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moZaiKa lásKy

KatolicKý KněZ

•  Muž modlitby
Žije přítomností v Přítomnosti Boží.
Rozjímá Boží tajemství a objímá Boží stvoření.
Důvěřuje Pánu v každé chvíli.

•  Muž moudrosti
„Prosil jsem a dostal jsem v úděl ducha moudrosti…“
Naslouchá vnějšímu dění i vnitřnímu chvění.
Svědčí pro dobro a usvědčuje zlo.

•  Muž milosrdenství
Příklad Kristův je rozhodujícím měřítkem.
„Milosrdenství a věrnost tě předcházejí, Pane.“
Nesleví z Božího zákona, neodsoudí žádného člověka.
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je to právě pět let, co jsme se-
děli na prachatické faře a vymýšle-
li, jakým seriálem nahradíme ten 
o zbořených kostelech, když před-
tím jsme mapovali kostely stojí-

cí. Co třeba hřbitovy, napadlo mě, aniž bych o tom 
nějak víc přemýšlel. Nikdy jsem se totiž o  ně nijak 
nezajímal a ani jsem nevěděl, co vše to bude obnášet. 
Tedy vyjma toho, že vedle jednoho bydlím. No proč 
to nezkusit. Mockrát jsem se v životě přesvědčil, že 
je dobré přijímat leckdy i nesmyslné výzvy, přestože 
z nich na první pohled nic nekápne a užitek se zdá 
nepatrný. Jenže opak bývá pravdou. A to i v tomto 
případě. 

Během pěti let jsem prozkoumal více než pade-
sát hřbitovů, na některé jsem se vypravil i desetkrát, 
a  proseděl stovky, ne-li tisíce hodin v  archívech či 
u počítače. A přesto, že se to v případě hřbitovů zdá 
jako nepochopitelné, doslova se mi otevřela kniha ži-
vota. Poznával jsem osudy lidí dávno zapomenutých 
a nalézal jejich otisk v událostech dneška. Pohledem 
do minulosti jsem chápal události, které zrovna pro-
žíváme. Skrze náhrobky jsem listoval v  knize plné 
lidských přání a tužeb, naplněných či nenaplněných 
snů, lásky i nenávisti, víry i hořkosti. A přestože mám 
doma knihovnu čítající nemálo tisíc titulů, tato byla 
rozhodně nejzajímavější a plná překvapení. A já jsem 
neskonale rád, že jsem ji, i když víceméně náhodně 
a nechtíc, otevřel. 

Možná jste leckdo nějaký ten text, který odrážel 
mé putování po šumavských a pošumavských hřbito-
vech, četl. Možná vám i připomněl některou z osob-
ností, která si připomenutí zaslouží. Ale to je, jako 
byste vzali do ruky knihu a přečetli si její anotaci na 
poslední straně obálky. Chcete-li, abyste našli to, co 
jsem nacházel já, budete se muset sami vypravit mezi 
náhrobky toho vašeho hřbitova a sami nacházet pří-
běhy a moudra, které jsou určeny právě a jen vám.

 
JP
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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. Mše: Gloria, Krédo, preface o Na-

nebevstoupení Páně, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství...“. L. b.: 
bílá 

Po  3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. L. b.: červená
St  5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
Čt  6. 6. Čtvrtek po 7. neděli velikonoční. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Nor-

berta, biskupa. L. b.: bílá
ne  9. 6. slavnost seslání DucHa svatÉHo. Mše: Gloria, Sekvence, Krédo, pre-

face vlastní, v římském kánonu vlastní: „V tomto společenství...“, nakonec „Jdě-
te ve jménu Páně Aleluja, aleluja“. L. b.: bílá

Končí doba velikonoční 
Po 10. 6. Památka Panny Marie, Matky církve. L. b.: bílá. Třetí díl breviáře, žaltář  

2. týdne
Út 11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola. L. b.: červená
Čt 13. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Mše: Gloria, preface vlastní, 

perikopy vlastní. L. b.: bílá
So 15. 6. Sobota 10. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Víta, 

mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná sobotní památka Panny Marie.  
L. b.: bílá

ne 16. 6. slavnost nejsvětějŠí trojice. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní.  
L. b.: bílá

Po 17. 6. Pondělí 11. týdne v mezidobí. L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne
St 19. 6. Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa. L. b.: bílá, nebo Nezávazná 

památka sv. Romualda, opata. L. b.: bílá
čt 20. 6.  slavnost těla a Krve Páně – doporučený svátek. Mše: Gloria, sekvence 

není povinná, Krédo, preface o eucharistii. L. b.: bílá
Kde se Slavnost Těla a krve Páně překládá na neděli: 
  Čtvrtek 11. týdne v mezidobí. L. b.: zelená 
Pá 21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. L. b.: bílá
So 22. 6. Sobota 11. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Paulí-

na Nolánského, biskupa. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Jana Fishera, 
biskupa a Tomáše Mora, mučedníků. L. b.: červená, nebo Nezávazná sobotní 
památka Panny Marie. L. b.: bílá

ne 23. 6. 12. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 
L. b.: zelená. Žaltář 4. týdne

Z liturgického kalendáře
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Kde se Slavnost Těla a krve Páně překládá na neděli: 
  slavnost těla a Krve Páně. Viz čtvrtek 20. 6. 
Po 24. 6. slavnost naroZení sv. jana KŘtitele. Mše: Gloria, Krédo, preface 

vlastní. L. b.: bílá
Čt 27. 6. Čtvrtek 12. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Cy-

rila Alexandrijského, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
Pá 28. 6. slavnost nejsvětějŠíHo srDce jeŽíŠova. Mše: Gloria, Krédo, pre-

face vlastní. L. b.: bílá
so 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, aPoŠtolŮ - doporučený svátek. Mše: Glo-

ria, Krédo, preface vlastní. L. b.: červená
ne 30. 6. 13. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. 

L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne

Památka nejsvětější Panny 
marie, matky církve

Kongregace pro bohosluž-
bu a  svátosti vydala dekret, 
který stanovil, že v pondělí po 
Slavnosti Seslání Ducha svaté-
ho bude v  celé církvi slavena 
Památka Panny Marie, Matky 
církve.

V dekretu se uvádí, že úcta 
k  Panně Marii se v  církvi pěs-
tovala od nejstarších dob. Podle 
sv. Augustina je Maria matkou 
církve díky své lásce, skrze niž 
se podílela na znovuzrození vě-
řících.

Sv. Lev Veliký říká, že Maria je zároveň matkou Krista a zároveň matkou údů jeho my-
stického těla.

Dekret se také odvolává k Janovu evangeliu, kde čteme o Mariině přijetí Ježíšova od-
kazu, když přijala všechny lidi, zosobněné v učedníku Janovi. Od té chvíle se Maria stává 
průvodkyní rodící se církve a je takto vnímána v církvi, která jí během staletí poctila mnoha 
tituly odpovídající její roli.

Sv. papež Pavel VI. v roce 1964 na třetím zasedání 2. vatikánského koncilu prohlásil 
Marii za Matku církve a stanovil, že Matka Boží musí být uctívána a oslavována celým 
křesťanským společenstvím.

Dekret podepsaný v den Památky Panny Marie Lurdské, 11. 2. 2018, rovněž stanovu-
je, že tato památka má být zanesena ve všech kalendářích a liturgických knihách, včetně 
breviáře.

 Podle webu radiovaticana.cz a webu cirkev.cz 
P. Karel Falář, Volary
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Slovo vikáře

nuncius opravdu přijede do Prachatic!
V lednovém čísle jsem psal o radostné zprávě z pražské nunciatury. 
Nový nuncius J.E. Mons. Charles Daniel Balvo tehdy přijal naše 

pozvání ke společnému prožití pouti ke cti sv. Jana Nepomuka 
Neumanna u nás v Prachaticích.

V  aktuální korespondenci otec nuncius pozvání potvrdil. 
Bude tedy hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté. 
Spolu s  ním přijede také Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien, 
rada Apoštolské nunciatury v Praze.

Na poutní mši svatou přijede také náš diecézní biskup Mons. 
Vlastimil Kročil a pomocný biskup Mons. Pavel Posád. Aby vedení 

diecéze bylo opravdu kompletní, bude mši svatou sloužit také generální 
vikář David Henzl. Pozváni jsou rovněž kněží z naší diecéze, z německého příhraničí a také 
bratři redemptoristé.

To, že jen několik měsíců po svém jmenování pan nuncius přijíždí k nám do Prachatic, 
musíme zcela jistě připsat zásluze sv. Jana, který je naším společným světcem. Jak známo, 
pan nuncius pochází z New Yorku, z města, do kterého jako do prvního na americkém 
kontinentu Jan N. Neumann vstoupil a velmi záhy po svém příjezdu do Ameriky byl zde 
vysvěcen na kněze.

Slavnostní poutní mše svatá se bude konat v sobotu 22. června a začne v 10.00 hodin. 
Bude uvedena Kantátou sv. Jana Nepomuka Neumanna v podání smíšeného pěveckého 
souboru Česká píseň pod taktovkou a za klavírního doprovodu Václava Krause. Kantátu 
složil prachatický hudebník František Jančík.

Odpoledne bude v hospicovém parku a v klášteře sester boromejek probíhat bohatý 
společenský a kulturní program. Můžeme se těšit na koncert naší oblíbené skupiny Druhý 
dech. Pro děti bude připraveno divadlo, skákací hrad a spousta další zábavy. Nebude chybět 
také grilování a další občerstvení.

Podrobnosti doprovodného programu i hlavní plakát na pouť najdete v tomto čísle JP.
Letos sice nemáme žádné velké neumannovské jubileum, ale můžeme si připomenout 

třicáté výročí slavné pouti ke svatému Janu v roce 1989 v rámci Desetiletí duchovní obnovy 
našeho národa. Ta mimo jiné předznamenala konec starých pořádků a příchod svobody. 

Velice rád bych vás všechny na letošní slavnostní pouť pozval. Přijďte společně s panem 
nunciem, našimi biskupy a kněžími prožít oslavu sv. Jana, poděkovat za dar svobody a také 
si vyprosit Boží požehnání pro náročnou probíhající opravu našeho hlavního vikariátního 
chrámu sv. Jakuba, ve kterém byl sv. Jan pokřtěn. Je to skvělá příležitost přivést do kostela 
své blízké, třeba i ty, kteří na bohoslužby pravidelně nebo vůbec nechodí.

Moc by se mi líbilo, kdybychom si tento den vyhradili opravdu jen pro tuto oslavu 
a společně ji prožili jako farní den v chrámě i v přátelských setkáních při doprovodném 
programu.

P. Petr
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Pozvánky

odpolední doprovodný program 
pouti k sv. janu nepomuku neumannovi 22. 6.

rodný dům sv. jana n. neumanna 
prohlídka kaple a galerie

Hospicový park 14.00 – 16.00
Hry a poznávací okruh ze života světce
14.00 koncert skupiny Druhý dech v altánu
15.00 pohádka „A pak se to stalo“ - divadelní soubor PNUtí 
(pohádka je dárkem od Farní charity Prachatice)

Prachatické muzeum – vstup v tento poutní den zdarma

PoZvánKy do chrobol na
7 mši svatou o Slavnosti Seslání Ducha svatého 9. června od 11:00 hod. s doprovodem 

Pražského smíšeného sboru v kostele Narození P. Marie

7 kytarový koncert duchovní hudby Štěpána Raka v úterý 25. června od 17:00 hod.  
v kostele Narození P. Marie

7 malou lesní pouť 20. července – mše sv. od 14:00 hod. v kapli P. Marie Lurdské 

7 hlavní mariánskou pouť 7. – 8. září (mše svaté, pobožnosti, adorace i sváteční  
koncert) 

Srdečně zveme na slavnost 1. svatého přijímání v neděli 23. 6. 2019. 
Předcházet jí bude i slavnost Božího těla s průvodem z hospicového parku. 
Sraz v 9.15h u sochy sv. Jana N. N.

katechetka Lenka a děti 

Připravujeme:
mše na zahájení školního roku v Prachaticích s žehnáním aktovek v neděli 1. září 2019.
Pouť rodin vikariátu Prachatice 5. 10. 2019 na Kvildu.
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Svátost smíření

6. přikázání: láska versus sebeláska
Že znásilnění je hřích, ví a uznává každý. Stejně tak sexuální zneužívání, zvláště nezle-

tilých a zranitelných dospělých; to papež František označil za hřích „do nebe volající“. Ale 
co říci těm, kteří se ptají proč i sebeukájení: nikdo o něm neví, dotyčný jím nikomu neškodí 
a prožívá při něm příjemné pocity? Nebo předmanželský sex: mají se rádi, oba ho chtějí 
a stejně se brzy vezmou? Zkusme na to odpovědět:

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.“ (Gn 1,27). Základním posláním člověka je být Bo-
žím obrazem – být mu podobný, být s ním „kompatibilní“. Jen tak může naplnit cíl svého 
života: mít účast na jeho slávě a štěstí, podíl na jeho životě, zkrátka: být jeho součástí. „Bůh 
je láska“ (1Jan 4,16): nejen vůči nám, ale především ve svém vnitřním životě, v Nejsvětější 
Trojici. Z toho vyplývá, že v životě záleží na lásce víc než na čemkoli jiném. Aby ji lidem 
usnadnil, „stvořil je jako muže a ženu.“ (opět Gn 1,27): vytvořil protipól, vybavil je přitaž-
livostí, vyvolávající rozkoš, vzrušení, touhu. Bůh není ani muž ani žena, je plnost; a muž 
a žena se navzájem potřebují, aby Boží obraz, kterým mají být, byl úplný. Sexualita není 
něco podružného, nezávazného, patří k podstatě člověka. A mravnost sexuálního chování 
se může posuzovat a hodnotit jen ve světle tohoto poslání. 

