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MOZAIKA lásky
Krásný člověk se utváří milostí a obětí.
++++++++++
Utrpení je prosba Otce o celé srdce jeho dětí.
++++++++++
Rozumný pohyb posiluje a osvěžuje.
Tělocvična posiluje svaly.
Divadlo posiluje city.
Kostel posiluje ctnosti.
++++++++++
Zničení duchovního života poznamenalo
mezilidské vztahy na všech úrovních.
++++++++++
Nemorální člověk zasluhuje trest.
Nemocný člověk potřebuje lék.
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pátek jsem se chystal se
skauty na výpravu. Byl pomalu čas
vyrazit a já si chystal kroj. Pokaždé, když si ho oblékám nebo když
v něm stojím na táboře na nástupu, mám stejný pocit. Již třicet let. Pořád mě přivádí
v úžas, že ho smím zcela beztrestně nosit. Že si ho
neoblékám až někde v lese, stranou od lidí, aby mě
nesbalili policajti. Mám v živé paměti, jak mezi největší dobrodružství a jakousi zkoušku odvahy patřilo
chodit se skautskou lilií na klopě kabátu a byl jsem
pyšný na to, že jsem ji měl, a vlastně dodnes mám
připnutou i na fotce ve vojenské knížce.
Po letech jsem docela rád, že jsem si tenkrát s vládnoucí mocí nikterak nezadal a stál, z mého pohledu,
na té správné straně. Ostatně jako ti, kteří neohnuli hřbet při normalizaci po roce 1968 a zachovali si
svoji důstojnost o dvacet let dříve či během německé
okupace.
Jenže dějiny se tak nějak vybarví až s odstupem
času a v daném okamžiku si sotva uvědomíme, že
právě teď něco důležitého probíhá nebo že zrovna
teď nastal ten pravý okamžik, abych odryl karty nebo
vystoupil ze stínu. Až s odstupem času budeme moci
říci, že jsme se tenkrát životu postavili čelem, nebo
ony události raději přejdeme s mlčením.
A tak když teď v brzkých ranních hodinách píšu
toto zamyšlení, říkám si, že třeba zrovna teď přichází
ten okamžik, kdy se mám postavit na správnou stranu. Že až vstanu a vyrazím ze dveří, tak musím udělat něco, co jednou třeba změní svět. A ono k tomu
vlastně ani není moc potřeba. Dokonce ani svoboda,
ani odvaha, ani velké sebezapření. Koneckonců mě to
napadlo, už když jsem na počátku psal o tom skautském kroji. Oni totiž ti junáci mají jednu takovou zásadu. Každý den vykonat jeden dobrý skutek. Převést
babičku přes silnici anebo snažit se pochopit druhého, odpustit anebo si až do večera uchovat čisté svědomí.
JP
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Z liturgického kalendáře
Ne 3. 11. 31. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 3. týdne
Po 4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa. L. b.: bílá
So 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky. Mše: Gloria, preface vlastní. L. b.: bílá
Ne 10. 11. 32. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 4. týdne
Po 11. 11. Památka sv. Martina, biskupa. L. b.: bílá
Út 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. L. b.: červená
St 13. 11. Památka sv. Anežky České, panny. L. b.: bílá
Pá 15. 11. Pátek 32. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Alberta
Velikého, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
So 16. 11. Sobota 32. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Markéty Skotské. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny. L. b.:
bílá, nebo Nezávazná sobotní památka Panny Marie. L. b.: bílá
Ne 17. 11. 33. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená, žaltář 1. týdne
Po 18. 11. Pondělí 33. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše: Perikopy vlastní, preface
o apoštolech. L. b.: bílá
Čt 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. L. b.: bílá
Pá 22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice. L. b.: červená
So 23. 11. Sobota 33. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv.
Klementa I., papeže a mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka
sv. Kolumbána, opata. L. b.: bílá, nebo Nezávazná sobotní památka Panny
Marie. L. b.: bílá
Ne 24. 11. 34. neděle v mezidobí – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Mše: Gloria,
Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá
Po 25. 11. Pondělí 34. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, žaltář 2. týdne, nebo nezávazná
památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. L. b.: červená
So 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: červená
Ne 1. 12. 1. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní, L. b.: fialová, první
díl breviáře, žaltář 1. týdne, začíná cyklus A nedělního lekcionáře, je možné
žehnat adventní věnec
Sv. Anežka Česká
Letos slavíme 30. výročí svatořečení Anežky České a někteří se vypraví na národní pouť do
Říma. O svaté Anežce budete jistě hodně slyšet a číst, přesto si myslím, že nebude od věci, když si
sv. Anežku připomeneme krátce i na stránkách našeho časopisu.
Anežka se narodila asi 20. 1. 1211 v Praze, jako 13. dítě krále Přemysla Otakara I.
a 9. dítě Konstancie Uherské. Ta se za Přemysla provdala r. 1199 poté, co v předchozím roce
zapudil po 20tiletém manželství svou první ženu Adlétu Míšeňskou se svými čtyřmi dětmi.
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Politika hrála hlavní roli v jednání otce, který Anežku v útlém věku
2x zasnoubil. Ve třech letech s Boleslavem Slezským, synem knížete Jindřicha Bradatého, a v osmi letech s Jindřichem, synem císaře Fridricha II.
Po prvním zasnoubení byla poslána na výchovu do cisterciáckého kláštera
v Třebnici.
Když v roce 1216 první snoubenec Anežce zemřel, byla poslána zpět do
Prahy k rodině. Brzy poté byl k její výchově vybrán premonstrátský klášter
v Doksanech. Asi po dvou letech byla z kláštera odvolána, protože ji otec
znovu zasnoubil a r. 1219 musela na výchovu do Vídně, kde na vévodském
dvoře císařova rádce Leopolda VI. Babenberského měla být připravována
pro svého snoubence.
V dalších letech bylo ještě dvakrát jednáno o jejím sňatku. O její ruku
žádal anglický král i ovdovělý císař Fridrich II. Anežka však řekla „ne“, protože její srdce bylo připravené říct Bohu „ano“ ke zcela odlišnému životu.
Tajně se obrátila o pomoc k samotnému papeži Řehoři IX. a ten její rozhodnutí pro zasvěcený život schválil, pochválil a požádal císaře o pochopení.
Anežka se vroucně za své povolání modlila a za pomoci duchovních
rádců dozrávala. O způsobu řeholního života sv. Františka a sv. Kláry se asi dozvěděla
v souvislosti s působením minoritů od r. 1224 v Praze. V roce 1233 založila s vlastní matkou v Praze, v blízkosti kostela sv. Haštala, špitál sv. Františka, chudobinec a útulek pro
pocestné. Zároveň k péči o nemocné založila špitální bratrstvo a vzápětí založila klášter Na
Františku, který financovala ze svého věna. Prvními řeholnicemi zde byly klarisky z Tridentu s 9 pannami z lepších pražských rodin. Anežka vstoupila do řádu 11. 6. 1234, ve
24 letech. Po složení věčných slibů se Na Františku z vůle papeže stala abatyší. Vynikala starostlivostí o pravého františkánského ducha a plna radostí pomáhala chudým. Udržovala
písemný styk s pozdější světicí Klárou z Assisi. Ta ji povzbuzovala k vytrvalosti a k dalším
ctnostem. Nabádala ji, aby sloužila hrdinsky z lásky k Bohu, hledíce na Ježíše Krista jako
do zrcadla, ve kterém září blažená chudoba, svatá pokora a nevýslovná láska, jak vzpomněl
papež při Anežčině kanonizaci.
Anežka je jedinou ženou, která založila i mužský řád. V roce 1237 papež Řehoř IX. na její
žádost potvrdil pražské špitální bratrstvo jako rytířský řád Křižovníci s červenou hvězdou
(OCr. - Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella).
Anežčin bratr, král Václav I., nejednou u ní hledal radu. V roce 1249 zprostředkovala
jeho usmíření se synem Otakarem II.
Po 46 let života v klášteře byla oporou všem spolusestrám. Modlitbou doprovodila na
věčnost všechny své blízké a zemřela v postní době, jak předpověděla, v pondělí 2. března
1282 okolo třetí hodiny odpoledne, ve věku asi 70 let.
Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice. O její svatořečení se však žádalo marně po
700 let. K potvrzení její úcty došlo po složitě dlouhém procesu 3. 12. 1874 papežem Piem
IX. a k její kanonizaci 12. 11. 1989 papežem Janem Pavlem II. Kanonizace se dává do souvislosti s návratem svobody skrze „sametovou revoluci“ o pět dní později a pro český národ
začalo oživení náboženského života, ale o vytrvalost ve víře a správné pochopení svobody
jako by ji prosil nedostatečně.
Podle webu catholica.cz P. Karel Falář
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Slovo vikáře
Tak nám zavřeli Jakuba…
Již od jara letošního roku „vyhrožujeme“ prachatickým farníkům
a občanům, že budeme muset na nějaký čas zavřít farní kostel sv.
Jakuba z důvodu probíhajících oprav. Protože výběrová řízení
a všechny následující formální procedury trvaly déle, než se
předpokládalo, uzavření kostela se stále odkládalo a odkládalo.
Nyní přišlo rozhodnutí o nutnosti kostel uzavřít pro veřejnost
velmi rychle, prakticky ze dne na den. (Článek píšu 15. října).
Příjemným překvapením pro mě bylo, že firma se hned první
dny vrhla do pracovního procesu opravy našeho chrámu s velkou
skupinou pracovníků. Zdálo se mi, že se za dva dny udělalo v kostele
více práce než za předcházející dva roky. Firma začala opravovat presbytář kostela s tím, že byla rozebrána dřevěná podlaha a vystěhovány mnišské lavice, které
zakrývají významnou část nádherných původních renesančních fresek našeho chrámu. Pod
dřevěnou podlahou se objevily skvostné kamenné desky.
Už při prvním pohledu do vyklizeného presbytáře bylo zřejmé, jaký krásný prostor se
zde otevírá. Bude jistě velkou výzvou pro architekty tento prostor nově promyslet a dotvořit. Pro nás pak bude výzvou hledat možnosti, jak barokní lavice co nejlépe využít. Použít je
na novém místě našeho kostela? Propůjčit je k umístění v kostele sv. Petra a Pavla nebo je
nabídnout do místa jejich prvního přebývání v klášteře sv. Jana pod Skalou na Berounsku?
Máme opravdu nad čím přemýšlet.
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Přestože jsem byl nejprve poněkud
rozladěn z toho, že k uzavření kostela dochází tak rychle, jsem nakonec
rád, že stavební firma se na akci vrhla
s mimořádnou aktivitou, protože to
postrkuje k větší aktivitě i restaurátorské firmy, které k celé akci, alespoň
podle mého názoru, přistupují dost
laxně, „umělecky“ a rozevlátě. Jak občerstvující je racionální a pragmatický
přístup stavební firmy, kterou je velká
českobudějovická stavební společnost
Dolmen.
