J
P
2

Číslo
• říjen
Ročník 2019–2020

sv. a n
rachatický

vikariátní
měsíčník
regionu
sv. jana
neumanna

Doporučený
příspěvek

25 Kč

Z myšlenek P. Josefa Doubravy
MOZAIKA lásky
Denně nás doprovází:
pokušení, utrpení, svědomí.
++++++++++
Vyslechni poučení, poslechni svědomí.
++++++++++
Boží trest není pomsta, ale léčba.
++++++++++
Nepředstavitelný neznamená neskutečný.
++++++++++
Celibát není život bez lásky,
ale bez vlastní rodiny.
Patřím všem, a přece nepatřím nikomu.
Jako slunce.
++++++++++
Lepší být poctivým žebrákem,
nežli se stát odporným zlodějem.
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Za obsah odpovídá P. Petr Plášil; fotografie: autoři článků a Milli Hojdekrová, není-li uvedeno jinak.
Foto na obálce: Obraz literátského bratrstva.
E-mail: casopisjp@seznam.cz. Sponzorská podpora Ludmila Dolejšová, Husinec.
Registrace: MKČR E 16235; ISSN 1801-4380
© Římskokatolická farnost Prachatice, Děkanská 31, 383 01 Prachatice
2 http://casopis.farnostprachatice.cz

Obsah
Č

Obsah
Z liturgického kalendáře

4

Svědectví radosti

7

Slovo vikáře

8

Pozvánky

7, 25, 29, 40

Svátost smíření

10

Boží milosrdenctví

12

Náboženské poměry

15

Life update

16

Vývarná díla v kostelích

18

Stalo se

20, 21, 34, 35

Za sv. Jakubem

22

Na návštěvě u

26

Devítkový rok

30

Malý slovníček

31

Varhaníci

32

Nad sborníkem

36

Stojí za přečtení

37

Vypravili jsme se

38

as od času se objeví průzkumy, ukazující, jak jsou lidé spokojeni s tím či oním, komu věří nebo
nevěří a zda si půjčují peníze na
dovolenou. Jsou to zajímavá zjištění, i když těžko říci, nakolik jsou výsledky přesné.
I u nás v kostele jsme měli jeden výzkum, přestože
poněkud nechtěný. Máme tam totiž takový stojan
na svíčky. Kdo přijde do kostela a chce si zapálením
svíčky připomenout někoho blízkého, nebo poděkovat za nějaké dobrodiní, případně poprosit o Boží milosrdenství, může si zapálit svíčku a do kasičky hodit
nepatrný, předem určený obnos. Je to jakási viditelná
a jednoduchá forma modlitby a zároveň se získá pár
korun na provoz kostela.
Je to tu už drahně let a vedle zmíněného účelu je
onen stojan zajímavou sociologickou sondou. Stačí
jen porovnat poměr zapálených svíček s obsahem
kasičky. Před deseti lety nastavená pravidla respektovaly tři čtvrtiny lidí. Zbytek třeba u sebe neměl peníze, nebo využil toho, že stojan nikdo nehlídá. Před
pěti roky se číslo pohybovalo kolem padesáti procent
a rok po roce se snižovalo. Dnes je těch poctivých sotva desetina a výnos vlastně ani nepokryje náklady
na svíčky. Mnohokráte jsem ten stojan chtěl odstranit a zbytečně neutrácet za jeho dotování, ale docela
mě zajímá, jaká čísla bude onen barometr poctivosti
ukazovat nadále. Klesne na nulu, nebo vystoupá ke
sto procentům?
Vyprávěl jsem to jednomu kolegovi kostelníkovi
a on na to, že si to musí do kostela pořídit taky. Ne
že by pomohl farnímu rozpočtu, ale byl zvědavý, jak
jsou na tom tam u nich. Když se tuhle provádělo sčítání lidu v kostele, napadlo mě, že by bylo zajímavé
rozmístit takové stojany po všech našich chrámech
a stejně jako meteorologové měří sloupce dešťové
vody, vytvořit mapu poctivosti kostel navštěvujícího
lidu. Třeba bychom se o sobě dozvěděli něco zajímavého. A třeba i pochopili, proč si hlava našeho státu
může dovolit nerespektovat ústavní pravidla.

JP
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Z liturgického kalendáře
Ne 6. 10. 27. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne
Po 7. 10. Památka Panny Marie Růžencové. L. b.: bílá
St 9. 10. Středa 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka
sv. Jana Leonardiho, kněze. L. b.: bílá
Pá 11. 10. Pátek 27. týdne v mezidobí. L b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jana
XXIII., papeže. L. b.: bílá
So 12. 10. Sobota 27. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná Památka sv. Radima, biskupa. L: b.: bílá, nebo Nezávazná sobotní památka Panny Marie.
L. b.: bílá
Ne 13. 10. 28. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená. Žaltář 4. týdne
Po 14. 10. Pondělí 28. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka. L. b.: červená
Út 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. L. b.: bílá
St 16. 10. Středa 28. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny. L. b.: bílá
Čt 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
Pá 18. 10.	Svátek sv. Lukáše, evangelisty. Mše: Gloria, preface 2. o apoštolech. L. b.:
červená
So 19. 10. Sobota 28. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo nezávazná památka sv. Jana
de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků. L. b.: červená, nebo
Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze. L. b.: bílá, nebo Nezávazná
sobotní památka Panny Marie. L. b.: bílá
Ne 20. 10. 29. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne, nebo Votivní mše za misie. Mše: texty vlastní,
Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí. L. b.: zelená nebo bílá
Po 21. 10. Pondělí 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka bl. Karla
Rakouského. L. b.: bílá
Út 22. 10. Úterý 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jana
Pavla II., papeže. L. b.: bílá
St 23. 10. Středa 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jana
Kapistránského, kněze. L. b.: bílá
v kostelích, které slaví výročí posvěcení kostela
Pá 25. 10.	Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA. Mše: Gloria, Krédo, preface
vlastní. L. b.: bílá
v ostatních kostelích
		 Pátek 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená
So 26. 10. Sobota 29. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná sobotní památka
Panny Marie. L. b.: bílá
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v kostelích, které slaví výročí posvěcení kostela
Ne 27. 10.	Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA. Mše: Gloria, Krédo, preface
vlastní. L. b.: bílá
v ostatních kostelích		
		 30. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená. Žaltář 2. týdne
Po 28. 10.	Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Mše: Gloria, preface o apoštolech.
L. b.: červená
Čt 31. 10. Čtvrtek 30. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv.
Wolfganga, biskupa. L. b.: bílá
Pá 1. 11. 	Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo,
preface vlastní. L. b.: bílá
So 2. 11.	Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. L. b.: fialová
Ne 3. 11. 31. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí,
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Sv. Radim – 12. 10.
Narodil se v letech 960—970 jako syn libického knížete Slavníka. Byl nevlastním bratrem sv. Vojtěcha a život obou byl velmi úzce spojen. Velkou část života prý prožil po Vojtěchově boku, ale za Radimova dětství, prožívaného na Libici, už Vojtěch začal devítileté
studium v Magdeburku. Tam odešel později studovat i Radim. Uvádí se, že poté, co se Vojtěch
stal pražským biskupem a otevřel biskupskou
školu v Praze, vzal Radima k sobě, aby pečoval
o jeho další vzdělání.
Ze života Radima nám chybí přesnější údaje, protože nebyly zaznamenány jeho současníky a jsou čerpány z legend zaměřených na sv.
Vojtěcha, byť věrohodných. S ním roku 989
přišel do Říma. Důvodem byla Vojtěchova žádost o osvobození z úřadu pro zatvrzelost lidu,
počínaje velmoži, kteří ho znevažovali a na jejichž stranu se stavěli i někteří duchovní. Zde
na Aventinu v klášteře sv. Bonifáce v dubnu 990
složili řeholní sliby a chtěli žít jako prostí mniši
v modlitbě, práci a pokání.
Jakmile Radim oblékl řeholní hábit, začal
být nazýván Gaudencius, což je latinský překlad slovanského jména Radim, které se na
rozdíl od latinského mezi světci nevyskytovalo
a bylo snad považováno za pohanské. V aventinském klášteře pravděpodobně přijal i svátost
kněžství.
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Když se pak Vojtěch vracel se 12 řeholníky, pro něž Boleslavem II. založil r. 993 břevnovský klášter, byl prý s ním i Radim, což ale není doloženo.
V září 995, kdy velmoži vyvraždili na hradě Libici slavníkovský rod, byl opět Radim
s Vojtěchem v Římě, což bylo jejich záchranou. Při třetí cestě do Čech pak zamířili k pohanům na severu Polska a dál na území pohanských Prusů. Zde poblíž Královce byl Radim
v dubnu 997 svědkem Vojtěchovy mučednické smrti a sám byl od Prusů zajat. Po propuštění se vydal k Boleslavovi Chrabrému a postaral se, aby tělo jeho bratra Vojtěcha bylo
uloženo nejprve v Třemešně a pak v Hnězdně.
Podle přání Boleslava Chrabrého navštívil Radim opět Řím, byl přijat novým papežem
Silvestrem II., který ho r. 999 vysvětil na biskupa a jmenoval arcibiskupem v Hnězdně.
Z jara následujícího roku tam Radim nastoupil na stolec za přítomnosti císaře Oty III.,
Boleslava Chrabrého a dalších významných osobností.
Radim byl podoben svému svatému bratru Vojtěchovi svou učeností, mnišskou horlivostí, výmluvností i duchem zaníceným pro věc Boží a spásu duší a jako metropolita měl
velký podíl na kanonizaci a oslavě svého bratra Vojtěcha, přičemž sebe zatlačoval do pozadí.
Rok jeho úmrtí je nejistý a údaje se pohybují mezi léty 1006 až 1020, podle nového
martyrologia zemřel s největší pravděpodobností kolem r. 1011.
Podle webu catholica.cz P. Karel Falář
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Svědectví radosti
S radostí vykročím do nového dne
Boží láska žije v praktickém životě každého z nás. Na svých toulkách v přírodě se setkávám s mnoha přírodními krásami, které mě naplňují pocitem radosti a v mnohém i inspirují. Život v přírodě je součástí i mého vlastního života. Uprostřed přírody jsem se narodila,
v lásce k ní jsem vyrůstala a v její náruči i spočinu. V ní zapomínám na svoje trápení, na
bolest, třeba nad ztrátou někoho velmi blízkého, ale prožívám zde nepopsatelnou radost
z pohledu na vše živé kolem mě. Sedím na pařezu a rozjímám o své radosti, štěstí i problémech. Ráda chodím ke kapličce U Lizu, šeptám své prosby, svěřuji se Panně Marii a prosím
o její ochranu. Kaplička sdílela se mnou radost z narození vnuček a vnoučka. Je radost
dívat se na život v přírodě, i když mnohé již není jako za mého mládí, kdy příroda byla
obdařena hojností různých brouků, motýlů i rostlin. Jaro je moc pěkné, odpočatá zem se
probouzí k životu. Léto má své kouzlo, tisíce vůní. Obdivuji i podzim, jeho paletu barev.
Je dokonalým malířem. Příroda vydala své plody, dozrálo obilí, ovoce i lesní plody. Miluji
i zimní krajinu, to ticho, božský klid a mír kolem mě. Ráda se zaposlouchám do šumění
lesa, jeho odvěké písně, zurčení potůčku mou duši uklidňuje a zároveň povzbuzuje. Voda
utíká, nedá se zastavit, tak jako sám život člověka. Jen s tím rozdílem, že ona je stále živá,
neumírá. Zrození nového života je radostný, nepopsatelný pocit radosti. Příroda je pro mě
plná povzbuzení, potěšení, lásky i prosté radosti.
K radostem patří také děti, jsou pro každého z nás velkým štěstím a radostí. Bez nich by
byl život prázdný, nenaplněný. Léta běží, já stárnu, vnoučata vyrostla, a tak někdy přemýšlím, kolik radosti ještě s nimi zažiji. Mám velkou radost z každého jejich úspěchu, sdílím ji
s nimi. Je to krásný pocit, když mně vnučka zavolala a oznámila: „Babičko, úspěšně jsem
dokončila poslední zkoušku.“ Dokončila Karlovu univerzitu, obor učitelství pro I. stupeň
ZŠ. I z ostatních mám radost. Když jim dá Bůh zdraví, tak mají život ještě před sebou, ale
kdo ví, co je čeká, co mají v osudu napsáno. Svým dětem jsem ochotna věnovat vše, co
jen jim ve svých možnostech mohu
dát. V kostele se za ně modlím, aby
jim Pán Bůh dal zdraví, aby v životě
poznaly co nejméně bolesti, strastí.
Vím, že bez nich to na světě není,
ale přesto si moc přeji, aby je provázela všude, kam jen vkročí, radost.
Když tohle vše člověk dokáže smysly vnímat, pak je radost na prvním
místě. Krása je nevyčerpatelným
pramenem radosti pro toho, kdo jej
umí odkrýt. Každý člověk se hned
stává hezčím, i škarohlíd, když prožívá radost.