Bohužel, první hřích, kterým si lidé přivlastnili právo sami rozhodovat o tom, co je dobré 
a zlé, co hřích je a co není, obrátil člověka do sebe: člověk začal využívat Bohem daná dobra 
sobecky; užívat je jako prostředek k obohacení druhého se mu stalo obtížným. I v oblasti 
sexuality je stále v pokušení užívat ji pro sebe, „dosáhnout“ potěšení a rozkoše, místo aby je 
přijal (a poskytl) jako dar, jako projev lásky. Stává se neobdarovatelným a přichází o to, co 
je na ní nejkrásnější. Křesťan nemůže s takovým oddělováním sexuality a lásky souhlasit. 

Ježíš v Novém zákoně učí, jak správně chápat lásku: není to narcistické uspokojování 
sebe, ale odhodlání pomáhat druhému k jeho naplnění a oddanost třeba až k obětování 
vlastního života. První list svatého Jana věnuje tomuto tématu celou 3. a 4. kapitolu (srv. 
zejména 1Jan 3,16-18). I v listech ostatních apoštolů se opakovaně objevuje napomenutí 
chránit se smilstva; to je postoj člověka, který jedná nevázaně a nestará se o to, aby své 
sexuální pudy vychovával. O tento negativní základní postoj jde spíš než o jednotlivé se-
xuální přestupky.

Lidská sexualita má přesažný (transcendentní) charakter: směřuje k setkání s druhým 
člověkem. Není to snadno dostupný prostředek soukromého uspokojení pudu; musí být 
správně zařazena do vzájemných lidských vztahů. Bere na sebe před Bohem i  před lid-
mi patřičnou odpovědnost za druhého. Proto má být sexuální výchova zároveň výchovou 
k osobní lásce a k odpovědnosti partnerů jednoho za druhého. Jejím cílem je způsobilost 
k osobnímu jednání v lásce, spojená s ochotou převzít odpovědnost za sebe, za partnera 
i za vznikající život, lidská schopnost milovat. 

Slovem „láska“ se dnes označují různé věci. Proto se musí mladý člověk kriticky obezná-
mit s tím, co všechno se pod ním může skrývat. Má-li být v celém svém jednání vnitřně 
pravdivý a upřímný, nesmí při setkání s druhým pohlavím nic předstírat, nesmí vzbuzovat 
falešná očekávání a vnášet do vzájemného vztahu pochybné naděje a ujištění. Musí uvážit, 
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co vlastně různé projevy sexuálního chování naznačují. Funk-
ce některých znamení se během doby mění; přesto je i dnes 
úplné sexuální spojení vyjádřením vrcholného odevzdání se 
v lásce, zakoušením jednoty a společenství dvou lidí. Teprve 
na základě vědomí vzájemného celého přijetí obou partne-
rů může vést k  úplnému hlubokému naplnění. Celý smysl 
takového odevzdání se uskuteční jen tehdy, když jsou oba 
partneři zásadně odhodláni převzít odpovědnost za sebe na-
vzájem nejen na krátký čas, ale natrvalo. Jinak se toto ode-
vzdání může snadno stát lží a vydáním napospas. A máme-li 
na zřeteli sociální význam sexuálního chování, naznačený už 
ve Starém zákoně, není projev tohoto odhodlání něčím pouze 
soukromým; má veřejný charakter. Manželství je i zajištěním 
jednoho partnera vůči druhému a chrání před unáhleným odvoláním jeho souhlasu. 

Nemělo by se zamlčovat, že cesta správného lidského dozrávání je obtížná a dlouhá; je 
to úkol na celý život. Mladí lidé dorostou ke zralosti mnohdy jen oklikou a přes postupné 
cíle. Vývoj a zrání se uskutečňuje postupně a dochází i ke krizím a přešlapům. V každém 
období je třeba brát růst ke zralosti sexuálního chování jako mravní úkol. Nikdy se nesmí 
znevažovat lidská svoboda a důstojnost partnera a nesmí se s ním jednat jako s pouhým 
předmětem. Existuje široké spektrum sexuálně podbarvených gest, celá stupnice něžností; 
mívají různou intenzitu a projevují se jimi různé skutečnosti. Lze je považovat za dobré, 
pokud odpovídají danému stupni osobních vztahů a důvěrné známosti partnerů. Pouhou 
kazuistikou nelze stanovit, co je v jednotlivém případě správné a dobré, ani co je proti smy-
slu, a tedy falešné a hříšné. Při náhlém vzplanutí pudu se jistě nemusí ojedinělé selhání po-
suzovat tragicky; rovněž není třeba považovat to, co je projevem vývoje, pokaždé za těžký 
mravní poklesek. Těm však, jimž se to stalo, je třeba ukázat, nač takové jednání upozorňuje, 
a uchránit je, aby neustrnuli v sobectví nebo se nechovali vůči partnerovi lehkomyslně. 

Před manželstvím a mimo ně není možné odpovědně se odevzdat partnerovi tak bez-
výhradně, aby toto odevzdání bylo projevem nejhlubší jednoty a lásky. Proto plné sexuální 
vztahy dostávají svůj nejhlubší smysl, a na základě slibu věrnosti daného s vírou také svůj 
svátostný rozměr, v manželství. I v případě, že dva lidé zásadně souhlasí s nezávazným 
odevzdáním se v pohlavním styku před manželstvím nebo mimo ně, měli by být důrazně 
upozorněni na vazby a naděje, které při tom nevědomě vznikají. Tělesné chování je pak 
v  rozporu s  tím, co tento úkon vlastně znamená. Nelze ospravedlnit ani „vyzkoušení“. 
To, čím má manželství být, skutečnou vůlí vzájemně se přijímat a dávat, nelze předem 
vyzkoušet. 

K přípravě na manželství nutně patří cvičit se ve správně motivovaném odříkání. Jen to 
odříkání, které není dostatečně motivováno, se stává potlačením pudu a vede k nezdravé 
kompenzaci. Naproti tomu se člověk může úplně zříci uplatnění svých pohlavních potencí, 
a lidsky přitom nezakrní. Naopak: dochází-li k tomuto zřeknutí se z hodnotného důvodu 
– např. z ohledu na partnera, věrnosti, náročnosti povolání, ale i pro Boží království – pře-
měňují se tyto pudy ve prospěch služby lidské kultuře, společnosti i vlastní seberealizaci. 

P. Pavel Liška
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Svědectví radosti

Velikonoce jsou nejvýznam-
nějším křesťanským svátkem, 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. V noci ze soboty na ne-
děli slaví křesťané „velkou noc“, 
kdy Ježíš Kristus vstal z  mrt-
vých a  osvobodil lidi z  otroc-
tví, zajetí zla a hříchu. Odchází 
postní doba a z Říma se vracejí 
zvony.

Velikonoční vigilií začíná 
slavnost Kristova vzkříšení. 
Bílá sobota, jejíž název pochází 
pravděpodobně od bílých křest-
ních rouch křtěnců, kteří přijali 
o velikonoční noci křest, nava-
zuje na velkopáteční půst, hlí-
dání a návštěvy Božího hrobu. 

Je druhým dnem, kdy Ježíš leží v hrobě. Byl to den zmatků a velkého smutku. V tento den 
se nekonají žádné liturgické obřady. Teprve až slunce zapadne, večer, začíná velikonoční 
noc a s ní slavnost.

Oslava velikonoční noci probíhala ve Zdíkovci v kostele sv. Petra a Pavla.
Před kostelem se shromáždili věřící nejen z  místní farnosti, ale i  z  farnosti stašské 

a ostatních osad přiléhajících k těmto farnostem, aby prožili vigilii, noční bdění. Kostel-
níkem panem Vojtěchem Bláhovcem byl zapálen oheň, který P. Vavřinec Skýpala požeh-
nal. Zároveň byly požeh-
nány velké svíce paškály. 
Věřící si od paškálu zapá-
lili svíčky, které byly před 
kostelem nachystány pro 
každého příchozího, a  od-
cházeli společně průvodem 
na slavnostní obřad. Tmu 
a ticho v kostele ozařovalo 
jen světlo svíček a paškálu.

V kostele následně pro-
bíhal nejkrásnější obřad 
v  roce. Zapálené svíčky 
a velké velikonoční paškály 
jsou symbolem Zmrtvých-
vstání Krista, který zvítězil 
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Svědectví radosti

nad smrtí. Sváteční obřad 
začínal ve tmě, v  lavicích 
tiše seděli věřící se svíčkou 
v  ruce. Z  kůru to vypadalo 
moc hezky, kolem dokola 
svítily plamínky ve tmě jako 
svatojánští broučci se svými 
lucerničkami. Světlo pašká-
lu a  svíček připomíná všem 
pokřtěným život Boží, kte-
rý dostali při křtu svatém. 
Zazněly chvalozpěvy, které 
tvořily zahájení bohoslužby. 
Jednotlivá čtení byla od sebe 
oddělena žalmy zpívanými 

paní Marií Mrázkovou a  modlitbami kněze. Nádherně zazpívala žalm mladičká, teprve 
13tiletá, velmi nadaná dívenka Anička Tomášková. Při Gloria se znovu rozezněly zvony, 
zvonky, rozsvítila se světla. Pod rukama varhanice se rozezněly varhany. Vše jako by ožilo. 
Následovalo čtení z Nového zákona (List Římanům).

Obřad byl skutečně krásný. V srdcích způsobil radost, tváře rozzářil úsměvem. Kostelem 
se po 40tidenní pomlce znovu rozeznělo Alelú-já. 

Milli Hojdekrová

adopce na dálku
Prachatická farnost opět pro nový školní rok pod-

pořila indickou slečnu Deepti Naik. Arcidiecézní cha-
ritě Praha, která tento projekt realizuje, byl zaslán 
příspěvek 4 900 Kč na školné. Mezi farností a Deepti 
si během roku vyměníme 2–3 dopisy. Obohacené jsou 
obrázky a ze strany Deepti vždy zaznívá veliká vděč-
nost za naši podporu nejen jejího studia, ale také dal-
ších aktivit Výukového centra Sr Maria Gorreti, včetně 
podpory její rodiny. Díky všem dárcům, dětem za psaní 
dopisů a rodině Stejkozů za překlad do angličtiny.

Do korespondence můžete nahlédnout ve farní 
učebně. Podpora Deepti může být modlitební a finanč-
ní - příspěvkem do bílé kasičky označené „Adopce na 
dálku“ v neděli v kostele nebo v sakristii.

katechetka Lenka
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Putování ke sv. Vojtěchu

Pěší pouť z vimperka do lštění
V sobotu ráno jsem zjistila, že se ochladilo 

a na obloze jsou podivná mračna. Vybavila se 
mi slova otce Jaromíra, že na pouti by měl člo-
věk taky něco vydržet. „Ach jo!“

Na vlakovém nádraží, kde byl sraz v 9:00, 
se nás sešlo šest nadšenců. Nejprve jsme se 
pomodlili, říkala jsem si: „ To se mi bude líbit.“ 
Pak jsme šli až k firmě RohdeSchwarz a kolem 
ní k potoku. Na druhé straně je trhák vzhůru 
a Trhonín. Tam jsme u kaple poprosili za míst-

ní a ostatní. Bylo moc hezky. Odtud je do 
Svaté Maří kousek a zastavili jsme se na 
hřbitově (u našeho rodinného hrobu - slá-
va) a zase mysleli na živé i mrtvé. 

Na farním dvorku jsme pojedli, to už 
se zase obloha mračila. Pak rychle pro 
zahřátí až na Mářský vrch a tam jsme se 
modlili u kapličky. Žasli jsme nad kameny 
pod rozhlednou a hádali, kde se tam asi 
vzaly, ale protože tam fičelo, dlouho jsme 
nepobyli. Cestu do Lštění jsme strávili ve 
společnosti Pána Ježíše a  Panny Marie 
s  růžencem v  ruce. Máme velké štěstí, 
v naší partě byl příbuzný Fürstů, kteří mají otvíradlo dveří u léčivé kapličky. Po modlitbě 
a dících jsem si samozřejmě vzala vodu, Magda mi ji nabrala, posilnili jsme se, byla mi už 
velká zima, a šli na poutní mši svatou. Všude do ostatních stran je krásný výhled.