S uzavřením kostela se samozřejmě objevila otázka, kde budeme mít
naše bohoslužby. S tím, že nedělní
dopolední mše svaté budou v kostele
sv. Petra a Pavla na městském hřbitově, se počítalo a jsem velmi rád, že
město Prachatice, v čele s panem starostou Martinem Malým, nám tento
nejstarší prachatický chrám, který je
v jeho majetku, velmi ochotně propůjčilo. Patří jim za to velký dík. V tomto kostele se také
budou konat všechny koncerty, které byly naplánovány na konec letošního roku a na rok
příští. U svatých Petra a Pavla budeme slavit také Vánoce a Velikonoce, pouť ke sv. Janu
N. Neumannovi v červnu příštího roku a budeme se zde scházet také k prožívání dalších
církevních slavností.
Ale co všednodenní a nedělní večerní bohoslužby? Kde ty se budou konat?
Po velkém přemýšlení jsme došli k závěru, že nejlepším místem k těmto bohoslužbám
bude knihovna na faře. Je to místnost v přízemí, je vytápěná a dá se upravit do příjemné
a důstojné podoby. Je tam nově umístěn i svatostánek a stává se tak plnohodnotnou farní
i domácí kaplí. Kdyby byla tato místnost alespoň trochu větší, bylo by to skvělé, ale musíme
reálně vycházet z možností, které jsou k dispozici. Říkává se staré úsloví, že dobrých lidí se
vejde hodně, tak uvidíme, jak na tom jsme.
Oprava kostela sv. Jakuba je, jak jsem napsal již dříve, financována především z evropského programu IROP a na financování se podílí biskupství českobudějovické, prachatická
farnost a také Město Prachatice. Celkové náklady opravy jsou téměř 30 milionů korun
a jedná se tak o nejrozsáhlejší a nejnákladnější opravu za poledních mnoho desítek let.
Rekonstrukce našeho chrámu bude probíhat ještě přibližně jeden rok. Interiér bude
možná opraven trochu dříve. Tato oprava od nás všech vyžaduje mnoho úsilí a trpělivosti,
ale věřím, že výsledek bude stát za to a že náš překrásný chrám zazáří čistotou a bude radostí nás farníků, obyvatel i návštěvníků našeho města.
P. Petr
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Svátost smíření
8. přikázání: Nevydáš křivé svědectví
Toto přikázání se ve Starém zákoně vztahovalo k soudnímu řízení proti členu izraelského lidu. Právo soudit bylo v rukou svobodných mužů místní obce. Pře se rozhodovaly
u městské brány, každý občan tam mohl být kdykoliv přizván k soudu. A tak měl zákaz křivé
svědecké výpovědi bezprostřední vztah ke každému právě probíhajícímu soudnímu jednání. Je jím vyjádřena velká odpovědnost za čest, vážnost a práva spoluobčanů. Pro svobodné
izraelské občany znamenal ochranu jejich základních práv. Na správné či křivé výpovědi
závisela nejen dobrá pověst, ale i život druhého. Jednostranná, věcně nesprávná výpověď
mu mohla způsobit velkou škodu. Také svědecká výpověď, která dostatečně neodpovídala
skutkové podstatě, byla křivou výpovědí, i když jednotlivec přitom bezprostředně nelhal.
Lhát znamená jednat věrolomně, nevěrně. Křivý svědek se neproviňuje pouze nepravdivostí a bezprávím vůči obviněnému; jeho chování se příčí také věrnosti společenství,
kterou je vázán.
V Izraeli se považoval zločinec za usvědčeného na základě výpovědi dvou svědků; pak
ho bylo možno zabít. Ale při popravě museli svědkové hodit kámen první: „Kdo má zemřít,
bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků; na základě výpovědi jednoho
svědka usmrcen nebude. Svědkové na něho vztáhnou ruku jako první, aby ho usmrtili;
potom všechen ostatní lid. Tak odstraníš zlo ze svého středu!“ (Dt 17,6-7).
Byla-li jejich výpověď křivá, svolali tím na sebe vinu za krev a sami propadli ukamenování: „Zjistí-li se, že svědek je lživý a že svého bratra obvinil křivě, uděláte mu, co on
zamýšlel udělat svému bratru. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ostatní ať to uslyší, ať se
bojí a nikdy se už nedopustí takového zla ve tvém středu.“ (Dt 19,18-20).
Přikázání Nevydáš křivé svědectví se dnes nevztahuje jen na tyto výjimečné situace.
Denně totiž vystupujeme jako svědkové, žalobci nebo soudci chování druhých. Vyžaduje
od nás, abychom zacházeli se slovem obezřele. Zakazuje nám nejen křivě vypovídat, ale
i poškozovat dobrou pověst bližního; a to se při hovorech běžně stává. Zničit dobrou pověst
– tak ničivá je síla slova, které s farizejskou pýchou rozmazává chyby druhých. Když lidé na
sebe navzájem žalují, svalují vinu na druhého, aby se sami očistili, projevuje se v tom lidská
zbabělost. Člověk nechce uznat svou vinu; chce ji svalit na nějakého obětního beránka.
Hodí se k tomu kdokoli, kdo stojí stranou okruhu jeho přátel, zejména někdo, kdo se už
nějak provinil. Pověst zachráněná svalením viny na obětního beránka pak přežívá za cenu
zničené pověsti bližního. Nemusí se říkat jen něco nesprávného: už vynechání něčeho,
mlčení, vytržení výpovědi ze souvislosti, může podstatně zkreslit skutečnost.
Na tomto místě nelze nepřipomenout, že Kristus ve své lásce vyšel této naší slabosti
vstříc a stal se před Bohem-soudcem naším obětním beránkem; vzal na sebe hříchy celého
světa. Odevzdat mu je už není projevem zbabělosti, ale důvěry.
Pravdivost patří k základním ctnostem moderního člověka. Zvlášť od představitelů autority se očekává: v církvi, v politice i v procesu výchovy. Přiznat se otevřeně ke svým chybám nevede ke ztrátě autority; autorita se ztrácí, když se chyby zastírají a zamlčují. Pravdivé
chování je něco víc než jen korektní výraz či reprodukce nějakého vjemu slovem a gestem;
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pravdivost je základní požadavek, mají-li se dobře rozvíjet lidské vztahy a život
ve společenství.
Konat pravdu s láskou je zlaté pravidlo. Předpokládá schopnost správně
slyšet a naslouchat. Naše vnímání si vybírá; tím se zkresluje skutečnost: špatně pochopíme, co jsme slyšeli, a proto
to také špatně předáváme. Schází nám
soustředěnost, která je zvláštním druhem kázně a předpokladem, abychom
brali skutečnost a lidi, s nimiž se setkáváme, tak jak jsou, a přijímali je. Pravdivost se neobejde bez trpělivého naslouchání a bez snášenlivosti, která bere na vědomí i nepříjemné
názory. Člověk může, aniž to pozoruje, před pravdou zavírat oči a tak se sám obelhávat.
Nejnebezpečnější je však nepravdivost tehdy, když o ní vůbec nevíme: v životní lži, když
si člověk něco namlouvá. I zasněný život, který žije mimo skutečnost, způsobuje, že toho
člověk mnoho nedokáže. Pravda a život patří k sobě. „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan
14,6).
Také pravda a láska jsou na sobě závislé. Mnozí máme ještě v živé paměti heslo Václava
Havla z doby sametové revoluce: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ Karel
Schwarzenberg ho ve smuteční řeči při Havlově pohřbu interpretoval takto: „... Václav Havel věděl, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina
sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje
naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře... “ Řekne-li se pravda tak, že je to proviněním proti lásce, nesplní svůj úkol vůči bližnímu. Jaká nenávist může být ve slovech: „Já mu ale povím pravdu!“ Nevezmu-li ohled na
to, co může druhý snést, postavím-li před něj pravdu hlava nehlava a ještě se odvolávám
na to, že ji musím říci „vhod či nevhod“, nesplním, co ode mě skutečně vyžaduje. Tím spíš
to platí, jestliže druhého takřka vítězoslavně pokořím a vyčtu mu jeho chyby a viny. Konat
pravdu s láskou vyžaduje citlivý přístup; znamená to uvážit, co je ten, kdo má pravdu slyšet,
ochoten přijmout a čeho je schopen – zvlášť jde-li o děti nebo lidi ustrašené a nemocné.
Ani lež ani překotně vyřčená pravda nikomu nepomůže. „Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním
naše svědomí.“ (1Jan 3,18-19). Písmo nazývá ďábla „otcem lži“ (Jan 8,44) a vyzývá nás,
abychom odložili lež a mluvili pravdu (srv. Ef 4,25). Neboť „kdo jedná podle pravdy, jde ke
světlu.“ (Jan 3,21). Ve Zjevení svatého apoštola Jana se říká o vykoupených, kteří následují
Beránka: „Z jejich úst nevyšla lež.“ (Zj 14,5).
Někdy ovšem nastanou konfliktní situace, kdy je nutno brát prostředek klamání za
menší zlo: v jednání se zločinci nebo když někdo násilím vymáhá pravdu k nekalým účelům (jako kdysi gestapo či estébáci) je ochrana ohrožených nevinných lidí důležitější než
formální správnost výpovědi. Často se s tím potýkají i maminky ženatých a vdaných dětí,
chtějí-li zachovat pokoj v rodině. Ale ani tehdy neplatí zásada, že lhář si zaslouží jen lež.
P. Pavel Liška
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Svědectví radosti
První soboty v měsíci se drží na mnoha mariánských poutních místech jako tradiční
oslava Matky Boží. Také Lomec na hranici prachatického a strakonického vikariátu už zažil
množství různých takových poutí i jiných, nejen bohoslužebných, setkání. V posledních
dvou letech se změnou duchovního správce přivál nový vítr i do způsobů slavení a společných aktivit na tomto požehnaném místě. Vrcholem každé takové soboty je slavení mše
svaté a předchází jí obvykle tématicky vybrané slovo nějakého zajímavého hosta, vhodné
i pro lidi víru hledající. Kromě mnoha různých kněží už se u mikrofonu vystřídali např.
horolezec, fotograf, novinář a naposledy letos v říjnu to byli nemocniční kaplani, které vedl
českobudějovický trvalý jáhen Ondřej Doskočil. Na facebooku ji hodnotí takto:
Na Lomci u Vodňan jsme prožili pouť určenou především lékařům a zdravotníkům, ale nejen
jim, nýbrž všem, kterým naši nemocní, naše nemocnice i naše zdravotnictví leží na srdci. Malá
skupinka především nemocničních kaplanů se nejprve setkala v kapli sv. Máří Magdalény poblíž
Chelčic – rodiště významného myslitele české reformace Petra Chelčického – na ekumenické bohoslužbě, kterou nás provázela a kázáním povzbudila strmilovská evangelická farářka Ludmila
Míchalová Mikšíková, brzy snad již také nemocniční kaplanka v českobudějovické nemocnici.
Poté jsme se vydali na poutní místo Lomec, kde nemocniční kaplani představili svou službu. O své
zkušenosti se rozdělili také jáhen Václav Mikula, táborský nemocniční kaplan, Pavel Kortus, nemocniční kaplan ze Strakonic, a Lucie Vavrušková, nemocniční kaplanka z Plzně. Připojilo se
k nám i několik organizací, které jsou svými rozmanitými cílovými skupinami se zdravotní péčí
rovněž v kontaktu, ať už Společnost pro ranou péči – pobočka České Budějovice, Chelčický domov
sv. Linharta, Jihočeské Dítě v srdci či prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna. Společné setkání
vyvrcholilo mší sv. na Lomci. Počasí bylo vyloženě hnusné, přesto to byl krásný den. Jako naděje,
která probleskuje skrz tíživou realitu nemoci, s níž se jako lékaři, zdravotníci i nemocniční kaplani
neustále setkáváme. Za fotky díky Ludmile Mikulové.
