkou je rovněž spojeno místo 
vzdálené odtud asi kilometr a nazvané 
Švédské hroby. Malá nedávno oprave-
ná výklenková kaplička ohrazená zdí 
z  lomového kamene  označuje místo, 
kde mají být pohřbeni vojáci, kteří ze-
mřeli při jednom z  incidentů během 
třicetileté války.

Dalším místem, kde jsou uloženy ostatky lidí, je novogotická hrobka někdejších majitelů 
sklárny rodinu Schmid, která se nachází na úbočí kopce nad Annínem, vlevo od cesty na 
Mouřenec. Jednolodní na východ orientovaná kaple má v západním průčelí věž se dvěma 
patry s velkými zvukovými okny zakončenou jehlancovou střechou. Postavena byla v roce 
1886 a jako mnohé další sakrální stavby 
byla po válce vykradena a zdevastována, 
před časem prošla obnovou. Zarámova-
né epitafy rodu na stěnách prozrazují, 
že jako první sem byla uložena osmnác-
tiletá Thereza Schmid a  je zde pohřben 
i nejslavnější zástupce rodiny Josef Edu-
ard Schmid s manželkou Annou, dcerou 
další sklářské legendy Wilhelma Kralika. 
V  kapli se nacházejí i  urny s  popelem 
Eduardových bratrů Josefa a  Rudolfa, 
majitelů skláren na Vogelsangu a  Sta-
chách – Kůsově. JP
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Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova pro farnosti Zdíkov, Zdíkovec  
a ostatní farnosti spravované P. Jaromírem Stehlíkem z Vimperka

Krásné jarní počasí, sníh roztál, nebe bylo bez mraků, kolem kostela kvetly poslíčkové 
jara drobné sněženky. 23. března tohoto roku se ve Zdíkově konala Postní duchovní obnova 
za účasti nejen místních věřících, ale i z obcí Stachy a Vimperk. Na 9. hodinu jsme sešli 
v Domě služeb ve Zdíkově asi v počtu 25 lidí. Nejmladším účastníkem byl i maličký 2měsíč-
ní chlapeček. Celou dobu klidně, spokojeně spinkal v náruči své maminky. Pater s úsměvem 
prohlásil: „ Asi jsem jej svým povídáním uspal.“

Obnova probíhala dle programu, byla zahájena krásnou písní. Zpíval spolu s ostatními 
a doprovázel hrou na kytaru osobně P. Jaromír Stehlík. Píseň se melodií i textem do dneš-
ního dne hodila: 

Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství. Bůh si vzpomněl na 
své slovo, splnil dávná proroctví. ten, který byl, ten, který je, ten, který bude až 
na věky, poslal světu mesiáše, jak zněl příslib odvěký. Po úvodu následovalo první 
a druhé zamyšlení.

Myšlenkami duchovní obnovy se křesťané zabývají již delší dobu. I před dobou post-
ní, ale ponejvíce v postu. Je to čas vhodný, kdy se můžeme zastavit a ztišit před Bohem, 
nejen jako jednotlivci, ale i společenství, celá církev. Tyto dny mohou být i výzvou, aby se 
zapojilo více věřících v tomto časovém období. V postní době si mnozí z nás dávají různá 
předsevzetí, pak je nedokáží splnit, neví kudy kam. Je určitě dobré mít vytčený cíl, vědět, 
že svým úsilím někomu pomohu, třeba malou almužnou, dám ji tomu, kdo ji potřebuje, 
odřeknu si ze svého a dám. Dát můžeme cokoliv, třeba prostou modlitbu za někoho, kdo 
je nám blízký, koho máme rádi. Postní období je obdobím Boží lásky, Bůh mluví k lidem, 
chrání je, živí je a žehná jim.

P. Jaromír Stehlík hezky promlouval o různých tématech na podkladě biblických úryvků. 
Putovali jsme s Mojžíšem, který se narodil jako mnozí z nás, ale přesto byl pod zvláštní 
Boží ochranou. Bůh s ním měl svůj plán, který nemohl nikdo změnit. Jeho životní příběh 
nám P. Jaromír vypsal v deseti bodech.

I my všichni jsme našli chviličku na ztišení se, zastavení.
Po obědě jsme se opět setkali ve zdíkovském kostele sv. Ludmily, kde naše duchovní 

obnova pokračovala třetím zamyšlením. Následovala po-
božnost křížové cesty, kterou vedla paní Hana Staňková. 
Zastavili jsme u každého výjevu na obraze a modlili se. Roz-
jímali jsme o každém kroku Pána, který nesl kříž obtěžkaný 
našimi hříchy.

Na závěr této duchovní obnovy se ke spokojenosti pří-
tomných konala mše svatá, kterou celebroval P.  Jaromír 
spolu s jáhnem Jaroslavem Filipem. Všem bylo požehnáno, 
lidé se vraceli do svých domovů posíleni duchovními zážit-
ky, prožívali radost ze setkání s Pánem a dobrými přáteli. 

Milli Hojdekrová
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Dar vděčnosti
V  tomto ročníku jsem se zamýšlel nad některými dary, které nám Bůh dává. Každý 

z  těchto darů je důvodem veliké vděčnosti Bohu. Ale samotná vděčnost je také darem. 
Mnoho lidí od Boha dostává, ale už si neuvědomují, že všechno, co mají, je darem od Boha. 
Někdy je mi líto, když vidím, že si někdo darů od Boha neváží.

Vděčnost ale podle mého názoru nemůže být vynucována. Pokud si vynucuji něčí vděč-
nost, pak to znamená, že to, co mu dávám, jsem mu nedal z lásky, ale něco očekávám za svůj 
dar. Bůh takhle s námi ale nejedná, nevyžaduje od nás vděčnost. Pocit vděčnosti je ale dobrý 
pro nás samotné, protože si díky němu uvědomujeme, jak nás má Bůh rád a co pro nás dělá. 

Stejně tak je to ve vztazích mezi lidmi. Pokud někoho skutečně miluji, bezpodmínečnou 
láskou, nemohu ho nutit a žádat, aby mi byl vděčný. To, co jsem pro něj vykonal, jsem 
vykonal z lásky k němu. A udělal bych to pro něj znovu a znovu, protože ho mám rád. Bez 
ohledu, zda je mi vděčný nebo ne. Samozřejmě, že jako lidé rádi cítíme uznání, pochvalu 
a dík, ale věřím tomu, že toto uznání už máme u svého Otce, přestože jej neslyšíme od 
druhých (Lk 6, 35).

Na vděčnost se mohu podívat ale také z druhé strany, z pohledu obdarovaného. Pokud 
jsem byl obdarován, měl bych v hloubi srdce cítit, že mě má dotyčný rád, že se snaží mě 
potěšit. A to se nejedná jen o hmotné dary, ty mají mnohdy mnohem menší význam. Když 
mi někdo pomůže skutkem, potěší hezkým slovem, pohladí… pak bych měl pocítit jeho 
lásku, kterou mi dává. Dává mi svůj čas, svoje prostředky, svoje ruce a nohy, svá slova. 
Člověk s láskou v srdci by měl v takové chvíli cítit vděčnost. Vždyť nic není samo od sebe. 
Jen láska může probudit v druhém člověku zase lásku.

Nikdy tedy nemůžeme po nikom vyžadovat vděčnost. Ta by měla pramenit z každého sa-
motného. Vynucenou vděčností vzniká pouze v druhých pocit viny, otroctví či hněvu. Vděč-
nost by měl poci-
ťovat každý sám 
jako odpověď na 
projev lásky. Pocit 
vděčnosti nás také 
vede k  větší spo-
kojenosti a  pokor-
nosti. Jsem vděčný 
za vše, co jsem v ži-
votě dostal, za vše, 
co mám, protože 
každým darem do-
stávám i část toho, 
který mě obdaro-
val.

Petr Šrámek

Life update
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Charita

Dění v sociálních službách Farní charity Prachatice
V  Charitním domově sv. Dominika Sa-

via si maminky společně s dětmi vyrobily 
vlasaté panáčky, kterým, pokud se poctivě 
zalévají, vyrostou vlasy z trávy. A to se díky 
této péči podařilo. V polovině měsíce břez-
na se maminky společně sešly a  povídaly 
si o  tom, jaké jsou maminky, v  čem by se 
chtěly zlepšit nebo co se jim naopak daří ve 
výchově jejich dětí. Konec besedy završily 

vědomostním kvízem o  rodičovských schopnostech. Cílem bylo uvědomění si vlastních 
silných a slabých stránek.