Hlavní celebrant byl P. Dominik Ettler, který přivedl poutníky z Prachatic, místní du-
chovní P. Jan Janoušek a náš pan farář Jaromír 
Stehlík. Mše byla hezká, jen jsem pociťovala 
neustálou zimu, asi to bylo to, co se musí vy-
držet.

Po mši svaté jsme dostali teplou kávu 
a buchty. Taky byl buřtopek, ale to mít nemu-
sím. Potkala jsem tam plno milých známých. 
Když se dalo do deště, opustili jsme toto hezké 
poutní místo a jeli domů.

 Viki Předotová
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Pouť u sv. vojtěcha ve lštění
Ani chladné a větrné počasí nemohlo 

v neděli 28. dubna 2019 zabránit tomu, 
aby se poutníky všech generací zaplnil 
farní a poutní kostel sv. Vojtěcha ve Lště-
ní. Bohoslužbu ke cti jednoho z předních 
patronů země české tradičně uvedly tóny 
žesťových nástrojů. Obřady doprovodily 
varhany z dílny Václava Pantočka, které 
tuto službu konají už 275 let a jsou dru-
hým nejstarším nástrojem na Prachatic-
ku. Liturgické texty však připomínaly 
na tentýž den připadající neděli Božího 
milosrdenství, jíž se završuje oktáv veli-
konočních svátků.

Ze známého příběhu Janova evangelia 
o nevěřícím apoštolu Tomášovi ve své promluvě vyšel host P. Vojtěch Blažek, který působí 
při katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Dotkl se tématu promarňování příleži-
tostí setkat se s Kristem i cosi učinit v běžném životě. Upřímná touha po setkání s Ježíšem 
však dříve nebo později určitě dojde svého naplnění. A jak v závěru připojil, kdyby Kristus 
z mrtvých opravdu nevstal, nejenže by marnou byla naše víra, jak praví Apoštol národů sv. 
Pavel, nýbrž i tyto slavnostní obřady by se staly prázdným gestem. Jakoby na dotvrzení 
jeho slov sluníčko protrhlo mraky a prozářilo chrám.

Po skončení poutní bohoslužby udělil všem přítomným společně a početným zájemcům 
samostatně novokněžské požehnání. Duchovní otec farnosti dr. Jan Janoušek k tomu do-
dal, jak důležité v naší současnosti je neochabovat ve vroucích prosbách o nová kněžská 
povolání. Stává se tu hezkou tradicí, že o svatovojtěšské pouti zde věřící mohou vedle před-

stavitelů diecéze a zkušených slu-
žebníků Božích častěji vídat mla-
dé nadšené muže, kteří odevzdali 
svůj život Kristu. Kéž na přímlu-
vu sv. Vojtěcha, patrona českých 
kněží, jejich živoucí příklady po-
hnou k následování další ty, které 
si Pán volá.

Sbírka milodarů napomůže 
opravám kapličky Nanebevzetí 
Panny Marie na vršku nad kos-
telem. Právě k jejímu titulárnímu 
svátku, posunutému na neděli 18. 
srpna 2019, jsou poutníci srdečně 
zváni! Sp.
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Hřbitov

Dolní vltavice
Kostel svatého Linharta v Dolní Vl-

tavici byl postaven v polovině 14. stole-
tí a při něm byl zřízen i hřbitov. Počát-
kem 70. let 19. století však již přestal 
vyhovovat jak z hlediska hygienického, 
tak kapacitního a  českokrumlovské 
okresní hejtmanství vyvolalo jednání, na kterém se měla stanovit plocha hřbitova nového 
a především najít vhodné místo. Po několika sezeních bylo rozhodnuto, že hřbitov bude 
vystavěn na místě zvaném „Pfefferhoflus“ a bude mít rozlohu 800 čtverečních sáhů, což je 
2875 metrů čtverečních. Dílo mělo být hotovo v roce 1888. Onoho roku byla tedy parcela 
zakoupena, nicméně dlouhých osm let se nic nedělo a stavba se rozjela až v roce 1896. Avšak 
ještě před tím si někdejší řídící učitel v Roitham u Vöcklabrucku Franz Festl nechal nad 
pozemkem, kde měl hřbitov stát, zbudovat kapli s rodinnou hrobkou. Aby kaple nezůstala 
vně hřbitova, musela obec dokoupit dalších 190 sáhů pozemku.

V roce 1897 byla zřízena komise pro stavbu nového hřbitova ze zástupců všech přifaře-
ných obcí v čele s předsedou Josefem Winklerem a téhož roku se konečně stavba rozběh-
la. Zednické práce byly svěřeny Franzi Mayerzovi z  Horní Plané, kamenické kyselovské-
mu  Josefu Wimbergerovi, tesařské, sklenářské, truhlářské a zámečnické práce domácímu 
Franzi Hoferovi. O zemní práce se postaraly obce a osady.

A jak nový hřbitov vypadal? Obvod zdi v průměru dva metry vysoké a 0,8 silné činil 341 
metrů, jediný vchod se nacházel na západní straně a zděné pilíře brány byly stejné jako 
u jižního vchodu hřbitova starého. Nad dvoukřídlými vraty se nacházel nápis Friede sei mit 
euch. V rohu severně od vchodu byla vystavěna kolna na nářadí pro hrobníka, v protějším 

jižním pak márnice. Kousek 
na východ od středu hřbito-
va byl postaven na žulovém 
podstavci s letopočtem 1899 
dřevěný kříž. Rodinné hroby 
se nacházely po obou stra-
nách cesty spojující hřbitovní 
kapli s křížem, od kříže dolů 
hroby jednotlivé. Dětské hro-
by se do dvacátých let minu-
lého století nacházely na jižní 
straně, poté bylo dětské od-
dělení zřízeno jižně od kaple. 
Severovýchodní kout byl vy-
hrazen sebevrahům. 

Vysvěcení hřbitova a hřbi-
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tovní kaple, která byla prohlášena za mešní, se 
uskutečnilo o druhé červencové neděli roku 1899 
a  ujali se ho vikář Matthäus Höferl s  farářem 
Mathäusem Klimeschem. Prvním pohřbeným 
se stala teprve třiadvacetiletá Maria Pöschlová 
z  Dolní Vltavice. Poslední místo odpočinku zde 
za pouhých sedm let našel i  farář, který hřbitov 
vysvětil a který 31. ledna 1906 dostal během mše 
záchvat mrtvice. Pohřeb se konal 4. února. V roce 
1913 byla na východní straně hřbitovní kaple 
umístěna pamětní deska připomínající  ušlechti-
lou činnost Franze a Marie Festlových. 25. března 
1928 byl do posvěcené půdy hřbitova uložen dva-
aosmdesátiletý dolnovltavický strážník a hrobař 
Mathias Schläger, který svůj úřad zastával přes 50 
let a během té doby vykopal více jak 2 000 hrobů.

Za druhé světové války byl na hřbitově zřízen 
„čestný háj“ pro padlé vojáky. Prvním z nich byl 
svobodník Adolf Tussetschläger, který zemřel 
v  roce 1943 ve Slezsku. Na konci války byl ně-

meckými vojáky vyhozen do povětří dolnovlta-
vický most a metrákový úlomek vyvržený výbu-
chem  přelétl obec a pobořil hřbitovní zeď. Jen 
o chvíli později  poškodila hřbitov americká děla, 
odnesla to střecha a věž kaple a několik hrobů.  

Hřbitovní zeď u starého hřbitova, na který se 
již nepohřbívalo, byla z větší části stržena a na-
hrazena drátěným plotem, místo dostalo v roce 
1922 parkovou úpravu a byl v něm umístěn po-
mník šestašedesáti farníkům, kteří se nevrátili 
z války. 

V  roce 1951 se na „nový“ hřbitov z  důvodu 
stavby lipenské nádrže přestalo pohřbívat a  od 
roku 1955 se muselo opět hledat místo jinde, ne-
boť využívaný hřbitov v Černé v Pošumaví nesta-
čil. Vybráno bylo místo mezi Černou a Bližnou, 
stavba byla dokončena v srpnu 1959 a do užívání 
byl předán roku následujícího. Ostatky ze hřbi-
tova v Dolní Vltavici, jejichž exhumace započala 
v  roce 1956, byly uloženy v  jihovýchodní části 
nového hřbitova.

JP
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Life update

Dar lásky
Poslední dar, nad kterým bych se chtěl v  letošním cyklu LU zamyslet (v předchozích 

číslech šlo o dary víry, blahobytu, svobody, míru, rodiny, odpuštění, skromnosti, přátel-
ství a vděčnosti), je dar nejvzácnější. Největší dar, jaký nám byl od Boha dán, nám byl dán 
jednou a provždy. Je to dar v Ježíši Kristu, když sestoupil na naši zem, aby nás zachránil 
před věčnou smrtí. Je to takřka nepředstavitelné. Zkoušel jsem se zamýšlet, jak veliká 
musí Boží láska k lidem být, když Bůh, vládce nad celým vesmírem, který má nekonečnou 
moc, kterému se nikdo ve vesmí-
ru nevyrovná, se rozhodne sám 
dobrovolně sestoupit na Zem 
jako člověk a  trpět pro lásku 
k člověku. Aby člověka zachránil, 
se tak neskutečně ponížit. Tato 
Boží Láska nám byla dána darem 
(Jan 3, 16-17).

Ježíš Kristus sestoupil také na 
Zem, aby nám ukázal, jak máme 
jednat mezi sebou a  projevovat 
si lásku navzájem. Dal nám pří-
klad, jak žít, jak dar lásky předá-
vat dalším lidem. Lásku můžeme 
projevovat tolika způsoby, ale co 
je tou láskou? Sám Bůh. „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ (1Jan 4,8).

Jako Bůh miluje mne a dává mi příklad své lásky, tak já mám možnost jeho lásku pře-
dávat dál. Manželce lásku mezi mužem a ženou, dětem lásku milujícího rodiče, rodičům 
a příbuzným lásku v rodině, přátelům a všem bližním lásku bližního člověka. Pořád je to 
láska darovaná od Boha. 

Před více než dvěma lety jsem poznal svoji budoucí manželku. Láska má mnoho podob 
a já poznal tu podobu lásky, po které jsem mnoho let toužil. Byl mi dán od Boha dar milovat. 
Už to byla jiná láska, než jakou jsem mohl doposud zažívat a dávat druhým. Bylo a je to 
něco jiného… Děkuji Bohu za tento obrovský dar. Vzpomínám, jak jsem kdysi psal o víře, 
že je pro mne tím největším darem, že je tím nejvzácnějším, co mám. Ano, bez víry bych si 
nedovedl svůj život představit. Ale stejně tak ne bez lásky. 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná 
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, 
ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska 
vytrvá. Láska nikdy nezanikne... (1Kor 13, 4-8)

Za měsíc vstoupím do manželství. Kéž bych celý život, v manželství i rodině, žil tato 
slova… Petr Šrámek 

Přejeme vám to, Petře a Majko, za celou redakci JP.
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Šumavské madony

mariánská místa západní Šumavy
Měsíc květen je dobou úcty k Panně Marii. Několik svátků oslavilo významné události 

jejího života. Nejvýznamnější z nich je patrně svátek Navštívení Panny Marie slavený dne 
31. května. Podle evangelií (Lk 1,39 – 43) se Panna Marie setkala s Alžbětou, svojí příbuz-
nou, matkou svatého Jana Křtitele. V Čechách se tento svátek slavil poprvé koncem 14. 
století a po úpravě kalendáře v roce 1969 byl na památku arcibiskupa Jana z Jenštejna 
ustanoven na výše zmíněné datum. V dalším měsíci, dne 16. června poté následuje svátek 
Srdce Panny Marie. Úcta k Nejčistšímu srdci Panny Marie se rychle rozšířila nejen v naší 
zemi, ale i daleko za jejími hranicemi. Kostely Santa Croce, Sacré Coeur, najdeme ve většině 
evropských měst. (Florencie, Paříž).

Na naší cestě směřující do západní části Šumavy se zastavme v Kašperských Horách. Na 
hlavním náměstí můžeme vstoupit do kostela svaté Markéty, ale na hřbitově čeká na pout-
níky kostel zasvěcený Panně Marii Sněžné. Kostelů a kaplí tohoto zasvěcení je hlavně na 
jihu Evropy celá řada. Připomeňme si pražský chrám vystavěný za císaře Karla IV, ale hlavně 
papežskou baziliku Santa Maria Maggiore v Římě, ke které se pojí příběh, o němž jsme se již 
v jednom z článků zmínili. Bohatý Říman měl v úmyslu postavit mariánský chrám. Nemohl 
se však rozhodnout, na kterém místě na území Říma najde nejvhodnější umístění kostela. 
Prosil svoji patronku, a ačkoliv bylo žhavé léto, napadl na místo budoucího chrámu sníh. 
Hřbitovní kostel není historickou stavbou. Pochází z druhé poloviny 19. století, ale jeho 
zařízení, které bylo do kostela přeneseno, je podstatně starší. Především jsou to renesanční 
sochy Panny Marie Ochranitelky, svatého Kryštofa a Šebestiána a dále deskové malby na 
oltáři, které zobrazují části mariologického cyklu – Narození Panny Marie, Zvěstování, 
Klanění tří králů a Korunování.