Milli Hojdekrová
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Slovo vikáře
Blahoslavení tiší…
Při přípravě na svátost biřmování jsme se při úvahách o křesťanské etice dostali také k blahoslavenstvím, která otvírají Ježíšovo
Horské kázání. To nám zaznamenal evangelista sv. Matouš v 5.
až 7. kapitole svého evangelia. Je to text velice známý. Přesto
nás může oslovit vždy novým způsobem, jak to nakonec platí
o celém Písmu svatém.
Ani nevím proč, ale už když jsme o tom s biřmovanci hovořili, mně blahoslavenství tichých znělo nějak výrazněji než jindy
a spojovalo se mi s několika prožitky z poslední doby.
Jak je nám vlastní si svoje zájmy vykřičet, vyhádat, „ukecat“! Je
nám to asi trochu vrozené.
Před několika dny jsem byl nakupovat v prachatickém Lidlu a byl svědkem scény, která
není až tak neobvyklá. Asi tak dvouleté dítě se hlasitě rozkřičelo a dožadovalo se na své
mamince bonbónů, které si vyhlédlo. Tohle bývá docela časté, ale intenzita křiku toho
dítěte byla neuvěřitelná. Škoda, že tam někdo neměl měřič hlasitosti. Myslím, že řev závodního auta nebo motorky by v porovnání s hlasem tohoto dítěte neměl šanci. Bylo to
velmi nepříjemné. Všichni se po té dvojici ohlíželi se smíšeným výrazem pohoršení a soucitu s maminkou.
Také mně jí bylo líto. O to víc jsem obdivoval její pevnost, se kterou přání dítěte odmítla
a s klidem mu několikrát zopakovala, že dnes se bonbóny zkrátka kupovat nebudou. Když
dítě vidělo její rozhodnost, nakonec ztichlo a smířilo se s tím, že mlsat se prostě nebude.
Od matky to bylo velmi výchovné. Mě na tom však zaujalo to, jak už od malého dítěte
máme tendenci si vykřičet to, co bychom chtěli a co nám možná není vůbec k prospěchu.
Okna svého farářského bytu mám na parkány. Je to moc pěkné místo, kam si lidé chodí
oddechnout a kam také vodí paní učitelky děti ze školky. Občas se tu objeví i větší děti ze základky, o prázdninách účastníci různých skautských či jiných táborů.
Protože v létě mívám okna otevřená, slyším, jak se děti projevují. Už u těch školkových je vidět soutěživost, snaha prosadit
se na úkor druhých, vydobýt si pozornost učitelky. Je to
provázeno opět velmi hlučnými hlasovými projevy. Snaha
si zájem okolí vykřičet je velmi markantní. Někdy mě to
nutí si okna zavřít, protože v řevu těch „andělských“ hlasů se nedá nic smysluplného soustředěně dělat. Učitelky
a vedoucí táborů mají můj velký obdiv.
Tak to bychom měli děti. A co my dospělí? Jsme jiní,
zralejší? Obávám se, že vůbec ne! Kolik zbytečných slov,
kolik „okecávání“ a omlouvání svých chyb, z nichž se
často stává zdánlivá ctnost. Asi se nerozkřičíme v obchodě, ale zvyšování hlasu na své blízké, na spolupra8

covníky v zaměstnání, nekonečná sebechvála a vyzdvihování se nad druhé, ať už vědomé
či podvědomé, je nám tak vlastní. Přistupujeme tak k druhým lidem a někdy dokonce
i k Bohu. I jeho se snažíme umluvit. Ale Pán Ježíš nám rovněž v Horském kázání říká:
„Nebuďte upovídaní jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých
slov.“ (Mt 6,7)
Bývaly časy, kdy se hodnotě slova přisuzoval mnohem větší význam než dnes. Dané
slovo ctilo muže (pro ženy to samozřejmě platí úplně stejně) a prostě platilo. Mluvku,
který toho mnoho nasliboval, ale nesplnil, nikdo nebral vážně. Jak je smutné dnes prožívat skutečnost, že slovo ztratilo svou váhu a často je jen prázdným zvukem bez významu
a závaznosti.
Bylo by skvělé, kdybychom si my křesťané znovu uvědomili to biblické, totiž že budeme
souzeni i z každého zbytečného slova. Jak krásné a osvěžující by bylo, kdyby na dané slovo
bylo vždy spolehnutí.
Ježíšovo blahoslavenství vůči tichým má krásné zaslíbení. Oni totiž dostanou zemi za
dědictví.
P. Petr

Žehnání obrazu
V sobotu 14. 9. odpoledne požehnal nový obraz Panny Marie Pomocné v kapli v Českých
Žlebech za účasti několika desítek českých i německých hostů P. Karel Falář. Obraz namalovala a jeho historii s dalšími zajímavostmi objasnila Vladimíra Fridrichová Kunešová.

9

Svátost smíření
Pozitivní výzvy 7. přikázání
Sedmé přikázání nemluví jen o tom, co se dělat nemá, ale vede nás i k tomu, co se
dělat má. Na celospolečenské (nadnárodní) úrovni se tím zabývá řada papežských encyklik a jiných církevních dokumentů, které tvoří, upřesňují a prohlubují sociální nauku
církve. V jejím světle je člověk vyzýván k tomu, aby objevil, že on sám je transcendentní
bytostí, a to v každém rozměru svého života, včetně toho, který je spjat se společenskými,
ekonomickými a politickými kontexty. Víra přivádí k plnosti význam rodiny, založené na
manželství mezi jedním mužem a jednou ženou a představující první a životně důležitou
buňku společnosti. Víra osvětluje také důstojnost lidské práce, která má – jakožto aktivita
člověka směřující k jeho naplnění – přednost před kapitálem, a stvrzuje oprávněný požadavek člověka podílet se na plodech, jež z jeho práce vzcházejí.
Při prezentaci Kompendia sociální nauky církve (dokumentu Papežské rady pro spravedlnost a mír) 29. června 2004 vyslovil tehdejší státní sekretář Svatého stolce kardinál Angelo Sodano důležitý postřeh: „Lidstvo dnes požaduje větší spravedlnost v záležitosti široce
se projevující globalizace, živě cítí starost o ekologii i o korektní řízení veřejných záležitostí,
uvědomuje si nezbytnost zachránit národní povědomí, aniž by se při tom ztrácely ze zřetele právní zásady a vědomí jednoty lidského rodu. Svět práce, zásadně modifikovaný moderními technologiemi, vykazuje mimořádné kvalitativní výkony, zároveň se v něm však
projevují i neslýchané formy bídy, zneužívání, ba dokonce zotročování, k čemuž dochází
dokonce i uvnitř takzvaných bohatých společností. V různých oblastech planety pokračuje
nárůst blahobytu, ale zároveň hrozivě narůstá počet nových chudých a z různých příčin se
zvětšuje rozdíl mezi méně rozvinutými a bohatými zeměmi. Svobodné tržní hospodářství
a jeho ekonomické mechanismy mají své pozitivní stránky, ale také své meze. Na druhé
straně přednostní láska k chudým představuje pro církev jeden ze základních postojů, který
předkládá všem lidem dobré vůle.
Je proto zřejmé, že církev nesmí mlčet, když jde o takzvané nové skutečnosti (res novae
– srv. encykliku Lva XIII. Rerum novarum), typické pro moderní epochu. Církvi totiž přísluší vyzývat všechny k úsilí o to, aby se stále více prosazovala autentická civilizace zaměřená
k solidárnímu a integrálně lidskému rozvoji.“
Láska církve k chudým patří k jejím pevným tradicím. Inspiruje se evangeliem blahoslavenství, Ježíšovou chudobou a jeho laskavostí k chudým. Láska k chudým je pro křesťana
také jedním z motivů povinnosti pracovat, aby „mohl konat dobro a pomáhat těm, kdo
trpí v nouzi“ (Ef 4,28). Taková láska se netýká jen hmotné chudoby, nýbrž i četných forem
chudoby kulturní a náboženské.
Bůh žehná těm, kteří pomáhají chudým, a kárá ty, kteří se o ně nezajímají: „Tomu, kdo
tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej“ (Mt 5,42). „Zadarmo
jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8). Ježíš pozná své vyvolené právě podle toho, kolik
vykonali pro chudé (srv. Mt 25,31-46). Když se „chudým hlásá radostná zvěst“ (Mt 11,5),
je to znamení Kristovy přítomnosti.
Již ve Starém zákoně je celá řada různých právních opatření („milostivé léto“, zákaz půj10

čovat peníze na úrok a zadržovat zástavu, povinnost
dávat desátek, platit mzdu nádeníkům každý den,
právo paběrkovat a sbírat klásky) ve shodě s výzvou
Deuteronomia: „Potřebný ze země nevymizí, proto
ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému
utiskovanému a potřebnému bratru“ (Dt 15,11). Ježíš
přijímá toto slovo za své. Vybízí nás, abychom poznali,
že je přítomen v chudých, kteří jsou jeho bratry.
Ve svých rozmanitých formách – hmotná bída, nespravedlivý útlak, tělesné a duševní nemoci a konečně
smrt – je lidská bída zřejmým znamením vrozeného
stavu slabosti, v němž se člověk nachází po prvotním
hříchu, a potřeby spásy. Právě proto přitáhla soucit
Krista Spasitele, který ji chtěl vzít na sebe a ztotožnit
se s nejmenšími mezi bratry. A také proto jsou utlačovaní předmětem přednostní lásky církve, která od počátku navzdory nevěrnosti mnoha
svých členů nepřestávala usilovat o to, aby jim ulehčila, aby je bránila a osvobodila. Dělala
to nesčetnými dobročinnými díly, která budou vždy a všude nezbytná.
Chudoba je ale výzvou obousměrně: její pramen může být fyzický (neschopnost, nemoc,
nepříznivé prostředí, podnebí nebo málo přírodních zdrojů), může však být také mravní,
zaviněný jak bohatými, tak chudými, pokud u nich neplatí „nemohou“, ale „nechtějí“. Důvodem může být lenost, rozmařilost či lehkomyslnost, která je staví do podivného světla
v očích bohatých, neúnavně vyzývaných k pomoci. Skutečnou pomoc chudým neposkytne jednorázová almužna, ale pomoc k hospodářskému osamostatnění, pokud objektivní
podmínky neumožňují „postavit se na nohy“ vlastním úsilím. Jinak se jedná o neetickou
podporu pochybné životní filozofie. To se týká jak jednotlivce, tak národů.
Namítnete, že většina z nás – čtenářů JP – může dělat jen malé kroky (jednotlivé skutky
milosrdenství). Přesto: budeme-li velkorysí a vytrvalí, můžeme příznivě ovlivnit veřejné
mínění a dosáhnout postupně velkých věcí.
Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme bližnímu v jeho tělesných
nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat – to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství
spočívají zvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, přijímáme toho, kdo nemá
střechu nad hlavou, odíváme toho, kdo nemá co na sebe, navštěvujeme nemocné a vězněné,
pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je jedno z hlavních svědectví bratrské lásky;
je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím,
kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ (Lk 3,11).
Tak to dělali naši předkové. Rodiče sv. Jana Neumanna byli štědří, podporovali chudé,
nejraději potají, anonymně, aby obdarovaný nevěděl, kdo je dobrodincem. Naplňovali tak
evangelijní výzvu: „Když dáváš almužnu, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje
almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“ (Mt 6,3). Ke
štědrosti vedli i své děti, mnohokrát poskytovali dobro jejich prostřednictvím a tím je učili
pomáhat druhým.
P. Pavel Liška
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Boží milosrdenství
Cyklus o Božím milosrdenství (na základě exercicií u Kongregace sester Matky Božího
milosrdenství v Praze) – 2. část