V Domě sv. Petra pro muže se konala ve spolupráci s Úřadem práce v Prachaticích před-
náška na téma „nepojistné sociální dávky“, kdy se účastníci dověděli, jaké jsou aktuální 
podmínky při vyplácení dávek. Další beseda, 
při které nás navštívil P. Šimon Stančík z ŘKF 
Záblatí, měla téma „Postní období – pří-
prava na velikonoce“. Trojlístek besed do-
plnil cestovatel Tadeáš Šíma, který se s námi 
podělil o  zážitky a  zkušenosti z  cesty „na 
kole přes afriku“. Kulturní akcí, kterou 
jsme uspořádali ve spolupráci s ochotnickým 
divadlem Spomal, bylo představení „Před-
svatební cesta, aneb jak se lépe poznat“. 
Hlavními hrdiny je pár, který se snaží před 
svatbou lépe poznat, a  proto vyráží na po-
znávací předsvatební cestu. Cestou je potkají 
různé nesnáze, nicméně pár vše úspěšně překoná. 

„Zábavné odpoledne“ pro děti v Ktiši byl název akce, kterou zde připravily o jarních 
prázdninách pracovnice Terénního programu Most naděje ve spolupráci s OÚ Ktiš. Děti 
si v prostorech zdejšího kulturního domu společně vyzkoušely pletení a výrobu náramků 
na ruku z barevných bavlnek a korálků. Kreslily obrázky a dělaly postavičky z modelíny. 
Zapojily se i místní maminky, které pomáhaly dětem s výrobou náramků. Po skončení si 
děti odnesly sladkou odměnu a hračku dle vlastního výběru. Děti byly nadšené a těšily se 
na pokračování o velikonočních prázdninách 18. dubna.

Pracovníci měli možnost strávit jeden den společně s kolegy z ostatních charit v krás-
ném prostředí Lomce u Vodňan, kde pro ně byly připravené přednášky a také byl prostor 
k popovídání a procházce po okolí.

Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
Fotografie – archiv FCH Prachatice, Jakub Lysák
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Šumavské madony

madony střední Šumavy
Příběh Velikonoc, příběh pašijový je v době, kdy čtete články našeho květnového čísla, 

již uzavřen. Ježíš Kristus, který zemřel na kříži, prožívá příběh znovuzrození. Spolu s ním 
také jeho matka Marie a jeho průvodci – apoštolové. Ve výtvarném umění je tato část pří-
běhu nazývána Cesta světla, Via lucis. Panna Marie je svým synem svěřena do péče apoštola 
Jana – …hle Tvá matka,…hle Tvůj syn. Její příběh se uzavírá Nanebevzetím.

Nejen v okolí Vimperku, ale i ve vzdálenějších místech potkáváme památky stavební, 
malířské i sochařské, které vyjadřují úctu a lásku k Marii a jejímu utrpení. Zastavme se ještě 
jednou v blízkosti města Vimperku, v obci vzdálené asi čtyři kilometry jižně při silnici smě-
řující na Strážný a k hranici s Německem. Šumava byla sklářskou velmocí a obcí s názvem 
Huť je zde mnoho. Také obec s názvem Korkusova Huť byla obcí sklářů. V bezprostřední 
blízkosti dnes již zaniklé sklárny stávala malá kaplička, jejíž zbytek můžeme dodnes nalézt 
v krajině. V samotné obci se pak nachází kostel zasvěcený Nalezení Svatého Kříže. Připo-
míná příběh, který se pojí ke svaté Heleně, císařovně, jejíž zásluhou byly pozůstatky kříže 
nalezeny a uloženy jako relikvie v římském kostele svatého Jana jeruzalémského. Kostel 
sám je skromnou stavbou z  počátku devatenáctého století. Jeho půdorys je jednolodní 
s pětihranným uzávěrem a střechou zakončenou dřevěnou zvonicí. Na Šumavě bychom 
nalezli několik kostelů a kaplí podobně vystavěných. Největším pokladem tohoto koste-
la však byl boční oltář, kde byla umístěna dřevěná polychromovaná skulptura s tématem 
Oplakávání. Pocházela z doby pozdního středověku a dnes je umístěna v expozici Alšovy 
jihočeské galerie na Hluboké nad Vltavou. Dřevořezba se nedochovala celá, chybí jí boční 
části, ale nejcennější středová část je zachována.

Pozdní středověk byl u nás i ve střední Evropě poznamenán realismem, dokonce natu-
ralismem. Scény utrpení a smrti byly zobrazovány do všech detailů, aby působily na diváka 
co nejsilnějším dojmem. Mrtvé Kristovo tělo objímá plačící matka a také další postavy – sv. 
Maří Magdaléna, sv. Jan, Josef Arimatejský a Nikodém jsou vytvořeny s realistickou věr-
ností. Dílo připomíná další podobné řezby, například Oplakávání ze Zvíkova a Oplakávání 
z hradu Žebráku. Tak je také označován pravděpodobný mistr a autor všech těchto děl – 
Mistr Oplakávání ze Žebráku.

Pokud bychom se vypravili ještě dále k jihu, nalezli bychom směrem k Volarům blízko 
Žďárku několik kamenných kapliček při les-
ních cestách. Obce zanikly v poválečné době, 
ale několik památek ještě připomíná jejich his-
torii. V někdejší vsi Dolní Světlé Hory stávala 
kaple zasvěcená Panně Marii. Čeští vojáci, kteří 
prováděli demolice těchto polorozpadlých kos-
telíků, zachránili ještě před odstřelem malou 
mariánskou dřevěnou sošku. Tu pak zabalenou 
do starých hadrů přehodili přes hraniční dráty 
do Bavorska. Tam ji nalezli místní obyvatelé 

Svatá Maří
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a dnes můžeme mariánskou sošku nalézt na boční stěně kostela v bavorském Mitterfir-
miansreutu. 

Panna Marie je zobrazena jako korunovaná královna a také malý Ježíšek nese na hla-
vě královskou korunu. Původ středověkého sochařského díla je pozoruhodný. Tento typ 
korunovaných madon se vztahuje k pražské umělecké huti, kde vznikla také Panna Marie 
Svatohorská a ta pak poukazuje na původ díla přímo z rukou pražského arcibiskupa Ar-
nošta z Pardubic. Dnes potkáte při lesní cestě otevřené pouze cyklistům a pěším malou 
kamennou kapličku s obrazem Panny Marie.

Svatá Máří je obec ležící v opačném konci Vimperska. Kostel zasvěcený sv. Maří Mag-
daléně je malá středověká stavba uzavřená hranatým chórem. Gotická stavba prodělala 
barokní úpravy v 17. století. Okolo kostela se rozkládal ne příliš rozlehlý hřbitov. V kostele 
se zachovalo několik středověkých soch, mezi nimi také dřevěná socha Panny Marie, dnes 
uložená v Alšově jihočeské galerii. Socha náležela do období pozdní gotiky a prozrazuje 
práci lidového řezbáře. Kromě mariánské tradice se v obci zachoval lidový zvyk k uctění dal-
šího patrona mářského kostela – svatého Linharta. Tento světec, zobrazovaný s atributem 
okovů v rukou, je pokládán za ochránce vězňů, ale také chovatelů hospodářských zvířat. 
V době jeho svátku se vyháněl dobytek z chlévů a okolo kostela se konal slavnostní průvod.

Další obcí poznamenanou mariánskou úctou je větší obec v oblasti Vimperska – Stachy. 
Uprostřed obce stojí poměrně rozlehlý kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie. Na rozdíl 
od tradičních gotických a barokních kostelů je vystavěn v pozdně klasicistním stylu – em-
píru – v době první poloviny 19. století. Socha piety, Panny Marie s mrtvým Kristem v ná-
ručí, pochází patrně z doby výstavby kostela. Kostel Bolestné Panny Marie na nedalekém 
stašském hřbitově pochází z doby pozdního baroka, konce 18. století. Jedná se o jednolodní 
kostelík sloužící svému pietnímu účelu.