Vzácná sochařská díla uchovává také městské muzeum. Najdeme zde několik Marián-
ských soch – Madonu z Mouřence, z Dobronína apod., díla, která vznikla koncem 15. století 
nejspíše v dílně Mistra Oplakávání ze Zvíkova. 

V blízkosti poutního mariánského kostela se nachází menší kaplička zasvěcená Panně 
Marii klatovské. Stavba pochází ze 17. století, ale byla několikrát stavebně upravována. 

Také v nedaleké Sušici a jejím okolí najdeme několik kostelů a kaplí s mariánským za-
svěcením. Především je to původně hřbitovní kostel, který býval ve 14. století klášterní 
bazilikou. Náležel ke klášteru augustiniánů, ale původně jej roku 1352 založili křížovníci 
s červenou hvězdou. Klášter v sobě zahrnoval také část špitálu a kostel sloužil jako špitální 
kaple. V interiéru jsou zajímavé hlavně klenby – převážně valené s výsečemi, někde pokryté 
žebry, které končí ve zdobených konzolách. Na vnitřních a vnějších stěnách stavby jsou 
pozůstatky náhrobků. Z původního zařízení se zachoval oltářní obraz Nanebevzetí Panny 
Marie pocházející z 18. století.

V okolí Sušice stojí za zmínku kaple Panny Marie pod vrchem Stráž a dále kaple Panny 
Marie lurdské, ke které se pojí příběh sušického měšťana Tomáše Krčmáře. V jeho nešťastné 
rodině se rodily děti, které však vzápětí umíraly. Jako prosbu k Panně Marii nechal otec 
rodiny postavit tuto kapli na místě s výhledem na hrad Kašperk.
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Klatovy budou poslední za-
stávkou naší cesty za církevními 
památkami vytvořenými z  úcty 
k  Panně Marii. Nejstarším mari-
ánským kostelem je raně gotic-
ká stavba začleněná do městské 
hradby a zasvěcená Narození Pan-
ny Marie. Kostel byl několikrát 
opravován, zachovala se však bo-
hatá křížová a hvězdicová klenba 
v hlavní lodi a presbytáři. Barokní 
úpravy ze 17. století značně změ-
nily původní gotický ráz stavby, 
ale v době novogotických úprav na 
přelomu 19. a 20. století se části 
stavby vrátily ke svému původní-
mu středověkému charakteru. 

Bývalá jezuitská klášterní bazi-
lika zasvěcená Neposkvrněnému 
početí Panny Marie nese na sobě 
znaky díla významných barokních 
stavitelů a umělců. Autorem pro-
jektu byl Carlo Lurago, jehož dílo 
se však nedochovalo úplné, kostel 
koncem 17. století vyhořel a  ve 
století následujícím byl několikrát 
opravován, nejspíše podle plánů 

K. I. Dienzenhofera. Pozoruhodné jsou nástropní fresky oslavující Pannu Marii.
Posledním zastavením bude kaple Zjevení Panny Marie, pocházející z období raného 

baroka. Obraz umístěný na oltáři je spojen s legendou, která učinila tuto kapli poutním 
místem. Byl kterýmsi mnichem přinesen z Itálie, z oblasti Lago Maggiore, kde v malém 
venkovském kostelíku visel originál obrazu. Na kopii obrazu vidíme sedící madonu s Je-
žíškem na klíně. Oba obrazy, jak italský originál, tak klatovská kopie mají jednu zvláštnost. 
Na čele Matky Boží se objevuje lidská krev. Italský obraz totiž zažil útok, kdy rozhněvaný 
muž kamenem udeřil do čela Panny Marie. Z obrazu se vyřinula krev a totéž se děje také 
klatovskému obrazu.

Náš malý seriál o šumavských madonách, jejich uměleckém i lidovém ztvárnění v kos-
telích, kaplích, kapličkách i na Božích mukách při cestách, tímto končí. K této nesmírně 
rozsáhlé tématice se však určitě budeme vracet nejen na stránkách našeho časopisu, ale 
i v jeho internetové podobě, případně jiných podobně zaměřených médiích. Snad budou 
naše články inspirací pro výlety za pamětihodnostmi a duchovním dědictvím naší krajiny.

Mirka Fridrichová Kunešová 

Klatovy
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Hřbitovní kostel Panny Marie v Sušici

Kostel Panny Marie Sněžné
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Stalo se

Žehnání obnoveného kříže
Není to tak dávno, co ještě ve Starém Rožmitále stál osamo-

cen bez lesku kříž na památku skonu Jakuba Jana Ryby. Desátého 
května tohoto roku byl slavnostně požehnán P. Petrem Misařem, 
za účasti poměrně velkého počtu lidí místních, ale i lidí ze Šumavy. 
Procesí od farního kostela vykročilo k bývalému morovému hřbi-
tovu a k žehnání zrestaurovaného kříže na místě, kde byl původně 
pohřben Jakub Jan Ryba.

K uctění památky tohoto významného člověka položili Šumavá-
ci věnec. Květiny byly položeny i na jeho současný hrob, kde jsme 
se společně pomodlili. Po slavnostním požehnání následovala mše 
svatá ve farním kostele Povýšení sv. Kříže k poctě sv. Kříže, oběto-
vaná za skladatele ze Starého Rožmitálu. Poté následoval varhanní 
koncert ze sekcí Rybovy duchovní hudby.

Děkuji touto cestou všem za hezké přivítání, zvláště P. Misařovi 
a jeho přátelům za skvělé pohoštění na faře ve Starém Rožmitále, 
paní Mgr. Hoyerové za sdělení známých i méně známých skuteč-
ností ze života varhanního skladatele a učitele Jakuba Jana Ryby 
a panu starostovi ing. Josefu Vondráškovi. Milli Hojdekrová

narozeniny P. vavřince
Den jako každý jiný, ale přesto den sváteční 

a  významný. V  neděli 28. 4. odpoledne oslavil 
své krásné životní jubileum 60 let P.  Vavřinec 
Skýpala. Oslava byla veselá, za doprovodu hud-
by a zpěvu. Na svoji oblíbenou heligonku všem 
pro radost zahrál pan Tišler. Farníci, kteří se zú-
častnili oslavy narozenin, popřáli Paterovi vše to, 
co se obvykle přeje oslavenci. Štěstí, zdraví, Boží 
lásku a požehnaný nejen tento významný den, 
ale i dny příští. O pohoštění se postaraly místní 
ženy z farnosti, tabule byla bohatá, jak má být 

se vším všudy. Se sladkým i  slaným. Nechybělo ani vínečko bílé 
i červené. Narozeninový dort nakrojil P. Jaromír Stehlík. Ujal se 
role hostitele, obcházel kolem stolů a pobízel „vezměte si, je to 
dobré“, nalil i skleničku. Oslava se vydařila ke spokojenosti osla-
vence i nás všech ostatních, co jsme zde byli přítomni. Rádi si na 
tento vzpomeneme.

Přejeme všichni, co se spolu setkáváme, abyste byl dlouho živ 
a zdráv, radost, sílu a naději rozdával těm, s nimiž Vás pojí víra 
v Boha a jeho láska.

Farníci ze Zdíkova a Zdíkovce
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Farní charita vlachovo Březí informuje
Děkuji všem, kdo sbírají a nosí víčka od PET lahví i od 

piva na vyhrazená místa ve Vlachově Březí. Sběr víček 
pro postiženou holčičku do Netolic pokračuje. Velké po-
děkování patří i Marušce Wojtowiczové v Prachaticích, 
která se nabídla a začala pro nás tato víčka shromažďo-
vat. Děkuji i do dalších míst, odkud máme víčka, např. 
Volary a další.

Protože nám pro nepřízeň počasí odpadla dubnová 
vycházka s dětmi, plánovali jsme ji na květen. Bylo však 

ještě horší počasí. 
Několik nás dospělých místo toho posedělo v cukrár-
ně u Kamila ve Vlachově Březí. Původně jsme pláno-
vali návštěvu Máchova včelína v Krušlově a prohlíd-
ku Češtic /tvrz, zámek, Kalvárie, poustevna/.

Někteří se účastnili Vítání ptačího zpěvu v Husin-
ci na břehu řeky Blanice. Počasí sice bylo „na hraně“, 
někoho i odradilo. Děti i dospělí měli možnost vidět 
kroužkování a  slyšet alespoň reprodukovaný hlas 
ptáků, např. sýkoru koňadru, pěnici černohlavou, 
střízlíka obecného a další ptáčky. Účastníci této akce 
se seznámili i s různými rostlinami. Vše bylo doplně-
no zajímavým vyprávěním odborníků, četbou Božího 
slova a  modlitbou. Konec patřil opečeným špekáč-
kům. Těšíme se na další společné akce. 

Farnost Lhenice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lhenice pořádá tradičně 
oslavu sv. Jana Nepomuckého, tentokrát proběhla v neděli 19. 5.
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Stalo se

Dubnové zprávy z charity
I  čtvrtý měsíc roku byl ve Farní charitě Prachatice bohatý na různé akce, nejen pro 

ubytované klienty.
Na začátku měsíce se v  Domě sv. 

Petra pro muže v Záblatí ve spolupráci 
s ČČK uskutečnila přednáška na téma 
„Obecné zásady při poskytování první 
pomoci“. Návštěvníci se dověděli, jak 
postupovat, pokud se oni sami nebo 
někdo z  jejich okolí dostane do situ-
ace bezprostředně ohrožující život. 
Přednáška byla spojena i s praktickými 
ukázkami první pomoci. Druhou akcí 

byl „Kurz truhlářských prací“, při kterém uživatelé vyráběli jesle na seno pro ovce a kozy.
V Charitním domově sv. Dominika Savia se měsíc duben nesl ve velikonočním duchu. Na 

začátku měsíce proběhlo „Velikonoční setkání“ s paní Lenkou Hanžlovou, při kterém nás 
navštívil i pan vikář Petr Plášil. Další týden se ma-
minky společně s dětmi připojily k akci „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“ a společnými silami se snažily 
zvelebit okolí našeho azylového domu. V polovině 
měsíce měly maminky a děti možnost zapojit svou 
fantazii během barvení velikonočních vajíček. Na-
konec si společně napekly velikonoční beránky. 
Ti se maminkám moc povedli. Na konci měsíce 
se díky příznivému počasí dostalo i  na oblíbené 
„Opékání buřtů“, které bylo zároveň i zatěžkávací 
zkouškou pro nově upravené ohniště. S výsledkem 
byly maminky i děti nadmíru spokojení.

Pracovnice terénního programu 
Most naděje připravily ve spolupráci 
s OÚ Ktiš pro děti z rodin spolupra-
cujících s  Mostem naděje o  veliko-
nočních prázdninách „Tvořeníčko 
pro děti“. Děti si mohly vyrobit ku-
řátka z  bambulek, které umotaly 
z  vln různých barev. Dále malovaly 
obrázky s velikonočními motivy. Ka-
ždé dítě si na závěr vybralo hračku.

Jana Schwarzová, 
ředitelka FCH Prachatice



23

Malý slovníček církevních pojmů

Záruka (věčné spásy)
Se slovem záruka se setkáváme dnes a denně, zejména když kupujeme nějakou věc, 

například hodinky či telefon. Prodejce nám slibuje, že věc bude 2 roky správně fungovat, 
pokud se o ni budeme dobře starat. Něco podobného známe v křesťanské víře. Kristus 
zaslíbil svým učedníkům toto: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím 
v  poslední den.“ (6. kapitola Janova evangelia). Tedy ten, kdo dobře přijímá eucharistii, 
může mít určitou jistotu ve věčnou spásu. Toto téma se objevuje i v mešních modlitbách po 
svatém přijímání. Zde je ukázka modlitby ze 7. neděle v mezidobí: „Věrný Bože, splň na nás 
všechna svá zaslíbení a doveď nás k plnosti spásy, jejíž záruku jsme přijali ve svátosti těla a krve 
tvého Syna. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.“

Zalíbení (v hříchu)
Tento termín na první pohled žádné vysvětlení nepotřebuje. Ale důležité je vědět, kde 

se s ním setkáváme. Je to ona mírně problematická záležitost odpustků. Víme, že odpustek 
není odpuštění hříchu, ale trestu za hřích. A to trestu časného, tedy takového, který za 
určitý čas skončí. Pokud je křesťan ve stavu milosti (není si vědom těžkého hříchu), může 
takto během dne získat odpustky, pokud splní obvyklé podmínky: 1. mít alespoň obecný 
úmysl získat odpustek, 2. vykonat vše, co se požaduje, a to ve stanovené době a způsobem 
určeným podle ustanovení odpustku. Pro získání tzv. plnomocného odpustku jsou nároky 
vyšší: Je třeba jít ke sv. zpovědi (v okruhu cca 2 týdnů), přijmout svaté přijímání, pomodlit 
se na úmysl nejvyššího velekněze, a přitom nemít zalíbení v žádném hříchu, a to ani 
v lehkém. Tato poslední podmínka je možná nejnáročnější, protože mnozí máme nějaký 
menší hřích, který se nám líbí (vysedávání u televize či internetu, nadměrná konzumace 
sladkostí apod.)