Abrahámova důvěra
Gn 12,15-19.21-22
Budeme se věnovat jedné z nejkrásnějších kapitol Písma svatého. Vyprávění příběhu
o tom, jak se na jedné straně Bůh otevírá člověku a na druhé straně člověk se v naprosté
důvěře vydává Bohu.
1/ Abrahám nezná cestu, ale Bohu důvěřuje.
I řekl Hospodin Abrahamovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do
země, kterou ti ukáži. Učiním tě velkým národem, požehnám tě…“ A Abram se vydal na cestu,
jak mu Hospodin přikázal. Abram věděl, kdo mu dal slib. Byla to cesta víry. Věděl, že konec
bude dobrý, ale detaily cesty neznal. V našem případě víme, že konec naší cesty víry
bude dobrý. Ale detaily se ozřejmí, až když vyjdeme.
2/ Abrahám se přimlouvá za Sodomu a Gomoru a projevuje milosrdenství.
Abrahám stál před Hospodinem. I přistoupil Abrahám a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem
i spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Vyhladíš snad i je a nepromineš
tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých? Což soudce vší země nejedná podle práva?“
Hospodin odvětil: „Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“
Všichni známe ten příběh… Abrahám postupně smlouvá a usmlouvá,
že kvůli čtyřiceti, třiceti
a ani dvaceti spravedlivým město nezničí.
A nakonec Abrahám
řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, promluvím-li
ještě jednou: Možná se
jich tam najde deset.“
Bůh pravil: „Nezahladím
je ani kvůli těm deseti.“
Hospodin po skončení
rozmluvy s Abrahámem
odešel a Abrahám se vrátil ke svému místu. (Gn
18, 22-23).
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Vstupujeme do obrovského tajemství Božího milosrdenství a milosrdenství lidského. Vidíme na jedné straně milosrdného Boha, který chce zničit od základu zkažená a zlá města,
a na druhé Abraháma, který se po uzavření smlouvy s Bohem jakoby nakazil jeho milosrdenstvím (i na mnoha jiných místech Starého zákon narážíme na žádost Božích přátel, aby
raději potrestal zlo). Abrahám se dívá nejen na spravedlivé. Je mu líto celého města, jako
se později Kristu zželí celého zkaženého lidstva. Abrahám nepochybuje o tom, že Bůh je
spravedlivý. Avšak ví také, že je milosrdný, proto k němu takto mluví a žadoní o záchranu
města kvůli spravedlivým. Nepřestává s Bohem smlouvat a jde skoro k nemožnému – za
deset spravedlivých čeká záchranu celého města. V tomto rozhovoru se projevila Abrahámova převeliká důvěra v Boží dobrotu. Proč ale Abrahám skončil u 10 spravedlivých? Tam
můžeme sestoupit svým intelektem. Pod počtem deseti spravedlivých začíná víra. Co když
tam bude jen jeden nebo žádný? Bože smiluj se nad těmi hříšníky! To je pravá víra.
Tehdy se stávám ničím, protože plně důvěřuji v moc Pána. On prokáže milosrdenství. Víra zde přesahuje rozum. My se nemáme v životě bát a máme jít k té nule
navzdory intelektu.
3/ Oběť Izáka, důvěra Abrahámova a Boží milosrdenství.
Bůh požádal, aby mu přinesl v oběť svého prvorozeného syna Izáka. Možná nás to zaráží,
že Bůh si přál smrt nevinného mladíka. Je nutné pamatovat, že v tehdejší době lidské oběti
nebyly ničím neobvyklým. Tento Boží příkaz Abrahám prožíval velmi bolestně, a přesto jej
přijal. Ten příběh opět známe. Abrahám určitě nechápal, proč Bůh žádá oběť Izáka, a přece
neřekl: Ne. Důvěřoval mu bez výhrad. Stojíme před tajemstvím milosrdného Boha, který
se v tuto chvíli zdá nekonečně „nemilosrdný“, když požaduje obětování jediného syna. Ale
toto Boží „nemilosrdenství“ přivede Abraháma k úkonu největší důvěry proti vší lidské
logice. Oběť přinesená Abrahámem byla předobrazem oběti na Kalvárii, kde Bůh neušetřil
vlastního Syna, ale vydal ho za nás všechny. Abrahámova oběť typologicky odpovídá Kristově oběti na kříži. Tam však nebeský Otec nevyhlédl obětního beránka místo svého Syna
jako v případě Abraháma, ale zmařil ho pro nás. Toto milosrdenství Boha se zdá „nemilosrdné“. Avšak Bůh, který na Kalvárii jednal „nemilosrdně“ se Synem, měl nekonečné milosrdenství pro celý lidský rod a svému Synu projevil „milosrdenství“ ráno
v den vzkříšení. Tajemství milosrdenství, které se dennodenně zpřítomňuje na našich
oltářích, tedy tajemství mystické Kristovy smrti v Eucharistii, skrývá největší hloubku
Božího milosrdenství, v jehož sílu věříme. Bůh nám dává svého Syna. Mohli bychom pak
nemít hlubokou důvěru k Bohu a jeho milosrdenství jako Abrahám, ať by nás potkalo cokoli, ocitli jsme se v jakékoli situaci nebo nám cokoli hrozilo? Nezapomínejme na důvěru
Abraháma a nezapomínejme nikdy na Krista, který jako člověk pocházel z Abrahámova
rodu, z rodu schopného velikého milosrdenství i se zlými lidmi.
4/ Obětuj Izáka ve svém životě.
Na závěr se můžeme podívat na vztah Abraháma a Izáka i z následujícího pohledu.
Po narození Izáka je Abrahám nesmírně šťastný. Bůh ale říká: obětuj Izáka. Izák je Boží
dar a musí zůstat jen jako kanál mezi Bohem a Abrahámem. Abrahám přikládá větší
důležitost Izákovi než Bohu (větší důležitost daru než dárci). Izák se pak stává
13

překážkou mezi Bohem a Abrahámem. Bůh říká: obětuj ho. Abrahám to pochopil, změnil
přístup k Izákovi a stal se otcem víry. Co to může říci našemu životu? Když si nedáme
pozor, může Boží dar zastínit Boha. Např. modlím se za dobrou práci. Děkuji Ti Bože
za tu práci. Mám lepší pozici, víc zodpovědnosti, více přátel, ale méně času na modlitbu
Pak mě tyto myšlenky tak pohltí, že zapomínám na Boha. Z práce se stává modla. Bůh mi
ale říká: obětuj svou práci, změň svůj přístup. Nebo mladý muž prosí Boha o dobrou manželku. Nakonec ji pozná. Jsou na líbánkách, hodně cestují. Později už nechtějí chodit do
kostela. Je to vlastnická láska, aby manžel byl takový, jako chce ona. Manžel se přizpůsobuje manželce – zapomínají na Boha. Jsou také špatné vlastnosti – žárlivost či pýcha. Pán
nám říká – obětuj tohoto Izáka. Změňte svoji mentalitu. Na cestě víry dostáváme mnoho
požehnání – úspěch, štěstí, děti… Pokud se stávají Izákem – obětujte to.
5/ Postavy z Bible (Mojžíš, Noe apod.) k nám hovoří.
Mojžíš nám říká, že musí existovat těsné spojení mezi našimi dětmi a manželi. Noemovo
poselství je: být věrný vůči Hospodinu, i když to bude vypadat bláznivě. A Abrahámovo
poselství pro nás je mimo jiné v tomto: i kdyby se v našem životě všechno špatně
vyvíjelo, nebo se nic nedělo, neztrácejme nikdy víru a naději.
pb