Kraj střední Šumavy je bohatý památkami připomínajícími mariánský kult. Byl živým 
jak mezi českým obyvatelstvem, tak mezi obyva-
teli německými. Časté mariánské poutě, jejichž 
nejslavnější dobou bylo 17. a 18. století, zanechaly 
po sobě památku v podobě mnoha zděných i ka-
menných kapliček, kamenných křížů a  litinových 
křížků stojících někdy na návsích, rozcestích, ale 
také v polích, připomínajících ochranu Liebe Frau 
– Panny Marie.

V šumavských chalupách se nacházely obrazy 
i památky z poutí vytvořené z vosku. Autora nezná-
me. Byly malovány podle dalších originálů, někdy 
s českým, jindy s německým textem vyjadřujícím 
úctu a poděkování Panně Marii za její ochranu.

Obraz stojící Panny Marie na titulní straně 
tohoto časopisu se vztahuje k 8. květnu k svátku 
P. M. Prostřednice všech milostí. Záře, která jí vychází  
z rukou, je podle zjevení z r. 1830 Kateřině La- 
bouré.  MFK Korkusova Huť
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Stalo se

První svátost smíření
Diecézní centrum života mládeže 

na Ktiši se stalo „víkendovým domo-
vem“ dětem, které se připravují na prv-
ní přijetí svátostí. Tentokrát se sešly ze 
dvou vikariátů – prachatického a stra-
konického. Kněží z farností, odkud děti 
připutovaly, posloužili svátostí smíře-
ní. Poděkování patří také SVČ Síť, star-
ším dětem, které se podílely na přípra-
vě programu, a ochotným vedoucím.

katechetka Lenka

Květnou neděli v Prachaticích a Husinci obohatil velikonoční trh. Díky všem, kdo jakkoli 
přispěli.  katechetka Lenka
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Křížová cesta na Patriarch
„U tohoto zastavení mě napadá, že je dobré, když s druhým člověkem sdílíme jeho těž-

kosti a bolesti, ač je nemůžeme vyřešit. Prostě jsme s ním a dáváme mu svůj čas, svou 
pozornost, svou lásku. Toto zdánlivé málo může být pro druhého vším a může mu pomoci 
přenést se přes temné chvíle, které prožívá,“ rozjímá otec Petr u šestého zastavení křížové 
cesty vedoucí od kaple svaté Markéty ke kapli sv. Filipa Neriho (Patriarcha). Ve studeném 
a vlhkém odpoledni Květné neděle jsme si tuto křížovou cestu ve společenství asi 25 lidí 
prošli a pomodlili jsme se ji. Dodrželi jsme silencium a ponořili jsme se víc do hloubky. 
Modlitbu jsme zakončili u sv. Filipa Neriho a cestou zpátky ještě zájemci rozjímali nad 
tajemstvími bolestného růžence. SV
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Pozvánka
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Noc kostelů

Noc kostelů je každoročně možnost v noční atmosféře navštívit kostely, modlitebny, 
prostory klášterů, věže, kůry a celou řadu běžně nepřístupných sakrálních prostorů. Pro 
návštěvníky bývá připraven bohatý kulturní program. Umožňuje to setkání se s křesťan-
stvím, prostřednictvím duchovní hudby, umění a jiných zážitků.

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni. Během čtyř let se akce rozšířila, pře-
kročila hranice a začala se konat i u nás. 

Loni probíhala i ve zdíkovském kostele sv. Ludmily. Paní Hana Staňková nejprve sezná-
mila přítomné s historií Zdíkova a zajímavých míst, kulturních památek kolem obce Zdí-
kov, například s památnou kapličkou  „U Lizu“. O kulturní program se postarali paní Olga 
Bončková, vynikající houslistka, a pan Michal Střeleček, který ji doprovázel na elektronické 
varhany. Také se podíleli sourozenci Tomáškovi. Předvedli několik pěkných skladeb hrou na 
klavír a violoncello. Pěkný zážitek poskytly také dvě již známé zpěvačky Marie Mrázková 
a Marcela Babíčková se svým repertoárem duchovních písní. Na přivítanou byl podáván 
malý balíček s domácím cukrovím. Na stojanech bylo možné zhlédnout fotografie z činnosti 
farnosti. Účast byla docela velká, asi 60 lidí. 

Letošní Noc kostelů připadne na pátek dne 24. května 2019. V České republice se bude 
konat již po jedenácté. Mottem letošního ročníku je verš z knihy proroka Izaiáše: 

„Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“
Srdečně zveme do našich kostelů!

Milli Hojdekrová

Program ve Zdíkově:
18.00 bude otevřen kostel – na uvítanou se rozezní zdíkovské zvony.
18.30 bude následovat koncert duchovní hudby. Se svou hudební skupinou  

„miriam“ vystoupí P. Vavřinec Skýpala.
Tento den bude uspořádána rovněž v kostele výstava z lidové tvorby paní Jany 
Pulcové. Ke zhlédnutí budou madony různých velikostí vyrobené z přírodních 
materiálů.

Program v Chrobolech:
17.30  Zvonění zvonu a zahájení
17.45  Varhanní koncert
18.50 Modlitba za obec
19.00 Komentovaná prohlídka
19.40 Úryvek z 1. kázání sv. J.N.Neumanna v Chrobolech
20.00  Komentovaná prohlídka varhan, možnost zkusit si zahrát
21.30 Závěr, modlitba
Po celou dobu konání akce bude možnost prohlídky věže chrámu a malé občer-
stvení ve stánku před kostelem.
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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.

rozkvět církve po 30 letech ve svobodné společnosti?!? 
Politická moc, touha lidí po bohatství – ta je člověku daná jako „živočichovi“. Církev má 

vést ke službě. Nelehkým úkolem hierarchie v církvi je „vychovávat“ k tomu, aby bohatství 
sloužilo dobrým účelům. Svobodu si musíme zachovat! Pán Bůh nám tento dar dal. Nikdo 
není omezen v projevech víry, a přesto se nám v církvi nedaří ty super tvořivé lidi – umělce, 
vědce…. dostat k pokoře. Tito lidé nejsou nepřátelští, ale nedaří se jim být nositeli pokory 
– vědec možná ještě ano, ale např. výrobce motorů letadel, tomu se to říká hůř. Víra musí 
být podmíněna pokorou. Ve výchově by se měl klást důraz na to, aby objevená či vykonaná 
dobrá věc byla nesena s pokorou. 

RNDr. Vlasta K., 86 let, Prachatice 

Devítkový rok

Odhalení pamětní desky na rodném domě JNN dne 24. 4. 1990. Repro-foto Zdeněk Přibyl
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Jak se naplnila naše představa očekávaného daru svobody po roce 1989?
Při svých vysokoškolských studiích jsem sledovala vývoj společnosti i v našem městě. 

VELKÝMI osobnostmi, které VŽDY pevně stály za svými názory a významně se podílely na 
rozvoji našeho města a našeho okresu, jsou a budou emeritní starostové Ing. Miroslav Boja-
novský, následován později Ing. Janem Bauerem a emeritní přednosta RNDr. Karel Škácha. 
Příkladní lidé, kterých naše soudobá společnost nemá dle mého názoru velké množství. 
Osobnosti, pro které demokracie znamenala velký dar, o který se v rámci svých svěřených 
funkcí významně zasazovali nejenom v rámci našeho regionu, ale i daleko za jeho hranice-
mi. Mně osobně je velkou ctí, že jsem je na své životní cestě potkala a v různých ohledech 
s nimi a pro ně mohla pracovat.