Všichni účastníci byli
vyzváni k šíření povědomí
o této nemocniční službě
a kontaktů na tyto zprostředkovatele Boží pomoci pacientům bez rozdílu vyznání, na
kterou mají ve všech nemocnicích zákonné právo. Také
v českokrumlovské a prachatické nemocnici takto slouží
řeholní sestry, na které se
v případě potřeby doptáte
personálu. Kéž přibývá dobrých doprovázejících v těžkých údobích nemoci a díky
za jejich obětavost.
MaM
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Aktuálně
Svatá Anežka Česká
a obraz její úcty v jižních Čechách
25. 10. 2019 – 18. 10. 2020 historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1
„Výstava uspořádaná u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce
představuje významnou postavu českých dějin a oblíbenou národní světici nejen pohledem tradičního dějepisectví, ale snaží se též vykreslit obraz její úcty v regionu jižních Čech,“ říká náměstkyně ředitele Jihočeského muzea, vedoucí muzejní knihovny, předsedkyně Historického
klubu při JčM a garantka výstavy Mgr. Helena Stejskalová.
Návštěvníkům přiblíží období 13. století a životní peripetie nejmladší dcery českého
krále Přemysla Otakara I. Seznámíme se s duchovní filosofií svatého Františka a svaté
Kláry a spolu s Anežkou prožijeme její hluboký, niterný vztah k Bohu, který vedl kroky
přemyslovské princezny až za zdi kláštera. Místo světského bohatství dala přednost životu
v chudobě, přijala řeholi sv. Františka, založila v Praze klášter klarisek a k němu přiléhající
špitál. Později iniciovala i zrod jediného českého rytířského církevního řádu Křížovníků
s červenou hvězdou, o nichž se také na výstavě návštěvník dozví řadu zajímavostí. Již za
svého života byla vzorem křesťanské víry a lásky, dlouhá staletí po své smrti byla uctívána
jako svatá. Kanonizace se však dočkala až v listopadu 1989 a zůstane tak navždy spjatá se
sametovou revolucí a symbolem vytoužené svobody.
„Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu 1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“
(slova Václava Havla napsaná na kus papíru v listopadu 2011).

Nabídka
Nemoc je náročná životní situace. Není snadné se s ní vyrovnat.
V člověku se probouzejí otázky, které v době plného zdraví možná neměl
čas promýšlet. Bolest, nejistota a osamocenost jsou chvíle, kdy cítíme potřebu diskrétní blízkosti druhého člověka více než jindy.
Nemocnice Prachatice, a.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností Prachatice nabízí
duchovní pomoc v oblasti spirituálních potřeb svých pacientů. Do nemocnice dochází
sestra Margareta z komunity sester boromejek (tel. 737 434 001) a je zde přítomna:
v pondělí a v úterý od 9:00 do 12:30 h., ve čtvrtek od 13:30 do 16:30 h.
Může se jednat jak o zajištění návštěvy kněze, tak o diskrétní rozhovor, či modlitbu na
Vaše úmysly. Nabídka platí pro každého bez rozdílu vyznání či světonázorového přesvědčení. Pokud budete mít zájem, obraťte se na s. Margaretu, nebo požádejte sestru ve službě
o zprostředkování setkání.
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Boží milosrdenství
(na základě exercicií u Kongregace sester Matky Božího milosrdenství v Praze)

Vztah vzájemné důvěry ve smlouvě
uzavřené mezi Bohem a člověkem
na hoře Sinaj
Ex 1-20, 32-34, Dt 5-11
V dějinách se setkáváme s Josefem, pocházejícím z Abrahámova rodu, kterého bratři
prodali do Egypta jako otroka a on tam dosáhl vysokého úřadu. On patřil mezi ony velké
osobnosti Staré smlouvy, kteří přijali v plné důvěře Boží slovo. Mojžíšovo poslání spočívalo
ve vyvedení vyvoleného národa z Egypta, protože situace v této zemi byla pro něj stále těžší
(Židé dostávali jen nejlopotnější práci, faraon nechal vraždit narozené chlapce). Víme, že se
zázračně zachránil Mojžíš, nalezený faraónovou dcerou v koši plovoucím po vodě. Přestože
obdržel vzdělání na faraónově dvoře, neztratil vědomí přináležitosti ke svému národu.
Proto když viděl, že se ubližuje Židovi, postavil se za něj a zabil Egypťana. Z toho důvodu
musel opustit Egypt a jít do země Midjanitů. Tam se oženil a pásl ovce. Tehdy se mu zjevil
Hospodin v hořícím keři a řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Nuže
pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“ (Ex3,7,10) Mojžíš se vykrucoval, aby ten úkol nemusel splnit. Avšak Bůh trpělivě vyvracel všechny jeho obavy. Dále
mu dal milost, v jejíž síle měl pak konat
zázraky. Za pomocníka mu dal výmluvného bratra Árona, aby hovořil v jeho jménu,
bude-li to třeba.
Mojžíš šel za faraónem a žádal o propuštění národa. Pod vlivem negativních
událostí faraón souhlasil. Když Izraelci
přešli přes Rudé moře, ocitli se na poušti
a krátce nato začaly problémy. Nebyli zvyklí na pastevecký, ale spíše na usedlý způsob
života, nakonec bydleli po dlouhou dobu
ve vysoce civilizované zemi ve srovnání
s jiným tehdejšími zeměmi. Na poušti měli
hlad a žízeň. Manu a vodu zajistil Bůh. Od
vyjití z Egypta Hospodin podával tomuto
národu důkazy své přízně, lásky a vyvolení, a také své síly a všemohoucnosti, aby
ho připravil na uzavření smlouvy.
Vrcholný okamžik pobytu vyvoleného
národa na poušti nastal na úpatí hory Si12

naj. Celý národ dostal náboženskou a společenskou formaci, desatero přikázání a předpisy,
jak se má konat liturgie, jak vzdávat Hospodinu úctu, a pravidla společného života. Mojžíš
vystoupil na horu Sinaj a tam mu Pán Bůh navrhl smlouvu s jeho národem: „Toto oznámíš
synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl
vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi
zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země země.“ (Ex 19, 3-6) Mojžíš se
vrátil do údolí a předložil lidem Boží návrh. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme
dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ (Ex 19,8) K uzavření smlouvy se vyvolený národ připravoval dva dny. Třetí den se všichni Židé ve vypraných šatech shromáždili na úpatí hory.
Lze hovořit o smlouvě Noema s Bohem, o smlouvě Abrahámově, kterou v jistém smyslu
zdědila celá jeho rodina, ale na hoře Sinaj byla uzavřena smlouva mezi Bohem a celým
národem.
Bůh nejprve ukázal Izraeli své milosrdenství: vyvedl je z otroctví, na poušti je
krmil a dával jim napít a až potom jim nabídl smlouvu. Nevnucoval jim ji násilím,
ale odvolával se na lidskou svobodu a důvěru. Izraelci uzavřeli s Bohem smlouvu
jakožto svobodný národ a slíbili: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ (Ex 19,8) Přesto však dějiny ukázaly, že mnohokrát porušili smlouvu, nebyli
věrní, nedůvěřovali Bohu a snadno se přikláněli k cizím bohům. Bůh je však nikdy
neopustil a byl k nim milosrdný. Podle jedné z největších mystiček 20. století sv.
Faustyny je Boží milosrdenství tou vůbec největší vlastností Boha (viz kniha Deníček). Když Mojžíš odešel na horu a dlouho se nevracel, Izraelci usoudili, že je Hospodin
opustil. Dříve v Egyptě uctívali pohanské modly ve tvaru zvířat. Nyní si zhotovili zlaté tele.
V tomto okamžiku jasně prokázali, že nemají důvěru k Bohu ani k Mojžíšovi. Víme, že když
Mojžíš sestoupil z hory a viděl, co se stalo, roztřískal desky a smlouva byla zrušena. Ale
Mojžíš to nevzdává a modlí se.
Díky Mojžíšově modlitbě se lid mění a vrací se k přikázání. Máme vlastně tři způsoby
Mojžíšovy modlitby za lid: 1/ Mojžíš chválí Boha a děkuje za izraelský lid – Abba,
Otče, toto je tvůj lid. I když nejedná dobře, je to tvůj lid. 2/ Mojžíš oslavuje Boží jméno,
které je mocné – když zničíš svůj lid, nechci, aby o Tobě mluvili druzí pro hřích tvého lidu.
3/ Vzpomeň na Abraháma a Izáka a smiluj se nad námi – shlédni na jejich zásluhy.
Tyto tři body přímluvné Mojžíšovy modlitby můžeme využít k modlitbám za své
děti a vnuky. 1/ V modlitbě děkovat za své děti a vnuky – Ježíši, děti a vnuci jsou tvým
darem. I když jednají špatně, jsou to tvé děti (sdílejte svou starost s Bohem). 2/ Oslavujte
Boží jméno – nechci, aby někdo špinil Tvé jméno pro to, co dělají mé děti. Ať je Tvé svaté
jméno chváleno. 3/ Shlédni na zásluhy Ježíše Krista, na zásluhy svatých a smiluj
se nad nimi.
Zákon obdržený na Sinaji se časem rozlišoval: dopodrobna stanovoval záležitosti související s morálkou a rodinným a společenským životem. Vznikl tedy národ s teokratickou ústavou, jehož nejvyšším vladařem byl Bůh (toto slovo pochází z řeckého Theos –Bůh
a krateo – vládnu). Mohlo se zdát, že izraelský národ bude již nyní věrný a smlouvu dodrží.
Později se ukázalo, že ještě mnohokrát od Boha odstupoval. Když se usadil v zaslíbené zemi,
rozvíjel se jako dobře organizovaný stát. Pozornost obyvatel se soustředila především na
peníze, a morálka, včetně úcty projevované Bohu a lásky k bližnímu, se nemohla honosit
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kdovíjakou úrovní. Židé plnili své povinnosti vůči Hospodinu v principu správně, avšak
převážně vnějškově. Jejich vztah k Bohu neznamenal vnitřní pouto – spíše jej považovali
za Vladaře, kterého je třeba respektovat, nikoli za Otce, kterému se má důvěřovat. Lid
žil poblíž pohanů a podléhal vlivům jejich náboženství. A opět lid začal uctívat pohanské
modly, a tak opět porušil smlouvu. Nastalo období válek se sousedními zeměmi. V životě společenství chybělo spoléhání na Hospodina. Uchovaly se náboženské zvyklosti, ale
vytrácel se vnitřní obsah. Izraelci se domnívali, že když přinesou Hospodinu oběť, on jim
musí dát svou milost. A když ji nedostávali, hledali ji u cizích bohů, jako kdyby se jednalo
o výhodný obchod.