Společenství z Vimperska
Když před pár měsíci nastal pomalu a jistě čas prázdnin a dovolených, uspořádali farníci
Zdíkova a Zdíkovce malé posezení, táborák spojený s opékáním špekáčků pod širým nebem
v blízkosti zdíkovského kostela. Bylo to hezké posezení, dobrá nálada nechyběla. O kulturu
se postarala zpěvačka Marcela Babíčková, zpěv je její vášeň, ráda si zanotuje hezkou písničku. Ke zpěvu ji doprovodil na heligonku Míra Jaček, který ji po dvou letech jako samouk
dobře ovládá. Oběma to spolu ladilo. Lidé se na chvilku zastavili od celodenního shonu,
měli si o čem povídat, bylo se i čemu od srdce zasmát. Po prázdninách jsme se opět začli
setkávat na společenství farníků.
Dne 29. srpna jsme se opět
ve zdraví po prázdninách setkali.
Bylo ještě teploučko i když obloha byla zatažená a hrozilo, že se
každou chvíli může začít pršet.
Bylo to hezké setkání, stejní, lidé
s úsměvem na tvářích s radostí
v srdci. Taková setkání farníku
jsou moc pěkná. Nechybí skvělá
nálada, humor ani zpěv. Táborák
plápolal, za doprovodu heligonky a zpěvu nám čas rychle utíkal
a bylo všem dobře.
MH
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Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech
Netolicko na přelomu ke křesťanství
(2. část)
Ještě než se začneme zabývat vznikem hradiště v Netolicích, je nutné věnovat pozornost počátkům osídlování jihu podhůří Šumavy. Zejména v prostoru mezi Prachaticemi
a Netolicemi. Také nelze pominout pravěké a historické osídlení českých zemí, s ohledem
na preferované osídlení úrodných nížin, odkud se šířila lidská sídla do prostředí s méně
příznivými podmínkami k životu do vyšších poloh s méně úrodnou půdou a horšími klimatickými poměry. Kolonizace a trvalé osídlování nebyly přímočarým procesem, kdy hvozdy
Šumavy již tehdy prostupovala síť stezek, které se staly součástí jedné z nejvýznamnějších
tepen středověkých Čech – Zlaté stezky, po níž proudilo do Čech nejenom zboží, ale také
šíření víry od sousedů.
V kopcovitých a málo úrodných polohách mezi Prachaticemi a Netolicemi se setkáváme
s nejstarším raně středověkým osídlením nejspíš až v 9. století. Nelze přitom vyloučit,
že některá ze zdejších mohylových pohřebišť začínají už ve století předcházejícím. O tom
ovšem svědčí málo nálezů. Chronologické úvahy o počátcích slovanského osídlení Prachaticka a Netolicka nelze determinovat s ohledem na malý počet podrobněji prozkoumaných
lokalit. Ani zkoumaná mohylová pohřebiště v Krtelích, Dolních Chrášťanech, Lipovicích,
Mičovicích a ani nedaleko zámečku Kratochvíle nepřinesla výraznější nálezy. Pouze moderně zkoumané mohyly u Vitějovic lze jen široce zařadit do 8. až 9. století, obecně pojatého
intervalu výskytu jihočeských slovanských mohyl. Ve středohradištním období tak region
postrádá výraznější centrální lokalitu. To koresponduje s již uvedenou úvahou o poměrně
pozdní a nepříliš výrazné kolonizaci Prachaticka nebo Netolicka.
Situace se podstatně mění v 10. století, kdy v regionu vzniká první skutečně raně středověké hradiště, snad již od počátku v rámci upevňování moci přemyslovských knížat, a jeden
ze symbolů jejich ovládnutí jižních Čech. Jméno tohoto hradiště se dochovalo dodnes, kdy
přešlo na město, které v jeho sousedství vzniklo ve 13. století. Pozůstatky starých Netolic,
bývalého správního hradu přemyslovského státu, leží na široké ostrožně návrší v poloze
Na Jánu na východním okraji města. Donedávna bylo netolické hradiště po archeologické
stránce málo známé. Teprve výzkumy posledního desetiletí, spjaté s výstavbou archeologického parku, přinesly podstatné informace o opevnění a o charakteru jím vymezené plochy.
Obdobně jako u všech přemyslovských správních hradišť jsou jejich významnou součástí
i kostely, tak i toto hradiště mělo svůj kostel sv. Jana Křtitele. Netolice tak plnily i úlohu
významného christianizačního centra. Dosavadní nálezy kladou počátky netolického hradiště do 10. století, i když keramika z nestarších vrstev posunuje osídlení této lokality
už kolem přelomu 9. a 10. století. Hlavní rozkvět ovšem patřil do 11. až 13. století, kdy
Netolice plnily funkci přemyslovského správního hradu, centra panovnické moci a šíření
víry pro široké okolí.
Jak to bylo s křesťanstvím Přemyslovců, si ponecháme na příště.
Ing. Miroslav Böhm
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Life update
Latinská liturgie
Nejsem bohužel žádným odborníkem na liturgii. Když jsme ale začali s mojí Maruškou
chodit pravidelně na poutě do Chrobol každou první sobotu v měsíci, kde otec Dominik
sloužil mši svatou dle tradičního ritu latinsky, objevili jsme kouzlo této liturgie. Vždy to
bylo pro nás spojeno s cestou z Prachatic do Chrobol, která vede skutečně krásnou přírodou. Nejednou jsme zažili, když jsme vyšli namáhavý kopec nad Prachaticemi směrem k Jelemku, že se nám najednou naskytl pohled na vycházející slunce nad pastvinami u Jelemku
a jednalo se o opravdu kouzelný moment. V osm hodin pak začínala mše svatá, na které
bylo jen pár lidí. Přesto ale každý z nás cítil přátelskou a láskyplnou atmosféru, kdy jsme
se skutečně cítili jako jedna rodina. Tento pocit byl umocněn ještě tím, že jsme byli všichni
zváni hned po mši svaté k paní Topinkové na společnou snídani. Člověk zažíval skutečnou
sounáležitost křesťanské rodiny. O tom to ale nebylo. Bylo to především o společné účasti
na mši svaté, kterou sloužil Dominik v tradičním ritu.
Moc rád bych psal o kráse této liturgie, ale nedokážu to vyjádřit slovy. Nejen proto, že
nejsem odborníkem, ale naprostým začátečníkem a mnohdy ještě nerozumím významu
toho, co se právě při mši svaté dle této liturgie odehrává. To mi ale nebrání v tom, že vnímám při této mši svaté nějak více duchovní rozměr, klid a usebrání v modlitbě. Vnímám,
jak je kněz při této liturgii zcela pokorným služebníkem a je jakoby v napětí z obrovského
posvátna, které se při mši svaté odehrává. Mnoho modliteb pronáší jen on sám potichu
v šepotu, protože se jedná o zcela posvátné okamžiky. To jsou mé pocity, když jsem přítomen při této liturgii.
V žádném případě nejsem osobně proti nové liturgii, která je dnes v naprosté většině
sloužena. Jsem naopak rád, že je liturgie rozmanitá a že si může katolík v dnešní době
vybrat, na kterou mši svatou by chtěl jít, tedy dle jaké liturgie bude sloužena. Jsem vděčný
za to, že i v naší diecézi máme možnost na několika místech být přítomni mši svaté dle
tradiční latinské liturgie, ať už například
v Římově, ve Vyšším Brodu nebo v Českých Budějovicích.
Moc mne ale mrzí, že jsou někteří lidé
zcela vyhraněni jen jedné liturgii a jinou
neuznávají. Myslím si, že není nic špatného na tom, že si někdo vybere tu liturgii, která mu více vyhovuje a navštěvuje
jen ji. Ale měl by respektovat, že je zde
i jiná, zcela legální a schválená liturgie,
nijak neodporující církvi. Proto je na
každém, jak se rozhodne. Líbilo se mi,
když nám otec Dominik říkal ve chvíli,
kdy jsme chválili krásu latinské liturgie,
že jde přeci stále o tu samou mši svatou.
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Vždy je to ta samá mše svatá, ve které se odehrává stejné tajemství, kdy se nám Kristus
dává se svým Tělem a Krví, jen je rozdíl ve způsobu jejího slavení.
Před pár dny jsme byli s Maruškou na poutní mši svaté v Římově. Zde se mi moc líbilo,
že zde měl každý právě na výběr, jaké mše svaté chce být účasten. V devět hodin se konala
mše svatá dle tradičního mešního řádu a v jedenáct hodin dle nového. My jsme vyrazili
na tu tradiční a byla skutečně nádherná. Mši svatou doprovázel zpěvem gregoriánského
chorálu brněnský sbor a člověku se chvílemi skutečně tajil dech. Každé slovo chorálu bylo
modlitbou, kterou člověk niterně vnímal.
S radostí doporučuji návštěvu Římova a při té příležitosti můžete navštívit našeho bývalého kaplana otce Dominika.
Petr Šrámek

Poděkování
Už před časem se ke mně dostaly přehledy výše sbírek na Misijní neděli v naší diecézi.
V tom všem vyčnívá pár farností opravdu štědrou výškou částky, která pomůže mladým
misijním církvím v růstu. Mezi tyto štědré dárce patří sbírka v Husinci a především v Prachaticích. A za to chci upřímně poděkovat! Pán Bůh žehnej!
PS: Prachatice postoupily do první trojice. Moc moc díky!
Mrs. Hana Koukalova, Diocesan Director Pontificial Mission Societes; www.missio.cz
Loňská sbírka podpořila také tento projekt:
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Výtvarná díla v šumavských kostelích
Obraz literátského bratrstva
V nadcházejícím ročníku našeho časopisu se opět budeme zabývat historickými památkami Šumavy a jejího blízkého okolí. Kostely a kaple jsou nejen architektonickými skvosty
a zvláštnostmi, ale v jejich interiérech se nacházejí umělecké poklady někdy nepovšimnuté
nebo uložené na nepřístupných místech. Jindy jsou to umělecká díla současných výtvarníků nebo díla zachráněná restaurátory a konzervátory.
Jednou z takových památek je hromadný portrét členů prachatického spolku literátů.
Obraz poměrně velkého formátu (147 x 200 cm) byl ještě v padesátých letech minulého
století umístěn na kruchtě chrámu svatého Jakuba. V letech 1957 – 1958 byl pak přenesen
do Prachatického muzea, kde je možné jej vidět v expozici přístupné všem návštěvníkům.
Kdy vznikala a jakou činnost vyvíjela literátská bratrstva? Jejich počátky v Čechách se
nacházejí nejspíše již v době panování císaře Karla, tedy ve čtrnáctém století. Největšího
rozkvětu se však dočkala ve století šestnáctém i později. Josefínské reformy ukončily na
čas jejich činnost, ta však byla po několika letech obnovena.
Bratrstva byla činná v řadě českých i moravských měst a věnovala se především chrámovému zpěvu. Zprvu zpěvu latinskému a v době demokratizace literatury vlivem husitství
také české duchovní lyrice. Členy těchto výhradně mužských bratrstev bývali měšťané,
řemeslníci, kantoři i jejich žáci a v kostelích jim bylo vyhrazeno místo na kruchtě nebo
zvláštní tribuně.
Prachatičtí literáti nám zanechali pozoruhodnou památku díky jednomu ze svých členů,
pozdějšímu měšťanu Janu Kulíškovi Březnickému.
Obraz vznikl dle datování roku 1604. Členové sboru jsou zobrazeni v tmavých pláštích před hlavním
oltářem svatojakubského chrámu. Jsou rozestaveni kolem pulpitů se zpěvníky a na pozadí interiéru
chrámu, kde sedí v oddělených mužských a ženských lavicích farníci při mši svaté.
„Tu zříš kůr prachatický, jak pěje česky, latinsky.
Chrám též vnitřku jaký byl za Rudolfa věku. Láska
svatá, prostota s pokorou bratry vázala tenkrát.“
Tak asi by v současném jazyce zněl text, který nesl
hlavní střední pulpit pod latinským nápisem „In
Effigiem AMPLISSIMI CHORI PRACHATICENSIS“ doplněný výše zmíněným vročením 1604.
Obraz je tedy nejen patrně věrným portrétem členů chóru na přelomu století, ale také dokumentem
zachycujícím interiér kostela z této doby.
V současné době se zachovalo v Čechách pouze
jedno literátské bratrstvo, a to v blízkých Netolicích.
MFK
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Stalo se
Žehnání městu a pochod v dřevěné obuvi
V rámci volarských slavností dřeva v neděli 18. 8. 2019 požehnal městu P. Karel Falář, administrátor ve Volarech. Po požehnání
se připojil k 309 občanům obutým do dřeváků
a mejšláků a v čele průvodu s nimi obešel náměstí.
Foto KIC Volary

Mše svatá v Novém Údolí
V rámci akce 30 let bez „železné opony“ sloužil 7. 9. 2019 u kříže v Novém údolí pro téměř padesátku poutníků mši svatou P. Karel Falář, administrátor farnosti České Žleby (kam
Nové Údolí patří) spolu s P. Janem Nepomukem Svobodou OFM, františkánem z Plzně.
Foto Hynek Hladík
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Mariánské poutě na Šumavě
Vojslavice u Šumavských Hoštic jsou malebnou šumavskou vesničkou. Na malém kopečku stojí, krásná kaplička zasvěcena Panně Marii Královně. Každoročně se zde koná
poutní mše, tentokráte 25. srpna. Nádherné
slunné počasí přilákalo poměrně dost poutníku k tomuto místu. Mši svatou vedl P. Jaromír Stehlík.
Jeho kázání
bylo pěkné,
určitě nadchlo věřící.
Kapličkou
se nesl zvuk
varhan, na které hrál varhaník ze Šumavských Hoštic pan
Jan Tišler. Po mši svaté poutníky čekalo občerstvení s výbornými pouťovými koláčky a jinými dobrotami. Hrou na
heligonku a zpěvem se podařilo panu Tišlerovi ještě více
zpříjemnit sváteční den.
V neděli 8. 9. se pak konala tradiční pouť u kapličky
v Lizu.
MH
Zahájení nového školního roku
a přivítání nového prachatického kaplana
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa
Kapitola I. – Od moře
Sraz s dopravcem jsme měli
u Hlavního nádraží v centru
Prahy. Řidičem, tedy přesněji řidičkou, byla sympatická mladá
žena, co několikrát měsíčně jezdí pracovně do Španělska, a aby
nejezdila sama, přibírá lidi na
spolujízdu. Vyjde to levněji než
autobusem a rozhodně je to příjemnější způsob cestování.
Únava z posledních hektických dní na mě dolehla naplno
a já usnul hned, jak jsme se rozjeli k jihu. Všechen stres a obavy
ze mě spadly a už jsem s tím, co
mě trápilo, nemohl nic dělat. Fabie se příjemným tempem prodírala asfaltovou džunglí
a patníky kolem silnic odpočítávaly čas jako metronom. Bylo to tu. Opustil jsem svou zemi
a vydal se do neznáma. Pln strachu a obav z budoucnosti, pln otázek, na které jsem potřeboval najít odpovědi. V hlavě jsem měl pořádek asi takový, jaký je na privátě po večírku
vysokoškoláků.
V noci jsme zastavili na odpočívadle a ulehli kolem auta. Povrch byl tvrdý a přesto, že
jsem byl unavený z monotónního drkocání po německých a francouzských dálnicích, nemohl jsem spát. K ránu se spustil prudký déšť a my se utekli schovat pod přístřešek kousek od
auta, kde přes den
prodávali zeleninu.
Znatelně se ochladilo, a tak jsme rozdělali oheň a spálili
pár rozbitých lísek.
Když už ale nebylo
čím přiložit, oheň
vyhasl a nám nezbylo než se zachumlat
do spacáků a počkat
do rána. Bylo to poprvé, co jsem spal
v bratrově spacáku
a zjistil, že má po22

