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Matka Tereza:
„Nechováme se k chudým jako k popelnicím?“
Je nám líto vyhodit věc na smetiště,
tak ji raději darujeme Charitě.
Je nám líto věcí, více než ubohých lidí.
Stáváme se ochránci přírody a zapomínáme,
že i nenarozený člověk potřebuje ochranu.
++++++++++
Doznání: Jsem hříšným člověkem.
Vyznání: Jsem Božím dítětem.
++++++++++
„Duší veškerého apoštolátu
je vnitřní modlitba.“
„Duší vnitřní modlitby
musí být živý Pán Ježíš.“
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yla to vcelku nezajímavá
ulice v malém pohraničním městě. Oprýskané baráky, lidí pomálu. Byl jsem tu mnohokrát, ale teď
jsem ji vnímal trochu jinak. Od
kamaráda, místního patriota, jsem získal poznámky
k jednotlivým domům. V tom krajním se narodila
operní pěvkyně světového formátu. Navíc se narodila jako kluk, dokonce sloužila v německé armádě
a až pak se z ní stala žena. Jen o kousek dál, v tom
notně sešlém domě se zas narodil člověk, který se stal
světově uznávanou kapacitou ve zkoumání rašelinišť.
A tak bych mohl jít dům od domu, ulici od ulice. Jestliže dříve jsem jednotlivé domy nijak nevnímal, teď
jsem jim věnoval patřičnou pozornost. V několika
jsem se byl i podívat.
O pár dní později jsem seděl na lavičce zcela jiného města a pozoroval lidi procházející kolem. Turisty
i domorodce, úředníky, důchodce i děti. A tu jsem ho
spatřil. S hůlkou, shrbený se šoural kolem. Starý baloňák a ještě starší baret a sešlapané polobotky. Nic,
co by vás nějak zvlášť zaujalo. Ale já jsem věděl, že
to není obyčejný důchodce, který celý život dřel ve
fabrice a teď se snaží vyžít z mizerného důchodu. Pod
tím starým baloňákem, v sešlém těle bilo srdce pilota
RAF, který pomáhal vyhrát bitvu o Británii. Měl na
kontě několik sestřelů a kdysi na uniformě nosíval tři
tucty vyznamenání z pěti různých zemí. Ta rodná jej
odměnila devíti lety v uranových dolech.
Když se mi ztratil z dohledu, vyhledával jsem pohledem ty nejobyčejnější z obyčejných a snažil jsem
se odhadnout jejich životní osudy, jejich menší či větší hrdinství a zásluhy, znalosti a dovednosti. Každý
dům, každý člověk, ba i strom či kousek země má svůj
příběh. A přestože o tom často nemáme sebemenšího
tušení, mnohé ty příběhy se prolínají s těmi našimi.
Bez nich bychom třeba nežili tam, kde právě žijeme,
neměli bychom to, co máme, neuměli bychom to, co
umíme. Naučme se tedy dívat pod tu obyčejnou šedou fasádu domů i lidí, a půjde-li, řekněme jim své
dík.
JP
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1. 9. 22. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. L. b.: bílá
7. 9. Sobota 22. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka. L. b.: červená; nebo Nezávazná sobotní památka Panny Marie. L. b.: bílá
8. 9. 23. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
9. 9. Pondělí 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka sv. Petra
Klavera, kněze. L. b.: bílá
10. 9. Úterý 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka bl. Karla
Spinoly, kněze a mučedníka. L. b.: červená
12. 9. Čtvrtek 23. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka Jména
Panny Marie. L. b.: bílá
13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
14. 9.	Svátek Povýšení sv. kříže. Mše: Gloria, preface vlastní, nebo 1. o utrpení
Páně. L. b.: červená,
15. 9. 24. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice. L. b.: červená
17. 9. Úterý 24. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků. L. b.: červená; nebo Nezávazná
památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
19. 9. Čtvrtek 24. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
20. 9. Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků. L. b.: červená
21. 9.	Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: červená
22. 9. 25. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. L, b.: bílá
26. 9. Čtvrtek 25. týdne v mezidobí. L. b.: zelená; nebo Nezávazná památka
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. L. b.: červená
27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze. L. b.: bílá
28. 9.	SLAVNOST sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
– doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní, L. b.: červená
29. 9. 26. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 2. týdne
30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. L. b.: bílá

Sv. Pio z Pietrelciny
Narodil se 25. 5. 1887 v obci Pietrelcina u Beneventu v jižní Itálii, do rodiny
chudého rolníka Grazia Forgione a Marie Josefy de Nunzio. Při křtu dostal
jméno František. Od dětství vynikal tichostí, poslušností a zbožností. Je udáváno, že po zasvěceném životě zatoužil již v pěti letech. Již ve třinácti letech
mu prý Bůh ukázal všechny duše, které k němu jednou přijdou, a během života
se pak za ně cítil odpovědný. V 15 letech o svátku Zjevení Páně r. 1903 vstoupil do noviciátu
františkánského řádu kapucínů v Morconě, ležící mezi Beneventem a Campobassem. Za 16
dnů přijal s kapucínským hábitem nové jméno Pio. Po roce složil sliby dočasné a 27. 1. 1907
věčné. Po nich začal studium teologie a v prosinci 1908 obdržel v Beneventu subjáhenské
svěcení. Kněžské svěcení zde přijal 10. 8. 1910 od arcibiskupa Pavla Schinosiho. Brzy poté
začal vnímat bolesti v rukou a nohou a snad již 11. 9. 1911 přijal neviditelná stigmata. V
říjnu prošel ve Venafro různými lékařskými testy. Přiznal i prožívání dalšího Kristova utrpení a pak došlo k určité pauze. Někde jsou uváděna neviditelná stigmata od 20. 9. 1915.
Od prvních let života v klášteře Piovo zdraví vykazovalo jisté nedostatky a výkyvy. Pio
se velmi často polovinu noci promodlil a odříkavým životem nabýval vnitřní síly. Měl na
paměti Ježíšova slova: „Kdo chce být můj učedník, ať na sebe denně bere svůj kříž.“ Pio jím
chtěl být tolik, že si dobrovolně nakládal i břemena dalších lidí.
V roce 1917 vykonával asi tři měsíce vojenskou službu a po opakovaném onemocnění
plic na začátku roku 1918 byl poslán zpět do San Giovanni Rotondo, kde setrval do konce
života.
Viditelná stigmata P. Pio obdržel 20. září 1918. Zpráva se pro veřejnost udržela v tajnosti
do června 1919. Tehdy se také z poslušnosti nechal poprvé se stigmaty fotografovat.
V letech 1922-23 mělo jít o církevní zkoumání skutečnosti stigmat, a protože se nepovažovalo za jisté, že jde o nadpřirozený jev, dostal P. Pio zákaz sloužit veřejně mši sv.
a odpovídat na dopisy. V r. 1931 zákaz další kněžské služby. Po dvou letech došlo k povolení
veřejně sloužených mší sv. a od dalšího roku dostal pověření ke zpovídání. V té službě zůstal
aktivní až do konce života.
K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali ke
zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti. Předpověděl mnoho událostí, které se splnily. Mezi nimi i knězi Karlu Wojtylovi, že se stane papežem a bude na něj spáchán atentát.
Známým velkým dílem otce Pia je „Dům úlevy v utrpení“ (Casa Sollievo della Sofferenza). K jeho budování se rozhodl pro množství tragédií postihujících chudé a zakládací
listina Domu úlevy byla podepsána v lednu 1940 (práce na něm začaly r. 1947). Nesouhlasil
s názvem „nemocnice“, protože to jsou místa utrpení, ale jak říkal, postaven má být dům
úlevy pro trpící. Neboť víra a lékařská praxe představují zdvojenou terapii, která léčí celou
osobu. A P. Pio připomínal také spolupráci na Kristově vykupitelském díle prostřednictvím
lidské bolesti a utrpení. Dům úlevy byl požehnán 3. 5. 1956 papežem Piem XII.
K dílu P. Pia patří také modlitební skupiny a Sekulární institut Servi della Sofferenza
(Služebníci utrpení).
Zemřel v roce 1968 v 81 letech a v den jeho smrti zmizela z jeho těla i stigmata.
Na pohřeb přišlo sto tisíc lidí. Projednávání kauzy jeho blahořečení začalo 4. 11. 1969.
Papežem Janem Pavlem II. byl blahořečen 2. 5. 1999 a kanonizován 16. 6. 2002.
Podle webu catholica.cz P. Karel Falář
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Slovo vikáře
Ohlédnutí za poutí k JNN
a pozvání na pouť národní
Během roku se v kostelech celého světa konají poutní mše svaté, které se někdy nazývají titulárními slavnostmi těchto chrámů. Při nich se oslavuje světec, kterému je kostel zasvěcený.
Někdy je kostel zasvěcený také události ze života Pána Ježíše,
Panny Marie nebo některého ze svatých. Nejinak je tomu i v našich končinách, a tak se vydáváme na blízká či vzdálenější místa,
abychom se tam setkali s naším Pánem a s jeho věrnými svatými
učedníky, které církev prohlásila za hodné následování.
V našem vikariátu máme několik míst, která bychom mohli nazvat
poutními. Určitě mezi nimi vyniká náš prachatický kostel zasvěcený sv. Jakubu Staršímu.
Hlavní pouť zde však neslavíme na svátek jeho patrona, ale putujeme sem, abychom oslavili
sv. Jana Nepomuka Neumanna, který zde byl pokřtěn a který svůj kněžský život prožil jako
misionář a později jako biskup v USA. To jsou skutečnosti, které jsou všem prachatickým
velmi dobře známé, ale protože náš časopis čtou i čtenáři ze vzdálenějších míst, považuji
za užitečné to nově připomenout.
Letos k nám na naši pouť připutoval velmi významný host. Byl jím apoštolský nuncius
arcibiskup Charles Daniel Balvo pocházející ze Spojených států amerických. Podrobnosti
o této osobnosti jsem uvedl v několika článcích v minulém ročníku našeho časopisu. Poutní
mši svatou s panem nunciem sloužili oba naši biskupové a řada kněží z naší diecéze i odjinud. Bylo mezi nimi také několik koncelebrantů z Německa.
Pan nuncius všechny přítomné oslovil skvělou češtinou, ve které sloužil mši svatou
a pronesl v ní rovněž kázání. Připomněl nám v něm význam našeho společného světce.
V homilii pan nuncius mimo jiné řekl:
„Svatý Jan se se svým Vykupitelem sjednotil jak v životě, tak i ve smrti. Když vykonával
svou službu jako biskup Filadelfie, měl dostatek příležitostí uvádět do praxe Ježíšova slova,
uvedená v dnešním úryvku evangelia: „Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kdo vás
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nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vás pronásledují“. V amerických dějinách v tom období převládaly mezi některými lidmi velmi silné proti imigrantské a protikatolické nálady a on tak musel čelit jejich nepřátelství. Nebyla to lehká doba
a v určitých okamžicích se potýkal s pochybnostmi o svých schopnostech i s myšlenkami
na rezignaci jako biskup. On sám k tomu říká: „Vzal jsem na sebe toto břemeno poslušnosti
a pracoval jsem ze všech svých sil, abych dostál povinnostem své služby, a doufám, že s Boží
pomocí to nezůstane bez ovoce.“
Jeho služba, navzdory všem pochybnostem, přinesla
plody. Stal se prvním biskupem ve Spojených státech, který uspořádal diecézní a farní školní systém. Skutečnost,
že mluvil několika jazyky, ho sbližovala s komunitami přistěhovalců a stala se účinným nástrojem v díle evangelizace. Pozval několik řeholních institutů, aby otevřely své
domy v jeho diecézi a staraly se o poskytování sociálních
služeb potřebným mezi věřícími a zajišťovaly katechetické
poučení. Z celého srdce se staral o stádo svěřené do jeho
péče a strávil všechny své síly, vlastně celý svůj život, ve
věrnosti Pánu Ježíši.
Každý z nás je ve svém vlastním povolání pozván učinit něco podobného: milovat Ježíše
a sám se mu odevzdávat tak, aby církev, Boží lid, mohla pokračovat v poslání, které on započal: přinášet radostnou zprávu chudým, obvazovat ty, jimž puká srdce, oznamovat zajatým
propuštění a svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.“
Pan nuncius vystupoval velmi mile a přátelsky a ve všech, kdo se s ním mohli setkat,
zanechal ten nejlepší dojem pokorného a věrného služebníka Ježíše Krista a skvělého vyslance papeže Františka v naší zemi. Velmi nás potěšilo, že se zúčastnil také části odpoledního programu v hospicové zahradě a navštívil rodný dům sv. Jana, hospic i dům Matky
Vojtěchy, kde se setkal s několika nemocnými.
V kostele sv. Jakuba máme nainstalovanou výstavu fotografií z této naší pouti. Jejich
autorem je pan Roman Albrecht zakladatel spolku Člověk a víra.
Dovolil bych si přidat ještě pozvánku na farní a vikariátní pouť do Říma v rámci Národní
pouti u příležitosti třicátého výročí svatořečení Anežky České. Podrobnosti k pouti naleznete na plakátech v kostelech a také na stránkách tohoto čísla našeho časopisu.
Všem nám přeji požehnané putování na poutní místa i dobrou pouť celým životem
a nakonec šťastné setkání v cíli všech poutníků, jímž je Nebeské království.
P. Petr
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Svátost smíření
7. přikázání: Nepokradeš
Toto přikázání jako by ani nepotřebovalo komentář – zdá se tak jasné! Přesto nám možná zabere nejvíc místa. Jeho záběr je široký: od krádeže věcí, přes majetkové podvody,
nedodržování smluv, zneužívání nevědomosti nebo nouze druhých, až k majetkové diskriminaci celých národů a sociálních skupin a odmítání pomoci potřebným. A nejde jen o to,
ale o postoj člověka k pozemským hodnotám vůbec.
Studium starozákonních textů odhaluje, že tento příkaz původně chránil hlavně osoby
a jejich svobodu: „Kdo někoho unese, ať už ho prodá (za otroka) nebo bude u něho nalezen, bude
usmrcen.“ (Ex 21,16). Podobně i v pozdějším znění: „Bude-li přistižen člověk, který unesl někoho ze svých bratrů Izraelitů, zacházel s ním jako s otrokem a prodal ho, takový únosce zemře;
tak odstraníš zlo ze svého středu.“ (Dt 24,7). Měl chránit svobodu Izraelitů před ziskuchtivým
chováním jejich druhů. Považoval útok na svobodu jedince za útok na národní společenství
a podle toho jej stíhal.
Moderní Katechismus katolické církve (KKC) to také zmiňuje: „Sedmé přikázání zakazuje
skutky nebo akce, které z jakéhokoliv důvodu, sobeckého nebo ideologického, obchodního nebo
totalitního, vedou k zotročení lidských bytostí, k zneuznávání jejich osobní důstojnosti, k jejich
kupování, prodávání a vyměňování, jako by to bylo zboží. Udělat z lidí násilím užitkovou hodnotu nebo výdělečný zdroj je hřích proti jejich důstojnosti a jejich základním právům. Svatý Pavel
přikázal křesťanskému pánu, aby přijal svého křesťanského otroka ,ne už jako otroka, ale … jako
drahého bratra …‘ (Flm 16).“
Postupem času byl obsah tohoto přikázání rozšířen na každé nespravedlivé omezení
svobody, krádež, loupení a poškozování cizího majetku. V Novém zákoně – zejména v Horském kázání – se často probírá obojí: ochrana osobní svobody člověka i správné hodnocení
majetku: „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají
a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou
prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6,19-21).
Jde-li o království Boží, ustupují pro Ježíšova učedníka pozemské hodnoty, které by
mu konkurovaly, do pozadí: „Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do
čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Nejprve tedy hledejte Boží
království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ (Mt 6,25.33).
V podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-15) dá hospodář denár jako mzdu nejen
těm, kteří pro něj pracovali od rána, ale i těm, kteří přišli až na poslední hodinu. Před Bohem neplatí zásluha výkonnosti. Boží odměna je vždycky dar. Toto podobenství však také
naznačuje způsob, jak je Bůh svobodný: „Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci?“ Svoboda
dává možnost dělat víc dobrého, než co vyžaduje spravedlnost. I nám napovídá, jak máme
nakládat s majetkem. Majetek umožňuje člověku uspokojovat své osobní potřeby a přání,
ale nadto mu dává i možnost sloužit velkodušně bližním.
KKC pokračuje: „Sedmé přikázání … přikazuje spravedlnost a lásku ve správě pozemských
statků a plodů lidské práce. S ohledem na obecné blaho požaduje, aby se respektovalo všeobecné
určení statků a právo na soukromé vlastnictví. Křesťanský život se snaží zaměřovat statky tohoto
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světa k Bohu a k bratrské lásce. Na počátku Bůh
svěřil zemi a její zdroje společné správě lidstva,
aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a těšilo se
z jejích plodů. Dobra stvoření jsou určena všemu
lidskému pokolení. Nicméně země je rozdělena
mezi lidi, aby byla zaručena bezpečnost jejich života, který je vystaven strádání a ohrožován násilím. Nabývání majetku je oprávněné, aby se zajistila svoboda a důstojnost osob, aby každý mohl
uspokojit své základní potřeby a potřeby těch, za
které nese odpovědnost. Majetek má umožňovat,
aby se mezi lidmi projevila přirozená solidarita.
Právo na soukromé vlastnictví, získané prací
nebo přijaté od jiných jako dědictví nebo dar, neruší původní darování země celému lidstvu. Všeobecné určení pozemských statků zůstane prvotní,
i když rozvoj obecného blaha vyžaduje respektování soukromého vlastnictví, práva na ně a na
jeho užívání.
,Člověk, který užívá stvořených statků, se musí na věci právem držené dívat nejen jako na své,
ale též jako na společné, a to v tom smyslu, aby mohly být nejen k jeho vlastnímu prospěchu, ale
i k prospěchu druhých.‘ (2. vatikánský koncil, GS 69). Vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří,
správce Prozřetelnosti, který se má snažit, aby majetek přinášel užitek a aby se dělil o jeho plody
s druhými, na prvním místě s členy své rodiny.
Respektování lidské důstojnosti v hospodářských záležitostech vyžaduje praktické uplatňování
ctnosti mírnosti, aby se krotilo lpění na věcech tohoto světa, a ctnosti spravedlnosti, aby bylo
bližnímu podle práva dáváno to, co mu náleží; rovněž uskutečňování vzájemné lidské solidarity,
a to podle zlatého pravidla a velkomyslnosti Pána, který ,ačkoli bohatý, stal se pro nás chudým‘,
abychom ,zbohatli z jeho chudoby‘ (2 Kor 8,9).“
Jde tedy v zásadě o to, aby měl člověk správný vztah k majetku, a když získá majetek,
aby v něm nehledal své štěstí, ale právě i tehdy aby byl vnitřně svobodný.
Podněty k výchově svědomí:
Respektuji svobodu druhého – nebo si rád zavazuji druhé úslužností, dary, sliby?
Obstojí můj poměr k majetku před požadavky Nového zákona?
Není můj životní styl příliš nákladný? Nezvyšuji si životní úroveň na účet druhých?
Nespotřebuji všechno jen pro sebe? Dovedu být velkodušný?
Nepatřím k slušně vypadajícím rozkrádačům společného vlastnictví tím, že nevyužívám dobře pracovní dobu? Že se vydávám za nemocného, i když nejsem? Že si nechávám
při opravě auta uhradit i škodu, která nevznikla při nehodě, na kterou jsem pojištěn? Že
nevyplňuji poctivě daňové přiznání?
Vedu své děti k ochotě pomáhat těm, kdo potřebují pomoc, a cítit s nimi, nebo podporuji
rodinný egoismus? Nevyhovuji každému jejich přání, jen abych měl od nich „svatý pokoj“?
P. Pavel Liška
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Svědectví radosti
Oslava Božího Těla a Krve Páně
na poutním místě LOMEC, lidově Lomeček