Křest mladých 5. 5. v Prachaticích
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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.

vzpomínka na červen 1989 
Od roku 1981 až do roku 1989 jsem byla coby tajně přijatá sestra v komunitě v nedale-

kém Kůsově, kde jsem pracovala v domově důchodců jako zdravotní sestra. Žilo tam šest 
boromejek, které již dříve vstoupily do kongregace, a proto směly chodit v řeholních šatech. 
Nás mladých tam bylo také šest, ale musely jsme žít stejně jako civilní zaměstnanci a tajně 
jsme chodily k sestrám do komunity. Tehdy jsme se všechny připojily k petici na podporu 
pana kardinála Františka Tomáška, kterého naši nepřátelé posměšně nazývali „generálem 
bez vojska.“ Právě on v roce 1987 na slavnost Nanebevzetí Panny Marie vyhlásil Desetiletí 
duchovní obnovy našeho národa jako přípravu na milénium mučednické smrti sv. Vojtě-
cha, které se mělo uskutečnit v roce 1997. Jednotlivá léta byla zasvěcena našim národním 
světcům a byla zaměřena na různé oblasti osobního a veřejného života a současně i na 
jednotlivé normy Desatera. Iniciátorem této akce byl prof. Tomáš Halík a prof. Petr Piťha. 
Od 29. listopadu 1987 byl vyhlášen Rok blahoslavené Anežky Přemyslovny! Hlavní myšlenkou 
a tématem tohoto jejího roku bylo: Služba životu Božímu v lidských duších a služba živo-
tu lidskému od jeho početí až do posledního dechu života. V pastýřském listě k zahájení 
Desetiletí duchovní obnovy o první neděli adventní 1987 kardinál Tomášek píše: „Bratři 
a sestry! Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení, a to všechno proto, že 
víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku.“

Následující rok 
1989 byl nazván Rok 
sv. Klementa Maria 
Hofbauera a  sv. Jana 
Nepomuka Neuman-
na. Téma roku bylo: 
Víra v  moderním svě-
tě. V  jednoho Boha 
budeš věřit. Obraťte 
se a  věřte evangeliu. 
Vzpomínám si, že nás 
v  Kůsově navštívil 
pan kardinál Vlk (po 
11 letech mu byl k  1. 
1. 1989 vrácen „stát-

Devítkový rok
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ní souhlas“ a  mohl působit 
opět jako kněz) a prosil nás 
o  modlitbu, že má organi-
začně zajistit pouť v  Pra-
chaticích v rámci Desetiletí 
duchovní obnovy. Podařilo 
se mu přes odpor církev-
ního tajemníka pozvat do 
Prachatic filadelfského ar-
cibiskupa Anthony Josepha 
Bevilacqua. Naše sestry Bo-
huslava a  Joanes napsaly 
texty k  divadlu o  životě sv. 
Jana Nepomuka Neuman-

na, které se nazývalo Jana a Jan. Podkladem jim sloužily kromě životopisu sv. Jana také 
kongregační kroniky, protože sestra Jana (Johanka) byla naší sestrou s řeholním jménem 
Karolina. Sestra Karola a Dolorosa složily texty i hudební doprovod k tomuto divadlu. 

Skutečnost, že jsem směla 17. 6. 1989 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích hrát Johan-
ku, mně hodně přiblížila osobnost světce Jana Nepomuka Neumanna. Stal se mi opravdu 
„bratrem.“ Byl to pro mne velmi hluboký zážitek. Při divadle byl kostel přeplněný. Pan 
kardinál Vlk šeptal panu arcibiskupovi 
Bevilacqua, že jsme tajné řeholní sestry. 

V kostele v rámci poutě probíhal pro-
gram celých 24 hod. Lidé v kostele i spa-
li. Po půlnoci P. František Hobizal svým 
zvučným hlasem všechny vybídl ke spo-
lečnému slavení mše svaté. Neuvěřitelné 
se nám zdálo, když za pár měsíců naše 
vlast dostala nové biskupy, za které jsme 
během toho večera prosili. Celé divadlo 
se tehdy natáčelo, ale někde se ztratilo. 
Protože nahrávka nebyla zvukově kva-
litní, naše generální představená Matka 
Inviolata nás pozvala do Znojma-Hradi-
ště a tam jsme toto divadlo znovu hrály 
v  kostele sv. Hippolyta a  bylo také na-
točeno. Rády ho zájemcům promítneme 
v  Galerii sv. Jana v Neumanneu.

S. M. Alena, Prachatice

Roli Johanky si ve stejném divadelním 
představení v roce 2017  

zahrála Markétka Žuravská.
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Na návštěvě u

tomáše adée
narozen: 1. 4. 1969
stav:  Svobodný (šťastně)
vzdělání:  Střední zemědělská škola.
Záliby:  Cestování, výlety čundry, po sjízdných 

cestách na kole, jinde pěšky, po vodě, 
v  zimě na běžkách, pozorování přírody, fotografování, včelaření, historie  
(hrady, stará města, muzea), občasná četba (ať k už uvedeným tématům, tak 
klasika) 

 
Tomáši, letos jsi oslavil významné životní jubileum. Chci ti za čtenáře našeho časopi-

su JP popřát hodně radosti a Božího požehnání do dalších let. 50 let, to je i čas vzpomí-
nek. Co si pamatuješ z dětství, na co rád vzpomínáš? 

Rané dětství jsem prožil v Nemocniční ulici v Prachaticích, v paneláku se starým dobrým 
umakartovým jádrem se společnou šachtou pro vodovodní a odpadní trubky, použitelnou 
jako odposlechový systém, výtahem konstruovaným podle dnes nepřijatelných norem pou-
ze s jedněmi vnějšími prosklenými dveřmi, jehož každý rozjezd bylo možno slyšet ve všech 
místnostech, a dalšími vymoženostmi té doby. Nejspíš by se slušelo podotknout, jak to tam 
bylo hrozné, ale já na panelák vůbec nemám negativní vzpomínky. Pamatuji, na pocit takové 
asi nepopsatelné pospolitosti, člověk měl přehled o svých sousedech a jejich činnostech a bylo 
možné registrovat, jak se v okolí stále něco děje. Mávali jsme na sebe s kamarády z protějšího 
domu a venku jsem téměř vždy nacházel někoho, s kým bylo možno podniknout nějakou 
akci.  Samozřejmě asi také záleží, jak problematičtí jsou sousedé, zvláště dnes, kdy má každý 
darebák ta „svoje práva.“

Do školy jsem chodil na „Vodňanku“. Před budovou školy bylo pár laviček, kde jsme po 
vyučování, před odchodem domů, sedávali a probírali žhavá témata současnosti. Pak zpra-
vidla následoval přesun na plácek před garážemi naproti přes ulici, na odpolední fotbálek 
s tenisákem. 

Když mi bylo šest let, přestěhovali jsme se do novostavby na Skalce. Stavělo se tam dvanáct 
domů. Po skončení stavebních prací zůstaly před domy dvě vysloužilé veliké stavební míchač-
ky – poté jsem už nikde nic podobného neviděl - které mnohonásobně nahradily atrakce na 
dětských hřištích. Hráli jsme si, že jsou to kosmické rakety. Existovalo nesčetně způsobů, kam 
tam kudy vlézt a prolézt a co „spravit“. Možná někoho napadne, jestli nebylo možné z toho 
spadnout nebo se tam na něco napíchnout. No samozřejmě, že ano! V tom bylo právě to správ-
né dobrodrůžo. Když je po čase odvezli do šrotu, panovalo pak několik dní uličního smutku. 
Ale naštěstí ještě zbývaly alternativy v podobě skruží, kanalizačních trubek všech možných 
tvarů a velikostí, blízkého, nevím, jestli tenkrát legálního, smeťáku a podobně. Všude se vá-
lely nejrůznější prkna, lešenářské podlážky a stavební kozy, z čehož se stavěly bunkry, dělaly 
ohníčky, z dutých trav, vyskytujících se na tenkrát četných neudržovaných prostranstvích, 
vyráběly cigarety. 
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Ti mladší již nepamatují na vojenské cvičiště, toho času zabírající široké okolí Šibeničního 
vrchu, kde bylo možné nalézat nevystřílené náboje do samopalů a kulometů a při troše štěstí 
i nějakou tu dýmovnici. Slepé náboje se obtížně rozebíraly, tak se rovnou odpalovaly v ohýnku 
a z ostrých jsme po vyndání kulky vysypávali prach a z něj vyráběli sofistikovanější výbušniny 
a raketky. 

A jistě by se ještě dalo dlouze vyprávět o mnoha dalších zajímavých činnostech, ať už z ka-
tegorie kratochvílí klasických dětských, tak těch, z nichž by dnes severské národy Evropské 
unie, coby hlavní propagátoři různých bezpečnostních a zabezpečovacích opatření, ale i mnozí 
ostatní, takzvaní moderní rodiče, byli nejspíš na prášky. 

V podstatě se nedivím dnešním dětem, že když si vyjdou hrát ven a vidí, jak jim to tam 
všechno ti zodpovědní dospělí krásně zabezpečili, zakryli a  pozamykali, tak se zase otočí 
a jdou si sednout alespoň k tomu virtuálnímu nebezpečí k počítači.      

 
Žiješ stále s rodiči, máš dvě sestry, jste věřící rodina, pravidelně chodíte do kostela. 

Narodil ses do období normalizace a tvrdého komunismu. Jak se to dotklo tvého mladého 
věku? 

My sourozenci jsme mezi sebou neživili žádnou rivalitu nebo dokonce nenávist. Starší 
z mých mladších sester byla toho času na gymplu, já jsem ze zdravotních důvodů chodil do 
školy o dva roky později, takže jsme byli ve stejném ročníku. Mladší sestra chodila ještě na 
základku. Jezdil jsem domů po čtrnácti dnech na prodloužený víkend, tak jsme si vždy vyprá-
věli veselé zážitky ze škol a o tamních atypických osobnostech. Samozřejmě také bylo nutno 
se občas věnovat nějakému tomu poznávání světa, jak si to teenagerovský věk žádá, ale jak je 
často prezentováno ve filmech, literatuře, zejména tedy v těch umělecky hodnotných dílech 
a jak tvrdí někteří psychologové, že je prakticky společenskou povinností puberťáka chovat 
se jako pitomec, odborně řečeno: vyhraněná osobnost, tím se u nás, a pokud je mi známo, ani 
poté v dalších generacích nikdo neřídil. 

Po absolvování učňovského oboru ovocnářství a včelařství v Nasavrkách u Chrudimi jsem 
šel na dvouletou nástavbu na zemědělské škole v Kopidlně poblíž Jičína, obor ovocnářství, 
zelinářství. Do první práce jsem nastoupil do tehdejšího JZD ve Lhenicích. To se po převratu 
začalo rozpadat, tak jsem odešel dělat skladníka do prachatického podniku ZVVZ, dnes Klima, 
kde jsem působil několik let. Delší dobu jsem také pracoval v prachatické mlékárně. Nyní jsem 
již přes deset let v hospici. 

Jsi spíš takový samotář, mnoho toho nenamluvíš, přesto bych se tě ráda zeptala, jak 
vnímáš víru v Boha ve svém životě? 

Nevím, jestli bych v mém cítění Boha mohl najít nějaký významný moment, o kterém bych 
tady mohl poutavě vyprávět, možná, že ano a ani si to neuvědomuji, protože to považuji za 
běžnou věc. Každopádně pociťuji Boží přítomnost, když se mi povede něco, v co jsem již ani 
nedoufal, nebo, a to je možná častější případ, když svou činností jen náhodou nezpůsobím 
nějakou katastrofu. 

Myslím, že víra v Boha znamená jistou odpovědnost za práci na dobrém Božím díle, ale do 
jisté míry také usnadnění budování si životního postoje a řazení hodnot. Člověk, který věří 
v Boha, vidí, nebo by vidět měl, nějaké to světlo v temnotách, za kterým může jít a přitom 



28

doufat, že na konci té cesty jej čeká život věčný, kde by k těm prožitým peripetiím a nesnázím 
mohlo být nějak přihlédnuto. 

Naproti tomu takzvaný nevěřící člověk je ve značné nevýhodě, protože ten tak musí činit 
pouze z přesvědčení, že je to tak správné, aniž by mohl počítat s tím, že se mu to nějak vypla-
tí, nebo že se jednou ukáže, že on měl pravdu. Nevím, jestli taková víra není v jistém smyslu 
i hodnotnější.

Slýchávám názory ve smyslu: „On je to hodný člověk, ale co je mu to platné, když nevěří,“ 
nebo také mám jistou zkušenost s tím, o čem se před časem zmínil náš otec Petr, že nám bratři 
z jiných církví vytýkají, že jsme „ti skutkaři.“ Nevím, z čeho tito lidé čerpají základ pro tvrzení, 
že dobré skutky jsou něco druhořadého, ne-li třetiřadého, snad krom podle mne poněkud 
povrchního výkladu některých pasáží Pavlových listů, zvláště Římanům. Zato statí pravících 
opak lze v Bibli nalézat celou řadu.