rouchaný zip a nedá se zavřít. V duchu jsem si nadával, že jsem to nezkontroval před odjezdem, ale na slzy už bylo pozdě. Po chvíli bouře udeřila naplno a záblesky osvětlovaly téměř
neprůchodnou dešťovou stěnu tam, kde přístřešek končil. Ráno se počasí trochu zlepšilo,
ale pršet nepřestalo. Náš úkryt byl dost veliký na to, aby se do něj dalo zajet autem. V suchu
jsme se tak mohli sbalit a společně se nasnídat. Pak už jsme ujížděli dál.
Původně jsem chtěl jet stopem celou francouzskou část až do St. Jean Pied de Port a jít
jen tu španělskou, nazvanou Camino Francés. Své plány jsem však změnil hned, jak jsem
vylezl z auta v přístavním městě Narbonne-Plage, kde jsme vysedali. Rozhodl jsem se jít
po svých už odsud. Navrhl jsem to klukům a oba souhlasili.
Rozhlédl jsem se kolem. Byl velice teplý den, bylo jasno a vzduch se téměř nehýbal.
Na poloprázdnou pláž dorážely malé vlny a na jihu bylo vidět hory. Pyreneje. Viděl jsem
je takhle z dálky jen jednou. Masiv se jako dlouhý hrbatý netvor vynořoval z vod Středozemního moře a lezl po souši na východ. Na nejvyšších vrcholcích těchto hor se táhne
státní hranice mezi Francií a Španělskem a je z obou stran střežená mohutnými pevnostmi
a obrannými věžemi z dávných věků. Vždy mě udivovalo, kolik válečných výprav tudy na
obě strany v historii procházelo. Člověk by věřil, že si to tváří v tvář vysokým štítům spíš
rozmyslí a potáhnou zpátky.
Vyndal jsem si z kufru auta batoh, chlebník a hůl. Ta byla z bezu a byl to dar na cestu od
Jirky. Zbavil ji kůry a vybrousil, jeho přítelkyně, vědma, na vršku zalila do laminátu kousky
zlata, stříbra a různých úlomků kamenů. Mělo to sloužit jako ochrana proti zlým duchům.
Vyrobila tři hole, na mě zbyla ta nejmenší a nejtěžší.
Po loučení se šoférkou a malém osvěžení v moři jsme se vydali na první pochod. Bylo kolem třetí hodiny odpoledne. Než se setmělo, uvědomil jsem si hned několik velice vážných
omylů a chyb, kterých jsem se dopustil. Jedna z nich byla zrušená zkušební výprava ještě
v Čechách, která nám měla pomoci zjistit, jak nám to spolu půjde. Odvolal jsem jí s tím, že
není čas a že to nepotřebujeme. Jak moc jsem se mýlil.
Od dětství mě můj otec učil skautské výchově a mezi mými trénovanými schopnostmi je
i orientace v terénu. Prostě a jednoduše vím, jak najít cestu dál. Říkám tomu kompas v hlavě. Stařec nejen že tento um neovládal, ale navíc si to vůbec nechtěl připustit. Nedokázal
číst v mapách a vybíral cestu podle toho, jak se mu líbila, a ne kam vedla. O tom, že by si
nechal poradit ode mne, mladého chytráka, navíc nechtěl ani slyšet. Na první křižovatce
znechuceně opovrhl silnicí, jedinou cestou z pláže, a vydal se po stezce skrz bodlinaté keříky. Počali jsme stoupat do kopců a já ho začal v duchu proklínat. Za třičtvrtě hodiny už
jsem zpocený remcal, to když stezka skončila uprostřed ničeho. A pak už hlasitě nadával,
to když Stařec odmítl jít zpět a řekl, že půjdeme skrz a přímo. Prodírali jsme se ostnatou
vegetací. Slunce pálilo a balancování na svazích s těžkým batohem bylo jako zlý sen. Když
jsme pak narazili na vyschlé říční koryto a vydali se po kamenitém dnu dolů, byl jsem
šťastný jako blecha a mé podrápané nohy také. Nebyla to nejlepší cesta, ale dalo se po ní
jít lépe než přes divočinu.
Večer jsme našli místo vhodné pro spaní, nebylo ani sto metrů od silnice. Po večeři jsem
se nabídl, že skočím zpět do města pro vodu. V tom vedru byla nedostatkovým zbožím
a my poslední použili na vaření. Stařec opáčil, že jestli se mi chce šlapat takovou dálku
zpět, klidně mohu jít. A tak jsem zjistil, že to, co jsme šli dvě a půl hodiny skrz téměř
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neprostupnou buš, jsem pomalou chůzí ušel za dvacet minut po cestě. Poté, co jsem nabral
vodu v místech, kde už jsme ji dnes jednou nabírali, jsem se vydal zpět do tábora. Když
jsem tam dorazil, byla už tma a kluci spali. Lehl jsem si do spacáku a pozoroval nebe plné
hvězd. S minimálním světelným smogem to byl pohled k nezaplacení a já se proklínal, že
neznám víc než čtyři souhvězdí.
Ráno jsme se probudili ještě za tmy. S pomocí baterky jsem si sbalil věci a sledoval kluky,
jak z fíků a šípků vaří čaj. Vyprávěl jsem o mé večerní procházce, ale Stařec moje zjištění
ignoroval a dělal, že neslyší. Než jsme vyrazili dál, podařilo se mi ho přemluvit, abychom
další úsek Cesty vzali po silnici.
Vaření čaje zabralo mnoho času, a tak jsme vycházeli až za svítání. Veliký sluneční kotouč vylézal z šedého oparu vznášejícího se nad vlnami moře. Tehdy jsem si řekl: Ondro,
tenhle pohled si zapamatuj a vzpomeň na něj, až se budeš na konci cesty dívat na západ do
oceánu. V tu chvíli se to zdálo skoro nemožné.
Pomalu mi začínalo docházet, že to nebude jen zkouška mé fyzické zdatnosti. Na další
křižovatce Stařec zpochybnil můj směr a odbočil po menší silničce doprava. Marně jsem
mu argumentoval, že vím kudy do Narbonne, našeho prvního bodu, ale neposlouchal mě.
Nakonec jsme zkratkou ušli téměř dvojnásobek. Byl jsem naštvaný. Ne, to bylo slabé slovo.
Uvnitř mne to vřelo. Snažil jsem se sám sebe uchlácholit, ale moc mi to nešlo. Při jedné
pauze jsem si do chlebníku nasbíral více než stovku mandlí, abych si udělal železnou zásobu
pro nejtěžší chvíle. Když jsme pak po bloudění a neustálém obcházení širokých vodních
kanálů vstoupili na původní cestu, oddechl jsem si. První domy města byly na dohled.
Ondřej Pulkrábek
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Pozvánka
Festival hudebního romantismu
ve Vlachově Březí
O tomto festivalu, který se letos již po osmnácté bude konat
ve dnech 11. až 13. října, rozmlouváme s jeho hlavní organizátorkou paní Mgr. Tatjánou Tláskalovou, ředitelkou ZUŠ ve
Vlachově Březí.
Kdy vznikla myšlenka uspořádat festival sborového zpěvu se zaměřením na hudební romantismus, který má také
silný náboj duchovní?
První ročník této soutěžní přehlídky se konal v roce 1999
u příležitosti nedožitých 90. narozenin pana profesora Václava
Matouška, hudebního pedagoga, sbormistra, skladatele a hudebníka, jehož celý život byl svázán s jeho rodným městem, ale také s působením ve školách, například na pedagogické škole v Prachaticích. Setkání pěveckých sborů, které mělo
být jednorázovou akcí k poctě pana profesora, však mělo takový ohlas jak u účastníků, tak
také u obecenstva, že se v příštím a poté dalších letech opakovalo pravidelně. V letošním
roce tedy pořádáme již 18. ročník tohoto svátku sborového zpěvu, který je oslavou české
hudby období romantismu a také trvalou vzpomínkou na „našeho“ pana profesora.
Řekne-li se romantismus, vybaví se patrně našim čtenářům literární tvorba spisovatelů jako byl lord Byron, Puškin, náš Karel Hynek Mácha a další. Jak je tomu v hudbě
a zejména v hudbě české?
Romantismus byl především uměleckým směrem, který reagoval na předcházející období klasicismu, které je spojeno s dobou napoleonských válek. V romantické literatuře,
výtvarném umění a hudbě se člověk obrací zpět ke své duši, ke svým citům, k národní
kultuře a historii. Do úhlu pohledu uměleckého tvoření se dostává tradice lidového umění,
zejména národní kultury. Tak se francouzské a německé umění vrací k tématům slavné
minulosti a také české umění je inspirováno dávnou i středověkou historií, připomeňme si
například často diskutované rukopisy. Jedním z největších českých hudebních skladatelů
byl například Bedřich Smetana. Připomeňme si jeho operu Libuše nebo symfonické básně
např. Má vlast.
Ještě otázku týkající se organizace festivalu. Pěvecké sbory se do vašeho města
sjíždějí zblízka i zdaleka. Je jistě obtížné zvládnout celou organizaci – ubytování, pořádání koncertů. Ve kterých místech budou tyto koncerty uspořádány?
Kromě vystoupení v našem městě budou pořádány koncerty v Prachaticích, Vimperku, Vodňanech nebo na zámku Kratochvíle. Festival pak vyvrcholí společným závěrečným
koncertem ve Vlachově Březí, kdy budou účastníkům předány také ceny. Sborový zpěv
doprovodí orchestr Pošumavské komorní filharmonie vedené p. Karlem Haymannem.
Děkuji Vám za rozhovor, otázek by bylo ještě mnoho. Naše čtenáře pozvěme na některé
z koncertů romantické i duchovní české hudby.
Připravila M. Fridrichová Kunešová
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Na návštěvě u
P. Rafala Kaci
nového prachatického kaplana
Můžeš nám prozradit něco ze svého dětství a raného mládí?
Přišel jsem na svět v poledne 19. září 1982
v nemocnici ve Swietochłowicích ve Slezsku.
Mí rodiče se jmenují Andrzej a Krystyna. Byl
jsem pokřtěn ve farnosti svatého Augustina.
Po pěti letech se narodil bratr Pavel a po dalších dvou letech Michael. Oba jsou už ženatí
a Michael má syna Filipa.
Můj tatínek byl horníkem a maminka uklízečkou. Nyní je táta už v důchodu a maminka se stará o domácnost. V roce 1988 jsem
začal chodit do školy. Nejprve na základní
školu, pak na střední školu zakončenou maturitou a během studia filosofie a teologie
jsem vstoupil do Vyššího slezského semináře
v Katowicích, kde jsem přijal 10. dubna 2007
jáhenské svěcení o rok později jsem byl vysvěcen na kněze. Za kněžské heslo jsem si zvolil Mariina slova: Veliké věci mi učinil.
Jak probíhalo Tvé dosavadní kněžské působení?
Sloužil jsem v těchto farnostech: Nanebevzetí Panny Marie v Chorzowie Batorym (20082011), Nanebevzetí Panny Marie v Katowicích (2011-2015), Bolestné Panny Marie v Rybniku (2015-2016) – zde jsem připravoval Světové dny mládeže. Sv. Stanislava, biskupa
a mučedníka v Żorach (2016-2019).
Od září jsem kaplanem v Prachaticích.
Celou dobu svého působení v diecézi Katowice jsem pracoval zejména s mladými lidmi
a rodinami. V posledních pěti letech jsem vedl rekolekce připravující na přijetí svátosti