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, zastupitelka KDU-ČSL, Prachatice

Daleko více jsem prožívala tento zlom ve společnosti již v 60. letech, kdy nastalo uvol-
nění a měli jsme velká očekávání. Ta byla bohužel násilně ukončena v roce 1968. Tehdy byl 
pro mě obrovský šok upálení Jana Palacha v lednu 1969 a následně i Jana Zajíce. Proto 
jsem měla po listopadu 1989 obavu, aby se „zásah zvenčí“ opět neopakoval. Přesto jsem 
změny nadšeně vítala a účastnila se akcí na Letné a Václavském náměstí. Uvědomovala 
jsem si, že když „revoluční“ dny dobře dopadnou, že se hospodářsky z toho daleko rychleji 
vzpamatujeme, ale morálně to bude trvat velmi dlouho. Velice jsem si vážila Václava Havla, 
který mně svou čestností, opravdovostí, obětavostí a  moudrostí připomínal Tomáše G. 
Masaryka. Doufala jsem, že se jako společnost vrátíme k ideálům první republiky. Toto mé 
očekávání se nenaplnilo. Přesto nevidím náš národ tak pesimisticky. Velice např. oceňuji 
ochotu našich lidí pomáhat potřebným.  Věra V., 88 let, Praha 

Večer mladých v Prachaticích
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Na návštěvě u

milana Hanžla
dlouholetého člena chrámového sboru u sv. Jakuba 
a „Ferdy mravence“ – práce všeho druhu. 

Jaký vztah máš k Prachaticím?
V Prachaticích žiji od té doby, co jsem se sem přiženil, tedy 28 let a snad už jsem tady 

doma. Nicméně, jsou místa v Prachaticích a blízkém okolí, kde jsem nikdy nebyl. Například 
na Libín jsem za tu dobu vystoupal asi jen třikrát. Snad se mi podaří tento nedostatek ještě 
napravit. A jestli se mi tady líbí? To záleží na momentálním počasí. (smích)

Můžeš nám prozradit něco zajímavého ze svého mládí?
Dětství jsem prožil v obci Žitná. Do školy jsem chodil první čtyři roky do žitenské jedno-

třídky a od páté třídy pak do Netolic. Vybaví se mi příhoda, kdy s mladším bratrem trháme 
u plotu květ hluchavky pro tehdy povinný školní sběr léčivých bylin a zpíváme českou hym-
nu – občas pro změnu vložíme hymnu sovětskou – kolem nás procházejí sousedi a nevě-
řícně nad tím kroutí hlavami, což nás nijak nevyvádí z rovnováhy a my zpíváme a zpíváme 
pořád dokola. Tady je asi počátek mé záliby ve zpěvu. Dále se mi vybaví cesta do kostela 
do 7 km vzdálených Netolic, kterou jsme šlapali každou neděli za každého počasí. A také 
na jedno dítě nezvykle velké množství bolesti způsobené bezpočtem různých zhmoždění, 
odřených loktů, naražených kolen, vykloubených prstů, vymknutých kotníků a výronů, 
rozbitých hlav, rezatých hřebíků v chodidle a množství žihadel a popálenin utržených při 
oblíbené zábavě naší vesnické party, hromadném vypalování vosích hnízd, kterých bylo 
v té době ve vsi a okolí dost a dost.

Nutno podotknout, že tento zvláštní talent k získávání různých šrámů a jizev mně pro-
vází i v dospělosti, a tak vím, co to je vykloubená kyčel, zlomená ruka, přeražená klíční kost, 
zlomenina nohy hrozící amputací a prasklé obratle. A také vím, jak bolí střelná rána. Moje 
žena říká, že moje tělo by se dalo s úspěchem využít jako živá interaktivní ukázka výsledků 
chirurgické práce. Co dělat, chirurgické nástroje zřejmě nějak záhadně přitahuji, v poslední 
době čím dál víc. A tak i když zpívám rád, někdy mi do zpěvu opravdu není. V takových 
chvílích vítám podporu všech, kteří se za mě modlí, a jsem jim za to vděčný. 

Jsi velmi nenápadným farníkem ve srovnání s Tvou všude známou manželkou Len-
kou. Jak to bereš?

Nenápadný jsem asi proto, že jsem svým založením introvert. Moje žena Lenka je pravý 
opak, což je asi dobře. Její nápadnost je také dána jejím povoláním. Je většinou s dětmi 
v kostele dole, všem na očích, kdežto já se rád „ukryji“ na kůru. Tento stav mi nijak nevadí, 
ani jí tuto „popularitu“ nezávidím. Já své nenápadnosti využívám zvlášť tehdy, když na 
kůru něco pokazím. Mám možnost nenápadně odejít takříkajíc zadním vchodem. Jinak 
myslím, že většina dole přítomných stejně neví, kdo jim shora z kůru zpívá. Vzpomínám 
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si na příhodu, která se stala asi před 
deseti lety. Odcházel jsem po odzpíva-
né bohoslužbě dolů branou k Malému 
náměstí a  zaslechl jsem hovor dvou 
starších paní. Jedna z  nich pravila: 
„Ten pan Kubašta, ten vám dnes taáák 
krásně zpíval….“ Pochopitelně jsem jí 
ten roztomilý omyl nevyvracel.

Nicméně, trochu více do povědomí 
farníků jsem se, myslím, dostal v době, 
kdy se opravovaly velké varhany a bo-
hoslužby byly doprovázeny na elek-
tronické varhany zdola. V první lavici 
seděl varhaník pan Bohumil Tetour 
a  vedle něho moje maličkost, takže 
všichni přítomní viděli, kdo jim hraje 
a zpívá. A pak také když jsem měl tu 
čest zpívat několik let po sobě při bo-
hoslužbě na Bílou sobotu Velikonoční 
chvalozpěv, protože ten se zpívá od 
ambonu.

Zažil jsi tu už mnoho kněží. Čím Tě který zaujal?
Přišel jsem do Prachatic za působení P. Františka Štribla, kterého vystřídal v roce 1991 

P. Jaroslav Havrda. U P. Štribla jsme s mojí budoucí manželkou zahájili přípravu na přijetí 
svátosti manželství a  P.  Havrda nás oddával, protože P.  Štribl byl mezitím přeložen do 
Kašperských Hor. Byli jsme, myslím, první svatba se mší svatou P. Havrdy za jeho působe-
ní v Prachaticích. Každý kněz přinese a předá do farnosti něco ze své osobní povahy. Asi 
bych si vybavil všechny kaplany počínaje P. Pavlem Šimákem až do současnosti, ale nikdy 
jsem dopodrobna nehloubal o tom, co který dobrého nebo nedobrého zavedl nebo zrušil. 
Ostatně asi by to teď už nemělo smysl. 

Nicméně vzpomínám si, jak P. Havrda před slavnostními bohoslužbami konzultoval se 
sborem a s varhaníkem, co se bude hrát a zpívat včetně detailů, psal si podrobný itinerář 
a chtěl mít situaci pod kontrolou. Předcházel tak případným nedorozuměním a napětím. 
To se myslím o jeho následovnících ne vždy dá říci.

Jsi členem prachatického chrámového sboru i důležitým sólistou. Jak se cítíš na 
kůru, mezi většinou žen a v této pěvecké roli?

Říci, že jsem důležitým sólistou, je asi trochu přehnané. Někdy si říkám, že vlastně ani 
nejsem zpěvák. Nemám žádné hudební vzdělání, o technice zpěvu vím pramálo, velké po-
tíže mi někdy dělá udržet rytmus. Naučit se novou skladbu mně většinou stojí úsilí zdaleka 
neúměrné výsledku. Mám jen svůj hlas, nezasloužený dar, s kterým navíc často zacházím 
způsobem, nad kterým by hlasový poradce nevěřícně kroutil hlavou. Tak jakýpak sólista. 
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Jsem jen amatér, který někdy zpívá sóla. A co se týče důležitosti? V tak malém sboru, jako 
je ten náš, je důležitý každý člen, každý jednotlivý hlas, což se nejvíc pozná, když chybí. 
Zvlášť kritický je stav u mužských hlasů. To je problém většiny současných sborů. Zkrátka 
muži dnes obecně nechtějí zpívat. Alexandrovci z nás asi už nebudou. To, že ve sboru je 
většina žen, přijímám jako danou skutečnost a nedá se říci, že by mi to nějak vadilo, spíš 
naopak. Pravdou je, že někdy nechápu „ženské“ mechanismy a způsoby řešení běžných 
neshod a konfliktů, ke kterým v provozu sboru nevyhnutelně dochází. Ale to bych nechtěl 
příliš rozebírat.