A Bůh, který nabízí vždy milosrdenství, posílal své proroky, aby si národ podržel víru. Tito lidé hlásali milosrdnou Boží lásku a zároveň kladli požadavky: Miluješ-li
Hospodina, budeš věrný smlouvě uzavřené na Sinaji. Vypukly války, takže značná část
Izraele byla odvlečena do otroctví do Asýrie, Babylonu a Persie. Tam žili opět v pohanském
prostředí, které se odráželo
na kvalitě náboženského žiAdventní duchovní obnova pro dívky
vota. Na druhé straně tato
6. - 8. 12. 2019
doba přispěla k rozvoji skupin Židů, kteří důvěřovali
Bohu a snažili se věrně plnit
smlouvu.
Vztah k Bohu nezanikl,
protože veliké osobnosti
a proroci lidi obraceli. Bůh
svůj vyvolený národ neopustil. Tak vypadá hrubý obraz
dějin Staré smlouvy. Historie vyvoleného národa
svědčí o velikosti a stá„Pane, nauč nás modlit se.“
losti Božího milosrden(Lukáš 11,1)
ství vůči lidem. Bůh nebral zpět svá rozhodnutí,
V klášteře sester boromejek v Prachaticích
Neumannova 142, www.neumanneum.cz
i když převážná část národa
Obnovu povede P. Lukáš Bakajsa se sestrami boromejkami
bloudila daleko od něho. Je
Příjezd: je možný už ve čtvrtek odpoledne od 14 hod.
těžké to pochopit, že Bůh je
Duchovní obnova začíná v pátek večer v 17.00 hod
Odjezd: v neděli po obědě
nekonečně milosrdný. Bůh
Cena: dobrovolná
prokazuje milosrdenství,
Věk: od 17 do 35 let
S sebou: Bibli, růženec, breviář, spacák, přezůvky, hodinky (pokud možno)
lze-li to tak říci, až k hrawww.boromejky.cz www.hledampovolani.cz
nici svých možností a takto jedná i s námi. Pevně se
ho držme a důvěřujme mu,
Přihláška: mailem nebo telefonicky
Kontakt: S. M. Vincenta Kořínková
neboť jeho milosrdenství
e-mail: vincenta@boromejky.cz
mobil: 723 477 525
trvá navěky.
pb
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Life update
U svaté Zdislavy
V srpnu jsme se vydali s manželkou opět po roce na pěší pouť, tentokráte ke sv. Zdislavě
do Jablonného v Podještědí. Svatá Zdislava je patronkou rodin, proto jsme se chtěli jako
novomanželé vydat právě k ní. Když jsme doputovali na místo, vřele se nás ujala místní
komunita dominikánů, kteří zde spravují klášter a baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy již od
doby založení kláštera ve 13. století. Právě dominikány sem pozvala sv. Zdislava se svým
manželem a tento řád slouží na tomto místě s několika přerušeními dodnes.
V klášteře je možné se ubytovat, takže jsme rádi využili tuto možnost a chvíli pobyli
v tomto krásném klášteře. Mohli jsme se účastnit bohoslužeb s mnichy a místními farníky,
pomodlit se s nimi breviář či Korunku. Bylo moc milé, že nás okamžitě vzali mezi sebe, jako
bychom „patřili do rodiny“. I přes krátkou dobu, jakou jsme zde prožili, jsme mohli cítit
vstřícnost tohoto řádu v Jablonném. Je velkým požehnáním, že po tolika staletích jsou
dominikáni stále strážci hrobu sv. Zdislavy a chovají k ní velikou úctu.
Při našem pobytu v klášteře na nás ale nejvíce zapůsobila moudrost těchto mnichů. Během našeho pohybu po klášteře jsme potkávali jednoho staršího pána v montérkách, který
vypadal moc mile. Napadlo mě, že tu mají moc milého údržbáře. Při bohoslužbě jsem pak
pochopil, že se jedná o jednoho z mnichů, toho nejstaršího. Jeho výklad Božího slova byl
podložen neuvěřitelnou moudrostí
a znalostí Písma.
Nyní v říjnu jsme měli možnost se
znovu vydat do Jablonného, ale zdrželi jsme se jen na mši svatou. Sloužil ji opět nejstarší dominikán. Jeho
klid, vyrovnanost a pokoj nás znovu
oslovil. Při mši svaté jako bych se
ocitl v jiném světě, ve světě modlitby, pokoje a velké moudrosti. Otec
nás přišel po mši svaté ještě osobně pozdravit a popřát nám krásný
slunečný den, který tehdy skutečně
byl. Bylo ten den mimořádně teplé
a slunečné počasí, ale nás hřál v srdci
ještě lepší pocit, než samotné hřejivé
paprsky slunce. Hřál nás pokoj tohoto místa a této komunity dominikánů, takže se nám ani nechtělo domů.
U hrobu svaté Zdislavy se
i v dnešní době dějí zázraky. Zdá se
mi, že i my jsme takový zažili.
Petr Šrámek
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Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech
Netolicko na přelomu ke křesťanství
od příchodu Slovanů
Pokud se budeme zabývat tak zvanými Přemyslovci, je nezbytné začít situací v Evropě,
kdy se v ní objevují Slované.
V raném středověku byly položeny základy novodobé Evropy. Na jeho počátku byly
dokončeny přesuny etnických skupin, a to jak přesuny menších (válečnických) družin, tak
i větších částí populace – kmenů. Tím doznala značné proměny střední a jihovýchodní část
Evropy, která byla poměrně málo osídlena. Tato část se ocitla v rámci uvedených přesunů
pod postupným vlivem slovanské populace.
Naopak západní a jihozápadní Evropa byla utvářena na troskách základů zaniklého římského impéria. Zde byla prosazována a postupně realizována myšlenka obnovy římského
impéria nastolením císařského majestátu a evropské nadnárodní říše na duchovních základech křesťanské víry, o kterou se opíraly vládnoucí elity. Prosazování tohoto záměru bylo
na úkor pohanských teritorií jejich sjednocováním k zakládání nových států. Projevem
tohoto procesu bylo zakládání mocenských center – správních hradů (hradišť) s kostely
a následným šířením křesťanské kultury.
Tolik stručně k rozdílné situaci utvářející se Evropy raného středověku.
Vrátíme-li se v této době do střední a jihovýchodní Evropy, zejména k situaci na našem
území, pak na základě dosavadních výzkumů víme, že Slované se k nám šířili ve dvou vlnách. První přišla na Moravu z oblasti jihozápadního Slovenska v první třetině 6. století.
Druhá vlna byla ze západní Ukrajiny podél severního oblouku Karpat do Moravské brány.
Odtud pokračovala po obou stranách Českomoravské vrchoviny do Hornomoravského úvalu a do Čech – do polabské nížiny.
Pokud se týče jižních Čech, pak v 6. století můžeme hovořit o území nikoho, kdy v závěru
stěhování národů se zde představovaly fragmenty různých etnik a kmenů, absorbujících
i asimilujících sebe navzájem i usedlé místní obyvatelstvo. Lze předpokládat, že po definitivním usazení v nových sídlech se z této etnické, jazykové i kmenové rozmanitosti stávaly
kmeny nové, snad přejímající zvyklosti i jazyk některé z progresivnějších složek. Tím byl
jazyk i zvyky Slovanů. V jižních Čechách o tom svědčí názvy výrazných terénních útvarů či
řek. Přesto jsou archeologové schopni alespoň rámcově vyčlenit jak nejmladší germánské
nálezy, tak nejstarší stopy přicházejících Slovanů a z časového zařazení obou usuzovat na
dobu, kdy k základní etnické změně došlo.
Situace na jihu Čech, jak ji pro 6. století přibližují archeologické prameny, je o to složitější, že postrádáme přesvědčivé doklady jak pro germánské osídlení, tak pro přítomnost
prvních Slovanů. Výraznější stopy po Germánech zde mizí patrně již ve druhé polovině 5.
století, jak dokládá konec pohřbívání v Přešťovicích na Strakonicku. Lze si to spojit s jejich
odchodem do bavorského Podunají. První prokazatelně raně středověké nálezy svědčící
o přítomnosti Slovanů v jižních Čechách spadají až do druhé poloviny 7. století, přičemž
nejde o nijak početný výskyt. Pozvolnou kolonizaci jižních Čech Slovany potvrzují stovky
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dodnes zachovaných mohyl, v nichž v 8. a 9. století spočinuli mnozí mrtví z okolních vesnic,
ale tyto osady až na pár výjimek neznáme. Zázemí početných jihočeských hradišť muselo
tvořit intenzivní zemědělské osídlení a také 10 až 100 jejich obyvatel se muselo účastnit
jejich stavby a opravy fortifikací, obrany a zásobování.
Příště o Slovanech, jejich soužití s Avary až k Sámovi.
Ing. Miroslav Böhm

Setkání akolytů, lektorů, varhaníků,
kostelníků a dalších laiků v pastoraci.
Také letošní závěr listopadu bude patřit formačnímu setkání, které chce poděkovat,
povzbudit a motivovat k další aktivní službě.
„Zveme také laiky, kterým bylo uděleno dovolení k podávání Eucharistie při mši svaté, návštěvách nemocných i všem těm, kteří jsou kněžím naší diecéze nápomocní jak při slavení liturgie při
mši svaté, tak službě v domovech důchodců, nemocnicích, hospicích,“ říká biskup Pavel Posád
k službám, které jsou mnohdy nedoceněné. Vítáni jsou podle něj i noví zájemci, kteří uvažují o zapojení se do některé ze služeb.
Letošní formační setkání se uskuteční, v sobotu 23. listopadu před Slavností Ježíše
Krista Krále, od 9.30 ve farnosti svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích (ulice Emy
Destinové č. 1). Zahájeno bude mší svatou s předsedajícím biskupem Pavlem Posádem. Liturgii bude následovat diskuse ve skupinkách podle zaměření účastníků. Zájemci o setkání mohou svoji účast hlásit duchovním správcům farností do 15. listopadu 2019.
Neodmyslitelnou součástí života Církve, o niž je zapotřebí neustále pečovat, je liturgie. „Její důstojné prožívání se ovšem neobejde bez
Vás – ochotných a obětavých spolupracovníků, kteří věnujete svůj čas
a energii službě ve Vašich farnostech. Velmi si této skutečnosti vážím,“
vzkazuje pastoračním pomocníkům biskup Pavel Posád, který je
k účasti oslovil také prostřednictvím kněží, správců farností.
Pro každého kněze znamená významnou pomoc, když přijde
do farnosti sloužit mši svatou a může se plně soustředit na
nadcházející Nejsvětější oběť, protože je vše ostatní připraveno. Ne všude je tomu tak, a proto si těchto služeb
náležitě važme.
Společné setkání je příležitostí k vzájemnému poznání se, naslouchání, předání zkušeností, povzbuzení,
získání nových informací a především povzbuzení. Vynaložený čas je pak jistě vkladem do další aktivní služby.
„Těším se na Vás a vyprošuji hojnost Božího požehnání do
Vaší služby,“ uzavírá otec biskup.
Převzato z webu biskupství českobudějovického,
autor článku Miroslav Bína.