Nejprve bych se ráda trochu zmínila o historii tohoto krásného, pověstmi opředeného
místa.
Lomeček se nachází uprostřed lesů šumavského podhůří, 4 km severně od Netolic a 5 km
od Vodňan. Obcí patří do Libějovic. Za zmínku stojí jedinečnost kostela nesoucího název
Panny Marie. Základní kámen byl položen 1. května 1692 za účasti mnoha poutníků. Posvětil jej vikář a prachatický děkan Václav Presl se čtyřmi dalšími kněžími. Začalo se stavbou na jaře v roce 1695. Stavba kostela byla dokončena 14. září 1704. Kostel byl vysvěcen
opět za velké účasti mnoha poutníků z širokého okolí. Celý obřad vedl v přítomnosti dalších
deseti kněží prachatický děkan a vikář Jan Schattauer.
O vybudování se zasloužil hrabě Karel Filip Buquoy, žil v letech 1636-1690. Ten získal
panství za zásluhy od císaře Ferdinanda II. Jeho vnuk, který se plavil po moři v silné bouři,
dal jakýsi příslib, že když ve zdraví přežije, dá na svém panství postavit svatyni. Při sobě měl
neustále sošku Panny Marie. Pevně věřil, že mu bude nápomocná v nesnázích. Tuto vzácnou sošku měl nejprve uloženu na svém sídle v Nových Hradech. Nejideálnějším místem
pro stavbu kaple a pro uložení této sošky se mu jevil Lomecký vrch. Nic však nestihl. Po několika měsících zemřel. Na smrtelné posteli si
dal zavolat své dva syny Emanuela a Alberta
a požádal je, aby dílo vykonali za něj.
Synové slib splnili a díky nim se velmi brzo
stal Lomec vyhledávaným poutním místem.
Přímo na Lomci bylo založeno kaplanské místo. V roce 1786 bylo povýšeno v místní lokalitě na farnost. Na této farnosti se později
usídlila kongregace „Šedých sester svatého
Františka.“ V prvopočátcích v Lomci sídlili poustevníci Ivanité. V poutním areálu se
nachází přestavěný lovecký zámeček. Stavba
kostela má základní půdorys se segmentovými výdutěmi do čtyř stran. Střecha je tvořena
prolamovanou bání s lucernou. Vnitřek stavby je zaklenut kopulí s mariánskými výjevy.
Uvnitř stavby se nachází nádherný baldachýnový oltář. Nad ním je zavěšen zasklený svatostánek, nesený čtyřmi sloupy.
Lomec či Lomeček je místo které zaujme
nejen krásnou stavbou, ale i okolím uprostřed
malebného lesního komplexu.
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Za pěkného slunného odpoledne 20. 6. t. r. jsme vyjeli na toto
krásné poutní místo, abychom byli
přítomni radostné události, Slavnosti Božího Těla a Krve Páně. Mše
svatá se konala pod širým modrým
nebem ve venkovním svatostánku.
Sluníčko hřálo, všude panovala dobrá nálada. Nepotkala jsem človíčka,
kterému by na tváři nezářil úsměv.
I mě se při pohledu na krásu prostředí zmocnil pocit radosti. Mši
celebroval spolu s ostatními kněžími P. Josef Prokeš. Procesím šlo
několik desítek věřících. Společná
modlitba u čtyř ozdobených oltářů,
hudba a malé děti s věnečky z květin na hlavách, nesoucí košíčky naplněné okvětními lístky
pivoněk, které sypaly na cestu, po níž kráčelo procesí, vše bylo nádherné. I já jsem se ve
vzpomínce vrátila do svých dětských let, kdy jsem s babičkou svátek oslavovala v kostele sv. Petra a Pavla ve Zdíkovci. Jako malá jsem měla
radost, že mohu cestu, po které jsme kráčeli, posypat
lístečky květin.
Boží Tělo je svátkem radosti kvůli daru Chleba,
kterým Kristus podmínil svůj příslib věčného života:
„Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.“ Chléb je
skutečně tělo Kristovo a znamená to jeho lidství, skrze
něž se posvěcuje srdce, lidi, společenství i celé národy.
Oslava Božího Těla je krásný tradiční svátek. I zde na
Lomečku je tomu tak. Tradiční svátek vnášel do srdcí
přítomných velkou radost. Společně jsme uctili eucharistického Spasitele. Požehnáni a s krásnými pocity
a zážitky jsme se vraceli domů.
Milli Hojdekrová
Májová pobožnost
V měsíci květnu se více modlíme k Panně
Marii. U nás ve Vimperku máme každou sobotu
odpoledne u nějaké kapličky setkání. Stejné to
bylo i ve Svaté Maří, kde se farníci a hosté modlili májovou pobožnost. Konala se 8. 5. 2019 nad
křížovou cestou na vrcholu v kapličce. Stojí tam
rozhledna a je odtud vidět Javorník a okolní kopečky. Všechno už kvetlo. 
Viki Předotová
11