Před lety jsem se účastnil jisté celovíkendové duchovní obnovy v Husinci. Vedla ji nějaká 
skupinka lidí o pár let starších, než jsme byli my. Od pátečního odpoledne do sobotního večera 
se to neslo v duchu, že věřit v Boha znamená modlit se, utvrzovat se ve své bídnosti a smutek 
z toho plynoucí následně dalece převýšit důkladnou radostí z Boží existence (potud proti tomu 
v zásadě asi nic) a nějaké ty dobré skutky? No budiž, ale prakticky to nemá žádný význam.

V neděli ráno se pak šlo společně na mši, a co čert nechtěl, nebo možná Bůh, zrovna se četl 
známý úryvek z Jakubova listu. Když jsme se potom opět sešli, ujal se ten hlavní evangelizátor 
vysvětlování: „Nóóó…ööö…no jasně, že ty dobré skutky mají smysl! Ale musí to být skutky 
ve jménu Božím!!…“ a tak dále ve stylu řečníků, v jejichž kůži bychom si právě nepřáli být. 
(Podotýkám, že nejsem zlomyslný ani škodolibý.) 

A konečně Ježíš vypráví o Samaritánovi, který se postaral o zbitého pocestného, ne aby 
oslavil Boha, či v souladu s jeho záměrem a podobně, ale protože mu toho člověka bylo líto, 
to myslím, mělo být to klíčové.  

Jsi významným členem chrámového sboru. Několik let jsme se setkávali při zkouš-
kách a na chóru kostela. Už si nevzpomínám, kdo tě přivedl. Vzpomínám si na tvé zápasy 
při pašijích – zpívat krásným basem Krista. Měl jsi asi ze začátku pořádnou trému? 

Do chrámového sboru mě přivedl Pavel Ludačka, dnes starší. S kamarády jsme tenkrát měli 
spolek Baráčníků. Ten název však vznikl před tím, než jsme se poté dozvěděli, že nějací jiní 
Baráčníci již existují. Naše činnost spočívala v tom, že jsme navštěvovali, neříkám, že nějak 
hodně pravidelně, hospodu zvanou Barák. Jestli náhodou někdo neví, nacházela se v budově 
naproti vlakovému nádraží a byla, řekněme, dosti lidová, dokonce tou lidovostí byla vyhlá-
šená. Tam jsme mimo jiné zpívali, hráli na kytary a na jiné mnohdy improvizované nástroje, 
například na láhvo-dveřní basu, stručný popis bez podrobného nákresu by byl prakticky ne-
možný, a v pozdnějších hodinách byla obsluha ochotna přetrpět i nějaký ten tanec na stole 
a drobné škody tím způsobené. Občas tam zašel i Pavel, který hrál na tahací harmoniku. No 
a Pavel tenkrát znalecky usoudil, že bych měl chodit také do chrámového sboru, kde tehdy 
působil i on. A tak se nakonec i stalo. Pavel odtud krátce nato odešel, asi tímto považoval svou 
misi za splněnou. 

Je to již pěkná řádka let, přesně ani nevím, určitě přes dvacet pět, osazenstvo sboru se 
trochu změnilo a někteří již nejsou mezi námi. Rád vzpomínám třeba na praktického pana 
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Váchu nebo pohodového pana Dvořáka, no a samozřejmě na pana varhaníka Tetoura, který 
odešel navzdory četnému přemlouvání. Jeho specifickou lehkost a bezstarostnost v hlase jsem 
často bral jako inspiraci.

Myslíš, že jsem měl trému. No tak ze začátku možná trochu ano, když na mne připadlo 
nějaké to sólíčko, ale spíš to byla taková obava z neznámého. Větší trému bych měl, kdybych 
měl hrát na nástroj. Zpívání, alespoň tedy na amatérské úrovni, je vlastně člověku buď dané, 
a někdo i může se do jisté míry zdokonalovat, a když dáno není, tak holt smůla a nikdo mu 
za to nemůže nějak zlořečit. 

Samozřejmě, že je třeba věnovat trochu času naučení se melodie, rytmu a nějakého kul-
tivovaného projevu, ale když se to člověk naučí a soustředí se, tak při sólovém zpěvu už se 
zpravidla splete jen málokdy, a když, tak se to většinou dá zakamuflovat. Sbor se sice může 
nějakým způsobem, jak se říká, rozjet, ale to, alespoň z pohledu posluchače, bývá vnímáno 
jako kolektivní vina. Ale hra na nástroj je prakticky z převážné části vlastní práce a sáhnout 
vedle se dá velice snadno. 

       
Co tvoje práce v hospici, baví tě? Jak se cítíš mezi námi hospicáky, jak by to řekl pan 

ředitel.  
V hospici pracuji již přes deset let. Dělám zahradníka, údržbáře a ošetřovatele exotických 

živočichů, tedy zejména ptáků a ryb. 
Práce tu vůbec není smutná, jak by se mohlo zdát. A nemusí k tomu být ani rozvinutá dávka 

antipatie. Moudrost římského filozofa Horatia: „Užívej dne a zítřku věř co nejméně,“ by v tom-
to případě teoreticky mohla mít trochu nádech cynismu, avšak je pozoruhodné, jak to někteří 
lidé umějí a nemají problém s přijetím osudu, přičemž dokážou mít radost třeba i z naprosté 
banality, kterou pro ně někdo udělá. A opět lze v tomto případě poukázat na ty, kteří nevěří 
v život věčný a pro které je hospic, dle vlastních slov některých z nich, konečná stanice.

Myslím však, že to, že si situace existenci hospiců vůbec vyžaduje, je vlastně smutné. Mnozí 
byli svědky doslova hrůzných výjevů v léčebnách dlouhodobě nemocných. Jenže únik odtud 
do hospice je řešení následků, ne příčiny. V hospici, jakožto i v Domově Matky Vojtěchy, je 
o pacienty a klienty, dle slov jejich i jejich příbuzných, skvěle postaráno. Ale třeba v hospici 
je o ně z jeho podstaty takto postaráno několik týdnů, zřídka měsíců. A co ti, kteří do žádné 
tabulky nezapadnou a  jsou odsouzeni trávit léta v  LDNce nebo v  nějakém jiném zařízení 
nevalné úrovně?             

V mládí jsem samozřejmě měl spoustu snů a velkých plánů a představ o životě. Některé se 
uskutečnit podařilo, ale četné resty zůstaly. Mnoho lidí tvrdí, že by nechtěli vrátit čas, nebo, 
jak je dnes moderní, že ničeho nelitují. Já tedy i po odečtení takových těch typických hříchů, 
kdy jsem způsobil druhým nejrůznější nepříjemnosti a špatnosti, bych asi i tak věděl, co zlep-
šit a co napravit. A nemám na mysli ani tak to, co se nepovedlo, ale to, co jsem neudělal vůbec. 
Dnes už o něco lépe vím, které že věci jsou ty „velké“ a které ty menší, a více o tom přemýšlím 
v souvislosti, jestli nějak přispějí k mému lepšímu životu nebo k radosti druhým. 

Tak tedy sbírám svoje rozkutálené hřivny a nosím je alespoň do směnárny, k čemuž zajisté 
patří, že jsem Ti udělal radost přistoupením na tento rozhovor, a stále věřím, že to, kvůli čemu 
jsem vlastně tady, ještě přijde.

Připravila SM. Sebastiana



30

Pouť za hospice
Dne 27. 4. 2019 se uskutečnila na Svaté Hoře u Příbrami národní pouť za Boží pomoc, 

za ochranu a požehnání pro hospice (lůžkové i domácí). Z prachatického hospice byl také 
vypraven autobus. Program začal v příbramské bazilice modlitbou sv. růžence. Potom ná-
sledovala přednáška o hospicové péči. Nejdřív vystoupil PhDr. Rudolf Huneš – prezident 
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Vzpomenul, že před 25 lety vznikl v ČR 
první hospic sv. Anežky v Červeném Kostelci. Síť hospiců je v naší zemi prakticky pokryta 
(má 500 lůžek, dojezdová vzdálenost do 1 hodiny). Poslední hospic sv. Gabriela v Nejdku 
u Karlových Varů vznikl před rokem. Chybí jen hospic na Vysočině. Průměrný počet dní 
strávený v hospici je 30. Průměrný počet lůžek je třicet. Zmínil dále také péči o pozůstalé, 
kterou hospice poskytují (duchovní a psychologická pomoc, pravidelná setkávání pozůsta-
lých v hospici a korespondence s nimi). V případě klientů je úžasné, že pracovníci hospiců 
umí velmi tlumit bolesti. Je zde však ještě bolest duchovní. Jedná se o bolest svědomí, 
strach ze smrti, umírající ve středním věku si pokládají také otázky, jak si po jejich smrti 
povedou např. děti. V případě bolesti duchovní se snaží hospice pomáhat. Současné nej-
větší bolesti hospiců jsou postoj zdravotních pojišťoven a také to, že některé krajské úřady 
se chovají zvláštně. 

Potom MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, uvedla, že kdyby hos-
picové hnutí bylo lidské dílo, už tu dávno hospice nebyly. V parlamentu se již projednává 
další návrh na eutanázii. Je zde také mlžení, kdy se nepracuje s názvem eutanázie, ale mluví 
se (mlží se) o „konci cesty“. Pokud se tato věc uzákoní, ještě to neznamená, že to někdo 
musí využívat... Dále paní MUDr. Svatošová řekla, že hospice zápasí s penězi a nedostat-
kem personálu. Ale nejvíc ji trápí nedostatek věřícího personálu (člověk není jen tělo, ale 
i duše). Zdůraznila, že jsou hospice, kde se starají vzorně o tělo a duši a že věřící personál 
se dá vymodlit. Bůh nám dá, když mu budeme důvěřovat. Představila také patrona hospiců 
v ČR. Jedná se o italského lékaře sv. Josefa Moscatiho (svatořečen v r. 1987). Ten se staral 
o umírající a na léky jim dával peníze ze svého dědictví. Zemřel ve 47 letech vyčerpáním. 
Jeho ostatky jsou uloženy v kostele Gesú Nuovo v Neapoli. 

Modlitba k němu zní takto: Všemohou-
cí Bože, ty víš, co naše hospice potřebují. Na 
přímluvu Panny Marie a  sv. Josefa Mosca-
tiho, lékaře a  patrona hospiců, tě prosíme, 
abys jim dal vše potřebné ke službě. Zahrň 
hospice svým požehnáním, ať jsou pro umíra-
jící bezpečným přístavem, v němž se setkají 
s Láskou, a pro pečující jistou cestou k tobě. 
Odměň životem věčným i jejich dobrovolníky 
a dobrodince. Amen. 

Odpoledne se slavila mše svatá za po-
žehnání pro hospice, kterou koncelebroval 

Stalo se
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Mons. Zdeněk Wasserbauer, 
pomocný biskup pražský.  
V l. čtení ze 4. kapitoly Skutků 
apoštolů jsme slyšeli o uzdrave-
ní člověka chromého od naro-
zení (uzdravení zahýbalo celou 
církví). Otec biskup zmínil sou-
vislosti tohoto čtení s hospici:

Chromého člověka přinášeli 
každý den ke vchodu chrámu 
jeho příbuzní. I do hospicu při-
vážejí nemocné jejich příbuzní. Zaměstnanci pak pomáhají jak klientům, tak i příbuzným.

Chromý prosí apoštola Petra o peníze. Petr mu říká: „Zlato nemám, ale co mám, to ti 
dám. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď.“ V hospici taky nemáme zlato. Ale máme něco, 
čím můžeme nemocné obdarovat. Pokud jsme plni Ježíše, tak máme to nejdůležitější a nej-
potřebnější.

Po uzdravení chromého i přední Židé viděli odvahu apoštolů, s jakou uzdravovali ne-
mocné lidi. I vy, když jste začínali s budováním hospiců, jste měli velkou odvahu. Tu také 
dával Bůh, abyste se mohli pouštět do velkých věcí a abyste vytrvali. Židé apoštolům aspoň 
pohrozí a zpochybňují jejich činnost. To samé se stává zaměstnancům hospiců, že jejich 
práci někdo zpochybňuje. 

Na závěr otec biskup zdůraznil, aby se personál hospice nenechal od druhých lidí od-
radit.

pb

Poutě 2019 na volarsku (česko-německé):
15. 6. mlynařovice NEPOSKVR. SRDCE P. MARIE 14:00 h.

16. 6. Zbytiny SV. VÍTA 11:00 h.

21. 7. Křišťanov NEJSV. JMÉNA JEŽÍŠ 10:00 h.

21. 7. sv. magdaléna SV. M. MAGDALÉNY 11:00 h.

27. 7. Pěkná SV. ANNY 13:00 h.

28. 7. Želnava SV. JAKUBA ST. (česká) 11:00 h.