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Výtvarná díla v šumavských kostelích
Obraz svaté Cecílie
Řada českých i evropských kostelů v sobě nese památku na patronku hudby, která k jejich životu neodmyslitelně patřila. Hudba vokální i instrumentální, hudba velkých a slavných skladatelů všech století, stejně jako prosté melodie lidových mistrů, jejichž písně
zlidověly tak, že jméno autora již neznáme.
Svatá Cecílie však zůstává patronkou a ochránkyní varhaníků, zpěváků muzikantů
i těch, kteří hudební nástroje vyráběli. Tak můžeme ve volarském kostele svaté Kateřiny
spatřit obraz, na němž Cecílie hraje na varhany, zpívá s malým chórem andělů, obklopena
liliemi – symboly čistoty a nevinnosti.
Kdo byla tato žena, jejíž jméno – Cecilka, Cilka, Cecilia – se objevuje v mnoha jazycích
a mnoha domácích podobách? Podle legendy žila ve druhém století našeho věku, v době
pronásledování křesťanů. Pocházela ze vznešeného rodu Ceciliů. Byla oddanou křesťankou
a pro svoji víru získala mnoho svých současníků. Dokonce i mladíka Valeria, který se měl
stát jejím manželem. Dívka však ve svém srdci složila slib čistoty a zaslíbila se Ježíši Kristu.
Jejím ochráncem se stal anděl, který ji v její víře podporoval. Ani hudba, která zněla na její
svatbě, nemohla přehlušit nebeskou hudbu, kterou slyšela ve svém srdci.
Poté, co byla Cecílie a křesťanská víra její rodiny prozrazena, muži z rodu byli potrestáni na hrdle. Jako šlechtici a patriciové měli onu pochybnou výsadu, že byli sťati mečem.
Žena nemohla být takto trestána. Byla proto odsouzena k udušení v horké lázni. Ani toto
utrpení však světici nezlomilo a ona svůj ortel přežila několik dní. Nakonec byla také sťata
mečem, jak vidíme na mramorové soše autora Andrea Maderny pocházející z římského
kostela Santa Cecilia ve čtvrti Trastevere. Její tělesné ostatky se do této baziliky dostaly až
po několika staletích. Původně byla pohřbena spolu s dalšími mučedníky v katakombách
na okraji Říma. Tyto prostory sloužily jako tajná pohřebiště, ale také jako místa tajných
křesťanských bohoslužeb.
Tradice svaté Cecílie zůstává stále živá. Nejen středověká hudební bratrstva jako již
zmíněné spolky literátské, ale také klášterní sbory pečující o gregoriánský chorál, pěvecké
a hudební chrámové sbory i současná hudební tělesa.
Také hudební skladatelé, které bychom mohli označit jako současné, věnovali svaté
Cecílii části svého díla – například Benjamin Britten, ale také legendární John Lennon
nebo náš Jiří Stivín. Volarský
obraz není historickou památkou. Pochází pravděpodobně
z konce 19. století. Kostel
několikrát vyhořel a výtvarnou výzdobu se nepodařilo
zachránit. Je však připomínkou hudební tradice, která je
věčně živá.
MFK
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Stalo se

Poděkování
V neděli 6.10.2019 jsme v kostele při mši svaté děkovali za letošní úrodu. Je hezké, že
žijeme v pokoji. Už nás možná ani nenapadne, že by to mohlo být jinak. A tak: „Děkujeme
za tvé dary, Bože.“
V. Předotová
Šumavské poutě jdou ruku v ruce s tradicí šumavských obcí
Nebe modré jako chrpa, bez mráčku.
Zvon na věži zdíkovského kostela vyzváněl na mši svatou. Dne 15. září tohoto
roku se konala v kostele svaté Ludmily
poutní mše k její oslavě. Kostel byl parádně nazdoben, celý v bílém opojení
květin. Byl plný věřících a možná i těch,
kteří zde v obci byli na dovolené. Neznámé tváře P. Vavřinec Skýpala hezky přivítal. Také vedl mši svatou ke spokojenosti
všech. Mše skončila a my jsme se vraceli
do svých domovů ke svátečnímu obědu.
V krásném kraji šumavském, nazvaném Mářský vrch, se dne 29. září konala
svatováclavská pouť. Podzimní odpoledne vylákalo poměrně dost poutníků na
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mši svatou. Vedl ji P. Jaromír Stehlík.
Malým kostelíkem zasvěceným sv.
Václavu se rozléhala krásná píseň „Svatý Václave, vévodo české země, nedej
zahynouti nám ni budoucím.“ Stejný
nápis je uveden na obraze sv. Václava
nad oltářem. Tato píseň zazněla v podání zpěváků z různých farností. Po
mši jsme společně odešli za zábavou
k táboráku opékat buřty. Při hře na
heligonku jsme si s chutí zazpívali šu-

mavské i jiné písničky. Na heligonku zahráli
známí muzikanti, pan Bedřich Šísl a Jan Tišler. Podzimní den se vydařil ke spokojenosti
všech přítomných.
Malá pouť určena k oslavě sv. Václava se
uskutečnila i ve farnosti Zdíkovec v neděli
dopoledne 29. září.
Milli Hojdekrová
Vinobraní
Máme na naší zahrádce u zdi trochu vína.
I letos jsme jej sklidili a pak se veselili na
faře. Na světě je krásně.
VP
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa
Od moře
Město Narbonne je velké a rozlehlé. Katedrála čnící vysoko nad střechy tohoto Římany
založeného města byla jako nedostižitelný sen. Ať šel člověk jakkoli rychle, stále byla stejně
daleko. Ze své hlavy bych i dnes složil celou mapu ulic, které se mi vryly hluboko do paměti.
A to má paměť běžně za mnoho nestojí.
Šel jsem první a jen tak daleko, aby kluci za mnou viděli každou moji změnu směru.
Počkal jsem na ně až u turistického centra. Uvnitř Stařec poprvé zkusil svou francouzštinu.
Pak jsem se pokusil mluvit já, anglicky. Lezlo to ze mě jak z chlupaté deky. Nakonec jsme
měli shluk informací, které vesměs příznivé nebyly.
Každý, kdo chce absolvovat pouť do Santiaga, by měl podle tradice u sebe nosit několik
znaků. Nejdůležitější je viditelně umístěná Svatojakubské mušle a poutnický pas neboli
Credencial. Tento pas slouží jako místo, kam si poutník může nechat dát razítko při návštěvě města, ubytovny, nebo i hezké restaurace. Je jen na něm, kolik razítek tam na konci bude
mít, a zároveň je to i důkaz, že na tom místě poutník skutečně byl. Když už není razítka
kam dát, dá se po cestě levně sehnat další průkaz.
Doufal jsem, že ho seženeme
v turistické kanceláři, ale tam ho
bohužel neměli. O tom, že Cesta
odsud do Compostely vede, věděli. Nevěděli ale kudy přesně,
protože žádné oficiální značení
odsud neexistovalo. Slečna za
pultem nám z internetu vytiskla
několik nezřetelných map původní poutní cesty přes kopce na
jihu, ale byla to jen pětina vzdálenosti do Carcassonne, dalšího
velkého města a místa, kde začínaly značky. Kromě toho jsme
dostali ještě několik automap,
kde většina vesnic ani nebyla
zanesená.
Byl jsem tak unavený, že jsem
se jen stěží bránil Starci, který se
chtěl vyspat hned vedle kanceláře na trávníku – na nejrušnějším
místě města. Nebyl jsem zvyklý
na takovou pozornost, kterou
on přímo miloval. K tomu musí
člověk dojít pomalu, to se jen tak
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nenaučí ze dne na den. A on na to měl celý svůj život. Po menší hádce jsem ho přece jen pohnul k tomu, jít ještě kousek dál. Našel na periférii starý dům s velkou zarostlou zahradou
a tam jsme se v zadním konci utábořili.
Jedno jsem mu ale musel uznat. Dokázal uvařit jídlo téměř z čehokoli, co nasbíral po
cestě. A většinou chutné. Večer překvapil sladkou rýží s kokosem. Ze zásob moc nezbylo,
trochu fíků, nějaké mandle a víno. Všechno poněkud rozmačkané, protože Stařec si na to
nechtěně sedl. Naštvaně jsem odmítl večeřet s tím, že nemám hlad, ale pak jsem se nechal
Jirkou přemluvit.
Jirka byl neuvěřitelný diplomat. Nikdy se nehádal, jen nás chlácholil a mírnil Starcova
a má slova, která byla stále tvrdší a upřímnější. Nikdy nebyl s nikým a s oběma vlastně souhlasil. To trochu vadilo při rozhodování, protože jsme se každou chvíli dostávali do patové
situace. Když ale bylo po hádce, byl vždy první, kdo začal mluvit.
Po jídle jsem se ani nesnažil usnout, usnul jsem v oblečení, tak jak jsem byl. Vzbudil
jsem se kolem čtvrté ráno celý bolavý a poštípaný od komárů. Největší bolest jsem cítil na
zadní straně kolen. Vyndal jsem z batohu krém a celé nohy důkladně namazal. Jen to stačilo, aby mi hned bylo lépe. Za hodinu jsme už všichni šlapali skrz příměstskou komerční
čtvrť k jihu.
Vedl jsem nás podle map původní poutnické Cesty. Několik kilometrů byla dobře čitelná,
ale věděl jsem, že jak se dostaneme do hor, přes které naše cesta vedla, budu muset použít
všechny své síly, abych Starce udržel alespoň ve směru. U jednoho viničního domu za městem se Stařec skočil vykoupat do bazénu a nevadilo mu, že majitelé byli doma. Mávnul jsem
jen rukou a odmítl jeho pozvání, raději jsem při čekání roztloukal svou železnou zásobu
a dělal, že k němu nepatřím.
Cesta dál byla svahovitá, místy velice rozporuplně vedená a plná kritických míst. Z neustálého hádání na každé křižovatce jsem byl popudlivější než kobra. Stařec mi nevěřil.
Nevěřil, že dokážu v mapě číst, a mé vysvětlování téměř neposlouchal. Zvláště když ani já
jsem si nebyl stoprocentně jist, že jdeme správně. Vše završil tím, že když jsem chtěl zpět
jednu část mapy, řekl mi, že ji použil místo toaletního papíru, a vrátil mi jen kousek.
Cesta pomalu stoupala o celé stovky metrů vzhůru, a i když skýtala nádherné výhledy
do krajiny a na moře, nemohl jsem se uklidnit a užít si tu nádheru. Na jednom takovém
místě jsme se utábořili. Kluci se pustili do vaření a já nasbíral dřevo, k obědu byla cuketová
polévka s rýží a bobkovým listem. Rozložil jsem si oblečení kolem, aby proschlo, a namazal
si znovu chodidla.
Stařec mi vyčítal, že nejdeme přímo do Carcassonne. To byla pravda. Cesta směřovala
na jihozápad, ale pak se obloukem vracela na sever k našemu dalšímu cíli. Trochu mě to
zneklidňovalo, protože na zítřek jsem neměl mapy a znal jen několik míst, kudy Cesta
prochází. Byla to má slabina a Stařec to věděl. Potom, co zničil mapu konce etapy, mi toho
v rukách moc nezbylo.