Kdyby se mě někdo zeptal, proč zpívám, odpověděl bych asi takto: Když už mám ten 
dar, snažím se ho používat i ve prospěch ostatních. Protože nejsem nijak „hluboký člověk“, 
snažím se touto formou modlit, protože prý platí, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Zpívám 
srdcem, čímž snad nahrazuji svou technickou nedokonalost a myslím si, že při zpěvu ze 
srdce člověka musí vycházet jen to dobré. Jsem rád, soudě podle kladných ohlasů, když můj 
zpěv udělá někomu radost. A taky se musím přiznat, že někdy se rád poslouchám. (smích)

Připravila MaM a LH

Časopis Jan Prachatický rovněž na: 
http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku jan Prachatický
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vikariátní setkání ve volarech
Dne 26. března tohoto roku 

se konalo setkání kněží a kon-
ference ve Volarech na místní 
faře. Ráno v 9 hod. se sešli ve 
volarském krásném kostele 
sv. Kateřiny Alexandrijské, 
patronky a  ochránkyně, kně-
ží celého prachatického vik-
ariátu. Zúčastnilo se celkem 
šest farářů. Pater Karel Falář 
z Volar, vikář Petr Plášil z Pra-
chatic, P. Pavel Liška z Netolic, 
P. Jaromír Stehlík a P. Vavřinec 
Skýpala z Vimperka, P. Šimon 
Stančík z  Vlachova Březí a  já-
hen Jaroslav Filip z Vimperka. 
Po úvodních slovech a přivítání 
prachatickým vikářem násle-
dovala koncelebrovaná mše svatá. Na závěr mše sv. bylo přítomným lidem na cestu do 
svých domovů požehnáno. Vše působilo hezkým dojmem. Vidět kněze vikariátu pohro-
madě v krásném volarském kostele bylo pro mne zážitkové. Milli Hojdekrová

Stalo se
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Varhaníci

Jan Tišler,
varhaník Šumavských Hoštic 

Východně od města Vimperka, 800 m.n.m. v krásné přírodě šumavského podhůří se 
nachází malebná vesnička Šumavské Hoštice. Největší památkou je zde kostel sv. Filipa 
a Jakuba. Byl původně postaven v gotickém slohu. Ani jemu, jako mnohým jiným, se ne-
vyhnula pohroma. V roce 1654 vypukl požár a kostel vyhořel. Byl v roce 1748 p. Fortinem 
přestavěn do barokní podoby.

Právě do této vesničky jsem se vypravila s kamarádkou Marií. Naším úmyslem bylo na-
vštívit zdejšího varhaníka a trochu si s ním popovídat. Setkala jsem se s milým, usměvavým 
a hlavně velice ochotným pánem. První naše kroky vedly ke kostelu a na kůr, kde se nachá-
zejí varhany. Pan varhaník je zapnul, ony se zhluboka nadechly a pak začal hrát skladby, 
které běžně hraje při mších svatých, i své oblíbené. Po malé chviličce se spolu s Marií začali 
doplňovat a prostorami kostela zněly nejen varhany, ale i její krásný soprán. Seděla jsem 
v kostelní lavici a jen tiše s dojetím naslouchala. Nevadila nám ani zima, co v kostele byla, 
hudba nás všechny zahřála. 

Po návštěvě kostela jsme byly pozvány na čaj. Místnost byla příjemně vytopena, bylo 
připraveno pohoštění. Marie po chvilce, když se rozehřála, začala vyprávět své historky, co 
v kostele zažila. Srdečně jsme se jejímu vyprávění zasmáli. 

Měla jsem pro pana Tišlera připraveno pár otázek k tématu on a varhany. Byl ochoten 
se hned pustit do práce, ale času bylo málo. Dohodli jsme se tedy, že přijede do Zdíkova 

a že něco o sobě napíše. Nic 
nenamítal a já byla ráda, že 
mám zase o  kom psát do 
oblíbeného časopisu JP.

Pak přinesl svůj další 
oblíbený nástroj, harmo-
niku. A začalo to pravé roz-
veselení. Harmonika nás 
rozezpívala, písniček bylo 
hodně a nám se domů ne-
chtělo. 

Byla jsem ráda, že pan 
varhaník skutečně udě-
lal, co slíbil. Sepsal o sobě 
malé vyprávění, a tak jsme 
se opět po týdnu setkali 
všichni společně ve Zdíko-
vě. Opět při hudbě a poví-
dání. 
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Pan Jan Tišler se narodil ve Vimperku a  v  loňském 
roce oslavil kulaté životní jubileum. Lásku k hudbě zdě-
dil po rodičích. Maminka krásně zpívala a  tatínek hrál 
výborně na heligonku. Jeho dvě sestry a bratr se hudbě 
nevěnovali. Má dva syny, Martina, který absolvoval hru 
v hudební škole na baskřídlovku, a Jana, který zkoušel 
hrát na heligonku.

On sám začínal s hudbou aktivně v 10 letech na Svaté 
Hoře jako ministrant a  člen Svatohorského sboru, kde 
hrál na baskřídlovku. Dnes často sólově vystupuje na 
společenských akcích a setkání harmonikářů a díky tomu 
je jeho jméno mezi heligonkáři dobře známé. Hudba mu 
přináší radost.

Na moji otázku, jak se ke hře na varhany dostal, odpověděl:
„Ke hře na varhany mě přivedl pan Jiří Krejsa, který byl dlouhá léta varhaníkem v Šu-

mavských Hošticích a  se kterým mě pojil přátelský vztah. Při jednou rozhovoru se mě 
zeptal, zda bych nechtěl vzhledem k jeho věku převzít hru na varhany v našem kostele. 
Pamatuji si, že doslova řekl: „Byl bych rád, aby tady hrál člověk věřící, a uvidíš, že tě hraní 
v kostele bude bavit.“ 

O nabídce jsem přemýšlel, ale vím, že se mi do toho moc nechtělo. Přesto jsem slíbil, že 
to zkusím. Do týdne jsem dostal velký svazek not s písněmi z kancionálu. Zpočátku jsem 
měl při hraní potíže, protože na mě doléhala tréma, ale vytrvale jsem cvičil a postupně 
se moje hra zlepšila, což ocenil bývalý pan farář Václav Hes. Při hraní mi velmi pomáhal 
zpěvný hlas paní Půbalové, která seděla v blízkosti varhan.“ 

O svých zálibách pan Tišler řekl, že kromě hry na varhany a na heligonku, které ho 
naplňují, má moc rád přírodu, výlety po Šumavě a rád se dívá na mladé stromky, kterých 
vysázel spousty. 

Na moji otázku, zda hrál i jinde než v Hošticích, odpověděl: „Několikrát jsem zastoupil 
varhaníky na pohřbech v kostelích na Prachaticku. Měl jsem skvělý pocit, když jsem mohl 
zahrát v zámecké kapli na zámku Kratochvíle při svatbě, rád jsem vypomohl, když varhaník 
chyběl. Také jsem si zahrál na třímanuálové varhany v katedrále svatého Mikuláše v Čes-
kých Budějovicích, kam mě pozval pan profesor Karel Fráňa, jehož moje hra zajímala. Na 

toto setkání s tak vynikajícím varhaníkem 
moc rád vzpomínám. 

Co je pro mě důležité? Jako pro každé-
ho je pro mě důležité být zdravý, mít dobrý 
vztah k Bohu a vůbec k lidem všem. V kos-
tele v  Šumavských Hošticích hraji již 24 
roků a rád bych ve hraní ještě pokračoval, 
dokud to bude možné.“

Děkuji panu Tišlerovi za jeho vyprávění 
a přeji mu hodně zdravíčka a ať se podaří, co 
podařit se má. Milli Hojdekrová

Šumavské Hoštice
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Ujma (půst újmy)
znamená, že se člověk pouze jedenkrát za den dosyta nají. V běžném slovníku újma 

znamená ztráta. Tedy člověk něco „ztrácí“, něčeho se odříká, aby něco jiného získal. A tím 
ziskem je především uvědomění si Božích darů v našem životě. Křesťany váže půst újmy 
od 18. do 60. roku života, a to 2x v roce (na Popeleční středu a na Velký pátek). Ale svatý 
Benedikt radí, aby celý život mnicha měl postní charakter. Pozor, to neznamená smutek. 