Boží milosrdenství
(na základě exercicií u Kongregace sester Matky Božího milosrdenství v Praze)

Neúspěšný pokus o důvěru v ráji
a úspěšný v životě Noema
Gn 3,1-24; 6,5 – 8,22
Začněme zamyšlením nad tím, co znamená slovo důvěra. Uvedeme nejobyčejnější příklady: lze důvěřovat svému autu (že mne doveze, kam potřebuji), je možné se spolehnout
na svého psa (že nikoho nekousne). Důvěra znamená tedy očekávání určité činnost. Podívejme se nyní na otázku důvěry k druhému člověku. Např. jestli důvěřuji svému lékaři
– spolehnu se na jeho léčebný postup. A nakonec ta nejhlubší důvěra – k Bohu. Tato důvěra
samozřejmě předpokládá, že vím a věřím, že Bůh existuje, a zároveň si uvědomuji, že Bůh je nejvyšší dobro, že je láska. To je nesmírně důležité, protože tak jako důvěra určuje můj vztah
k jinému člověku, stejně a ještě více určuje vztah k Bohu, a to nejenom když Bůh činí to,
co já očekávám, ale i tehdy, když jeho jednání nerozumím. Opět příklad: někdy lékař, ke
kterému jdu, postupuje způsobem, který se mi zdá neočekávaný, dokonce nezvyklý, ale
protože k němu mám důvěru jakožto k dobrému lékaři, který umí léčit a má specifickou
lékařskou intuici, podstoupím jeho léčbu, podřídím se jeho pokynům a spolehnu se na
něj, nebojím se. Tedy důvěra se v životě pojí s pocitem vlastního bezpečí a projevuje se ve
vztahu člověka k Bohu.
Nyní se dostáváme k první části našeho tématu – prohraný pokus o důvěru v ráji. Všichni ten příběh známe. Jen několik souvislostí: takže máme dva lidi (Adam a Eva), bytosti
svobodné, nadané rozumem, kterým Bůh dal duši i tělo, bydlící v ráji a přátelsky se stýkající
se svým Stvořitelem. Pán Bůh pro ně nebyl někdo neznámý. Z biblického popisu vyplývá,
že s ním přebývali. Po hříchu se situace změnila: Pán Bůh je hledal (toužil po společenství
s člověkem), ale oni se před ním skryli. V životě prvních rodičů nastal rozhodující okamžik
pro celé lidstvo – setkání s hadem, se satanem. Takže člověk, dítě Boží, se setkal s kýmsi
zlým a velmi inteligentním. Probíhá známý rozhovor o stromu, z něhož Bůh zakázal jíst
ovoce. Člověk stál před otázkou: kdo má pravdu, Bůh, nebo satan? Co zvolit, důvěřovat Božímu slovu, nebo ne? Eva jasně řekla, že Pán Bůh jim zakázal požívat plody tohoto stromu,
jinak propadnou smrti. Satan to popřel: ne, nýbrž budete jako Bůh znát dobré i zlé. Podívejme
se, jak se v této lži odrazila satanova povaha. Přece chtěl být jako Bůh znající dobro a zlo,
to znamená rozhodovat o tom, jak se má žít a jednat, chtěl být nezávislý na Bohu. Týmž
duchem nezávislosti se snažil nakazit lidi. Víme, že Adam a Eva pokušení podlehli. Bohem
stvoření lidé zradili Boha, odepřeli mu důvěru. Toto je moment, na který musíme zvláště
soustředit pozornost. Za hříchem se skrývá především nedůvěra vůči Boží pravdě. Satan
Boha obvinil ze lži, z toho, že chce k sobě člověka nějak připoutat, že ho obelhává – a člověk
toto obvinění přijal. Myslíme si: ti první lidé byli zvláštní, v takové situaci poslechli satana
místo Boha. Avšak církevní otcové často nazývali hřích tajemstvím nepravosti. Kořen tajemství nepravosti vězí právě v nedůvěře vůči Bohu. Tedy kdyby první lidé Bohu důvěřovali, nedošlo by
12

ke hříchu. Přece důvěřovat Bohu by bylo
opodstatněné. Ani následující generace
nekráčely po správné cestě. Stala se
první bratrovražda. V Písmu svatém se
píše, že lidský rod se ubíral cestou zla,
jakoby cestou satana, a ne dobra. Sám
si stanovoval pravidla jednání a života.
Celá lidská rodina se zkazila, to znamená, neuznávala Boha a nedůvěřovala
mu, žila si po svém, jak se jí líbilo. Zde
přecházíme k druhé události dnešního
tématu – historii Noemova života.
Bible říká, že v té době jedině Noe byl Božím přítelem. Postava Noemova je pro nás v jistém smyslu srozumitelnější než stav prvních rodičů před hříchem. Noe byl obyčejný člověk,
který však žil v přátelství s Bohem, tedy měl k němu důvěru. Adam a Eva Bohu nedůvěřovali
a to byl začátek jejich porážky. Noe naproti tomu důvěřoval. Noe se od Boha dozvěděl, že má
přijít potopa, z níž se on zachrání. Na Boží pokyn začal plnit ten nejpodivnější úkol: stavět
na souši archu. Zdálo se, že je to naprosto pomatený projekt, ale Noe si uchoval důvěru
k Bohu, i když se jednalo o věci zdánlivě nemožné – a tento úkol splnil. Potom mu Bůh
jednoho dne nařídil, že má do archy uvést svoji rodinu a zvířata a Noe to opět udělal. Co si
o něm lidé tenkrát povídali? Dokážeme si představit, že ho měli za úplného blázna, avšak to
byl člověk, který navzdory všem důvěřoval především Bohu, a zdálo se, že i proti zdravému
rozumu. Nakonec se dostavila pohroma – potopa. A pak se jednou holubička nevrátila do
archy. Tehdy nastal ten nejdůležitější okamžik: Noe se svými příbuznými vystoupil z archy. Pán ocenil jeho důvěru i poslušnost a uzavřel s ním smlouvu. Tato smlouva má pro nás
mimořádný význam, protože byla uzavřena s celým lidstvem. Abrahámovu smlouvu uzavře Bůh
s vyvoleným národem. Zde však Hospodin slibuje, že jak dlouho potrvá svět, už to neudělá, aby
zahubil celé lidstvo. Toto prohlášení obsažené ve smlouvě je důsledkem Noemovy důvěry, jeho
neoblomného spolehnutí na Boha – dobrého Boha, Boha milosrdenství a veškeré útěchy.
Bohu je třeba důvěřovat „proti vší důvěře.“ Apoštol píše: contra spem spero – doufám
proti vší naději. I kdyby se zdálo, že naděje zaniká, já doufám dál, doufám, přestože vše hovoří
proti. Toto je právě postoj nejhlubší důvěry k Bohu: navzdory všemu, navzdory tomu, že
nechápeme, co to dělá se světem ani co to dělá s námi, když neslyší naše prosby, všechno
nás deptá, máme dojem, že náš hlas k němu neproniká, když dokonce společné modlitby
národa či církve z lidského hlediska končí porážkou. Tehdy si však vzpomeňme na Ježíše
Krista, Bohočlověka, jehož život byl také „porážkou“, protože neobrátil Židy, byl jimi ukřižován a zemřel. To se stává na světě i nám. Přesto víme, že jeho porážka byla ve skutečnosti
vítězstvím. Dříve prosil Boha, aby ho uchránil, ale Bůh to neudělal. Lidé na něj pokřikovali:
Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li ho rád (Mt 27,43). A ani na Kalvárii se tak nestalo. Kristus zvolal: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha (L 23,46). Tak vyjádřil svou
nekonečnou důvěru vůči Bohu.
Musíme si u milosrdného Boha vyprošovat dar neomezené důvěry k Otci, Synu i Duchu Svatému a také k té, která byla Ježíšovou Matkou.
pb
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Pozvánky
Oslavy 30 let
bez železné opony

Galerie

se budou konat na česko – německých hranicích v Novém Údolí ve dnech 7. – 8. 9. s bohatým programem, který najdete na:
www.noveudoli.eu.
Součástí má být sobotní pěší pouť od Mariánské kaple v Haidmühle, odkud účastníci vyjdou v 15:30h, ke Stadelbauerovu kříži v Novém
Údolí, kde pak u bývalého statku bude P. Karel
Falář sloužit mši sv. pod širým nebem s rodáky
a všemi dalšími příchozími.
Galerie sv. Jana N. Neumanna Prachatice - klášter sester boromejek,
Neumannova 142 vás zve v září na:
2. 9. 2019 v 17.30 Vernisáž fotografií Zdeňka Přibyla „Klášterní zahrada“
(k životnímu jubileu autora)
28. 9. 2019 od 8.30 do 19 h – jednodenní duchovní obnova pro manžele – podrobnosti
po přihlášení do 25. 9. na email: alena@boromejky.cz; nebo telefon: 723 842 422

Bible v mobilu, v tabletu či v počítači
Stáhnutím z www.YouVersion.com si lze nainstalovat do počítače, tabletu nebo do mobilu Písmo svaté, a to zcela zdarma. Každý den dostávám biblický verš na daný den pro
povzbuzení či zamyšlení. Zároveň si mohu stáhnout různé plány čtení na různorodá témata
(většinou na 4 až 7 dní). Např. víra, starosti, odpuštění, naděje, láska, skutky pokání, líp a lépe
– jak na to, najít cestu zpět k Bohu, strach a obavy, správné čekání a mnoho dalších. Každý den
se k danému tématu objeví citace z Bible a zamyšlení.
Výhodou je:
snadná instalace
na konci úspěšného dokončení cyklu dostávám virtuální odznak se skórem. Skóre mi
pomáhá budovat biblický návyk (mít každý den setkání v Božím slově)
 jednoduché sdílení v síti s přáteli pro vzájemné povzbuzení
 snadno dostupné čtení na cestách a při různém čekání
 na konci dne přichází upomínka, zda jsem nezapomněl na čtení Bible
 epizody z Písma pro děti formou videa a také písniček.
Dobrovolníci této křesťanské služby z celého srdce věří, že Bible má moc transformovat
životy. YouVersion existuje, aby nám pomohla pravidelně číst, slyšet a zkoumat Boží slovo.
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Katechetické pozvánky
Výuka náboženství
a příprava ke svátostem dětí a mládeže
ve školním roce 2019/2020
Ve vikariátu Prachatice se vyučuje náboženství ve školách (nepovinný předmět) a na
farách.
Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole.
V případě zájmu o přípravy ke svátostem se obracejte na kněze farností nebo na katechetu ve spádové škole.
Starší děti a mládež se scházejí ve skupině vrstevníků na faře v Prachaticích, Vimperku,
Lhenicích.
Každou první neděli v měsíci je v Prachaticích od 9.30 hod. tzv. „dětská mše“
s hudebním doprovodem kapely Elaion a scholy dětí.
Nabízíme také celoroční předplatné časopisů:
DUHA – 20ks + dárek na prázdniny 240 Kč www.mojeduha.cz
IN- dívčí svět – 11ks + 3x dárek 400 Kč www.in.cz
Objednávky u katechetů nebo na mob. 603 859 190.
Pro Prachatice a Husinec
Rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství na webu farnosti (www.farnostprachatice.cz) a na nástěnce v kostele. Přihlášky k vyzvednutí v sakristii, v kostele a ve školách.
Máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo svátost křtu či
další svátosti v Prachaticích, Vitějovicích nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky
Hanžlové nebo u P. Petra Plášila (388 312 158 ) do 29. 9. 2019.
Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena koncem září.