Je několik druhů mandloní, které lze najít kolem cest. Jeden z nich má trochu odlišný
tvar slupky a obsahuje více kyanidu v plodech. Kyanid ostatně obsahují všechny, proto
se také nedoporučuje jíst mandle ve větším množství. Ty špatné rozeznáte hlavně chutí,
jsou silně nahořklé. Ty, co kluci u jednoho stromu nasbírali, nahořklé byly. Stařec je oloupal, chvíli vařil a ochutil s tím, že už pak špatné nebudou. Po nějaké době, co jsme leželi
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a užívali si ve stínu siestu, se
mu zamotala hlava a začal
zvracet. Nebyl schopný vstát
a omdléval. Rozhodli jsme se
tedy zůstat déle, a zatímco Stařec usnul, jsme se s Jirku vydali
obhlédnout okolí.
Asi po hodině jsme se vrátili, to už mu bylo lépe. Byl sice
bledý a Jirka ho musel chvílemi
podpírat z kopce, ale jazyk měl
ostrý jako břitva. Nejsem na
to hrdý, byl jsem více než dva
dny přepnutý na útočný mód
a využil každého jeho slabého
argumentu. Stařec najednou
nevěděl nic o mandlích ani
o otravě. Co bylo, to bylo, teď
mi je fajn a víc se o tom nechci
bavit. Když jsem pak nadhodil,
jak můžu věřit tomu, co uvaří
a že ta jeho teorie – jez co vidíš
– má trochu trhliny, neovládl
se a zařval, že mám táhnout
k čertu. Tak jsem raději vyrazil
napřed.
S každým krokem dolů
z hor ze mě všechen vztek opadával. Hlavou se mi sice honilo několik scénářů, jak budu
pokračovat, ale snažil jsem se nad tím nepřemýšlet. Ze zbytku mapy jsem věděl, že další
bod Cesty, opatství Fontfroide už nemůže být daleko. Když na mě za jedním ohybem vykouklo několik klášterních budov, zastavil jsem se v němém úžasu. Cisterciácké opatství
leží utopené uprostřed lesů a celá staletí skýtalo poutníkům čistou vodu, stín krásných
zahrad a hlavně místo k odpočinku. Dnes je to hlavně turisticky vyhledávané místo, kde se
do většiny budov platí vstup. I tak je ale stále na co se dívat.
Sedl jsem si pod strom a čekal na kluky. Bylo mi jedno, že na mě turisté hledí jak na
figurínu ve výkladní skříni. Pak jeden z nich přistoupil a ukázal na mušli. Zeptal se mne
francouzsky a pak anglicky, jestli jsem poutník. Když jsem přisvědčil, uznale se usmál a popřál mi šťastnou pouť. Řekl jsem mu, že jdu teprve třetí den, že se ještě úplně jako poutník
necítím. Odvětil, že to nevadí. Hlavní je, že jsem na Cestě.
Když odešel, vzal jsem si hůl a na spodek jsem nožem vyryl dvě jména. Narbonne
a Fontfroide. Pak jsem si prohlédl celou hůl. Byla na ní spousta místa na další jména. Na
další zážitky a dobrodružství. Na další příběhy. Byl jsem na začátku sakra dlouhé Cesty.
Ondřej Pulkrábek
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Malý slovníček církevních pojmů
Bazilika

Bazilika jako název pro stavbu je odvozen z řeckého
„basiliké stoá“, čili královské sloupořadí. Původně se jednalo o úřední budovy antických Řeků. Architektonický
styl těchto staveb i jejich název později převzal starověký
Řím. Zde se označení bazilika vztahovalo především na
soudní síně. Vždy se jednalo o významnou a mimořádně
výstavnou stavbu. Z antiky byl název přenesen na raně
křesťanské církevní stavby, které předurčily stavební řád
křesťanské sakrální architektury. Střední loď, na kterou
navazovaly dvě boční lodi, se otevírá do polokruhové apsidy, která je ještě oddělena příčnou
lodí. Druhý význam označení stavby jako „baziliky“ je liturgický. Od středověku „basilica“
označuje čestný titul, který se uděluje na základě přímého papežova svolení. Kanonickou
podobu získalo označení baziliky v 18. století, kdy se začaly používat termíny „basilica
maior“, (bazilika větší) a „basilica minor“, (bazilika menší). Název bazilika se tehdy stal
prestižním označením některých kostelů.

Víkend pro rodiny
Čas podzimní pokročil, mnozí už zahlédnete nedaleko Vánoce, je třeba se na ně po všech
stránkách dobře připravit. Máme v tento čas před sebou naši pravidelnou akci pro rodiny.
Pro rok 2019 byl první adventní víkend zabukován někým jiným ještě před naším požadavkem vzneseným už o první neděli adventní 2018. Zvolili jsme proto víkend Ježíše Krista
Krále, a s ním souvisí i letošní téma. Zajisté dojde i na téma adventního očekávání a přípravy.
Zveme tedy na již tradiční víkend pro rodiny s názvem „Kristus – Král nebo Pastýř, Soudce nebo Ženich?“
S biblistou Danielem Hellerem se budeme zamýšlet nad tituly Ježíše Krista
a v souvislosti s tím nad otázkami Za kým jdeme, kdo nás vede, koho očekáváme?
Jak naše představy ovlivňují náš pohled na církev?
Víkend se koná 22.–24. 11. 2019 v Panském domě v Rožmitále pod Třemšínem.
Kromě obvyklého pořadu samozřejmě dodržíme v sobotu odpoledne program šitý na
míru celé rodině. Prosíme o brzké přihlášení, které je možné z našich webových stránek
co nejdříve.
Více informací o akci a přihlášky naleznete na webových stránkách www.dcr.bcb.cz
nebo na t. č. 731 402 981, popř. na https://prolidi.bcb.cz
Přejeme dobrý čas a těšíme se na Vás
PhDr. Alena Poláčková
Diecézní centrum pro rodinu
Široká 27, pracoviště Kanovnická 12; 370 01 České Budějovice
dcr@bcb.cz • T: 380 420 342
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Na návštěvě u
Romana Kozáka
výpravčí a dirigující dispečer, zastupitel, člen spolku přátel šumavských lokálek, také
svatební a pohřební řečník
narozen 18. září 1965 Podbořany, po mámě Jihočech, na Šumavě trvale od léta 1988
ženatý, 1 bratr, 2 synové, 1 vnouče
Asi to zažil každý z nás, a jak léta přibývají, přichází to čím dál častěji. Poslední rozloučením
s někým, koho jsme dobře znali, měli rádi či dokonce milovali. A čím nám byl bližší, tím bolestnější
ty chvíle jsou. Každý z přítomných ponořen do svého smutku, a kdo nemusí, nepromluví. A pak
je tu někdo, kdo naopak musí v ten okamžik předstoupit a v té těžké chvíli, kdy by se chtělo tam
mlčet, promluvit. Mnohokrát mě již napadlo, že bych nechtěl být v jeho kůži. Jaké to je, snažit se
rozsvítit ve tmě?
Jak se snáší postava recesisty v humorných převlecích s funkcí smutečního řečníka?
Jestli mě vidíš jako veselého chlápka, se kterým bývá legrace, tak to mě opravdu těší!
Jenže abych si mohl zadovádět v kostýmu na silvestrovském vlaku, tak předtím musím
jako výpravčí odsloužit 364 dní turnusových služeb a neudělat přitom jedinou chybu! Jo,
rozlišuju a přepínám. Těch funkcí a zájmů, rolí a podob mám, pravda, víc. A myslím, že to
tak má být. Život je přece zrovna tak barevnej a pestrej; je to veselí i smutek, povinnost
i zábava, radost i bolest, střídá se to jak na lochnesce. Ženská taky umí být milenkou i matkou, pečovatelkou i héérečkou, babičkou i čarodějnicí a kdoví čím vším ještě.
Jak ses k řečnění na pohřbech dostal?
Před léty jsem byl krátce po sobě na dvou železničářských pohřbech. Na tom prvním
plácal řečník takové nesmysly a chyby, že mě kolegové poslali, abych si u pohřební služby
oficiálně stěžoval. Dostalo se mi vysvětlení, že pán si zapomněl brýle a neviděl, co čte.
Nedlouho poté jsme se loučili s kolegou při církevním pohřbu. Bylo to ve farnosti, k níž
mám citový vztah. O to víc mě vyděsilo, když mladý velebníček začal zabrušovat do vnitropolitické situace. Místo aby utěšoval vdovu se dvěma dětmi, tak nad hrobem deklamoval:
„Odpusťte našim politikům, neboť nevědí, co činí…“ Zásadní byla věta, kterou mě v tom
prvním případě šéf pohřební služby vyprovodil: „Esli se vám to nelíbí, tak si to říkejte sám!“
Hm, měl pravdu.
Když vjede auto pod vlak, taky nejančím a nebrečím, ale diriguju, co je třeba, pomyslel
jsem si; proč si na to netroufnout? A jelikož myšlenky se začasto zhmotňují, byl jsem záhy
osloven sousedy, zda bych se rozloučil s jejich dědečkem, dlouholetým vlakvůdcem. Že prý
když píšu ty knížky o vlacích… Zhostil jsem se toho – a od té doby to už jede samo, jako když
na Kubovce odbrzdíš vagóny s dřívím. Obracejí se na mě jak pozůstalí, tak pohřební služby.
Dovolí-li mi to turnus, vyhovím. Už jsem i zaskakoval za kolegy, mluvil jsem třeba v Nových
Hradech, Kaplici, Bavorově i jinde. Nejčastěji samozřejmě ve Volarech, občas v Prachaticích.
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Mluví se ti lépe o známých anebo naopak neznámých
lidech?
Co je v jednom případě výhoda, to je v druhém úskalí –
a naopak. U zesnulých, které jsem neznal, odpadají starosti
se zvládnutím emocí. Nevýhodou je, že informace od pozůstalých bývají často strohé. Snažím se dozvědět o zesnulém
víc, vyptávám se, ale ne vždy se to podaří a také mě tlačí čas:
na přípravu řeči mám obvykle tři, nanejvýš čtyři dny, přičemž mezitím chodím do práce, mám povinnosti v zastupitelstvu, ve spolku i doma. To u zesnulých, které jsem znal, je
z čeho vybírat, řeč bývá košatější a konkrétnější, osobnější
a důvěrnější. Tady ale zase vstupují do hry emoce. To na
sebe musím být přísný; rozkaz zněl jasně: mluvit, nebulet!
Odžiju si to buď předtím anebo potom. Když občas radím
někomu, kdo má na pohřbu promluvit, tak říkám: vynechejte jak dojetí, tak patos; obojího jsou tam už tak všude kolem
fůry a snadno vás zválcují. Tady na zemi je holt majestát smrti absolutní.
Říkávám zdánlivě banální větu: zesnulí už nic nekonají, ale nutí nás přemýšlet o životě.
Bodejť! Jako zastupitel jsem taky svatebním řečníkem. To mě móóc baví! A představ si, že
já jak pohřby, tak svatby začínám stejnou větou! Právě proto, že obojí je Život.
Zpočátku jsem měl rozpaky z toho, že fušuju do práce farářům. Ale třeba správcem
vimperské farnosti je páter Jaromír, původní profesí výpravčí ČSD. Spolu jsme dokonce ve
čtyřiaosmdesátém absolvovali kurz Jihozápadní dráhy ve Škvořeticích u Blatné!