Utrakvismus 
byl křesťanský reformní směr v českých zemích v době 15. a 16. století. Utrakvismus 

vedl k nejednotě v církvi a měl vlastní církevní správu. Hlavním chrámem byl chrám Mat-
ky Boží před Týnem. Termín vychází z pojmu „sub utraque specie“, pod obojí způsobou. 
Jedním z  hlavních požadavků utrakvistů bylo, aby křesťané přijímali nejenom tělo, ale 
i krev Kristovu. Kristus samozřejmě mluvil o tom, že „Kdo bude jíst tělo syna člověka a pít 
jeho krev, bude mít v sobě život.“ (Jan 6,53) Ale zároveň je katolické učení o eucharistii 
jisté tím, že pod způsobou chleba je přítomen celý Kristus (se svým tělem, krví, duší i bož-
stvím). Kdo přijímá pod obojí způsobou – což je dnes možné – nepřijímá duchovně více, 
ale přijímá více na rovině znamení. Duchovní užitek ze svatého přijímání tedy nezávisí na 
tom, zda člověk přijímá jen tělo nebo tělo i krev, ale ve velké míře i to, v jakém duševním 
stavu eucharistii přijímá. 

Veritatis splendor („Krása pravdy“) 
je encyklika papeže sv. Jana Pavla II. vydaná v roce 1993. V ní uvedl na pravou míru 

základy katolické morálky, která byla od 70. let hodně rozkolísaná. Důležitá je proto, že 
staví na nauce Tomáše Akvinského a odmítá morální relativismus a situační etiku. (Situační 
etika říká, že se nedá vymezit nějaký skutek jako vždycky dobrý nebo vždycky zlý, tedy že 
je třeba každý skutek posuzovat zvlášť.) 

Malý slovníček církevních pojmů
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Stojí za přečtení

Jonathan Edwards
Deník Davida Brainerda 
o působení Boží milosti mezi severoamerickými indiány

David Brainerd byl americký misionář, jehož životní 
pouť a služba se staly v průběhu církevních dějin inspirací 
pro mnohé křesťany. Deníkové zápisky tohoto pozoruhod-
ného kazatele z let 1742 – 1747, sestavené Jonathanem 
Edwardsem, otevírají pohled do duše zádumčivého, horli-
vého a zbožného muže, který je v poměrně mladém věku 
pověřen misií mezi severoamerickými indiány poblíž New 
Jersey. Není to zdaleka člověk dokonalý; jeho slabiny spo-
čívají v přehnané pracovitosti a melancholické povaze, čas-
tokrát je srážen pro své nedokonalosti a hříchy do prachu, 
aby jako červíček Jákobův zápasil o podíl na Kristu a učil 
se žít z pouhé milosti. 

Je nádherné číst mezi řádky o přerodu muže, který je 
osvobozen z „života pod zákonem“ k „životu pod milostí“, 
v  němž si uvědomuje svou bídu a  zároveň dostatečnost 
Ježíšových zásluh. Jeho následování Krista připomíná 
neustálou kombinaci útěchy a vnitřního dramatu duše. Kolik z duchovních zápasů musí 
vybojovat na kolenou v mnohahodinových modlitbách, kolik bitev s ďáblem i sebou sa-
motným musí vést! Přesto je jeho život plný pokory, touhy pro rozpínání Božího království 
i neuvěřitelné trpělivosti na vinici Boží a nese vykazatelné známky ovoce Ducha svatého. 

Z Boží milosti je vyvolen a zmocněn k tomu, aby nesl evangelium pohanům do odlehlých 
končin. Na svých cestách je nucen čelit mnoha protivenstvím, výhni duchovních zkoušek, 
vystaven je také rozličnému strádání, nepřízni počasí a temným nocím duše, kdy je tříben 
jeho charakter a zocelována jeho víra. Čím více napíná své tělo, již naprosto ukřižované 
světu, ve službě druhým, tím více se také zhoršuje jeho chatrné zdraví.

Zhruba v době, kdy dotyčný zvažuje, že své úsilí vzdá, se v „slabosti zjevuje Boží síla“ 
a nedlouho poté dochází k radikálním změnám – desítky indiánů jsou v důsledku Brai-
nerdových kázání usvědčeny z hříchu, uvědomují si svou ubohost, odevzdávají své životy 
Kristu a začínají žít jako „nová stvoření“. Kazatel ve vesnicích obchází jednotlivé rodiny, 
vede s indiány duchovní rozhovory, křtí muže, ženy i děti, vysluhuje Večeři Páně. Navzdory 
podlomenému zdraví a  časté vyčerpanosti prožívá hlubokou radost z  obrácení pohanů, 
náboženských rozprav i přebývání u Kristových nohou na modlitbách v ústraní. Přijímá 
vše, co přichází, s podivuhodnou odevzdaností, až do chvíle, kdy v pouhých devětadvaceti 
letech umírá na tuberkulózu, a odchází, aby se těšil z patření na Boží tvář. 

          Jan  Kaňka
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Čtení na pokračování

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

o nejhloupějším Honzovi
Na světě je to už tak zavedené, že spousta hloupých 

si hraje na chytré. Ale z chytrých, kterých je nedosta-
tek, si jen ti nejchytřejší hrají na hloupé. Říká to Jan 
Werich a něco na tom bude. I když je to tak zavedené 
na celém širém světě, někde to platí více a jinde méně. 
Například ve střední Evropě, v takových Čechách, tam 
by o tom mohli vyprávět. Proto jsou našimi národní-
mi hrdiny Josef Švejk, Jára Cimrman a hloupý Honza. 
O  prvním byl napsán světoznámý román, o  druhém 
četné divadelní hry, zatímco o třetím jen pohádka. Aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, 
je třeba k hloupému Honzovi aspoň něco málo ještě dodat.

V té pohádce stojí, jak už to v pohádkách stává, že to nakonec všechno dobře dopadlo. Že 
se Honza stal králem, oženil s princeznou, měl s ní hezkou hloupou dceru (jménem Sofie), 
a jestli neumřeli, žijí šťastně dodnes.

„To jsme se toho dověděli,“ říkáte si, „žijí tedy, nebo ne?“
Ano, žijí, ale není to už, co bývalo. Třebaže to na královském dvoře před Honzou přísně 

tajili, nebyl už zdaleka ten nejhloupější. Kam se člověk podíval, všude plno hlupáků pošil-
hávajících po vysokých místech, trůn nevyjímaje. Honza naštěstí nebyl zase tak hloupý, aby 
si toho časem nepovšiml také. Pochopil, že nadešel čas předat královskou korunu. Jenže 
komu? Který ze všech hlupáků je ten pravý, vyvolený a největší? To bohužel nevěděl. Navíc 
ho sužovala ještě jiná starost. Jmenovala se Sofie.

Proto jednoho dne moudře svolal Královskou radu hloupých a radil se s ní, co udělat. 
„Řeknu vám to na rovinu, milí rádcové,“ pravil Honza, „mám velké starosti s dcerou 

a trůnem. Dceru nechce nikdo, trůn všichni. To jsem zvědav, jak tohle vyřešíme.“ 
Po delší chvíli ticha se osmělil jeden rádce promluvit. Řekl:
„Těžko.“
„Má někdo ještě jiný názor?“ rozhlédl se král po ostatních rádcích, „například věcnější?“ 
Po další pauze promluvil druhý rádce.
„Dejme ženichovi k vaší dceři též žezlo, možná se ňákej trouba přihlásí. Co vy na to, 

pane králi?“
„Přemýšlím, zda si za tento názor zasloužíš vyznamenání nebo provaz. Máš štěstí, že 

v naší pokladně už nemáme na jedno ani na druhé.“



35

Proto viselo následující den na všech nárožích království toto oznámení:

Pozor, pozor!
Hledá se ženich pro královskou dceru Sofii. Měl by mít vystudovanou nějakou školu 

(aspoň základní), jelikož se zároveň stane králem. Jako svatební dar dostane půl království, 
ale sám by měl do manželství také něco přinést, neboť královská pokladna není bezedná, 
jak si kdekdo myslí, a proto se od příštího týdne zvyšují o 10 % daně. Zájemci nechť se 
dostaví zítra ráno kolem desáté na královské hradní nádvoří. 

Zn.: Nehlaste se všichni.