16. 8. české Žleby SV. ANNY 14:00 h.

18. 8. stožecká kaple NANEBEVZETÍ P. MARIE

Žehnání nové kříž. cesty 13:00 h.

Mše sv. u kaple 15:00 h.

24. 8. rosenauerova kaple  
(jelení vrchy) P. MARIE KRÁLOVNY 14:00 h.
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Varhaníci

sestra m. Benedikta Bartoňová 
z Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka

Jak ses dostala k varhaničení? 
Mám dojem, že je to už hodně dávno. Bylo mi 6 let, když do farnosti, kam jsme chodili 

na mši sv., přišel nový kněz, P. Ivo Vojtěch Kvapil, O.Cist., který se svým přístupem zcela 
odlišoval od všech předchozích kněží. Zcela naši rodinu „pohltil“. My děvčata jsme začala 
ministrovat a náš tatínek ho začal v neděli vozit po všech ostatních farnostech, které spra-
voval. Tak jsme se také dostali do farnosti Hoštice, kde nebyl žádný varhaník, a moji rodiče 
rozhodli, že se se starší sestrou budeme učit hrát na harmonium, které jsme dostali darem 
od jedné paní. Učili jsme se u jednoho staršího varhaníka, tehdy mi připadal starý, bylo mu 
něco přes 60 let. Nebyl to žádný virtuos, ale naučil nás hrát akordově a brzy jsme začaly 
hrát na varhany. Velmi jednoduchý přístup, ale dal nám základní pokyny, jak se varhaník 
při liturgii má chovat. Nezapomenu na jeho poučku: „Nezapomeň, že hraješ ke cti a slávě 
Boží a že za varhanami nesedíš proto, aby ses zviditelnila, ale jsi služebnice!“ Moje první 
hraní při mši sv. dopadlo katastrofálně. Nikdy na to nezapomenu. Bylo mi 8 let! Ač jsem vše 
doma poctivě nacvičila, hrála jsem píseň 707 – Ježíši, Králi – tréma za varhanami udělala 
své. První sloku jsem ukončila hned po prvních asi pěti taktech a už jsem byla ztracená. 
Chtěla jsem od varhan utéct, ale přísný tatínkův pohled mě tam přikoval. Musela jsem do-
hrát celou mši sv., naštěstí jsem tehdy nemusela ještě hrát ordinarium, ani žalm, takže jsem 
byla ztracená „jen“ v písni. Tu jsem nakonec dokázala zahrát bezchybně až 5. sloku. Styděla 
jsem se hrozně, brečela jsem a nechtěla jsem slézt z kůru. Řekla jsem, že už mě nikdo nikdy 
za varhany nedostane. Když jsem slezla celá rudá dolů, kněz místo toho, co by mě potěšil, 
řekl: „No, tys to zprndala, ale Pán Bůh to bere! On ví, že jsme lidé nedokonalí, příště to bude 
lepší!“ Samozřejmě, že jsem tu neděli byla rozhodnutá, že žádné příště už nebude. No vidíš, 
a už je to víc než 40 let, co usedám za varhany v různých kostelích a kaplích. Od své první 
hry na varhany už jsem hrála na mnoha místech, takže to už ani nespočítám.

Jak často a kde hraješ?
Před příchodem do kláštera jsem hrála téměř pravidelně každou neděli v některé z far-

ností v okolí mého rodiště. Od roku 1992, kdy jsem vstoupila do kláštera, jsem začala hrát 
pravidelně i ve všední dny v klášterních kaplích, později také na nové varhany v našem kos-
tele sv. Bartoloměje v Praze. Nyní hraju každý den v naší malé kapli na Lomečku, jinak pra-
videlně každou neděli v kostele, zároveň při svatbách a pohřbech, a to nejen na Lomečku. 
Občas někde zaskakuju, takže díky varhanám jsem se dostala i do některých kostelů, kam 
bych se jinak nepodívala. Vnímám, jaký je nedostatek sloužících varhaníků. Lidí, kteří umí 
hrát na varhany, je čím dál víc, ale mnohdy jsou to lidé, kteří se nechtějí zavázat ke službě.

Máš nějaký vzor, inspiraci, pro své hraní?
Nepovažuji se za žádného umělce, jsem stále amatér, který chce a smí přispět k oslavě 
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Pána při liturgii. Vnímám to jako velkou a sku-
tečně od Pána danou milost, že smím při bo-
hoslužbách hrát, i když jsem ráda, když někdy 
si můžu mši sv. „vychutnat“ jako „obyčejný ka-
tolík“. Mým vzorem byl v mládí můj pan učitel, 
který opravdu sloužil a přitom nebyl také žádný 
virtuos. Dnes mám vzorem každého varhaníka, 
který hraje pro Pána. Chceš-li, abych někoho 
jmenovala, tak třeba pan Petr Mašlaň z Prahy, 
který, když hraje někdy v našem kostele sv. Bar-
toloměje, tak se mě zmocňuje obrovská radost 
ze života s Pánem. Jeho hra pozvedá ze všednos-
ti a povzbuzuje!

Čím  je hraní pro Tebe přínosné,  čím pro-
blematické?

Jednoduše bych to asi nazvala tak, že hraní 
a  zpěv mě pozvedá blíž k  Pánu. Již od mlada 
jsem se naučila při hraní i  zpívat, takže vedu 
i zpěv. Mnozí lidé říkají, že jsou rádi, že se „mě 
mohou držet“ ve zpěvu. Problematičnost vní-
mám asi ve dvou věcech. Jednak se přestává 
zpívat, i v kostelích. Nemám nic proti Mešním 
zpěvům, ale mám dojem, že to chce, aby se s lid-
mi vždy zpívání nacvičilo, což, zvlášť třeba v naší farnosti na venkově, je trochu problém. 
Proto při mši sv. upřednostňuji zpěv z Kancionálu, kde ale chybí některé krásné starobylé 
mešní písně, které byly třeba ve starém kancionálu. Druhý problém je pro mě, jako varha-
níka, že musím být stále ve střehu a nemůžu se „nechat unést svými myšlenkami“. Ale to 
už vnímám, že to tak k životu varhaníka patří.

Mimořádný varhanní zážitek?
Těch by bylo asi hodně, zvlášť třeba ze hry při svatbách, kdy se střídají kněží, a tak je 

třeba se včas domluvit. Mnohdy se mi čelo orosí, když třeba kněz začne v jiné tónině, nebo 
není kovaný ve zpěvu, ale rád zpívá. Ukočírovat některé odpovědi je trochu v nadlidských 
silách. Také hra na pneumatické varhany ve venkovských kostelíkách je někdy horor. Když 
třeba některé tóny nevydají zvuk a jiné ho zase vydávají, když nemají… A pak lidé říkají: 
„No, ta Beny dneska zase hrozně hrála!“ Ale díky Bohu, na takové řeči jsem už imunní. 
Vděčím za to opět P. Ivovi, který sám uměl skvěle hrát a říkal mi: „Hraješ pro Pána a On 
vidí do Tvého srdce! A to je to hlavní!“ Navíc si říkám, když se něco nepovede: „Jsem jen 
amatér. No, a jestli se to někomu nelíbí, pojďte za varhany, ráda komukoliv uvolním místo.“ 
Zatím fakt fronty nestojí, ale třeba se po tomto rozhovoru vytvoří a to bych byla moc ráda! 
Protože sloužit lidem a chválit Pána varhaničením, i přes všechny těžkosti, je mou radostí 
a to bych přála zakusit všem, kteří umějí na tento nástroj hrát. 
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Čtení na pokračování

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

jak šel Ferda do školy
Nad touškovským kostelem sluníčko stále dříve 

zapadalo, rána bývala chladná skoro jako plzeňské na 
pověstném sedmém sklepním schodě a v kalendáři si 
předávali žezlo sv. Monika se svým nezbedným synem 
Augustinem. Jinými slovy – blížil se konec prázdnin. 
Opičák Ferda, který se nastěhoval na faru ze zoologické 
zahrady, táhl s panem farářem už nějaký ten rok a ne-
mohl si stěžovat. Společně se modlili, pracovali, hráli 
různé hry atd. Naučil se i mnoho zajímavých věcí, o ja-
kých se mu v ZOO ani nesnilo. Skákat z lustru na stůl a zpátky, neodbytným návštěvníkům 
fary na záda a všelicos jiného. Kromě toho si udělal o prázdninách také řidičák a dělal panu 
faráři osobního šoféra. Tomu se to velice líbilo, protože si mohl nyní během jízdy libovolně 
zchrupnout, což dělával dříve sice také, ale teď už nemusel každý druhý týden objednávat 
traktor nebo bagr, aby mu vytáhl Berušku z rybníka. Je fakt, že při závěrečných jízdách 
Ferda málem neobstál, jelikož zastavil přímo na značce Zákaz zastavení před prodejnou 
Ovoce – zelenina, kam si odskočil pro pár banánů. Nakonec ho ale nechal zkušební komisař 
přece jen projít, protože mu dal Ferda kousnout.

„Pane faráři,“ pravil Ferda, když vylezl ráno ze šuplíku u psacího stolu, ve kterém noco-
val, „po neděli půjdu školy.“

„Proč bys chodil do školy? Radši vem džbánek a dojdi do bistra pro pivo!“ řekla na to paní 
Turhobrová, která po dvaceti letech práce v Plzeňském pivovaru jezdila nyní vypomáhat 
na faru do Touškova. Jenže Ferda se nedal. Začal skákat, vřískat a křičet: „Opičí práva“, 
takže panu faráři nezbylo nic jiného než mu vyhovět. Koupil mu tašku s odrazovými sklíč-
ky, penál, cvičky, kružítko a jiné věci, se kterými si děti při hodině hrají, o přestávce je po 
sobě házejí, a tak se ve škole připravují na život. Ve škole se Ferdovi zamlouvalo. Učení mu 
šlo celkem dobře a třídní učitelka ho dávala dokonce všem za vzor s poukazem na to, že 
je stejně inteligentní jako ona. Děti Ferdu přímo zbožňovaly a s mnohými se velmi brzy 
skamarádil. Některé mu však záviděly, že má ke svačině banány, zatímco ony jenom rohlíky, 
a chtěly si je s ním vyměnit. Ferdova animální přirozenost se tomu sice vzpírala, ale pak 
se rozpomněl, jak ho pan farář učil, že má být milosrdný, a dětem vyhověl. Vyměňoval je 
s nimi v kursu jeden banán za čtyři rohlíky s máslem a šunkou.

Zatímco ostatní děti si po skončení vyučování chodily vyzvednout mladší sourozence 
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z mateřské školy a rodiče z bistra, Ferda šel rovnou domů, aby mohl po napsání domácích 
úkolů na farní zahradě okopávat banánovník. Tak utíkal den po dni, týden po týdnu, po-
malu přišel Advent, Vánoce a bylo tady pololetí. To se ví, že na vysvědčení dostal jedničku, 
z čehož měl obrovskou radost, a hned se běžel panu faráři pochlubit. 

„No vidíš, Ferdo, jak ti to jde, když chceš,“ pochválil ho pan farář. „Není to špatné vy-
svědčení, ale doufám, že příště bude lepší.“ Abys ale neřek’, večer to oslavíme. Pozveme 
pár hodných dětí ze spořádaných rodin a polepšovny, aby bylo veselo, co vy na to, paní 
Turhobrová?“ 

„Taky si myslím,“ řekla obětavá hospodyně, když zrovna házela do kamen kbelík uhlí 
a přilévala dva litry petroleje, aby bylo trochu tepleji, neboť teploměr ukazoval jen dvaatři-
cet stupňů. „Beztak už jsme dlouho neměli na faře žádný ejchuchu, to v pivovaře byla jiná 
bžunda. Mohla bych udělat Farní koktejl jako loni o Silvestru. Dětem koupíme dva litry 
mlíka a hlávku křimickýho zelí, aby byly zdravý, Ferdovi pár banánů, strčím do toho tři 
vejce a prášek do pečiva nebo na praní, podle toho, jakej najdu, pak to vrazím do mixéru, 
vy se pomodlíte, abysme to přežili, a když to dobře dopadne, ani nás nepovezou na ARO 
jako minule.“ 

„To už nechám na vás a Pánu Bohu,“ řekl pan farář a přisedl ke kamnům, do kterých 
přihodil čtyři polena, aby nenastydl.

Večer na oslavu Ferdovy jedničky na vysvědčení se mimořádně vydařil. Paní Turhobrová 
udělala vynikající Farní koktejl, po kterém se dětem sice trochu motaly hlavičky, protože do 
něj omylem přidala i pár Gambáčů, jak byla zvyklá z pivovaru, ale všechno dobře dopadlo. 
V osm hodin totiž explodovala kamna a spokojené začouzené děti pak rodičům radostně 
referovaly, jaký krásný večer na faře prožily, než odlétly oknem domů.