Překvapuje mě, kolik pohřbů se dělá bez obřadu. Sice bych to nestíhal, ale stejně si myslím, že funus by měl být. Řečeno s Cimrmanem: poděkovat, zhodnotit a tak…
Jak se připravuješ?
Pojetím, jakým dělám pohřby a svatby, mám nejblíže k unitářům. Ne, nejsem jejich
členem. Hodně mě inspirují i knížky a spisovatelé. Odjakživa jsem si podtrhával a dělal výpisky. Samotného mě překvapilo, kolik ze zápisků se mi pak na pohřbech a svatbách hodilo.
Snažím se psát proslovy osobní, na míru, stejně tak i svatby. Jenže zatímco na svatbě
není co zkazit, u pohřbů jdu vždycky do neznáma. Hrával jsem s ochotníky a dnes nechápu,
jak jsem mohl mít trému. Vždyť všechno bylo opakovaně naučeno a secvičeno. To pohřeb
je pokaždé premiéra, uf, čelní střet. Bez generálky a na první dobrou!
Už několikrát, když mi s pohřbem kolidovala služba, za mě zaskočila manželka Iva.
A představ si, že to zvládla! Hned napoprvé dokonce tak, že jeden smuteční host jí nazítří
přišel složit poklonu a s kytkou v ruce si ji hned zamluvil na svůj budoucí pohřeb. Hm,
jsme to ale dvojka!
Přemýšlíš o svém vlastním pohřbu?
Člověk by měl po sobě zanechat pořádek a vzpomínky. Tak pravil Václav Havel. Jo, zlatý
slova.
Připravil Jaroslav Pulkrábek
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Devítkový rok
Církevní slavnosti v letech 1989 a 1990
na Prachaticku
(pokračování z minulého čísla)
Ve dnech 17. – 18. června 1989 se konala v Prachaticích a posléze v Českých Budějovicích celonárodní pouť na počest sv. Jana Neumanna. Součástí této poutě byla též modlitba
u hrobu rodičů (Filipa a Anežky Neumannové, rozené Lebischové) sv. Jana Neumanna na
prachatickém hřbitově sv. Petra a Pavla. U příležitosti celé této církevní slavnosti se shromáždilo v Prachaticích 3 – 4 000 věřících, hlavní biskupské mše se zúčastnilo asi tisíc osob.
V sobotu v 16 hodin se shromáždilo před kostelem sv. Jakuba v Prachaticích cca 1 000 až
1 100 osob, ze 60% mladých. V 19 hodin zde najdeme cca 2 000 lidí, z 80% šlo o mladé, kteří
se vzájemně znali. Nedělních obřadů, které probíhaly uvnitř kostela, se zúčastnilo 3 000
až 3 500 návštěvníků. Pouť měla důstojný charakter a vyzněla jako mohutná manifestace
jednoty českého katolického lidu i jeho odhodlání uskutečnit myšlenku desetiletí duchovní
obnovy národa. Tato akce ukázala věrnost českých diecézí kardinálu Tomáškovi. Jeden
z hostů, filadelfský arcibiskup Anthony Joseph kardinál Bevilacqua, ve svých proslovech,
které byly záměrně ze strany komunistické moci nevhodně a zkresleně překládány, podtrhl
jednotu katolického světa a solidaritu amerických katolíků s úsilím i utrpením československých věřících. Této pouti se zúčastnilo velké množství uniformovaných i neuniformovaných příslušníků bezpečnostních orgánů, kteří proti věřícím v Prachaticích nezasahovali.
Státní orgány připravovaly tuto slavnost několik měsíců. Zakázaly sehrát pod širým nebem
divadelní hru o životě sv. Jana Neumanna. Komunistické orgány k odpoutání pozornosti
občanů od této slavnosti uspořádaly v okolí jiné akce kulturně-společenského charakteru – lidové veselice, závody automobilových veteránů, myslivecký bál, apod. Školám bylo
nařízeno organizovat ve dnech poutě povinné školní výlety.
Při pouti vystoupila skupina mladých lidí s nenáboženskými písněmi, kterou pořadatelé
církevní slavnosti přesunuli z důvodu konání církevních obřadů na blízký parkán. Na náměstí byly amplióny i vlastní televizní okruh, čtyři televizory zobrazovaly vlastní průběh
obřadů. Návštěvníci si mohli zakoupit potraviny, zeleninu a ovoce i cukrárenské výrobky.
Na chodníku se prodávaly uzeniny. Okolní restaurační zařízení měla prodloužený provoz.
Pořadatelskou a zdravotní službu v počtu 40 osob zajistila římskokatolická církev. Této
pouti se zúčastnili i lidé z SRN a Rakouska. Církevní hodnostáři a zahraniční hosté navštívili rodný dům sv. Jana Neumanna, kde byl v té době umístěn domov důchodců.
Během vystoupení církevních elit zazněla i kritika soudobých poměrů. Na tato vyjádření
živě reagovali především mladí lidé, kteří hodnocení soudobých nešvarů přijímali s velkými
sympatiemi. Silný vliv měly i pasáže věnované výchově v rodině, dětem, působení mládeže
v církvi. V proslovech římskokatolických duchovních byly vždy samostatné části věnované
mladé generaci. Omladina nebyla kritizována, kněží oceňovali její úlohu ve společnosti,
aktivní účast na bohoslužbách i v církevním životě.
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Součástí poutě se stala podpisová akce na podporu udělení Nobelovy ceny míru pro kardinála Františka Tomáška, který byl odhodlaným bojovníkem za věc církve. Strach režimu
vedl k zesílení dohledu nad celou akcí za účasti příslušníků Lidových milicí.
O této pouti barvitě sděluje své poznatky členka tehdejšího ČSČK a spoluorganizátorka
pořadatelů paní Marie Turková: „Pro mne představuje největší zážitek pouť sv. Jana Neumanna
ve dnech 17. – 18. června 1989. Do Prachatic přijela spousta mladých lidí, mnozí z nich přišli
pěšky. Dostali se tak snáze na pouť, neboť policie zastavovala automobily, nechtěla dopustit, aby
mnoho lidí dorazilo na tuto církevní slavnost. Byla zde nádherná atmosféra, lidé se zde chovali
vůči sobě slušně a ohleduplně, vzájemně si pomáhali. Vzpomínám si, jak jeden člověk, zřejmě
důstojník, snědl párek s houskou a tácek odhodil nikoliv do koše. Já jsem mu řekla: „Pane, prosím
Vás, byl byste tak laskav a odhodil ten tácek do koše?“ On mi na to odsekl: „Starejte se o své věci“.
Já jsem mu odpověděla: „Jestli jste nemocný a nemůžete se ohnout, ráda Vám pomohu. Ale tady
je spousta lidí, někdo by mohl uklouznout a nastal by úraz. Musíme dávat také příklad dětem, že
my dospělí umíme udržet pořádek. Já Vám ukážu, kde je koš.“ On se mi omluvil, sehnul se a tácek
odhodil do koše. Řekla jsem si, že snad toto prozření tohoto člověka umožnil sv. Jan Neumann.
Boží působení zachovalo důstojnost tohoto církevního svátku. Pomáhala jsem se svými kamarádkami roznášet nápoje, pečovala o lidi postižené náhlou zdravotní indispozicí.
Během pouti se konaly bohoslužby pod širým nebem, vše bylo ozvučené, instalovaly se televizní
obrazovky, aby účastníci měli dobrý přehled o dění. Atmosféra byla uvolněná, byl zřejmý blízký
konec režimu, i když zde stálo mnoho příslušníků tajné policie.
Já jsem jednomu člověku, který pořád stál s kamerou, nabízela, že ho pustím blíže. On mi
neodpověděl, mlčel. Posléze jsem pochopila, že šlo o jednoho z příslušníků Státní bezpečnosti. Vše
proběhlo v klidu a míru, během pouti nedošlo k žádným výtržnostem. Jsem hrdá na to, že jsme
coby římští katolíci soudruhům ukázali, že jsme slušní lidé, kteří pečují o blaho svých spoluobčanů,
vytrvávají ve své věrouce, nenechají se zastrašit a vyprovokovat.“
V demokratické společnosti po roce 1989 mohl být uhrazen
i dluh prachatickému rodákovi, americkému misionáři sv. Janu
Neumannovi. Původcem myšlenky vytvořit pamětní desku sv.
Janu Neumannovi se stal František Soumar z Prachatic. Ten na
vlastní náklady pořídil pamětní desku s česko-německým nápisem. Za účasti českobudějovického biskupa Msgra Miloslava Vlka,
delegace Národního svazu českých katolíků v USA s předsedou
V. Hyvnarem a čestným předsedou biskupem D. Kučerou (rodákem
z jihočeských Mydlovar) byla odhalena tato pamětní deska sv. Jana
Neumanna na jeho rodném domě, klášteře boromejek, dne 24. dubna 1990. Hyvnar měl
v rodném Neumannově domě přednášku o životě tohoto světce. Poté zazněl chorál sboru
Česká píseň. V průčelí domu vlály československá a americká vlajka, budova byla vyzdobena
obrazem sv. Jana Neumanna s kyticemi žlutých narcisů. Delegace předtím byla přivítána
prachatickými věřícími v chrámu sv. Jakuba a poté v obřadní síni předsedou Městského národního výboru Prachatice Zdeňkem Černým. Slavnosti se zúčastnily řeholní sestry
sv. Karla Boromejského v čele s generální představenou Inviolatou Krupkovou.
František Kotěšovec
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Stalo se
Návštěva ve farnosti Pelhřimov
Druhou říjnovou sobotu odjelo 60
poutníků (lze říci, že na dnešní dobu je
to asi velmi slušný počet) do Pelhřimova
navštívit otce vikáře Josefa Sláčíka a otce
Martina Bráchu. Oba obětavě sloužili ve
farnostech na Prachaticku. Po příjezdu
a přivítání jsme si vyslechli erudovaný
a zajímavý výklad o kostele sv. Bartoloměje. Mimochodem kostel je krásně zvenku i zevnitř opravený. Opravy kostela jsou
v gesci 81 letého farníka (neuvěřitelná
vitalita). Z nástěnek a z internetu jsme dozvěděli o pravidelných akcích, jako jsou: 40tihodinové adorace, večery chval,
dětské mše svaté, setkávání
maminek s dětmi, společnost
7 kroků, společenství mladých. Nepravidelně farnost
pořádá osadní svátky nejen
Pelhřimova, ale i svěřených
farností, koncerty duchovní
hudby, pěší poutě, farní den
apod.
Vrcholem naší poutě byla
mše svatá. V evangeliu se četlo
Lk 11,27-28. Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. Ježíš na to říká, že
spíše jsou blahoslavení ti, kdo
slyší Boží slovo a zachovávají je. Z krátkého evangelia následovala homilie v tom smyslu, že
tato slova jsou chválou Panny Marie jako tělesné Matky Ježíšovy. Ježíš chce odvést pozornost
od mateřství (jen jako tělesné pouto) a zaměřit
se na tajemná duchovní pouta, jaká se vytvářejí
slyšením a zachováváním Božího slova. Je rovněž dobré vzít si Pannu Marii do svého života
každý den…
Po mši svaté jsme měli bohaté agapé na místní faře. Zde byl větší prostor popovídat s oběma
kněžími. Otec vikář sdělil, že před pár dny bylo
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při sčítání v Pelhřimově 870 věřících (dobře zastoupeny všechny generace), což je na české
poměry neskutečné číslo. Ale je také fakt, že má tendenci klesající: na předposledním sčítání byl stav cca 1200 a na minulém cca 1100 věřících.