Pouť rodin vikariátu - Kvilda sobota 5. října 2019
Zveme děti a mládež, rodiče i prarodiče na česko - německou hranici a do Národního
parku Šumava.
Program (9.30 – 16.00 hod) s tématem “Odvaha pro budoucnost” je určen pro děti i dospělé a je připraven ve spolupráci s Obcí Kvilda a Správou NP Šumava.
Doprava autobusem zajištěna.
Přihlásit se můžete v sakristii a u katechetů nebo na mob. 603 859 190.
Aktuální informace a trasa autobusu na www.farnostprachatice.cz
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Life update
Blahoslavený Karel I.
Již několik let píši nejen já, ale i další povětšinou mladí lidé články do této rubriky „Life update“. Tehdy, když jsem tuto rubriku vymyslel, jsem stručně vysvětloval, proč jsem si zvolil tento název. Není ale od věci po několika letech opět objasnit, proč rubrika nese tento název. „Life update“
znamená v překladu z angličtiny něco jako obnova či aktualizace života. „Life“ je anglicky život
a slovo „update“, které je povětšinou spojeno s počítačovou terminologií, znamená aktualizaci,
obnovení či nějaké zlepšení.
Mám neskromné přání, aby články v této rubrice byly vždy určitým povzbuzením, zamyšlením
se nad nějakým aktuálním tématem, které nás může vést k zamyšlení nad sebou samým, aby byly
určitou třeba i vzpruhou, tedy takový někdy alespoň nepatrný „update“ v životě. Někdy i nějaká
nová informace či postřeh může být pro nás malinkou „aktualizací“ našeho života. Tolik tedy na
úvod k již dlouholetému názvu této rubriky.
O letošních prázdninách jsme měli možnost s mojí manželkou vyrazit na svatební cestu
na Madeiru. Samozřejmě jsme sem jeli popravdě hlavně za přírodou a zážitky z tohoto
„ostrova věčného jara“. Ale když už jsme se sem vydali, věděli jsme, že tento ostrov je
také místem, kde je pohřbený náš poslední český král blahoslavený Karel I. Zde přebýval
v posledních letech svého života po zániku rakouské monarchie. V Monte, městské části
hlavního města Madeiry Funchalu, je v kostele Nanebevzetí Panny Marie jeho hrob. Ten
jsme s velkým potěšením hned druhý den naší dovolené navštívili. Dalo by se říci, že jsme
vykonali dlouhou pouť až z České republiky (pouze kilometrově, nikoli námahou) k tomuto
našemu světci. Brali jsme tohoto českého krále v tu chvíli jako krajana a byli jsme hrdí, že
můžeme stát u jeho hrobu. Přestože Portugalci k němu chovají úctu (vzhledem k tomu, že
jsme vysledovali, že jsou po něm pojmenována místa a má zde velkou sochu), cítili jsme
k němu bližší vztah, jako k někomu, kdo je z naší krajiny. Poslední rakouský císař a český
král Karel I. byl blahořečen svatým Janem Pavlem II. v roce 2004. Je tedy možné říci, že
ačkoli Karel I. ještě nebyl prohlášen za svatého (my ale věříme, že je), že naše
země má svatého jednoho z prvních českých panovníků (svatého Václava)
i posledního Karla. To se nám zdálo krásné a symbolické. Měli jsme tedy
radost, když jsme se mohli pomodlit u jeho hrobu a vyfotit u sochy před
chrámem.
Myslím si, že vzhledem k tomu, že Karel I. není ještě moc dlouho
blahořečen, není ještě tolik doceňován a znám mezi blahořečenými
či svatořečenými v našich zemích. Podle mého názoru se ale jednalo
o skvělého člověka, který by mohl být v mnoha věcech velkým příkladem
pro nás. Svatý Jan Pavel II. považoval Karla I. především za mírotvůrce
a při jeho blahořečení řekl: „Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání,
rozpoznávání a následování Boží vůle v každé záležitosti. Křesťanský státník, císař a král Karel I., přijímal tuto výzvu každý den. V jeho očích byla
válka ‚něčím děsivým‘. Uprostřed vřavy první světové války se usilovně
snažil napomáhat mírové iniciativě mého předchůdce Benedikta XV.“
Petr Šrámek
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Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech
Netolicko předkřesťanské
Hledáme-li stopy křesťanské minulosti Netolic, nelze se obejít s ohledem na chybějící
písemné prameny bez archeologie, která nám zejména v předkřesťanském období může
přinést řadu informací.
Právě archeologické informace nám umožňují interpretovat minulost lidské společnosti
na daném území, její chování – kulturu. I když jsou archeologické informace obtížněji uchopitelné, než je přibližují písemné prameny, které popisují válečná tažení a činy vládců líčené
dávnými letopisci a kronikáři, přesto střepy, kosti, zuhelnatělé dřevo nebo kameny tvoří
materii, z níž se dají vyčíst informace, které nás mohou také zavést do souvisejících úvah
o životě a kultuře lidí, po nichž nalezené artefakty mohou vyprávět o jejich životě a víře.
Zejména otázka víry, příslušnosti ke křesťanství, která není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe.
Právě v archeologických nálezech se změny víry obrážejí zejména postupným přechodem
od spalování zemřelých s ukládáním jejich popela v různě vyráběných a zdobených keramických nádobách do mohyl, následně pak k ukládání nespálených těl pod mohyly. Později
pohřbívání do plochých hrobů a jejich seskupování do víceméně pravidelných řad, což svědčí o jistých změnách v organizaci společnosti.
Každé období uvedených změn lze i časově ukotvit. V jižních Čechách přibližné časové
ukotvení poskytuje termín „raný středověk“ – v Čechách se toto období kryje s intervalem
od 6. do 12. století, respektive od příchodu prvních Slovanů po nástup hospodářských
a politických změn na prahu vrcholného středověku – dotvořením hradské soustavy.
Ovšem v jižních Čechách nedošlo k systematickému osídlení nejstarším Slovanským
obyvatelstvem. To dokládají sporadické nálezy až po 2. polovině 7. století. Horní hranicí je
pak v jižních Čechách dotvoření přemyslovské hradské soustavy kolem poloviny 11. století,
kdy se obyvatelé vesnic a sídel ležících mezi Práchní a Chýnovem definitivně dostali pod
moc kamenného trůnu v Praze, uplatňovanou nepřímo prostřednictvím knížecích úředníků, správců jihočeských hradišť a z nich ovládaných provincií. Pod správu Práchně pak
náležely i Netolice.
Konkrétní písemné údaje o českých dějinách začínají být k dispozici až po druhé polovině 10. století. Jsou ovšem spjaty s počátky přemyslovského státu, v němž jižní Čechy alespoň z počátku hrály jen okrajovou úlohu. První zpráva, která bezpečně vypovídá o jižních
Čechách, se sice týká konce 10. století, ovšem byla napsána později kolem r. 1120 děkanem
svatovítské kapituly Kosmasem. A tak k r. 981 čteme poprvé o třech významných jihočeských hradištích: Doudlebech, Netolicích a Chýnově. Lze tak na základě této informace
vyslovit spekulaci, že se vznikem hradiště Netolice je současně spjat i počátek křesťanství
v Netolicích. Ale o tom příště. 
Ing. Böhm
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Výtvarná díla v šumavských kostelích
Obraz svatého Vojtěcha
V minulých ročnících časopisu JP jsme prošli řadou kostelů, klášterů a kaplí v našem
šumavském kraji i mimo něj. Vyprávěli jsme si příběhy vzniku, ale i zániku stavebních
památek, jejichž historie k nám promlouvá z dob dávných i časů nedávných. Prožili jsme
s nimi jejich slavný vznik a někdy i tragický zánik.
Kostely, kaple i jiné církevní památky jsou však nejenom architektonickými poklady, ale
v jejich interiérech se nacházejí díla ať již sochařská, malířská, nebo ta, která bychom mohli
zařadit mezi užité umění. Kolik soch a reliéfů vytvořených sochaři – umělci i lidovými
řezbáři zdobí oltáře, boční kaple, sanktuáře či kazatelny. Oltářní obrazy zobrazují nejčastěji svatého patrona, kterému je kostel zasvěcen. Nejčastěji se jedná o obrazy malované
klasickou olejomalbou na plátně, upevněné na spodním rámu a vsazené do vyřezávaného
a „štafírovaného“ oltáře. Tak se nejvíce obrazů dochovalo z doby baroka i uměleckých stylů
následujících staletí.
Také stěny a klenuté stropy byly pokryty malbou, nejčastěji freskovou. Ta otevírala pohledy do nadzemských prostorů, kde se v oblacích vznášeli oslavovaní světci spolu s anděly
i baculatými andělíčky. Do kostelních interiérů proudilo denní světlo okny vyplněnými
barevnými vitrážemi. Šumava – kraj sklářů – byla svým uměním proslulá daleko za našimi hranicemi. Nelze vyjmenovat všechny druhy výtvarného umění, které tvořily výzdobu
kostelních interiérů, ale postupně se můžeme v nadcházejícím ročníku seznámit s jejich
poklady.
Zastavme se tentokrát u obrazu svatého Vojtěcha v kapličce ve Lštění blízko Vimperka.
O kapličce jsme již psali v jednom z minulých ročníků, ale zabývali jsme se spíše historií
osmiboké kapličky s pramenem zázračné vody v blízkosti svatovojtěšského kostela. Autora
neznáme, ale byl jím patrně lidový malíř, který nám zachoval jen svůj monogram v rohu
obrazu. Zobrazený příběh připomíná lidovou úctu ke světci, který se ubíral krajem při svém
návratu z Říma. Jeho postava je ve srovnání s okolím mohutná, dá se hovořit o hieratické
perspektivě. Výmluvným gestem žehná malé kapličce i dvěma prosebníkům u vstupu do
kapličky.
Pověst praví, že voda z pramene činila zázraky a uzdravovala nemocné oči poutníků.
Tento výjev je vyprávěn postavami dvou mužů, kteří prosili o uzdravení a byli vyslyšeni.
Klečící postava očekává vstup do kaple a stojící muž již odložil roušku a uzdraven vychází
ven.
Kaplička byla po dlouhou dobu nepovšimnuta, ale obraz v ní nebyl poškozen. Jen prach
a návštěvy pavouků a jiného hmyzu na něm zanechaly
stopy. Bylo potřeba jej z kapličky vysvobodit, vyčistit
a zrestaurovat. Po několika dnech práce byl obraz hotov a uložen na faře v blízké Čkyni. Osmiboká, téměř
se rozpadající kaplička se také dočkala obnovy a svatý
Vojtěch v ní dál může žehnat poutníkům a pramenitá
voda vyprávět tento dávný příběh.
MFK
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Stalo se
Oslava
Božího Těla
a 1. sv. přijímání dětí
letos v Prachaticích

Dny duchovní hudby
Letošní Dny duchovní hudby v kostele svatého Jakuba v Prachaticích se obzvlášť vyvedly. Městu Prachatice se podařilo získat vynikající interprety: 6. června vystoupil mohutný Pražský smíšený sbor,
13. června posluchači po
skončení koncertu vestoje
děkovali aplausem Schole Gregorianě Pragensis
a 20. června jsme byli díky
Michaelu Pospíšilovi a jeho
souboru Ritornello svědky
neotřelé interpretace písní
ze starých kancionálů.

SV
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Večer mladých
naposledy s P. Dominikem proběhl
v Prachaticích jako vigilie velké pouti
JNN.

Poděkování
Děkujeme P. Dominikovi Ettlerovi za 2 roky působení kaplana
– farního vikáře v našich farnostech.
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa
Prolog
Těžko říci, kdy jsem poprvé začal myslet
na Svatojakubskou pouť. Po léta se mi v hlavě hromadily střípky informací a náznaků
a společně utvořily ucelený obraz přibližně
v té době, kdy mi došly důvody proč nevyrazit. Skončil jsem v práci, po letech ztracených
na vysokoškolských kolejích, během kterých
jsem na nic neměl čas a pořádně nic nedělal,
jsem zahodil i sen na vysokoškolský diplom
a byl jsem volný. Po několika románcích a nedobře ukončených vztazích jsem zůstal sám.
S hořkou pachutí v ústech a hromadou smíšených pocitů. Celý život mě tlačil směrem
k velikému otazníku, ze kterého jsem měl
strach: Co dělat dál se svým životem?
O Caminu jsem se dozvěděl poprvé z knihy Paula Coelha Mágův deník. Bylo mi teh-

dy šestnáct let a nedokázal
jsem plně porozumět všemu, co jsem v té knize nalezl. Vlastně ani nevím, jestli
jí rozumím dnes. Přesto to
byl první střep. V roce 2011
jsem se svým nejlepším kamarádem vyrazil na devět
dní do Pyrenejí a zamiloval
se nejen do těchto majestátných hor, ale i do jihu
Francie. To byl druhý střep.
Třetím byl film The Way.
Má poslední práce byla
na noční recepci koleje, což
mělo několik výhod a zároveň nevýhod. Za čtrnáct
22