Druhý den ráno bylo na královském hradním nádvoří už před desátou tolik nápadníků, 
že se tam ani vejít nemohli. Kdo by se nechtěl stát králem? Když si ale pozorně prohlédli 
rozpadající se hrad a nahlédli i do prázdné královské pokladnice, jeden po druhém se po-
malu vytráceli. Bylo jasné, že novým králem se může stát jen ten nejhloupější ze všech. 
Kupodivu jeden takový zůstal. Členové Královské výběrové komise ho proto hýčkali a začali 
velmi jemně:

„To jsme rádi, že jste přišel, pane …, jakpak se vlastně jmenujete?“
„Honza.“
„Honza, Honza …, to už jsme tady někde slyšeli, ale kdo si má ty jména pamatovat? No 

nic, pane Honza, hlavně se nesmíte vyděsit, že na našem hradě trochu profukuje vytluče-
nými okny a zatéká děravou střechou, to se všechno časem spraví. Pojďte se na to hned 
podívat, ať to máme z krku…“

„Děkuji, vzácní pánové,“ přerušil je nápadník, „ale já bych se raději napřed podíval na 
svoji nastávající.“

„Cože?“ divili se páni komisaři, „všichni ostatní chtěli nejprve vidět hradní komnaty 
a pokladnici. Vás opravdu zajímá princezna více než hrad?“

„Ano.“
„Vy jste opravdu ten největší hlupák na světě! Ale právě takového hledáme. Bereme vás 

všema deseti! Princeznu vám samozřejmě hned přivedeme, na jedno vás však musíme přece 
jen upozornit. I když je to královská dcera, moudrosti zrovna moc nepobrala. Nedohovoří 
se ani čtyřmi světovými jazyky.“

„Hlavně když se dohovoří se mnou,“ broukal si pod vousy neoblomný uchazeč o její ruku.
Netrvalo dlouho a Sofie stála před ním.
„Zdravím vás, milá princezno, sprechen Sie čechiš?“ 
„Yes, můj milý E.T., vy teda máte ránu. Ale až vás náš lazebník umyje a oholí a vymě-

níte tepláky za společenský úbor, budete celkem dobrá partie i do královské společnosti,“ 
odpověděla Sofie.

„Vidím, že si budem rozumět,“ usmál se Honza – následník trůnu. „Myslím, že i vy bu-
dete po malé plastice obličeje děvče k pohledání.“

Co dál povídat? Jak asi všichni tušíte, princezna Sofie a nejhloupější Honza si padli do 
oka a měli svatbu do roka. Do dvou let jich bylo pět (narodila se jim trojčata). Po letech 
deseti měli furt tři děti (asi jim to stačilo).

Hlavně však se měli stále rádi a žijí šťastně dodnes. Samozřejmě, že nový král Honza 
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také opravil hrad, zreformoval celé království a téměř z něj vymýtil analfabetismus. Skvěle 
mu v tom pomáhala Královská rada hloupých (která se přejmenovala na Královskou radu 
chytrých). Vydala nařízení, že se každý musí naučit aspoň čtyři světové jazyky a absolvo-
vat jednu vysokou školu, nejlépe zahraniční. Díky tomu leželi všichni poddaní od rána do 
večera v knihách, nikdo nepracoval a všichni byli štěstím bez sebe. 

Až na pár šťouralů a věčných nespokojenců, kteří se ovšem najdou všude. Ti tvrdili, že 
si můžete navléct tričko s nápisem Cambridge a na čelo připlácnout samolepku Oxford, 
a stejně každý, hned jak se na vás podívá, pozná, že jste blb.

o zelené Karkulce
„Babičko, co mi to vykládáš za nesmysly? Karkulka přece nebyla zelená, ale červená!“ 

upozornil Pepíček babičku, která mu vyprávěla pohádku na dobrou noc.
„Jseš si tím jistej?“ zeptala se babička.
„Na sto procent,“ odpověděl Pepíček, „o zelené Karkulce jsem v životě neslyšel. Asi se ti 

to v  hlavě trochu popletlo, což se po osmdesátce stává.“
To babičku poněkud namíchlo, a proto tím víc trvala na svém. 
„Tak abys věděl, tahle Karkulka byla zelená jako vodník, a komu se to nelíbí, ať neposlou-

chá. Bez pohádky ale neusneš, to si piš. Druhej den pak budeš pospávat ve škole a dostaneš 
tři pětky!“

„To se nesmí stát!“ zvolal Pepíček, „zkazilo by to můj vynikající průměr 4,4. Jak to teda 
bylo s tou brčálovou Karkulí?“

„Bylo to s  ní velmi zajímavé,“ pokračovala babička. „Zelená Karkulka byla malá holčička 
jako každá jiná. Až na tu barvu, to je fakt. Asi to bylo proto, že ji rodiče pořád krmili zele-
ninou, to se taky nemá přehánět.“

„Teď se mi ta pohádka začíná trochu líbit, babi,“ přerušil ji Pepíček, „nemáš náhodou 
čokoládu?“

„Máš smůlu, zrovna jsem dojedla poslední dvě,“ zarmoutila ho babička. „Kde jsem to 
skončila?“

„U toho, jak ji krmili zeleninou.“
„Ano, samej špenát, salát, lusky a já nevím, co ještě. Jen občas jí dali pár koleček salámu, 

ale ten byl taky zelenej. Jó, neměla to, chudák Karkulka, lehký! Jedinou její radostí bylo, 
že si vyšla občas do lesa, to jí dělalo dobře. Les se jí líbil, protože tam byl jinej vzduch než 
ve městě.“

„A taky proto, že byl zelenej jako ona,“ doplnil Pepíček.
„Taky,“ souhlasila babička. „Vidím, že nejsi hloupej. Když nebudeš pořád baštit čokoládu, 

ale taky se trochu učit, možná to ve škole stáhneš na 4,2.“
„Já zase vidím, že dovedeš člověka potěšit,“ kontroval Pepíček.
„Nemluvíš už náhodou ze spaní?“ otázala se babička.
„Ne, z hladu,“ odvětil Pepíček.
„Dobrá, budu pokračovat. Právě proto, že se Karkulce v lese líbilo, poslali ji tam jednou 

rodiče za babičkou. Babička bydlela v malé lesní chaloupce a měla narozeniny. Zelená Kar-
kulka jí nesla plný košík dobrot. Víno, bonboniéru, párky, žádnou zeleninu. Samozřejmě, že 
se jí sbíhaly na ty lahůdky sliny, a kdoví, jak by to dopadlo, kdyby ji cestou nepřepadl tygr.“
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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.

„Nebyl to náhodou vlk?“ podivil se Pepíček.“
„Ty musíš mít pořád nějaké připomínky,“ rozčílila se babička, „povídám, že to byl tygr.“
„To jsem z toho jelen,“ nevěřil svým uším Pepíček.
„Ten tam byl taky,“ pokračovala babička. „Přijel na něm Smolíček Pacholíček a povídá: 

,Karkulko, jestli ten košík neseš babičce do chaloupky, tak nám ho rovnou dej, my už ho 
doručíme. Doufám, že ho vydáš dobrovolně a nebudeš si hrát na hrdinu, protože jsme na 
tebe s jelenem a tygrem celkem tři. Cha, cha, cha, co ty na to?‘

Karkulka byla sice zelená, ale nebyla hloupá. 
,Vaši početní převahu uznávám, to se nedá popřít. Vím ale dobře, co máte za lubem. 