Takto završil Ferda svůj první školní půlrok. I ve druhém pololetí chodil do školy rád 
a velmi dobře se učil. Na konci celého školního roku měl po zásluze na vysvědčení samé 
jedničky, jen jednu dvojku z chování za to, že skákal při vyučování paní učitelce na záda 
a do řeči. Za odměnu ho tentokrát vzal pan farář spolu s ostatními dětmi do Ferdovy rodné 
plzeňské zoologické zahrady. I tam se všem líbilo a vše probíhalo hladce, až na to, že ma-
lému Jarouškovi z první třídy spadl tenisák do lví klece. Když si pro něj vlezl, pán domu si 
s ním začal hrát na honěnou a přece jen měl navrch. 

Naštěstí to dobře dopadlo, a to díky Ferdovi. Jelikož byl lvův starý kamarád, domluvil 
mu, aby Jarouška pustil a počkal, až bude větší.

 
o Heřmanovi
Žil, byl v jedné malé posázavské vísce jeden roztomilý kněz. Od Pána Boha dostal kro-

mě víry tři velké dary: lásku k dětem, smysl pro humor a klobouk. Jeho jméno, Heřman 
Keymar, bylo známo nejen široko a daleko, ale také vysoko. Každou neděli měl v kostele 
duchaplné a poutavé kázání, které lidé velmi rádi poslouchali a někteří dokonce i zapisovali.

A jednou takhle o půlnoci, asi tak před třiceti nebo padesáti léty, měl Heřman podivu-
hodný sen. Zjevil se mu sám Anděl Páně. Byl oblečený v krásné sněhobílé říze, na hlavě měl 
zlatou čelenku a na nohou vietnamky.

„Heřmane, synu Keymarův,“ povídá mu, „zítra ráno vezmi děti, co chodějí na nábožen-
ství, a uteč s nima do Egypta!“
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„Proč ne,“ na to Heřman, „ale není to do Egypta trochu z ruky? Nestačilo by třeba do 
Senohrab?“

„Ne,“ trval na svém posel Boží, „do Egypta putoval Abrahám, Mojžíš i Josef a ty tam 
musíš taky, chlapče. Taková je vůle Nejvyššího.“

Heřman chtěl sice namítnout, že ti to tam měli trochu blíž, ale jelikož měl úctu k hie-
rarchii, neříkal nic a šel balit kufry. Druhý den, když přišel do školy, oznámil dětem, že se 
při náboženství půjde na výlet. Děti se radovaly, skákaly a křičely: „Ať žije pan farář!“, až je 
soudružka ředitelka, která náhodou poslouchala za dveřmi, musela napomenout.

Byl to fantastický výlet. Děti nasadily ostré tempo, Heřman klobouk a cesta ubíhala raz 
dva. Jak se blížila státní hranice, začal se však Heřman poněkud potit, třebaže do Egypta 
bylo ještě dost daleko. Všechno ale dobře dopadlo. Když uviděli celníci osmdesát pocho-
dujících dětí, mysleli si, že je to brigáda mládeže na stavbu nilské přehrady, a při přechodu 
hranice jim ještě salutovali. Pouze nejstarší pionýr s kloboukem na hlavě se jim trochu 
nezdál. Když mu ho ale sundali a uvázali místo něj kolem krku červený šátek, pustili ho 
nakonec přes čáru také.

V Egyptě se dětem moc líbilo. Lezly po pyramidách, hrály si v Nilu s krokodýly a vůbec 
se jim nechtělo domů. I Heřman byl rád, že jim může vyprávět o Bohu, co chce, a nikdo mu 
do toho nekecá. Jen to strašné vedro mu nedělalo dobře. Proto každé poledne, kdy vylezla 
teplota na padesát stupňů, sundal palčáky, a když se nikdo nedíval, rozepnul i dva knoflíčky 
na klerice. Není divu, že se pak těšil na noc, jak si po takovém dni odpočine.

A právě jedné krásné egyptské noci, sotvaže zavřel oči a usnul, měl opět zvláštní sen.
„Heřmane, Heřmane,“ promlouval k němu znovu Anděl Páně.
„Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá,“ ohlásil se Heřman, „co je zase?“
„Nebezpečí pro děti částečně pominulo,“ pokračoval jasný hlas cherubínův, „vrať se 

s nimi zpátky domů!“
„No jo, ale co když mě tam zavřou nebo mi seberou státní souhlas?“ obával se Heřman.
„Jak to víš?“ divil se anděl, „to jsem ti měl sdělit až příště. Teď se ale musíš s dětma 

rychle vrátit a o nic jiného se nestarej. Je to jasné?“
„Jasná zpráva,“ řekl Heřman a šel dětem oznámit, že se blíží faraon s vojskem, aby se 

spakovaly.
A jak to nakonec všechno skončilo? Inu dobře, jako v pohádce. Všichni se vrátili šťastně 

domů a ve škole uspořádali o svém výletu do Egypta besedu s názvem „Jak jsme stavěli 
přehradu na Nilu“. Od té doby protekl Nilem i Sázavou nejeden hektolitr. Ale Heřman se 
vůbec nezměnil. Každého roku začátkem září nasadí klobouk, vydá se do ondřejovské školy, 
a když oznámí dětem, že s nimi bude chodit při náboženství na výlety, přihlásí se mu i ta-
kové, kterým rodiče doma vykládají, že pochází z opice, a mají na první stránce rodinného 
alba fotografii King Konga.

P.S.: Dne 9. března 2003 se Heřman vypravil na svůj poslední výlet, vlastně návrat 
Domů. Chudák Anděl Páně, zase s ním měl plno práce. Spolu se všemi svými nebeskými 
kolegy musel dlouho přepočítávat hromadu přinesených hřiven, které Heřman rozmnožil 
ze tří původních – lásky k dětem, smyslu pro humor a klobouku.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007
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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.

Stojí za přečtení

Graziano Marianelli
mistr kung-fu na lopatkách

Je to autobiografické vyznání bývalého mi-
stra kung-fu. Graziano se tomuto bojovému 
umění věnoval, snažil se v něm zdokonalovat, 
byl jedním z  instruktorů na škole kung-fu. 
Tato škola byla uzavřenou komunitou se sek-
tářskými rysy. Její mistr se vyznal v manipu-
lování s lidmi. Sám autor se stal cílem jeho ne-
žádoucí pozornosti. Chtěl spáchat sebevraždu. 
Jak se potom vyjádřil, právě zde na něj čekal 
Bůh. Zcela přehodnotil svůj život.

Na autorově příkladu vidíme, že obrácení 
není jednorázovou záležitostí, ale procesem, 
kdy je nutno postupně se zříkat hříchu. V Gra-
zianově případě šlo hlavně o  pýchu a  sebe-
střednost, které si vypěstoval v době, kdy byl 
mistrem kung-fu. Zabýval se jím i nějaký čas 
po svém obrácení. Když se nad tím zamyslel, 
poznal, jak jeho život byl prosáknut násilím. 
Násilí viděl i v očích svých žáků. Za elegant-
ními pohyby se skrývala strašná destruktivní 
síla. Bojová umění vedou k přeceňování sebe 
sama. Bližní je pak vnímán jako protivník, kte-
rého lze přemoci. Bojová umění nejsou nevinná cvičení nebo sporty. Právě jejich mistři 
s hrdostí říkají, že jde o víc než o sport. Bojová umění jsou prosáklá východními filosofiemi 
na hony vzdálenými od křesťanství. Jsou otevřená praktikám New Age.

V závěru autor potvrzuje důležitou skutečnost: být přemožen Bohem znamená největší 
vítězství v životě.

Romana Bilderová
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do strašína
Krásný dubnový den 19. 4. 2019 mě vylákal do přírody. Rozhodla jsem navštívit bývalý 

lovecký zámeček rodu Lambergů v Zaluží nedaleko města Sušice. Stromy byly, dá se říci, 
v plném květu, kolem dokola, kam jen oko pohlédlo, se vše zelenalo. I zámeček vypadal 
pěkně, je udržovaný, kolem něj kvetl zlatý déšt. Stojí o samotě nedaleko lesa. Navštívila 
jsem také památník tragicky zemřelého mladého knížete Lamberga. Odtud mé kroky vedly 
na poutní místo pod šumavskými horami do Strašína.

Pod horou Žďánovem v Pošumaví se nachází Strašín s poutním a zároveň farním koste-
lem Narození Panny Marie. Již z dálky je vidět jeho červená fasáda. Okolí Strašína je krajem 
s velmi starou minulostí. Přírodní podmínky pro život zde nebyly nikdy příliš ideální, dá se 
říci, že jsou drsné, tak jak to v kraji šumavském bývalo. Co sem lidi přitahovalo od dávných 
dob, bylo zlato v náplavech Otavy a jejích přítoků. Ve středověku krajinu kolonizovali, jako 
první kláštery. V roce 1179 byl vysvěcen kostel Panny Marie a sv. Petra a Pavla v nedale-
kých Albrechticích. Postupně se také v této oblasti začaly výrazně prosazovat šlechtické 
rody, které tu začaly zakládat svá panství. Do tohoto období spadá i vznik areálu dnešního 
strašínského kostela. S jistotou nelze říci, jakého původu vlastně kostel byl. Pravděpodob-
ně to byla románsko-gotická stavba s třípatrovou věží, pravoúhlým presbytářem a snad 
s trámovým stropem nad lodí. Presbytář mohl mít křížovou klenbu. Podle objevení zazdě-
ných románských oken v západní věži lze stavbu dát přibližně před polovinu 13. století. 
První písemná zpráva o kostelu i obci je zaznamenána na listině z 25. března 1254 o slibu 
Mikuláše, plebána ve Strašíně a bratra řádu johanitů, že nebude nic odcizeno z majetku 
svěřeného kostela. Výšinná poloha uzavřeného areálu kostela byla výhodná. K areálu vedla 
jediná přístupová cesta. 

V dávných dobách tu byl zřejmě opevněný kostel se strážním významem. Podle toho 
lze usuzovat i místní jméno Strašín, Strašeň, spojeno se stráží. Podle památkáře Zdeňka 
Knoflíčka si strašínský areál udržel pevnostní charakter až do 16. století. Právo ke kostelu 
v  roce 1380 měli majitelé panství „Půtové ze skály“, páni na hradu Rabí. Půta Švihov-

ský z Rýzmberka, nejvyšší sudí Království českého. Byl to jeden 
z nejbohatších šlechticů té doby. Tento šlechtic byl přesvědčen 
o strategickém významu Strašína. Z tohoto důvodu dal koncem 
15. století opevnění zdokonalit. Hradby dal zpevnit čtyřmi osmi-
bokými baštami. Dochovaly se dvě, v barokní době proměněné 
na kapli sv. Barbory a kostnici.

K  založení strašínského kostela se vztahují lidové pověsti. 
Jedna z nich vypráví o zásahu samotné Panny Marie do výstavby 
kostela. Strašínští vybrali místo pro stavbu na nedalekém vršku 
Vůsí. Co však postavili, to bylo přemístěno na jiný vršek Hůrka. 
V údolí byla velká mlha, doprovázená větrem, po zahřmění lidé 
uviděli Matku Boží, jak sama kvádry přenáší. A tak nezbývalo nic 
jiného než stavět tam, kde si to Panna Maria přála. Mezi další 

Vypravili jsme se
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patří legenda o pokynu z nebes. Panna Maria se synáčkem 
v náručí se zjevila knězi, poustevníkovi na skále za dnešním 
kostelem. Na znamení pravdivosti svého zjevení vytlačila ve 
skále důlek, ze kterého začala prýštit voda. V důlku se dodnes 
voda drží. O průběhu slavných barokních poutí ve Strašíně je 
známo jen málo. Vítaným hostem tehdy byl vynikající a žá-
daný kazatel P. Ondřej de Waldt, farář z nedaleké Dobrše. 

Vyprávění o tomto poutním místě je mnoho. Já jsem čer-
pala poznatky z  knihy pana Vladimíra Horpeniaka, který 
o Strašíně docela podrobně napsal. Je škoda, že tato památka 

je na mnoha místech poničena. Dovnitř kostela jsem se nedostala. Byl zamčený. Navštívila 
jsem jen otevřenou kostnici s freskami na stěnách.

Ráda bych se ještě zmínila o tom, že do tohoto místa se váže vzpomínka na vzácného 
kněze P. Františka Daniele Mertha, básníka, politického vězně, který se narodil 18. října 
1915 v Jindřichově Hradci. V roce 1942 přijal kněžské svěcení. Již v roce 1948 byl zatčen 
přímo v katedrále v Českých Budějovicích a uvězněn. I po propuštění z vězení byl stále 
pod dozorem a nesměl vykonávat kněžskou službu. Krátce v roce 1968 působil v Českých 
Budějovicích. Poté byl za trest přeložen do farnosti strašínské. Osamělý na zdejší faře 
11. dubna 1995 zemřel. Na tohoto kněze se nezapomnělo. Jeho místo posledního odpo-
činku je krásně upravené a určitě sem zajde mnoho poutníků poklonit se, zavzpomínat 
a rozžehnout svíčku. Byl vzácným člověkem, knězem vnímajícím Boží krásu. 

Milli Hojdekrová
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Pozvánka