měsíců jsem zvedl množství zhlédnutých filmů v originálním anglickém znění na více než
tisícovku a získal tak slušnou slovní zásobu. Z věčného sezení naproti jídelnímu automatu
jsem ale také získal 96 kilo živé váhy. V těchto filmech se v první mé TOP 10 umístil i tento
film s Martinem Sheenem v hlavní roli. Pouštěl jsem si ho znovu a znovu, až tak mě uchvátila představa všeodhalující a osvobozující poutě.
Ve snaze se o cestě dozvědět více, jsem si zakoupil knihu Františka Lízny Musím jít dál.
Tento jezuitský kněz šel před lety tuto pouť z Čech a byl pro mne jednou z inspirací. Dva
měsíce před startem jsem se s ním setkal na jedné jeho přednášce, ale osobně jsem s ním
nemluvil.
Posledním střepem byl Stařec. Byl to šestašedesátiletý vousatý umělec ošuntělého vzhledu, který procestoval půlku světa a byl všude doma. Když jsem ho potkal poprvé, vláčel
s sebou městskou dopravou těžké železné křeslo. Dbaje svých mravních základů jsem mu
nabídl pomoc a dali jsme se do řeči. Při ochutnávání jeho čerstvě vypálené slivovice mi řekl,
že chce jít na podzim k hrobu svatého Jakuba a že bychom mohli jít spolu.
Můj první nápad byl, že půl roku budu vydělávat a pak vyrazím. Měl jsem něco našetřeno, ale stále toho nebylo dost. Na jedné straně byla netrpělivost a chuť zažít nějaké dobrodružství současně s obavou, že pokud si najdu zaměstnání a byt, už se mi nikam nebude
chtít. Na druhé straně byly peníze, věčný problém mladých cestovatelů.
Nakonec jsem zvolil podzim. Po návštěvě banky a neúspěšné snaze o navýšení svého
debetu, jsem se obrátil o pomoc k přátelům. Řekl jsem jim, že bych rád podnikl cestu, ale
že mi chybí peníze do rozpočtu. A tak se ukázalo, jak skvělé mám přátele. Na konci září,
těsně před odjezdem, jsem měl více zdrojů, než jsem původně žádal.
Celé září jsem strávil plánováním a nakupováním. Můj batoh musel být lehký, velký
a plný užitečných věcí. Nejdůležitější položkou a zároveň nejdražší byla obuv. Měl jsem
pět týdnů na to je prošlápnout a po té době jsem zjistil, že jsem nezvolil příliš dobře. Zadní
část změkla a vnitřní šev mi rozdíral paty do krve. Když jsem pak šel tři dny před odjezdem
žádat do stejného obchodu o radu, co s tím mám dělat, majitel mne vyhodil. Řekl mi, že
si za to mohu sám, že boty sešlapuji, což jsem ale nikdy nedělal, a když mne vyprovázel,
nebyl zrovna zdvořilý. Nakonec jsem koupil kožené náplasti a zpevnil jimi patu tak, aby
mi už nezpůsobovala zranění.
Co se týče oblečení, docela jsem se vyřádil. Koupil jsem troje trekové ponožky, dvě podtrička z materiálu, co odváděl pot a rychle usychal, a nové kalhoty z lehkého materiálu.
Bundu jsem měl z dřívějška, sice při delším dešti promokala, ale i tak jí vítr neprofoukl.
Nejtěžší a zároveň nejstarší část mého vybavení tvořil komplet dvou ešusů a jednoduchého vařiče na pevný líh. Každá část byla starší než já, včetně pevného lihu, který, jak jsem
pak brzy zjistil, při delším kontaktu s ohněm vybuchoval. Poté, co mi převrhl polévku, jsem
ho už nepoužíval.
Mezi dalšími věcmi se dala nalézt malá čelovka (ve které jsem i při každodenním používání za celé dva měsíce nevyměnil baterii), návleky, hrnek a hromada dalších věcí nutných
pro každodenní používání. Bylo toho tak akorát na 65ti litrový batoh. Neměl víc než 11kg
a po několika pokusech se mi ho podařilo dokonale vyvážit. Inspirován Cestou na severní
pól jsem si nakonec přibalil i fajfku proti trudomyslnosti a zkopíroval texty několika písní
do svého mobilního telefonu.
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Asi čtrnáct dní před odjezdem se k nám
přidal Starcův kamarád Jirka a společně
jsme navštívili Svatou Horu u Příbrami.
Tímto místem prochází jedna ze známějších větví Svatojakubské pouti na území
ČR a i sám František Lízna vycházel odsud. Pod Svatováclavským dubem jsme
se zapřísahali na svatého Václava vyrazit
a dojít až do cíle naší cesty.
Jirka byl o pár let mladší než Stařec
a byl elektrikář. Protloukal se životem
a přivydělával si, kde se dalo. V poslední
době dělal realizace zahrad a ve volném
čase lezl po skalách. Byl to od srdce dobrák s malýma očima a vlasy do copu.
Otázku jak se dostat na jih jsem vyřešil poměrně snadno. Na stránce zabývající se spolujízdou jsem našel společnost jezdící několikrát v měsíci na jih a jako náš startovní bod
vybral přímořskou destinaci Narbonne Plage. Podle jedné mapy odtamtud měla vést cesta
Voie du Piémont Pyrenéen směřující po okraji hor na západ až do města St. Jean Pied de
Port.
O tom, že jsem bral přípravu vážně, svědčí i fakt, že jsem navštívil svého zubaře, lékařku a kněze. Od zubaře jsem si nechal zkontrolovat zuby, s doktorkou konzultoval možné
dopady dlouhého putování a jak se na ně připravit. Už déle než rok a půl jsem denně bral
léky na vysoký tlak, a tak jsem si nechal vypsat recept na pořádnou zásobu. Když jsem pak
ale stál před lékárnou a měl si je vyzvednout, zmačkal jsem předpis a hodil ho do koše.
Pak přišel na řadu kněz. Snažil jsem se myslet na vše do důsledků, a přehlížet to, že pouť
do Santiaga je hlavně duchovní cestou, by byla chyba. Byl jsem v církvi vychován a pak jako
rebelující syn si začal hledat jiný směr. Na vysoké škole jsem se vrátil pomalu zpět a našel
si svou vlastní cestu. Ke zpovědi jsem tak šel po více než dvanácti letech a byla to pro mne
velká výzva. Zamyslet se nad tím, proč jdu a co nechávám za sebou. Takové ohlédnutí zpět.
Když jsem pak vycházel z budovy apoštolské nunciatury, cítil jsem se připravený.
Poslední týden se mi všechno plánování začalo hroutit. Z Úřadu práce jsem dostal nabídku na práci snů nedaleko domova. Neměl jsem zrovna největší šanci uspět při výběrovém
řízení, ale nějaká tam přece byla. K mé smůle jsem se výsledek měl dozvědět jen pár hodin
před odjezdem, a pokud by mě vzali, nastoupit hned další týden. A tak jsem celý ten čas
žil ve dvou rozdílných realitách. V jedné jsem se připravoval na práci a sháněl doklady, ve
druhé plánoval největší pouť svého života. Byl to pro mne jeden z nejnáročnějších týdnů.
V hlavě jsem si nemohl vybrat, kterou cestou bych se raději dal a které se vzdal.
Rozhodnutí naštěstí ani tak nebylo v mých rukách. Den před odjezdem jsem obdržel
dopis, že i přes mé nepochybné kvality jsem se nedostal do užšího výběru zájemců. Klasika.
Když už nic, tak mě ta věta pokaždé rozesměje. Bylo rozhodnuto, zabaleno a všechny mé
cesty a plány teď mířily jen k jednomu bodu na zemi. Santiago de Compostela.
Ondřej Pulkrábek
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Devítkový rok
Zrod i zánik totality – aneb devítkový rok
Rok velkých osmičkových oslav je za námi. Ale i ten
započatý rok 2019 nás nabádá k ohlédnutí za událostmi,
které změnily tok dějin a jejich důsledky pociťujeme dodnes.
V roce 1939 začala éra totalit, kterou uzavřel další devítkový rok, a to 1989. První letopočet pamatují ti nejstarší
z nás, u druhého to již bude četnější. A tak se o vzpomínky pojďte podělit s námi.
Tomáš Adée (z rozhovoru se sestrou Sebastianou, JP
červen 2019):
Narodil ses do období normalizace a tvrdého komunismu. V době sametové revoluce už ti bylo 20
let. Jak jsi vnímal ty politické převraty, a dotkly se
tvého mladého věku?
Tou dobou se v Sovětském svazu stal prezidentem
pan Michail Gorbačov. Postupně se dalo zčásti tušit
a zčásti věřit, že se socialismus neudrží, alespoň v tehdejší formě. Každý podle svých možností jsme se v různých zdrojích pídili po takzvaných
protistátních textech, nahrávkách zakázaných a nepohodlných písničkářů, a pak je společně sdíleli. Tu a tam již prosákly cenné informace v Mladé frontě, Lidových novinách či dnes
již nevycházejícím Mladém světě. Ti znalejší vyučovali méně znalé o Václavu Havlovi, Chartě 77 a roku 1968. Bylo poměrně zábavné sledovat, jak čeští kovaní komunisté, s viditelně
značným úsilím, v médiích uvádějí Gorbačovovy výroky na pravou míru. Dnes mi připadá
trochu nespravedlivé, že pan Gorbačov již téměř sešel z mysli, zatímco poměrně často je
významný, ne-li veškerý podíl na pádu komunismu v Evropě upomínán v souvislosti se
Spojenými státy nebo Solidárností.
Písničkář Ivo Jahelka krátce po roce 1989 zpíval píseň, v níž s humorem hodnotil události dnů kolem převratu. Píseň končila veršem: „Ještě že se toho pro pána krále nedožil
ten Brežněv, sotva bychom revoluci zvládli takhle něžně.“
Heda Říhová: Na co si vzpomenu, jaká byla červnová pouť ke sv. Janu N. Neumannovi v našem prachatickém chrámu sv. Jakuba v r. 1989?
Pamatuji si na mé nadšení a zároveň určitou obavu z udávání.
Přijeli k nám poutníci ze Strakonic. Přespávali u nás, dodali mi odvahu. Synovi Romíkovi byly 3 měsíce. Měla jsem tedy možnost účastnit se slávy v našem chrámu mezi 24.
hod. – 3. hod. ranní. Na slavnostním bdění se ujal slova právě pan farář František Hobizal
z Bavorova: „Žádné usínání, probuďte se!“
Dnes je důvod k velké radosti, k volání „Hallelujah“. Co je pro nás důležité? Radikální
odpuštění.
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Na návštěvě u
Jirky Převorovského
Věk:
Stav:
Záliby:

26
zadán plánovaně navždy, tj. ženat
snažím se zalíbit Bohu a najít zálibu v životě