biřmování a byl jsem zodpovědný za přípravu mládeže na biřmování v celé diecézi.
Od roku 2000 organizuji tábory pro děti, mladé lidi a rodiny u Baltského moře a u Mazurských jezer, kde máme společný program včetně modliteb, odpočinku a výletů. Podívejte
se na webovou stránku www.boskiewakacje.org.
Čím se rád zabýváš?
Rád cestuji. Domnívám se, že bych bez cestování nebyl tím, kým jsem. Cestování mě učí
pokoře a rozšiřuje mi obzory. Podílel jsem se na Světových dnech mládeže v Římě, Sydney,
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Madridu, Kolíně, Krakově, Panamě. Mou nejoblíbenější částí světa je Mexiko. Je to země
tak velkých zeměpisných a kulturních odlišností, že mě nepřestává fascinovat. Rád čtu,
zejména teologickou, biblickou a filozofickou literaturu a také detektivky. Co se týče sportu, rád běhám, jezdím na kole a lyžuji. Můj oblíbený skladatel je Chopin. Také poslouchám
Mozarta a Bacha.
Jsem velmi vděčný, že mi biskup Wiktor dovolil přestoupit do českobudějovické diecéze
a biskup Vlastimil mě přijal mezi své kněze.
Jak ses rozhodl sloužit v české církvi a co od toho očekáváš?
Moje rozhodnutí souvisí s tím, že o Vánocích 2018 nečekaně zemřel mladý kněz Marcin
Żelazny, který pocházel z katowické diecéze (od r. 2008 sloužil v Trhových Svinech). Na
jeho pohřbu se biskup Vlastimil zeptal biskupa z Katowic Wiktora, zda přijde nějaký jiný
kněz na místo Marcina. Pak jsem se začal modlit s myšlenkou, zda bych měl jít do Českých
Budějovic. Po třech měsících modlitby jsem hlásil biskupovi Wiktorovi, že jsem připraven
jít do České republiky. A biskup po dvou týdnech souhlasil s mou cestou, a tak tu jsem.
Co očekávám? Všechno je tady pro mě nové, pořád se učím česky. Proto vás žádám
o porozumění a trpělivost, protože mnohé nechápu. Vím, že učení nového mi jazyka
bude trvat celý život, ale udělám všechno, co umím, abych ho dobře zvládl.
Jaké jsou Tvé první dojmy v naší zemi a farnosti?
Moje první dojmy jsou: klid a ticho. V Polsku mi to chybělo. Krásná krajina a příroda.
Otevřenost a pomocná ruka lidí, které potkáte. To znamená, že i když je člověk 500 kilometrů od domova, cítí se zde dobře.
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Jaké hlavní zkušenosti z práce s mládeží jsi v Polsku získal? Chceš sdělit nějaké
zajímavé zážitky? Např. z některých Světových dnů mládeže?
Polská práce s mládeží je úplně jiná než v České republice. V Polsku máme různé skutečnosti: 2 hodiny náboženství týdně ve škole, skupiny ve farnosti atd. K církvi je mládež
tradičně připoutána. „Protože naši prarodiče tomu věřili, i vy tomu musíte věřit,“ slyší
mladí, proto jejich setkání s Bohem není osobní, ale tradiční. Jediným úkolem kněze je vést
je k osobnímu setkání s Ježíšem. Jako kněz – Ježíšův svědek – musím udělat vše pro to,
abych k tomuto setkání přivedl mladé lidi (nejen mladé). A tento úkol zahrnuje množství
zemí, právě proto, že Boží království překračuje hranice. Proto, i když jsou různé církve
a pastorační modely, mají jeden cíl: setkat se s živým Ježíšem.
Vše závisí na zkušenosti s druhými lidmi, protože tak začínáme s Ježíšem, a každá cesta
je jiná. Proto nemám připravený recept ani plány. Jediné, co mám, je modlitba a otevřenost
vůči Božímu Duchu – on mi řekne, co mám dělat. Musím naslouchat. To je to, co jsem se
naučil, když jezdím na Světové dny mládeže. Poslouchat Božího Ducha. Má nejlepší řešení.
Co Tě nejvíc povzbuzuje v žití – máš nějaké oblíbené vzory, myšlenky, duchovní
proudy?
O mou duchovní cestu se starají:
Svatý archanděl Rafael – patron lidí, kteří cestují (a líbí se mi).
Svatá matka Tereza z Kalkaty, která učí, jak vše nechat na Ježíši.
Svatý Jan Pavel II., který mě učí, jak žít svátostmi.
Moje intelektuální cesta, příklad v práci a modlitbě jsou:
Otec Benedikt XVI., emeritní papež, který mi otevřel oči pro teologii jako místo setkání
s živým Bohem.
Kněz Józef Tischner, filozof, který mě naučil hledat odpovědi: v modlitbě a v knihovně.
Svatá sestra Faustina, která mě stále učí oddané práci a modlitbě k Bohu, za církev
a další lidi.
Každý den jsou mi moji rodiče inspirací, svou prací, modlitbou a láskou k nám jako
dětem. Jejich vzájemná láska, to je pro mě síla, která mě tlačí vpřed. Síla lásky rodičů
znamená, že se modlitba stává místem setkání, nikoli povinností. Proto největší inspirací
a pomocí v mém životě je rodina.
Velkou pomocí v duchovním vývoji jsou také mí přátelé, kterým dvakrát ročně dávám rekolekce a s nimiž si
vzájemně pomáháme.
Jak Ti můžou noví farníci i spolupracovníci pomoci?
Prosím, odpusťte moje nedokonalosti a dovolte mi
pomalu objevovat českou církev. A pokusím se co nejvíce, abych se rychle naučil jazyk a jak nejlépe vám mohl
sloužit.
Připravila MaM
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Pozvánka
Misijní měsíc říjen 2019
a setkání Misijní růže v Prachaticích
Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk
16,15) 30. listopadu uběhne 100 let od vydání apoštolského
listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt
ní
XV. po zničujícím konfliktu nový impulz misijnímu úkolu hláPokřtsělaní
a po
sat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní
činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí
vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět
důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen
2019 jako Mimořádný misijní měsíc.
Přijměte pozvání a připojte se k modlitební podpoře misií spolu s rodinami, dětmi
a mládeží, kteří se za misie pravidelně modlí misijní růženec (Misijní růže). Sejdeme se
právě v misijním měsíci ve středu 9. října v 17.00h v klášteře (rodném domě misionáře sv. Jana N. Neumanna). Pomodlili bychom se společně růženec. Děti se mohou
těšit na „misijní aktivitku“ s dárkem. Následoval by večer chval s hudebním doprovodem.
Misijní neděle 20. října bude v Prachaticích v 9.30h při ranní mši obohacena modlitbou misijního desátku, misijní hymnou a misijním jarmarkem. Výtěžek sbírky bude věnován na potřeby misií.
V předvečer misijní neděle se můžete připojit k Misijnímu mostu modlitby (více na
www.missio.cz).
Lenka Hanžlová, vikariátní zástupce pro pastoraci
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Devítkový rok
Církevní slavnosti v letech 1989 a 1990
na Prachaticku
V druhé polovině 80. let 20. století došlo k určitému uvolnění společenského života
včetně duchovní oblasti. Zásluhou neutuchající činnosti podzemní církve došlo k obnově
pastorační činnosti římskokatolické církve. Z podnětu Petra Piťhy a Tomáše Halíka vznikl
projekt Desetiletí duchovní obnovy, který vyhlásil kardinál František Tomášek 29. listopadu 1987. Celé desetiletí bylo zakončeno rokem milénia smrti sv. Vojtěcha roku 1997.
Každý rok desetiletí byl věnován určitému tématu dle přikázání biblického Desatera
zaštítěného osobou světce či blahoslavené osoby. Tématem roku 1989 se stala víra v moderním světě, zastoupená světcem sv. Janem Neumannem. V polovině června se konala
v Českých Budějovicích a Prachaticích celonárodní pouť k poctě sv. Jana Neumanna.
Okresní sbor národní bezpečnosti v Prachaticích dostal na začátku roku 1989 za úkol
zajistit klid a pořádek při jednotlivých režimních výročí. K důležitým akcím patřilo také
dozorování klidného průběhu pouti k poctě sv. Jana Neumanna v Prachaticích. O konzervativním pohledu okresního vedení KSČ v Prachaticích svědčí i negativní stanovisko
k povolené celonárodní pouti sv. Jana Neumanna v Prachaticích ve dnech 17. – 18. června
1989. Hovoří se o tom, že komunisté si tuto akci nepřejí, neboť se obávají zneužití této
akce „protisocialistickými živly“.
Nicméně se nerozhodovalo v Prachaticích, ale minimálně v Českých Budějovicích (ne-li
dokonce v Praze, což je z důvodu krajského a národního přesahu akce více než pravděpodobné), takže pouť proběhla v plánovaném termínu. Shodou okolností zasedalo 16. 6. 1989
předsednictvo JKV KSČ. Samozřejmě se akce dostala na program jednání a zachovala se
příloha s popisem akce. Soudruhům byl předložen podrobný program akce, stručně zasazený do dobového kontextu. Dále bylo konstatováno, že poutě se zúčastní biskup Liška
z Prahy, pozváni byli všichni vikáři z Čech a účast přislíbili i biskupové z Lince (Maxmilian
Aichern), Philadelphie (Anthony J. Bevilacqua) a Pasova (Lorenz Hüttner). O pilných přípravách na akci byly krajské elity (Krajský výbor Komunistické strany Československa)
dále informovány:
„K včasnému sjednocení postupu stranických a státních orgánů reagujících na konkrétní potřeby a názorovou situaci v místě nižších stupňů řízení byla 15. února svolána koordinační schůzka,
které se mimo jiné zúčastnili zástupci ÚV KSČ, JKV KSČ a církevní tajemník. Další schůzka se
konala 11. 3. 1989 i za účasti s. Jelínka, ředitele sekretariátu vlády ČSR pro věci církevní.
K zhodnocení stavu a konkretizaci opatření se konalo jednání 31. 5. za účasti zástupce JKV
KSČ s. Černého, církevního tajemníka s. Nápravníka, církevního tajemníka ONV s. Mráze, předsedy ONV Maška, MěNV s. Rypáčka, OS SNB ss. Houšky a Topka, vedoucího tajemníka OV KSČ
s. Šůny, tajemníka OV KSČ s. Holáka, předsedy MěV KSČ s. Kňazovického. Vzhledem k předpokládané vyšší účasti, než je kapacita kostela, požádala církev o konání bohoslužeb také v prostoru
městského parkánu. Okresní stranické a státní orgány rozhodly, že bohoslužebná shromáždění
se mohou konat pouze v kostele.
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Vikář Štribl se postupně proti tomuto rozhodnutí odvolával až k sekretariátu pro věci církevní,
který se obrátil na JčKNV o vyjádření. Odbor vnitřních věcí JčKNV zaslal vikáři Štriblovi odpověď na odvolání s tím, že potvrzuje rozhodnutí ONV v Prachaticích.“
František Kotěšovec
Pokračování v příštím čísle