Snězte si všechno, co mám v košíku, třeba hned, ale napřed se na mě dobře podívejte.‘ 
,Já na tobě nic zvláštního nevidím,‘ pravil barvoslepý tygr.
,Já taky ne,‘ přidal se jelen, kterému dal Smolíček Pacholíček přes oči pásku, aby pořád 

nelítal po lese za srnkama.
,Zato já vidím, že jsi celá zelená, Karkulko,‘ zbystřel Smolíček Pacholíček. ,Nesnědla jsi 

něco zkaženého?‘
,Ale kdepak,‘ Karkulka na to, ,jen jsem si tak mírně zobla z toho košíku, abych věděla, co 

vlastně babičce nesu. Tak, tady ho máte, vážení pánové, a přeju vám dobrou chuť.‘
,Víš, Karkulko, přece jen bude lepší, když ho doneseš babičce sama,‘ pravil Smolíček 

Pacholíček. ,Je to nakonec tvoje babička, a ne naše. Co bysme se míchali do vaší famílie, 
nemám pravdu?‘

,To víš, že máš, Smolíčku Pacholíčku, ty přece nejsi hloupý,‘ přitakala Karkulka.
Pak už jí nic nebránilo, aby pokračovala v cestě za babičkou. I když bylo v košíku také 

plno čokolád, představ si, Pepíčku, že to Karkulka nakonec vydržela a vůbec žádnou ne-
snědla. To koukáš, co?“

Pepíček však nekoukal, protože měl zavřená víčka, usmíval se a spokojeně oddechoval.
Babička potichoučku odešla do své komůrky, kde si na dobrou noc dala ještě jednu čo-

koládu schovanou v tajné skrýši, pak se na chvíli vrátila a zašeptala:
„Dobrou noc, Pepíčku.“
„Dobrou, babičko,“ odpověděl Pepíček, „já stejně ještě nespím. Doufám, že mi aspoň 

ráno dáš jednu čokoládu – za tu tvou strašnou pohádku si zasloužím aspoň čtvrtkilovou.“

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007
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Krásná Hora
Před 2 lety jsem navštívila na jaře v roce 2017 další zaniklou osadu pod zvučným názvem 

Krásná Hora. Není to jen jméno, je to i kus historie. Chodívám tam se svým známým, který 
rád objevuje nová místa, fotografuje a vytváří filmy právě z takových zapomenutých míst 
Šumavy. Soustřeďuje se zde obraz někdejšího života šumavské osady, jejich zvyků v kolo-
běhu života. Na jaře, když se příroda probouzí, stromy začínají kvést, pak v létě procházkou 
známými místy, kde se dá objevit něco nového, pěkného, co zůstane v paměti a člověk se 
tam rád vrací. Podzim je zde nádherný, barevný, přímo vás vyzve k fotografování, vzpomí-
nání na dny prozářené sluníčkem a vlastně i k hledání starých časů. 

Lidé zde žijící měli hluboký vztah k schwarzenberskému rodu. Kdo se stal jejich hajným, 
byl velký pán. Činnost hajného měla mnoho různorodých stránek. Zabýval se těžbou dře-
va, vyměřováním, vydával povolenky pro sběr chrastí a hrabanky v lese. Přirozeně k jeho 
úkolům patřil lov zvěře. Na řece Vltavě patřila k úkolům i voroplavba. Vynakládat musel 
i značné úsilí v boji s pytláky. Po hájence na Krásné Hoře už není ani památky.

Krásná Hora, německy Schönberg im Böhmerwald. Osada je v  okrese Prachatice asi 
3 km jižně od osady České Žleby. Kdysi patřila farností do Českých Žlebů, na bohoslužby 
chodili tamní lidé do kostela Svaté Anny. První zpráva o této osadě je z roku 1710. V roce 
1910 zde stálo 46 domů, v nichž žilo 387 obyvatel. Byla tu škola, dva hostince a hájenka. 
V současné době stojí dvě chátrající budovy, které v minulosti využívali vojáci. Za zmínku 
stojí pomníček s portrétem četnického strážmistra Jindřicha Vrabce, který byl zabit bles-
kem. Nachází se zde také výklenková kaplička z roku 1878. V osadě Krásná Hora bývalo 
podivné seskupení balvanů v lese, v místech se každoročně rozhořívaly slunovratové ohně, 
viditelné do bavorského sousedství.

Zapomenutá osada je tak nějak oblastí málo známou. Nebyla až tak významnou. Prav-
děpodobně se tedy o její historii moc neví. Bývala kdysi dávno nazývána „tkalcovskou vsí“. 
Pěstování a zpracování lnu se věnovala převážná část obyvatel. Osada se dělila na tři části: 
Horní Krásná Hora, Dolní Krásná Hora a Spálenec. Převážně zde žili němečtí obyvatelé, 
1% Čechů bylo mizivé. Jejich vyhnáním začala Krásná Hora pomalu zanikat jako celá řada 
šumavských vesnic dříve osídlených Němci. Domy byly zbořeny. Osada zanikla v roce 1956.

Tématika zaniklých osad je stále aktuálním tématem. Při svém toulání v Krásné Hoře 
objevil p. Schneedorf dva křížky, na kterých se podepsal zub času. Oba jsou v části nazvané 
„V Podkově“. Rozhodl se, že tyto křížky zrestauruje. Historie ke křížkům jako k většině není 
známa. Vzal mě s sebou, abych je viděla. Stály skutečně za to, aby se zrestaurovaly. Dlouho 
jsme se nerozmýšleli. Křížky byly očištěny, zbaveny rezu a pak ošetřeny nátěrem. Obnova 
se zdařila, oživené křížky svítily novotou. Můj podíl nebyl sice až tak velký, ale přece jen 
byl. Snažila jsem se obnovit vlastnoručně štětečkem zbožné nápisy na štítcích a upravit 
okolí. Obnova byla provedena v r. 2016. 

Na jaře v březnu v roce 2017, kdy tu a tam ležel sníh, se jel p. Schneedorf podívat na 
Krásnou Horu, jak křížky po zimě vypadají. Nevěřil svým očím, jeden z křížků chyběl. Byl 
ulomen, zůstal jen kamenný podstavec a v něm část kříže. Viník by se těžko hledal, a tak 

Vypravili jsme se
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jsme rozhodli, že budeme hledat 
nový. Podařilo se nám to docela 
brzo. Pomohl nám člověk, Šumav-
ský Královák, který také na Šumavě 
obnovil několik křížků. Doma měl 
pouze prostřední část, vlastně jen 
kus železa, kde na jeho konci byly 
pozůstatky zdobení artefaxy. Do-
mluvil se s kovářem a ten nám kří-
žek vykoval. Doma jsme jej natřeli, 
byl obnoven nápis.

I  když se zdálo, že bude jednoduché dát křížek na 
místo, bylo to dost náročné. Nejprve musel být dláty 
vysekán zbytek křížku a  to bylo nejnáročnější. Opatr-
ně, aby nedošlo k rozlomení kamenného podstavce. 28. 
března 2017 byl vysekán zbytek kovu. Společně jsme pak 
křížek 13. května 2017 upevnili kotvou do kamenného 
podstavce, odkud byl ukraden. Není sice bohatě zdoben 
jako ten ukradený, je jednoduchý, ale v Krásné Hoře zdo-
bí a  já věřím, že i procházející turisté se u něj zastaví, 
možná k němu dají kytičku lučních květů, nebo rozžeh-
nou svíčku, tak jako to děláme my při každém zastavení 
v těchto místech. Křížek byl ještě vylepšen, jmenovaný 
restaurátor jej znovu oživil barvou a na střed kříže upev-
nil Ježíše Krista. Tímto dokonale křížek dotvořil.

Myslím si, že jsou obnovené křížky, památky po li-
dech, kteří zde žili, jedno jaké národnosti, ozdobou 
naší krásné Šumavy. Mnozí, co u nich chviličku posto-
jí, možná přemýšlí, proč tam křížek je. Zrovna tak i my 
bychom rádi znali jejich legendu, ale ta bohužel známa 
není. Všem, kteří se podílí na obnově malých sakrálních 

staveb, patří velké poděkování. 
A ten, kdo je dokáže ničit, snad 
nemůže být ani člověk hodný 
toho jména, ale ničitel, který by 
měl být po zásluze potrestán.

Vzpomínkový text z knihy Johannesa Petraschka z osady Krásná Hora, 
který zde žil:
Krásná Hora na Šumavě, lesy v náruči kolébaly,
na zelených lukách jsme si hráli,
touha po domově neztiší se nikdy.

Milli Hojdekrová, Šumavský Královák
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Pozvánka

v pátek 31. května v 18 hodin  

v kostele sv. Jakuba v Prachaticích 
Po mši svaté následuje přednáška a zahájení svatodušní novény.  

Hlavním celebrantem mše svaté a přednášejícím bude  

P. Vojtěch Kodet O.Carm., 
římskokatolický kněz, karmelitán, který lidi duchovně 

doprovází a slouží uzdravováním a osvobozováním. 
Srdečně zve Římskokatolická farnost Prachatice, www.farnostprachatice.cz, tel. 388 312 158 