Naše farnost tě navnímala letos o velikonocích, když jsi byl pokřtěn. Nejsi přehlédnutelný,
a když jsem tě pak poznala při práci v našem hospici, přemlouvala jsem tě k poskytnutí rohovoru
pro farní časopis. Trvalo to, ale stojí to za to. Dala jsem ti doprovodné otázky, ale už u Jitky Novákové se mi stalo, že jsem vyprávění nechtěla narušovat, a teď mi to tak přijde také. Necháme
tvůj životní příběh ucelený. Moc ti děkuji za upřímnost a čas, který jsi psaní věnoval. Vnímala
jsem nedostatek času a tvou únavu. Zabydloval ses, máš malinké dítě, krásnou ženu tvého srdce
a těžkou práci… to se počítá…
S. M. Sebastiana
Duchovní kořeny
Nevyrůstal jsem ve věřící nebo jakkoliv nábožensky praktikující rodině, ale už odmala
jsem díky otcově židovskému původu a současně jeho zájmu o Dálný východ četl Tanach společně s Konfuciem, čínskými taoistickými básníky nebo buddhistickými sútrami,
a proto pro mě všechny tyhle tradice nikdy nepředstavovaly nějaké konkurenty, ale dobré
přátele na cestě. Brzy se tou cestou ale stala spíš hudba a literatura. Vystřídal jsem několik
více či méně úspěšných kapel, napsal mraky povídek, rádobybásní, některé publikované,
jiné nepublikovatelné. Do toho jsem dělal nějaký čas box, MMA, muay thai, karate, celkem
cokoliv, co se namanulo. Rychle se učím, takže mi každá nová věc jde zakrátko poměrně
dobře, ale u ničeho pořádně nevydržím. Kolem 18ky přišel nějaký zvrat a došlo mi, že tu sílu
je třeba napřít jiným, než kreativním nebo sportovním směrem, a ponořil jsem se zpátky
do Tory, zenu, duchovní poezie. Ještě nějakou chvíli trvalo, než jsem se dostal k evangeliu.
Roli v tom hrálo hlavně Pražské Jezulátko, u jehož mrňavých nohou jsem strávil spoustu
času, a oprýskaný obrázek Bohorodičky přibitý bůhvíkým na jednu borovici uprostřed roztockých lesů, odkud pocházím.
Cesta ke Kristu
Když jsem se na základě nějakého vanutí Ducha dostal k evangeliu a došla mi radikalita
Ježíšových požadavků a význam jeho neustálé živé přítomnosti, padl jsem na kolena. Doslova. Jednou v noci jsem klečel v zamrzlých roztockých polích, brečel jsem a říkal si: „To
po mně přeci nemůžeš chtít! Tohle nikdy nemůžu zvládnout.“ Pochopitelně to byla iniciační
nemoc čerstvého konvertity, ale co jiného je povinností nás, kteří jsme ve víře nevyrostli,
než brát ji naprosto vážně a do důsledků?
Nestačily mi obecné katechetické poučky, a tak jsem začal chodit do kurzů přípravy na
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křest k otci Halíkovi. Většina lidí
ho zná jenom z novin nebo televize a myslí si svoje, ale Tomáše
Halíka považuju i po těch mnoha
letech stále za jednoho ze svých
největších učitelů a vzorů – duchovních, morálních, lidských.
Naše země by zoufale potřebovala víc takových, jako je on.
Vstoupil jsem v jeho farnosti do
katechumenátu, ale už tenkrát
(to byl snad rok 2014) mi bylo
jasné, že až ke křtu pokračovat
nebudu. Uvědomil jsem si, že
„katolicismus“ funguje sice sám
v sobě a byl jsem jím nějaký čas
okouzlen, ale jakmile člověk vykoukne ven, začne se to rozpadat, všechno se zdá příliš mělké. Abych mohl být upřímný sám k sobě a nechat se pokřtít
s čistým svědomím, potřeboval jsem nutně prozkoumat do hloubky i ostatní spirituality.
Ještě jsem zkusil a úspěšně nedokončil několik vysokých škol, včetně katolické teologie
a scenáristiky na FAMU, ale byla to jen krátká slepá ulička.
Dalších 5 let jsem strávil na cestách po světě (skoro rok z toho také na ulici v Praze
a okolí), hledáním učitelů, praktikováním, neustálým zklamáváním a znovuobjevováním.
Až loni v dubnu, už značně vyčerpaný neustálým hledáním a indickým průjmem, jsem při
přecházení vyschlého písčitého koryta řeky v severoindické Bódhgaji znovu zaslechl to
jméno, „které je nade všechna jména“. Stál jsem a zíral na děcka, co v dunách hrála kriket,
a vítr zněl prostě jako: „Ježíš.“ A bylo v tom všechno. To byl impulz, na který jsem čekal,
vrátil se ke mně jako bumerang.
Po návratu jsem začal v kurzu u otce Tomáše od začátku, teď už s přesvědčením dojít
poctivě až ke křtu.
Další hledání
Během mých „poznávacích cest“ jsem absolvoval také učitelský kurz jógy, paradoxně ne
v Indii, Japonsku, Španělsku nebo Maroku, kde jsem během té doby byl a žil, ale na sídlišti
Petržalka v Bratislavě. Nečekal jsem už nic, vlastně se mi tam ani nechtělo, ale kurz byl už
dlouho dopředu zaplacený, a tak jsem se nočním vlakem dopravil z pražského spaní pod
mostem do Bratislavy a s cigárem v hubě povýšeně a znuděně nakráčel do shaly (tak se
říká místu, kde se jóga tradičně vyučuje). Tam jsem poprvé potkal mou budoucí skvělou
a krásnou ženu Lucku, ke které jsem se po všech peripetiích nakonec přestěhoval na Jižní
Moravu. Tam jsem kopal zahrady, roznášel poštu a taky nějak „vyrobil“ dítě. Další vanutí
Ducha mě tak trochu vysvobodilo z jednotvárné a vyprahlé krajiny kolem Mikulova a zaválo sem do Prachatic, města provoněného Kristem tak, že jsem tomu zprvu sám nemohl
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uvěřit. Díky vstřícnosti otce Petra jsem se tady nakonec nechal pokřtít, oženil se a s Luckou
jsme společnými silami přivedli na svět našeho malého Joachima, zvaného Jošíček. Mít
dítě je úžasně krásná a tajemná věc, je to nějaké ztrácení sebe, promítnutí se do druhého,
kterého nemám vůbec pod kontrolou (přestože je nutné se o něj postarat). Už teď je pro
nás velikým učitelem.
Každý z těch životních karambolů mi přitom pomohl jasněji pochopit, co ze všech mých
falešných představ, strachů a očekávání nebyl Bůh. Si comprehendis, non est Deus, říká
sv. Augustin. Když si myslíš, že už to chápeš, buď si jist, že právě to Bůh není. Jako když
Michelangelo kouká na kvádr mramoru a už v něm vidí sochu Davida, ale ta socha přesto
není vytesaná a nevznikne nějakým modelováním, ale tak, že budu odsekávat další a další
kusy toho mramoru, odhazovat zbytečnou zátěž projekcí a představ, které vůči Bohu vytvářím, a nechám vyjasnit tu finální krásu, která celou dobu byla jakoby už předem schovaná
uprostřed kamene. Rodiče mého židovského pradědy shořeli v Auschwitzu. Bylo by naivní
myslet si, že víra v Boha nám zaručuje nějakou imunitu, že všechno dopadne dobře. Naše
„dobře“ je jen mlhavá představa, ovlivněná vlastními etickými přesvědčeními. Nic z toho
Boha nezajímá.
Život křesťana
Až nadosmrti budu vděčný celému vedení i personálu prachatického hospice a všem, kdo
s ním mají co do činění, že mě mezi sebe přijali jako rodina a poskytli mi úžasné zázemí
v náročném a nejistém období mého života. Díky! Služba (a snažím se neustále si připomínat, že jde vážně o službu, ne o práci) v hospici v kombinaci s péčí o dítě mi připomíná, že
vždycky na začátku a většinou na konci jsme úplně bezmocní, odkázaní na péči druhých.
Mezidobí, kdy máme falešný pocit vlastní soběstačnosti, vyplňujeme legračním úsilím,
primárně starostí o peníze, o rodinu a o sebe a vůbec nejlegračněji hledáním nějakého
„boha“. Jenže Bůh je buď „hic et nunc“ (tady a teď), nebo není vůbec a my se jen honíme za
naplňováním a projektováním vlastních nevědomých archetypů. A možná budeme mrtví
dřív, než zjistíme, že jsme nikdy doopravdy nemilovali, nežili. Poznal jsem příliš mnoho
skvělých a moudrých učitelů všech možných tradic, než abych si mohl myslet, že křesťanství a křesťané mají nějaký patent na rozum. Je to cesta, laboratoř, chráněné a kontrolované prostředí pro vstup do tajemství lidské existence, světa, Boha. Nejde o esoteriku.
„Křesťan budoucnosti bude buď mystik, nebo nebude vůbec,“ píše veliký katolický teolog
Karl Rahner.
Stále jasněji si uvědomuju, že být křesťanem znamená v tomto světě především dávat
druhému to, co si nezaslouží. A to ne ve smyslu neustálého přemáhání a sebezáporu, ale
proto, že jsem sám dostal něco, co si naprosto nezasloužím, tj. celého Boha, všechnu jeho
lásku a milost. Nevyškrabuju ze dna příčetnosti poslední zbytky jako útrpnou obětinu za
druhého, ale naopak rozdávám z nevyčerpatelné plnosti, v níž jsem sám stále znovu obnovován. „Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik podle toho, s jak velkým
džbánem k němu přijde,“ říká Jan od Kříže. Kdo chce dostat dobrou známku z písemky,
dostane ji. Kdo chce poznat Boha v hlubině, pozná ho. Nazorejský Mistr nás naučil vidět
v sobě Krista a rozpoznávat sebe v druhých (nebo naopak). Věřit pro mě znamená žít tuhle
radikální svobodu, radost a službu. Ale je to cesta na celý život.
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Stalo se
Léto v prachatické farní charitě
V prvním letním měsíci se nám ve službách sešlo několik krásných akcí, z nichž nejzajímavějšími byly dvě pohádky a jedno hudební vystoupení.
V sobotu 1. června jsme v Charitním domově sv.
Dominika Savia oslavili Den dětí. Rozveselit a pobavit nás přijelo loutkové divadlo Dell´arte, které nám
představilo pohádku „Sněhurka“. Dobře známý
příběh, zahraný s nadhledem a humorem pobavil
malé i velké diváky. Po pohádce byla možnost prohlédnutí si loutek a všech dalších rekvizit. Pak následovaly hry a soutěže se sladkými odměnami. Aby
to nebylo jen o soutěžích, mohly si děti také hrát na
našem hřišti.
Jako vzpomínku na letošní Tříkrálovou sbírku
a poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili, jsme
připravili dárek do programu, který pořádala prachatická farnost při Slavnostech J. N. Neumanna
v sobotu 22. června 2019 v Hospicovém parku v Prachaticích. Jednalo se o pohádku „A pak
se to stalo“ v podání divadelní skupiny PNUtí. Veselá pohádka ukazovala na pět z mnoha
nezbedností, které dětem nevadí a rodiče z nich šílí. Šlo o neučesané vlasy, nevysmrkaný
nos, žalování, špinavé uši a neuklizené hračky.
Také v prázdninových měsících se v našich azylových domech konalo mnoho zajímavých
akcí, o kterých se můžete dočíst na našich webových stránkách www.prachatice.charita.cz.
Máme velkou radost, že se nám podařilo v květnu spustit tento nový web a nyní můžeme „jen“ doplňovat a vylepšovat.
Věříme, že tato změna bude pro
naše návštěvníky příjemná a web
se jim bude líbit stejně jako nám.
Dne 27. září oslavíme Den
charity. Tento den můžete využít k návštěvě a prohlídce našich
azylových domů. V čase od 10 do
15 hod. zde bude Den otevřených dveří. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Jana Schwarzová, ředitelka
FCH Prachatice
Fotky: archiv FCH Prachatice
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Stalo se
Pouť za kněze
V sobotu 18. května t. r. jsem se zúčastnil na popud P. Dominika, který mi poslal pozvánku, pouti
za všechny kněze v diecézi. Loni se konala také,
ale to jsem nezaregistroval. Bylo to opravdu hezké, duchovní a hodně mne to nadchlo. Asi to není
moc známá pouť, protože se zúčastnilo jen asi 20
lidiček. Ale na množství nezáleží, spíš na kvalitě
modliteb. Objížděli jsme auty několik zastavení duchovních míst naší diecéze. Nejhlubším zážitkem byla myslím křížová cesta ve Lhenicích. Člověk se seznámil s více lidmi podobně zaměřenými.
Příkladné bylo seznámení v Dubném s P. Weisem,
který má několik titulů, je též profesor a je to neobyčejně skromný, vzdělaný a pokorný kněz. U něj v Čakově jsme nasvítili v kostele i svíčky
za každého kněze a všude jsme se modlili. Mrzí mne, že jsme neměli zakončení bohoslužbou, jak bylo plánováno ve Strýčicích. Rád bych tento
kostel též navštívil, ale bohužel byl zavřený. Určitě se již
těším na příští pouť. Bylo by jistě dobré nějak upozornit
všechny kněze diecéze, že na ně myslíme a též se za ně
modlíme. Určitě každého kněze potěší, když bude vědět,
že se za něj někdo modlí. Ale myslím si, že by bylo dobré
jim nabídnout i jinou pomoc. Možná by bylo záhodno
při této pouti též navštívit některého starého nebo nemocného kněze. Např. P. Nikola z Bavorova je opravdu
nemocný a stále se snaží sloužit věřícím a přitom nedá
na sobě znát tuto nemoc a je usměvavý a povzbuzuje
věřící. To jsou praví Kristovci a jdou příkladem. Rád tam
občas jedu na bohoslužbu, aby viděl, že se lidé o něho
zajímají. To jsou jen takové náznaky milosrdenství a lásky k bližnímu. Ona někdy nestačí
jen modlitba, i když je potřebná a účinná, ale také by to chtělo více povzbuzovat věřící
k výchově dětí pro službu Boží, a k tomu si myslím, že návštěva jen nedělní bohoslužby je
málo. Když si přečtete knihu o našem svatém Janu Nepomuku prachatickém, je tam zřetelně napsáno, že chodil s maminkou i na ranní
bohoslužby, a to si myslím, že je základ. My jako
děti jsme se též snažili chodit na ranní bohoslužby a ještě jsme se těšili např. na večerní májové
obřady. Za našich mladých let se nemohly dělat
akce venkovní jako dnes, ale bylo vše hodně duchovní a vroucné. 
JK
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Stalo se
Šumavské poutě
Pěkné slunné počasí vylákalo mnoho poutníků z vesničky Nicov
a okolí na prokopskou mši svatou. Svatý Prokop je uctíván jako
jeden z českých zemských patronů. Mezi českými patrony zaujímá
páté či šesté místo, často po boku svatého Vojtěcha a Pěti svatých
bratří. Je patronem rolníků, horníků, vinařů a poustevníků. Každoročně v den oslav svatého Prokopa se v šumavské obci Nicov koná
Svatoprokopská pouť. I letos 7. července v kostele sv. Martina se
konala mše svatá. Na tuto pouť se do rodného kraje vrací každoročně i rodáci z Německa. Mši svatou vedl P. Jaromír Stehlík.
Druhou poutí na Šumavě byla pouť v malé vesničce patřící obcí
do Zdíkova - v Putkově dne 27. 7. Poutní mše svatá se konala
v kapličce zasvěcené svaté Anně právě k jejímu svátku. Tato žena
byla manželkou sv. Jáchyma, matkou Panny Marie a babičkou Ježíše. Stala se ochránkyní matek a manželství, šťastně končících
příchodů dětí na svět. Zároveň také byla patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců a krejčích. Její ochranou se zaštítila i některá města v cizině, například ve Florencii, Neapoli. Křesťané se
rádi chodí pomodlit do míst, kde stojí kapličky jí zasvěcené. Staly
se tradicí poutí. Důvodem je pomodlit se a posílit sami sebe modlitbou, prosit za déšť, za ochranu před bouřemi, ale i za nalezení
ztracených věcí. Svátek svaté Anny se slaví společně se svatým Jáchymem dne 26. července. K tomuto datu se váže pranostika „Svatá Anna, chladna zrána“.
Mši svatou vedl ochotně P. Vavřinec Skýpala, ke spokojenosti všech. Jeho kázání bylo
laskavé a myslím si, že zaujalo shromážděné poutníky. Pěvecký sbor pod vedením paní Marie Mrázkové zazpíval několik zpěvných melodických písní s náboženskou tématikou. Jen
to počasí zrovna moc poutníkům nepřálo. Tiše padal déšť. Nebylo to však na škodu, vody
je potřeba a na sváteční náladě to neubralo. Odpoledne se lidé sešli pod velkým stanem na
kus řeči s přáteli a na malé občerstvení a k poslechu hudby.
Do třetice všeho dobrého jak se říká. V neděli dne 28. července se konala opět tradičně
poutní mše ve vesničce nad Zdíkovem v obci zvané Branišov. Každoročně sem přicházejí poutníci, nejen ke společné modlitbě, ale i za setkáním
s dobrými přáteli. Mši svatou vedl P. Vavřinec Skýpala. Lidé
se do Branišova rádi každý rok vrací. Je zde hezké prostředí,
přívětiví lidé. Kaplička je malá, moc věřících se tam nevejde.
Nikomu to nevadí, rádi postojí před ní a vyslechnou si kázání.
Den byl zamračený, ale nálada všech byla výtečná. Snad
nikomu nechyběl úsměv na tváři. K poslechu vyhrávala kapela
pod vedením pana Kopffa. Všichni se dobře bavili a o tom to
je.
Milli Hojdekrová
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Varhaníci
Jan Šmrha
Narodil jsem se roku 1980 do katolické rodiny jako čtvrtý syn v pořadí. Do kostela ve
Velkém Boru u Horažďovic jsem chodil od malička, ve 4 letech jsem začal ministrovat.
U oltáře jsem vystřídal jednoho ze svých starších bratrů, který odešel na kůr jako druhý
varhaník. Doma jsem tedy od útlého dětství byl formován jak maminčiným zpěvem při
puštěném československém rozhlasu, tak i bratrovým přehráváním, když cvičil na nedělní
mše a připravoval se na výuku v LŠU.
Mně, po neblahých zkušenostech s tehdejším vyučujícím, který se věnoval pouze dětem
„s nesporným talentem“, docházka do horažďovické LŠU minula. Bohužel mi hlubší teoretický základ dodnes chybí. Hrát jsem se učil pod dohledem svého tatínka z klavírní školy
BGS, dodnes některá libozvučná cvičení hraji zpaměti.
Varhany mě odmalička lákaly. Ve Velkém Boru byly totiž v polovině sedmdesátých let
minulého století zrekonstruovány místní varhany. Z jednomanuálových mechanických varhan byl převzat píšťalový fond a byl postaven pneumatický dvoumanuálový stroj s moderním ovládáním. Rád jsem po mši vyběhl na kůr, než bratr sklidil noty, a alespoň pohledem
laskal lesklé klávesy tehdy ještě vonící novotou.
Postupně jsem se prokousával klavírní školou a potají jsem zkoušel cvičit z Hlucháňova
Varhanního doprovodu, který je díky své jedinečné harmonii nesmazatelně zapsán v mé
duši jako etalon doprovodu kancionálových písní. Ve druhé polovině osmdesátých let se
u nás „objevily“ složky s natištěnými doprovody a mezihrami. Až později jsem se dověděl,
že se jedná o tvorbu P. Karla Břízy. Tyto doprovody mě doprovázejí prakticky dodnes. V roce
1989 nám tehdejší duchovní správce P. Karel Flossmann přinesl 2 výtisky Korejsových
Zpěvů s odpovědí lidu (žalmy), které jsme s bratry začali zpívat.
První pokusy s varhanní hrou jsem začal dělat po příchodu P. Bušty do Velkého Boru.
Ten nahradil P. Flossmanna, který odešel vyučovat na TF JČU. P. Bušta měl velmi vstřícný
vztah k muzicírování, začali jsme spolu hrát při mších rytmiku (on s kytarou, já na klávesy).
Na jeho podnět jsem potajmu začal hrát na varhany. Dodnes obdivuji hlavního varhaníka
p. Antonína Šťastného, že se nebál nás mladé kluky za varhany pouštět a střídat se s námi.
První píseň, kterou jsem tehdy začal hrát, byla Máti Páně přesvatá. S tou jsem vydržel až
asi do poloviny adventu. Vůbec mi ale nebyl jasný způsob pedálové hry, vlastně jsem se
pedálu bál, přišel mi moc hlasitý. Zjistil jsem, že mi teoretické základy chybí čím dál tím
víc, hlavně při hraní ve složitějších stupnicích než je C-dur.
Po sametové revoluci se po celé republice pomalu rozjížděly varhanické kurzy. Nejdříve
jsem za doprovodu mého tatínka začal jezdit do Prahy na faru u Panny Marie před Týnem.
Tam jsem poznal B. Korejse, M. Porubu a další, kteří vždy jednou za měsíc pořádali kursy
zaměřené na hudební teorii, liturgiku, varhanní improvizaci, sbormistrovství a gregoriánský chorál v praxi. Díky tomu jsem se dostal k týnským varhanám a mohl si zahrát krátkou
improvizaci ve Svatovítské katedrále.
Dalším důležitým impulsem se staly 2 prázdninové varhanické kurzy v Domažlicích.
Varhanní praxi zde vedl P. Stanislav Přibyl ze Svaté Hory, který mě doporučil jako studen32