Malý slovníček církevních pojmů
Abatyše

či matka představená je označení pro představenou ženského kláštera u některých katolických řeholí. Její povinností je řídit patřičný
klášter nebo ústav a bdít nad tím, aby v něm byla zachovávána pravidla
řehole. Její konkrétní pravomoci určují pravidla daného řádu či kongregace. Slovo vzniklo z aramejského Abba (otec) přes latinské abbatissa.

A dorace

je jedním z projevů úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné (konsekrované) hostii. Adorace, čili klanění, má v katolické církvi východního i západního
ritu velkou a dlouhou tradici. V pravoslavné církvi a protestantských církvích
se adorace nepraktikuje. Eucharistická adorace je spojena s částečnými odpustky, případně s plnomocnými odpustky, pokud trvá alespoň půl hodiny
a jsou splněny ostatní obvyklé podmínky.

Pozvánka
V rámci Týdne sociálních služeb se bude ve
službách Farní charity Prachatice konat v pondělí
7. října 2019 od 10:00 do 16:00

Den otevřených dveří

Navštívit nás můžete v Charitním domově sv.
Dominika Savia pro matky s dětmi na adrese Slunečná 1135 v Prachaticích.
Dále pak v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí 38. Těšíme se na vás.
Jana Schwarzová, ředitelka
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Varhaníci
Martin Kučera
Hrát jsem začal mezi mým 12. a 13. rokem, když zemřel
děda Zdeněk Vondrášek, který byl ve Čkyni varhaníkem dříve. Už dříve jsem s ním absolvoval asi 2 bohoslužby, kdy jsem
mu u varhan asistoval, ale skutečné vlastní samostatné doprovázení přišlo na řadu až teprve po jeho smrti. Hraní na
varhany jsem tedy doslova zdědil. Protože jsem hrál zároveň
na klavír v ZUŠ Volyně, byly tím tak mé první varhanické kroky částečně ulehčené. Stejně je ale hraní na varhany a doprovod při mši úplně něco jiného než hraní na klavír, zpočátku
je pro začínajícího varhaníka moc věcí, které musí sledovat
a rozumět jim. Jedna z obtížných věcí pro mě na začátku bylo
rozumět liturgii a pořadu mše, tedy kdy se co hraje, kdy naopak ne. Měl jsem tou dobou od dědy napsané kartičky s pořadem mše, abych se ve všem orientoval. Používal jsem je asi
první rok, než se mi obvyklý program vžil a byl jsem schopen
hrát bez návodu “co potom”. (Měl jsem to sice ulehčené tím,
že jsem předtím asi 6 let ministroval, takže jsem jen změnil v kostele místo, ale ministrant
nemusí přesně vědět, kdy se zpívá Sanctus. Varhaník ano.)
Začátkem mého varhaničení jsem také často cvičil vždy píseň na další neděli už od pondělí a zabralo mi to většinou celý týden, než se mi tu píseň podařilo natrénovat. Pamatuji
se i téměř po 16 letech hraní na okamžiky, když jsem se několikrát uprostřed písně tak
zamotal, že jsem musel přestat hrát. (To varhaník vždy vnímá ony pohledy směrem ke
kůru, ve fantazii varhaníka je jich tam v tu chvíli asi tak 3x více.) Pamatuji se také, že mě po
jedné takové velké příhodě jedna z farnic pochválila, jak se zlepšuju a jak mi to jde. Dodnes
nevím, jestli to bylo právě kvůli mému výpadku, že mě chtěla podpořit, nebo mě prostě
chtěla pochválit jen tak. Další vzpomínku mám také na to, když mi po několika letech hraní
řekl jeden farník, že už hraju lépe než děda. Vím, že jsem to tenkrát vnímal negativně, zas
takové zlepšení jsem u sebe neviděl a přišlo mi, že si farník dědova hraní nevážil. Až časem
jsem pochopil, že jsem se opravdu asi zlepšil a že spolu s mým dalším hudebním vzděláním
to bylo důvodem, proč byl můj doprovod v něčem “hudebnější” než ten dědův, který se začal
učit hrát až ve vyšším věku. Pílí a vytrvalostí tak dotahoval nevarhanické roky, původně
byl jen občasný houslista.
Velkým pokrokem pro mě bylo, když jsem začal jezdit na varhanické kurzy do Domažlic
a Tachova. Vedl je tenkrát prof. Korejs (jehož nápěvy žalmů zná pravidelný návštěvník
kostela důvěrně) a během 5 dnů v srpnu jsme se učili základy improvizace, liturgii nebo
také stavbu varhan, liturgické zpěvy a gregoriánský chorál. I když už dnes starý pan profesor tuto výuku nevede, tyto kurzy existují stále a všem zájemcům o hru na varhany je
doporučuji.
Postupem času jsem také zařadil do hry i pedály a zpěv responsoriálních žalmů, takže
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jsem se stal potom “nezávislý na zpěvačkách”, do té doby
mi vždy žalm někdo zpíval. Časem jsem začal občas zaskakovat také v okolních kostelích, hrát při pohřbech a svatbách a značnou dobu jsem také doprovázel v evangelickém sboru ČCE ve Volyni. Poslední roky nacvičujeme před
Vánoci s několika kamarádkami, zkušenými zpěvačkami,
vždy něco speciálního ve sborové úpravě. Přidává se k nám
i švagr se svými houslemi, takže naše hra má při určité
fantazii už téměř parametry komorního souboru.
Líbí se mi, jak každý kostel je pro varhaníka jiný, má
zvláštní akustiku, varhany mají jiný zvuk. Myslím, že každý varhaník tyto rozdíly vnímá podobně.
A co se mi na hře na varhany také především líbí? Je to
asi ta možnost svými schopnostmi a nadáním pomáhat
spoluvytvářet atmosféru bohoslužby. To vědomí, že varhaník primárně nehraje pro sebe, (ale ani vlastně pro lidi v kostele) je leckdy osvobozující.
Nemá to být koncert, kdy je kladen důraz na výkon, ale spíše něco jako “hudební příspěvek
nejlepšímu kamarádovi k narozeninám”. Něco, čím varhaník přispěje k dobrému průběhu
této “oslavy”, k tomuto setkání, v tomto případě svým hudebním talentem. Něco, kde nikdo nekontroluje, jak hudební vystoupení dopadlo, ale spíše, kde sám chci, aby to bylo co
nejlepší. Varhaník tak může svou hrou pomoci spoluvytvářet atmosféru radosti a štěstí, ale
také třeba i chvíle usebrání, modlitby a smutku. (Vlastně jako celá hudba obecně.) Může
tak aktivně pomáhat prožít lidem jejich návštěvu kostela. A v neposlední řadě zpěvavý
návštěvník kostela velmi ocení, když si může dobře zazpívat. (Varhaník by neměl lidi svou
hrou plést. Měl by jen nabídnout svůj doprovod jako oporu, o kterou se zpěvák může opřít.
Z toho plyne, že nejlepší způsob hry je ani moc pomalu, ale ani moc rychle, prostě tak
akorát, jako když člověk zpívá.)
Při doprovodu bohoslužeb je vždy praktické, když má varhaník někoho, s kým se může
občas prostřídat, kdo za něj zaskočí. A tak s mým studiem na VŠ v Praze jsem byl rád, když
tou dobou hrála na varhany už také moje sestra Petra a v případě potřeby jsme se mohli
obrátit na tři možné zaskočivší kolegy varhaníky z vedlejších vesnic. A dnes jsem rád ještě
více, protože i když pracuji nyní v Praze, zaučuji ve volném čase nového šikovného varhaníka Cyrila Fürsta ze Štítkova a je nás tak více, kdo může v případě potřeby v blízkých
kostelech zahrát. Takovým šikovným fíglem zlepšujícím rozpis a domluvu nás varhaníků
je online tabulka na Googlu, kde se každý může připsat, kdy bude hrát. Doporučuji tento
systém i dalším varhaníkům, zájemcům mohu přeposlat šablonu. Varhanickým zájemcům
přepošlu odkaz i na naše čkyňské naskenované materiály, které hrajeme např. při pohřbech.
E-mail: ramart@seznam.cz
Jsem za mou varhanickou zkušenost rád a myslím, že mi zprostředkovala a obohatila
nejen bohoslužby, ale vlastně i celý život víry. Známým rčením je: „Kdo zpívá, dvakrát se
modlí.” Toto rčení se mi líbí a v duchu si dodávám vždy v nadsázce se vtipem: „… a kdo
hraje na varhany, modlí se třikrát.” A kdo zpívá a hraje na varhany najednou, modlí se tedy
logicky pětkrát. (Nebo snad šestkrát? … pro kolegy varhaníky matematiky.)
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Stalo se
AMAZONKY A VLAŠTOVKY – DEMDAAL
letní setkání dětí a mládeže na Eustachu 2019
Na Eustachu to letos žilo velkou námořní plavbou. 115 námořníků se 28. července nalodilo na Divokou kočku s cílem zažít velké dobrodružství ve vlnách oceánu.
Zastihla nás však zkáza lodi v čínských vodách a po návštěvě u tajkuna Čanga jsme se
stali zajatci slečny Lee. Pod jejím vedením jsme byli nuceni učit se pilně latinu a prozkoumávali jsme ostrovy. Setkali jsme se s tajkunem Wu, situace se pro nás zkomplikovala,
hrozila nám poprava. Během velké dračí slavnosti, které jsme se zúčastnili, nám slečna Lee
dopomohla k útěku.
Věnovala nám velkou loď Stříbrný měsíc a tak jsme 7. 8. šťastně odpluli domů.
Cílem setkání nebyl jen poutavý herní příběh, ale bylo to zejména široké společenství
vzájemných potkávání se, budování vztahů, přemýšlení o přesahu a smyslu prožitých chvil.
Byli jsme spolu a snažili jsme se být jeden
pro druhého. Děkujeme za jakoukoli pomoc
a podporu, za všechny dary, modlitby a duchovní doprovázení.
Alespoň částečně je možné nahlédnout
atmosféru setkání na www.facebook.com/
demdaaal
R. Nováková
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Stalo se
Tábor Lásky hrad
Letošní 30. ročník tábora Lásky hrad byl na motiv hvězdné brány. Začínali jsme jako
vždy u Fefrovských rybníčků a pěšky šli až do Hlásné Lhoty. Pořád se nic nedělo, až v noci…
začalo to hrozným rámusem a blikáním na louce. Pak jsme uviděli, jak u nás přistála vesmírná raketa. Druhý den, hned ráno, jsme se tam šli podívat a našli jsme kosmonauta,
který nám pověděl o tom, jak byl se svým týmem vyslán do vesmíru, aby tam zachránili
planetu, na kterou něco zaútočilo. Kosmonaut (Smith) z nás vycvičil opravdové členy vesmírné posádky. Společně jsme objevovali kódy k cestování v meziplanetárním prostoru,
našli Smithovu manželku a prof. Chaluhu, který nás navedl k organismu, jenž požíral celé
planety a mířil na Zemi. Bohužel jsme se i my na noční bojovce nakazili hroznou nemocí od
tohoto organismu (Svízeloň Chytroň). Naštěstí jsme našli protilátku a vypitím odporného
lektvaru se vyléčili. Touto protilátkou jsme také hlavního Svízeláka zlikvidovali. Pak už byl
konec tábora, který jsme tradičně zakončili společnou mší v Záblatí.
Účastník tábora P. T.
Velké poděkování patří
všem, kteří se na organizování
letní chaloupky jakkoli podíleli. Moc děkujeme za jejich čas,
práci i nápady a hlavně nadšení, které nás i přes velkou
únavu stále motivuje do další
práce. Potěšila nás též návštěva našich kněží a přízeň rodičů,
kteří nás všemožně podporují.
Velké „pánbůhzaplať“ všem.
Organizátoři
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Nad sborníkem
Nad sborníkem Zlatá stezka sv. 26/2019
Ani letos neopomněli soumaři ke slavnostem Zlaté stezky na sklonku června do Prachatického muzea z tiskárny dovézt čerstvé vydání stejnojmenného sborníku. Tento svazek je
věnován panu Mgr. et Mgr. Pavlu Fenclovi, znalci nejnovějších regionálních dějin, kronikáři
města Prachatic a emeritnímu řediteli Prachatického muzea, který v říjnu 2019 oslaví 70.
narozeniny. Jeho medailonek sepsal a bibliografii prací sestavil dr. J. A. Mager. Z jubilantova pera pochází cenný příspěvek o příslušnosti obcí a jejich osad na území někdejších
„malých“ okresů Prachatice a Vimperk (1949 – 1960).
Z tvorby nejstarší badatelské generace nechybějí drobné studie dr. Václava Starého. Jeho
vrstevník Paul Praxl obšírněji pojednal o neklidu na cestách na pomezí Pasovska a Čech od
konce 14. do počátku 16. století včetně nebezpečí vpádu husitů. Připomněl též podnikatele
Jakoba Veitha původem z Volar, mj. zakladatele jedněch z prvních cukrovarů v Liběchově
a v Semilech, nebo bývalé odpočívadlo soumarů Zirkengast u Albrechtovic poblíž Záblatí.
Téma výzkumů historických komunikací zastupuje v terénu i v archivech důkladně probádaný systém historických tras hlavních silnic, vycházejících z Českých Budějovic (D. Kovář).
Jeden z příspěvků na taktéž tradiční téma regionálních církevních dějin pátrá po osudech varhan filiálního kostela sv. Anny na Libínském Sedle. Dokládá, že stěhování menších
nástrojů z kostela do kostela nebývalo v minulosti něčím neobvyklým. Rozměrnější druhá
stať probírá budovatelské dílo dlouholetého kaplického faráře M. E. Lentze (1676 – 1705),
z jehož hmotné podstaty se dochovala především část areálu děkanství a obraz s námětem
Loučení apoštolů sv. Petra a Pavla, který od konce 17. století tvoří součást příslušenství, nyní
v pořadí již třetího, hlavního oltáře děkanského kostela sv. Petra a Pavla. Srdečné poděkování náleží tamnímu současnému otci duchovnímu P. Mgr. Pavlu Šimákovi!
Publikace rovněž přináší poznatky z archeologického výzkumu skláren i zaniklé vsi Stará Huť u Ktiše, dále o prachatickém rodu Messnerů, o zdejším ohlasu tragického úmrtí
korunního prince Rudolfa (1889) či v pokračování jiného cyklu o odrazu snah o odtržení
povětšině Němci obývaných oblastí od mladého Československa pohledem státní správy
převážně ze západu Čech. Sborník si lze pořídit u vydavatele.
Sp.

Vážení čtenáři a příznivci časopisu JP, vydávání (tisk) tohoto našeho vikariátního měsíčníku je z velké části hrazeno z účtu č. 660 097 389/0800 farnosti Prachatice. Vzhledem k náročnosti tohoto financování přes naprostou
nezištnost a dobrovolnou práci celého redakčního týmu vás prosíme o podporu nejen modlitební, ale i finanční, a to aspoň příležitostně či formou daru.
S poděkováním účetní a redakce.
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Stojí za přečtení
WM. Paul YOUNG
Lži o Bohu, kterým věříme
Kniha od autora bestsellerů Chatrč, Eva
a Křižovatky představuje mnoho znepokojivých náznaků o tom, jak mnohdy my sami
věříme, jak je náš nebeský otec přísný, tvrdý,
ba možná někdy až zlý.
Autor Paul Young některé myšlenky předkládá spíš jako námět k zamyšlení, nikoli jako
jistotu, o které by se nedala vést diskuze. Jeho
postřehy jsou ale bezesporu velmi zajímavé.
Kniha obsahuje 28 kapitol, přičemž každá z nich obsahuje jednu z nepravd o Bohu.
Mnohdy jsou to věci, o kterých vlastně ani
moc nepřemýšlíme, ale přesto je tak prezentujeme.
Například mě zaujala myšlenka, že si mě
(nebo nás) chce Bůh nějak použít. Častokrát
slýchávám, jak by člověk vlastně měl být pořád
spokojený, a když už se dostane do nějaké té
patálie, měl by to vnímat tak, že si ho chce Pán
použít v daném místě a čase. Proč ne? Vždyť
u Boha přeci není nic nemožného (LK 1,37).
Ale proč jo? Jsem autorovi této úvahy velmi
vděčný, že se nad tímto tématem zamyslel.
Pokud v životě chci něco použít, jsou to především věci. Věci, které když odslouží, mohu vyhodit, nebo ještě jinak použít. Ale v žádném
případě nemohu „použít“ živou bytost, člověka, kterého opravdu miluji. A proto myšlenka
i slova ve smyslu toho, že si mě (nás) chce náš nebeský otec nějakým způsobem použít, je
vlastně lživá. Věřím, že Otec – Bůh, který nás tak miluje, touží po naší spolupráci, lásce,
společném tanci a tvoření, touží po vztahu opravdové víry. Touží více než po svém, po
našem štěstí.
Další kapitoly LŽÍ O BOHU, které si častokrát namlouváme, jsou rovněž velmi poutavě
promyšlené a zapsané, a tak velmi doporučuji, aby si každý čtenář nechal alespoň trochu
otevřít oči. Určitě stojí za to dozvědět se, jestli se „Bůh ve mně zklamal“, nebo že „Bůh chtěl
vaše dítě, a proto si ho vzal“, „Bůh je suchar“ anebo třeba, že „Bůh je se mnou, jen když je
mi fajn a usmívám se“.
Petr Juhaňák
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Vypravili jsme se
do městyse Malšice
Není to sice v prachatickém vikariátu, ale abych dokončila to, co jsem začala, navštívila
jsem spolu s kamarádkami mimo jiné další farnost P. Michala Pulce, který u nás na Šumavě
působil několik let. Historie mě zajímala, a tak jsme se opět 12. května, kdy již příroda byla
plná květů a krásné zeleně, vydaly na cestu.
Městys Malšice se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. První zmínka pochází
z roku 1868. Žije zde přibližně 1800 obyvatel. Mezi pamětihodnosti v obci patří kostel
Nejsvětější Trojice na náměstí V. Háka. Zmiňován je již v roce 1379. V roce 1743 byl barokně přestavěn. Nová fasáda kostela byla provedena v roce 1994. Mezi další patří pomník
obětem odboje na návsi, krucifix a historické usedlosti č.p. 10, 14, 42 a 102.
O městysu se již zmiňoval ve své kronice Kosmas. Byl obsazen Slovany. Samotný název Malšic je původem staroslovanským. Obměna jmen Malšice se vyskytuje často v době
Boleslavců, kdy byly utvořeny kraje. Malšice se staly součástí kraje bechyňského. Většího
rozkvětu doznaly za doby Rožmberků. Staly se tak záhy značně bohatou farní osadou. Ve
starém popisu diecéze pražské podle krajů a žup (doba Karla IV.) je uvedena též zmínka
o plebanii malšické.
Rožmberkové založili ve vsi Malšice v roce
1373 na místě starého kostela (zřejmě zničeného požárem) kostel nový ke cti Svaté Trojice.
V roce 1386 byla kostelu darována ves Potálov,
„aby mohl farář držeti kaplana a čísti mše“.
V době husitské stála tato ves v popředí ruchu
válečného, zvláště po dobytí hradu Příběnic tábory v roce 1420. Kostel i fara byly opuštěny.
Ze slávy Příběnic se zachovala „míra příběnická“. Ještě v 19. století odváděli osadníci fary
malšické desátky, a to žitné i ovesné, uváděné
právě v této míře. Míra byla zachována na faře,
označena třemi hvězdami s nápisem „Příběnická
míra, vydána L.P. 1678“.
Roku 1669 koupil panství želečské Václav
František Enseb z Lobkovic a tím se Malšice daly
pod jeho panství. Za této vrchnosti byla obnovena fara v Malšicích v roce 1739. Obnovena byla
i s příjmy peněžitými, deputátem a farářem. Patronkou byla Vilemína, hraběnka z Althannu.
Nový kostel byl vystavěn v roce 1473 knížetem
Ferdinandem Filipem z Lobkovic. Současně
s farou byla zřízena v Malšicích škola. Do ní byl
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dosazen roku 1743 učitel (kantor a varhaník) Vojtěch Mikura.
Zvláště se připomíná farář Jan
Šonka, který v mnohém svém
počínání Malšice zvelebil.
V roce 1880 byla na náměstí vystavěna socha svatojánská.
Malšice v roce 1876 také poctil
svou návštěvou biskup J. Valerian Jirsík. Tolik zmínka k historii.
My jsme tedy navštívili bývalého faráře vimperské farnosti
P. Pulce. Počasí nám sice nepřálo, byla hrozná zima, poletoval
i sníh. Nám lidem ze Šumavy,
zvyklým na drsnější podnebí,
to moc nevadilo. Schováni pod

střechou kostela jsme se zúčastnili ranní
mše svaté, kterou celebroval právě otec Michal.
Po skončení mše a požehnání na cestu
jsme se ještě vydali společně s ním navštívit naši dobrou kamarádku Janu Nolčovou,
která žije v Táboře. Při minulé návštěvě
města Tábora nám byla průvodkyní historickým městem. Po dobrém obědě nás čekala cesta domů. Čas ve společnosti skvělých přátel rychle utekl, nastal čas návratu
domů. Děkujeme za hezký den. Zase máme
na co vzpomínat.
Milli Hojdekrová
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se s námi poModlit
za dary Ducha svatého

Přijďte

v kostele sv. Jakuba
v Prachaticích

v neděli 13. října 2019
v 10:30 hodin

Mons.
Vlastimila Kročila

rukama
českobudějovického biskupa

Mše svatá s udílením
svátosti biřmování

PODPOŘENO Z GRANTU MINISTERSTSVA KULTURY A MĚSTA PRACHATICE

Zájemcům pošleme bližší informace. Na setkání se těší Mgr. Sylva Novotná a S.M. Xavera
Kontakt : - Sylva Novotná sylva@volomouci.cz , s. Xavera: xavera@seznam.cz

Tvorba ikon je spjata s křesťanskou spiritualitou, práce bude zahájena modlitbou
ikonopisce. Každý účastník si odnese z workshopu svou vlastní ikonu.

Pracovat se bude podle jednotné předlohy. Postupy odpovídají tradičnímu ikonopisu.
Zaměříme se na malbu v technice vaječné tempery přírodními pigmenty. Pro zájemce o
zlacení bude možnost vyzkoušet si i tuto techniku. Všechny potřebné pomůcky budou
k dispozici k zapůjčení. Deska, na kterou budeme malovat není v ceně kurzu.

Je možnost zakoupit oběd v jídelně v Hospici sv. Jana
Nep. Neumanna.

Začátek v pátek - v 16.00 hod. +
společná práce do 20.00 hod.
Sobota + neděle - od 9.00 do
17:00hod (polední přestávka).

Cena kurzu: 1200 Kč

Kurz je určený pro začátečníky
a mírně pokročilé.

Prachatice, Neumannova 142

Klášter sester boromejek

Pod vedením zkušené ikonopisky Mgr. Sylvy Novotné.

11. – 13. 10. 2019

“Ikona Matky Boží”

Víkendový Workshop ikonopisectví

Pozvánka