ta varhanní hry u samotného
P. Karla Břízy. Bohužel dojíždění 60 km na Svatou Horu
nebylo zcela pohodlné, ale jednou za měsíc se to zvládnout
dalo. Vydržel jsem dojíždět
1 rok, než jsem nastoupil na
vysokou školu. P. Karel Bříza
si mě velmi získal svým laskavým a trpělivým přístupem.
Hráli jsme v jeho pokojíku na
osobní dvoumanuálové varhany. Postupně jsme projížděli
základní písně z Kancionálu.
Při procvičování mi vysvětloval, jak je důležité být dobrým
doprovázečem lidového zpěvu. Neprosazoval osobní exhibování, ale pokornou varhanickou
službu sloužící ke stmelení lidu a oltáře. Konečně jsem pronikl do techniky pedálové hry.
Vždy se se mnou loučil přáním: Jendo, měj se hezky a pilně varhan nič! Později mě zasáhla zpráva o jeho skonu. Byl jednou z nejsilnějších osobností, které formovaly můj vztah
k hudbě i k Bohu.
Po nástupu na vysokou školu v Praze a pak v Liberci jsem varhanickou aktivitu snížil.
Domů jsem jezdil dvakrát za měsíc, neměl jsem moc myšlenek na cvičení a další prohlubování techniky. To se změnilo po vystudování VŠ. Prakticky se mi převrátil celý život.
V Liberci jsem se stal jedním z varhaníků v arciděkanském chrámu sv. Antonína. V kostele
jsou monumentální pneumatické varhany z období 2. sv. války, ale nebyly v moc dobrém
stavu. Dále jsem hrál v kostele Sv. Kříže na mechanický nástroj Rieger a dojížděl na nedělní
mše do Kryštofova Údolí. Díky zapojení se do chrámového sboru jsem potkal svoji budoucí
manželku, která je také varhanicí původem z Krkonoš.
Další důležitou životní změnou bylo přestěhování do Vimperka a následně do Pěčnova.
Založil jsem rodinu a zapojil se do účinkování ve vimperském chrámovém sboru. Na základě podnětu tehdejšího duchovního správce P. Pulce jsem s varhaníkem Vítkem Haškem
začal ve Vimperku zavádět jednou za měsíc Mešní zpěvy namísto tradičního Kancionálu.
Ačkoliv jsou všechny odpovídající písně připadající na neděli vždy před mší s lidmi nacvičovány, sám cítím, že výsledek je rozpačitý. Přestože se za těch asi 6 let všechny písně
již několikrát přezpívaly, zdá se mi, že se moc věřícím pod kůži nezaryly. Domnívám se,
že rytmika a melodika renesančních a raně barokních písní v MZ jsou hudebnímu cítění
dnešního člověka již vzdáleny. Důležitým faktorem je vrozený konzervatismus věřících
a neochota se učit jiné písně.
Nyní se snažím zapadnout do farnosti v Lažištích. Občas zahraji zejména při večerních
bohoslužbách v týdnu. Držím nám všem palce, aby se právě probíhající oprava varhan
povedla. Doufám, že se mi povede svoji lásku k varhanám a liturgické hudbě vůbec vlít do
duší mých dětí.
33
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Uskuteční se za podpory městysů
Dub a Strunkovice nad Blanicí

(Unikátní výstava dvojfotografií ukazuje minulost a současnost
českého pohraničí. Vernisáž proběhla v prosinci 2002 v Praze a
od té doby výstava putuje po Česku, Německu a Polsku.
Výstava je zapůjčení od občanského sdružení Antikomplex.)

 Multiinstrumentalista, skladatel
a improvizátor Michal Turek se
svými žáky – Adam´s company

 Putovní výstava Zmizelé Sudety
(do 5. 10. 2019)


 Svatováclavská inscenace
prozatímního dětského souboru DB 19
(Dvorec-Budyně 2019)

Vašíčku, Vašku, Václave!

a poté na statku čp. 3 následuje

V 17.00 hodin mše u návesní kaple

Bohatý duchovní a kulturní program včetně občerstvení

sobota 21. 9. 2019

u Prachatic

ve Dvorci u Dubu

Svatováclavskou pouť

Zveme vás na

Neděle 8.září 2019
10.00 slavnostní česko-německá
mše svatá kterou
celebruje P.Karel Falář z Volar
13.00 soutěž požárních družstev
14.00 pouťová zábava s Babouky

14.30 hodin
Mariánská pobožnost a přátelská
setkání v kapli Panny Marie Lurdské
16.00 sváteční koncert duchovní hudby
v kostele Narození Panny Marie

s zveme
Srdečně Vá
na hlavní
Ť
KOU POU
MARIÁNS
tic
ch u Pracha
v Chrobole
Sobota 7.září 2019

Pozvánky na poutě

Kurz je určený pro každého, kdo hledá pevné
základy šťastného života, pro každého, kdo chce
nezávazně nahlédnout do křesťanského života
z víry. Kurz pořádá společenství sester boromejek
a laiků z prachatické farnosti a okolí. Vedoucím
kurzu je sestra Alena Bártová, představená
komunity sester boromejek v Prachaticích, a
administrátorem kurzu je Martin Hubáček, laik
z farnosti Šumavské Hoštice.

V kostele je k dispozici letáček s informacemi a tématy jednotlivých
setkání, případně můžeme poslat emailem.

První KURZ ALFA v naší farnosti v klášteře sester boromejek byl ukončen
8. 4. 2019. Včetně týmu nás s účastníky kurzu bylo celkem 33. Při sdílení
s účastníky jsme vnímali působení Božího Ducha. Jedna ze tří skupinek
byla složena víceméně z našich farníků a domníváme se, že i oni odcházeli
z kurzu obohaceni. Chtěli bychom vám všem poděkovat, že jste nás
provázeli modlitbou.
Jistě k dobré pohodě přispěl i moučník z naší farnosti. Moc děkujeme za
skvělou pomoc všem ženám kuchařkám!
Obracíme se na vás opět s prosbou o pomoc. Připravujeme další běh
KURZU ALFA na podzim. Začínal by 23. 9. a končil by 9. 12. 2019. Prosíme
vás, zkuste popřemýšlet, koho by bylo možné na kurz pozvat. Můžete
vašim známým dělat i doprovod. V případě nenaplněné kapacity se KURZ
ALFA přeloží na leden 2020.

JDE V ŽIVOTĚ O VÍC
PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT
SMYSL ŽIVOTA
KURZ

P S:

každé pondělí 18:30 – 21:15 + sobota 9. 11. 2019

VÍCE NA: www.kurzyalfa.cz, www.farnostprachatice.cz,www.neumanneum.cz
KONTAKT: Martin Hubáček 725 425 999, alfapt@centrun.cz,
POŘADATEL: sestry boromejky a Římskokatolická farnost Prachatice
TERMÍN: 23. 9. - 9. 12. 2019,

nevybíráme. Dle vlastního uvážení lze přispět na občerstvení.

KOLIK KURZ STOJÍ ? Za kurz Alfa žádné poplatky

Prachatice (klášter sester boromejek - přístup od náměstí).

KDE ? Galerie Jana Nepomuka Neumanna, Neumannova 142,

• Účastnit kurzu se mohu pouze jednou, podruhé se mohu přidat do
společenství organizátorů a nabídnout svá obdarování ve službě
druhým .
• Jedním z cílů kurzu je, aby každý účastník našel společenství, kde
bude sdílet svůj život z víry .

a) Přihlásím se jako účastník.
b) Nabídnu pomoc a podporu při organizaci kurzu.
c) Nabídnu kurz někomu ze svého okolí.

JAK SE KE KURZU ALFA POSTAVIT

Jednotlivá setkání začínají malou večeří. Následuje srozumitelná
promluva na dané téma a po ní setkání v menší skupince.
Zde můžete spolu s ostatními o tématu přemýšlet, zbavit se případných
předsudků, zasmát se  a navázat nová přátelství.
Během dvanácti pondělních večerů a jedné soboty máte příležitost
zastavit se a podívat se na život jiným pohledem.

O CO JDE?

Pozvánka
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Stalo se
Noc kostelů
Chtěl bych se podělit o radost z letošní
Noci kostelů. Je to již asi 12 let, kdy jsem získal první zkušenosti z této akce, a to v Německu v Passau, z čehož jsem byl unesen. U nás
ještě nebyla. A tak jsem se tehdy ptal našeho
p. vikáře Josefa Sláčíka, jestli se to bude také
zde dělat. A opravdu zřejmě prvně před 10 lety proběhla první Noc kostelů a s velkým
úspěchem. Tak jsem se zde v Prachaticích několikrát zúčastnil. Ale poněvadž jsem v tomto
zvídavý člověk, pak postupně každý rok jsem navštívil jiné místo a vždy mne to hodně
nadchlo, a to např. v Jindřichově Hradci, Třebíči, Kájově, Klokotech i jinde. Je mi jasné, že
je to spíše pro nevěřící, aby poznali život v naší církvi. A pokud by se podařilo v každém
místě získat alespoň jednoho člověka pro Krista, bylo by to výborné. Já ale již nehledám
prohlídky kostelů a obrazů a spíše mne zajímá duchovní program. Proto po důkladném
hledání jsem se letos rozhodl pro Sušici. Byl tam výborný výběr duchovních programů, a to
ve třech kostelích a dvou kaplích. I když podle programu to zřejmě muselo být též pěkné
v Prachaticích. Já jsem tam byl opravdu nadšen a hluboce se mi to vrylo do srdce. Hlavně
v klášterním kostele u kapucínů i ve farním kostele sv. Václava. Takže jsem skončil v 01
hod. v sobotu. A vzhledem k tomu, že jsem byl tak naladěn na duchovní strunu, rozhodl
jsem se, že sobotu obětuji celý den pro Pána. Brzo ráno jsem šel do klášterního kostela na
růženec, pak duchovní rozhovor s představeným kláštera a následovala bohoslužba. Po
bohoslužbě ještě pokračoval koncert přátel kapucínů z Bratislavy a duchovní přednáška.
Po rozloučení se sušickou madonou, která mimochodem pochází z Lčovic u Čkyně, jsem se
přesunul na Mouřenec, kde proběhla česko-německá poutní bohoslužba, kterou celebroval
bývalý generální vikář Mons. Pintíř. Na tomto promodleném duchovním místě následovalo
rozjímání a modlitba za kněze a všechny potřebné. A poněvadž jsem chtěl ten
den důstojně zakončit pro Pána, přesunul jsem se do Horažďovic, kde jsem
se opět večer zúčastnil večerní bohoslužby a nádherné májové pobožnosti
v klášterním kostele a noční relaxace ve
městě. V neděli jsem se zúčastnil bohoslužby v horažďovickém farním kostele, kde býval jako novokněz také náš
pan děkan Havrda. Takže cestou domů
jsem ještě navštívil kostel v Blatné
a Písku. Je mi až divné, že já nehodný
člověk dostávám tolik milosti.
JK
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Stojí za přečtení
Modlitba jako zbraň
Edward M. Bounds
Modlitba jako zbraň je kniha bývalého právníka, jenž byl
Bohem povolán ke kazatelské službě. Byl známý svým nasazením pro modlitební život, který pokládal za jeden ze základů
křesťanského života. Přisuzuje modlitbě dokonce takovou
váhu, že na ní podle něj závisí naplnění Božího plánu i Božích zaslíbení.
Jeho dílo je srozumitelné a směřuje k samému jádru modlitby, o níž autor píše v souvislosti s postavami Bible, jakými
byli například Abraham, Mojžíš, David, Epafras, Chana či
Daniel, který podle Písma “třikrát za den klekal na kolena“. Jako dokonalý příklad k následování předkládá autor modlitební život Pána Ježíše, jehož ustavičným zápasením na
modlitbách je prosyceno téměř celé jeho pozemské putování.
Edward Bounds jakožto člověk, který každý nový den začínal usebráním na kolenou, si
je dobře vědom toho, že bez modlitby nezmůžeme nic. Přirovnává modlitbu k tepu našeho
srdce a k ohromné výsadě, jíž je možné doslova protrhnout nebesa a pohnout nebeského
Otce k jednání. Zůstává však faktem, že modlitba víry je pouze prostředkem, činitelem
všeho je Bůh. Odmítáním modlitby však člověk odmítá samotného Boha a takovéto postoje
jsou veskrze i příčinou častého odpadání od Hospodina a odcizení se mu. Bůh v dějinách
spásy vždy mluvil skrze ty, kteří se modlili, a skrze ně také jednal.
Spisovatelovy úvahy jsou inspirující i provokující zároveň. Na některých místech knihy naráží čtenář na věci známé, jindy na zcela nové; tehdy je vybízen k vlastní reflexi,
opravdovosti, horlivosti a především – k činu. Jsme pobízeni se modlit nejen ve svém tolik
potřebném „modlitebním pokojíku“, ale také ve společenstvích, rodinách, na cestách, ve
dny sváteční i všední.
Autor dále vyzdvihuje lidskou schopnost žádat a Boží schopnost dávat. Osvětluje proměňující moc modlitby nejen osobní, ale také přímluvné, jíž člověk může sloužit druhým
lidem.
V závěru knihy je možné dočíst se o inspirujících příkladech modlitebních životů lidí,
počínaje misionáři až po kazatele napříč církvemi.
Úryvek z knihy:
„Míra posvěcení některých Božích dětí nápadně vystupuje jako vrcholky hor nad obzorem.
Jak to? Jak toho ti lidé dosáhli? Co je přivedlo do takové Boží blízkosti? Jak to, že se tak podobají
Kristu? Odpověď je snadná – modlitba. Modlili se hodně, modlili se dlouze, pili zhluboka. Prosili,
hledali, tloukli na dveře, až před nimi nebe otevřelo svoje největší poklady milosti. Modlitba byla
jejich Jákobovým žebříkem. Po něm šplhali do těchto svatých, požehaných výšek. Stejnou cestou
k nim sestupovali Boží andělé a sloužili jim.“
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Vypravili jsme se
Jak žije farnost Chroboly v r. 2019
Noc kostelů
se zde letos konala poprvé a při té příležitosti byl uveden
do provozu nový hodinový stroj z dílny p. Janků z Prahy,
jehož hodnota přesáhla 80.000 Kč. Celý obnos věnovala obec
Chroboly. Zároveň byla ve věži zdejšího kostela instalována
výstava dobových fotografií.
Pražský smíšený sbor
vystoupil v chrobolském kostele při Slavnosti seslání Ducha sv., po které
zároveň zazpíval pravoslavný
chorál Mnogaja
ljeta jako hudební dárek pro
otce Petra k narozeninám.
Malá lesní pouť
u kaple P. Marie Lurdské potěšila všechny
přítomné.

Koncert Štěpána Raka
byl nádherný. Štěpán Rak celý koncert
provázel vyprávěním o naší krásné zemi,
hvězdách i lásce, která byla cítit z celého
jeho vystoupení. Skladba Pocta biblickému králi Davidovi, která byla věnována
všem nemocným z prachatického hospice,
dojala snad všechny zúčastněné.
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Noc kostelů

Malá lesní pouť
Malá lesní pouť

Koncert Štěpána Raka
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Kontakt: ŘKF Prachatice, www.farnostprachatice.cz, tel. 606 627 636

návrat do Prachatic kolem poledne

Sobota 16. listopadu

celodenní pobyt v Assisi (Porciunkula, bazilika sv. Františka, bazilika sv. Kláry...)
mše svatá, navečer odjezd domů

Pátek 15. listopadu

návštěva římského pahorku Aventin, baziliky sv. Sabiny, kostela sv. Anselma
odjezd do Cascie, mše svatá
přejezd do Assisi

Čtvrtek 14. listopadu

prohlídka baziliky sv. Pavla za hradbami, modlitba na Svatých schodech
v 15 hod. slavná bohoslužba k zakončení Národní pouti
v bazilice sv. Jana v Lateráně, prohlídka baziliky sv. Kříže Jeruzalémského

Středa 13. listopadu

v 10 hod. hlavní bohoslužba Národní pouti v bazilice sv. Petra
odpoledne procházka starým Římem (Andělský hrad, nám. Navona,
Pantheon, Fontana di Trevi, Kapitol)

Úterý 12. listopadu

dopoledne prohlídka Orvieta, pak přesun do Říma, odpoledne začátek
Národní pouti: v 15 hod. národní mše sv. v bazilice Santa Maria Maggiore
v 18 hod. reprezentativní koncert České nebe v bazilice sv. Jana v Lateráně

Pondělí 11. listopadu

odjezd z Prachatic v odpoledních hodinách, noční jízda autobusem

Neděle 10. listopadu

plus Orvieto, Cascia, Assisi

Národní pouť do Říma

Podrobné informace a přihlášky na tel. 606 627 636

dopravu autobusem, 4 noclehy v hotelu se snídaní (možno dokoupit večeře za 11 EUR), pojištění

Cena 7.700 Kč zahrnuje

organizuje Farnost Prachatice a prachatický vikariát

svatého Františka a svaté Kláry

svaté Rity, patronky lidí v těžkých situacích

místo eucharistického zázraku

Neděle 10. listopadu - sobota 16. listopadu 2019

+ ORVIETO
+ CASCIA
+ ASSISI

u příležitosti 30. výročí
svatořečení
sv. Anežky České

Národní pouť do Říma

Pozvánka