Později jsme jeli na poutní místo Křemešník. V místní restauraci jsme se posilnili obědem. A potom v opraveném kostele Nejsvětější Trojice jsme vyslechli další zajímavý výklad.
Nemalá část mobiliáře odkazovala k tajemství Nejsvětější Trojice a asi vrcholem byl velký
třísloupový oltář, kde se dávno daly sloužit současně tři mše svaté.
V autobuse cestou zpět byla na poutnících vidět spokojenost, a že jsou rádi, že jeli.
Ještě jednou chceme poděkovat o. vikáři Josefovi a otci Martinovi a paní Zdeně Kůsové za
organizaci.
pb

Z farní charity
Přestože čas rychle letí, i v září jsme toho
stihli opravdu hodně. Došlo na hraní, uklízení a vaření. Nechyběl ani výlet, přednáška či
oslava.
V září se konala v našem Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi akce,
která nesla název „Kdo si hraje, nezlobí!“.
Naše maminky se vrátily zpět do svých dětských let a společně se svými dětmi hrály různé společenské hry a skládaly puzzle. O pár dní
později maminky vyzdobily náš azylový dům
podzimními dekoracemi. Aby se nezkrášloval
jen azylový dům, ale také naše okolí, zapojili
jsme se již po třetí do akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. Maminky spolu s dětmi nasbíraly v prostoru bývalých kasáren několik pytlů, převážně plastových odpadků. Jako sladkou tečku na závěr měsíce si maminky
s dětmi vyrobily domácí čokoládu, kterou navíc ozdobily všelijakými cukrovinkami. Vůně
čokolády byla milým připomenutím, že za několik týdnů budou Vánoce.
Muži z Domu sv. Petra využili krásné počasí babího léta a vypravili se na pěší výlet. Cílem
byl nedaleký hrad Hus u Křišťanovic. Přestože nenašli poklad, který je zde podle pověsti
ukrytý, všem se procházka a okolní příroda moc líbila. Druhá akce nebyla fyzicky vůbec
náročná, neboť se jednalo o besedu. Na téma sv. Václav a sv. Anežka Česká si s ubytovanými
muži povídal P. Mgr. Šimon Stančík.
V pátek 27. září se v našich službách konal Den otevřených dveří. Bylo to při příležitosti
Dne charity, který se v tento den slaví na památku sv. Vincence z Pauly, patrona a zakladatele charitativní práce. Návštěvníci si mohli prohlédnout naše azylové domy. Také zde
byla možnost shlédnout vystavené fotografie z našich akcí, ale i kresby ubytovaných dětí.
Děkujeme všem, kteří tuto možnost využili.
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Varhaníci
Cyril Fürst
Jak jsi začal s hrou na varhany?
Ten začátek byl docela prudký. Bylo to loni koncem listopadu. V té době jsem měl za
sebou již osm let klavíru, takže základy byly dobré. Již dříve, asi tak dva roky zpátky mě
oslovil Martin Kučera, varhaník ze Čkyně. Když hraju na klavír, jestli bych nechtěl hrát i na
varhany, protože on studoval a ne vždy měl čas zahrát ve Čkyni a v Bohumilicích. Dal mi pár
písní, abych se je zkusil naučit. Muzikanti mě jistě pochopí, že v té době jsem měl období,
kdy mě hraní na nástroje vůbec nebavilo, takže tímto tahle krátká epizoda skončila. Jak
plynul čas, začal jsem se o muziku zase zajímat a dokončil jsem první stupeň klavíru. Potom
na pouti rodin ve Čkyni, po slavnostní mši, mě oslovili Miroslav a Petra Žitných, abych prý
počítal s tím, že mohou kdykoli zavolat a požádat o záskok. V té chvíli jsem si uvědomil, že
mi začíná pořádně téct do bot, a podporován rodinou a kamarády začal jsem ještě toho dne
tvrdě dřít ordinária a jednoduché písně. Potom, poslední neděli před adventem, mi Martin
umožnil zahrát svou první úplnou mši. A od té doby jsem s varhanami nerozlučně spjat.
Kde hraješ? Hraješ i na jiné nástroje?
To je dobrá otázka, co by to bylo za život, kdybych cvičil na varhany a neměl kde hrát.
Nás vesnických varhaníků není mnoho, takže opět přes Martina jsem se uchytil ve Čkyni
a v Bohumilicích. Zřídkakdy hraji ve Svaté Maří. Tam chodím hlavně cvičit. Kromě varhan
aktivně hraji na klavír a na tubu.
Máš s hraním nějaké problémy?
Jistěže. Nic nejde samo a je nutností cvičit
a neustále zlepšovat techniku. Těch problémů
je víc, třeba jak skloubit cvičení a školu, ale
jako zásadní bych uvedl hru nohama. Nevím,
jak to vidí ostatní varhaníci, ale mně, alespoň
ze začátku, dělala souhra pedálů a rukou poměrně velký problém. Dalo se to nacvičit, ale
strávil jsem v kostele třeba tři, někdy čtyři hodiny denně. Postupem času a získáváním zkušeností se tento interval zmenšuje, ale stále
je to to nejtěžší. Občas mi dělá problém, když
kněz přijde za vámi na kůr a chce po vás z fleku
zahrát nějakou vám dosud neznámou píseň.
Co ti hraní přináší?
Hra na varhany mě naplňuje pokojem
a vnitřní radostí. Mám pocit, že chválím Hospodina nejvíce, jak dokážu. A protože jsem
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hudebník, jsem rád, že můžu podpořit lidi, které doprovázím, aby mohli plně zažít bohoslužbu.
Jak tvou hru vnímá tvá rodina?
Podporují mě. Dovezou mě na „pracoviště“, odvezou mě zpět… Jsou rádi, že hraji, a stojí
při mně. Občas nastane problém, když potřebuji nutně cvičit. Mám doma takovou „šustibudku“, na kterou trénuju písně bez pedálů, ale zároveň sestra potřebuje trénovat na
housle, či bratr na trumpetu, takže se dohodnout, v jakém pořadí bude nácvik probíhat,
je občas velmi těžké.
Máš s hraním nějaký zvláštní zážitek?
Je jich hodně. Takové banální, jako třeba pád zpěvníku na klaviaturu s maximálním
počtem zapnutých rejstříků a jeho následná cesta na pedály, odkud ho musím pracně vyndávat… přes hluchou klávesu, či nefungující hlavní rejstřík, až k těm opravdu špatným,
jako je vypadnutí z taktu, přehmátnutí nebo špatný nástup.
Máš nějaký hudební vzor?
Samozřejmě. Kromě ostatních varhaníků, se kterými se setkávám, je to hlavně Martin
Kučera. To on přišel s tím nápadem, že bych mohl hrát na varhany, on zajistil noty, on mi
radil a stále radí, jak probíhají speciální mše, on mi umožnil hrát, když něco nevím, vždy
dostanu dobrou radu a i teď se scházíme a učím se od něj stále nové techniky a postupy. Na
závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří při mně stojí, mým varhanním kolegům a obzvláště
Martinovi, protože nebýt jeho, nikdy bych si za varhany nesedl.
Připravila V. Předotová

Pravidelná setkání (nejen) misijní růže se konají v Neumanneu každou druhou středu
v měsíci od 17 hod. a navazuje Večer chval od 18 hod. v kapli sester boromejek.
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Aktuálně
Malé zamyšlení
nad nedávnými svátky Všech svatých a hlavně dušiček, čili nad Památkou věrných zemřelých, kdy máme největší možnost našim drahým pomoci
v očistění ke spatření Boha. I když nevíme, kteří to potřebují a jestli již nejsou
u Boha a spíše pomáhají oni nám. Ale
nikdy není špatné se modlit a prosit za
zemřelé, moc jim tím pomáháme.
Loni jsem měl možnost se zúčastnit bohoslužeb a následně obřadů na třech hřbitovech,
kde mám pohřbené rodiče či prarodiče a taktéž příbuzné a známé, protože se obřady nekonaly v jeden den a hodinu, a tak jsem byl moc rád, že jsem mohl všem těmto potřebným
věnovat modlitbu. A když nad tím vším člověk uvažuje, tak většina lidí, i křesťanů, se snaží
hlavně vyzdobit hroby a nezúčastnit se obřadů a modlitby, což je velká škoda. A vrchol je,
jak bylo i ve sdělovacích prostředcích, že v poslední době si hodně lidí nechává zařídit od
firem, aby jim hrob vyzdobili a i zapálili svíčky, a sami na hřbitov nejdou. A byl jsem svědkem, že někteří ani děti na hřbitov neberou, aby z toho neměly stres. A tím dávají najevo,
že se zemřelých bojí. Nevím, kam tato společnost spěje.
Víme, že i v minulosti, a to i u pohanů, bylo zvykem, že se o zemřelé dobře postarali a je
uctívali a často u hrobu navštěvovali. Dnes se o hodně zemřelých musí postarat stát, poněvadž potomci nemají čas ani zájem se o zemřelé postarat. Nechápu, v čem je chyba a jak
se pokusit to změnit. Asi jen modlitbou a dobrým příkladem. Přidávám trochu nekvalitní
foto, ale to k chmurným a mlhavým dušičkám patří... 
JK

Pochopení významu očistce
Je velmi užitečné zajímat se o význam očistce, aby nám to již nyní přispělo k míru v duši
a abychom rychle a s menším utrpením po smrti přešli do věčné blaženosti.
Kristus mluví o věčném zavržení pro ty, kdo ignorovali Boží řád a umírají vlivem pýchy
v nenávisti vůči Bohu. Tito lidé se do takového stavu dostali tak, že jednali opakovaně
a dlouhodobě podle své sebelásky, svých emocí a potlačovali vnuknutí, která je nabádala
k dobrému životu. Tak se uzavírali pro dobro a rostoucí pýcha je upevňovala v tomto stavu.
Při umírání se pak rozhodli, že nechtějí žít s Bohem.
Nejsou-li lidé ještě ve stavu velké pýchy a vzpurnosti, tuší, že jednali špatně. Nejsou
disponováni ani pro zavržení, ale ani nejsou schopni přejít do věčné blaženosti. Umíráním sice zaniká tělesná schránka člověka, ale stav duše se nemění, zaniká jen její kontakt
s tělem. Člověk si po smrti uvědomuje sebe sama, dokonce jasněji než za života, ale myslí
úplně stejně jako za života. Když v okamžiku smrti vidí Boha a pocítí jeho lásku, touží být
v jeho společenství, ale je mu jasné, že v tomto stavu to není možné. Vidí své nedokonalosti
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a charakterové vady, takže ví, že kdyby přišel do nebe, začal by jednat stejně jako za svého
života. Pokud byl závistivý, záviděl by lidem v nebi, kteří jsou na vyšším stupni blaženosti.
Byl-li ctižádostivý a panovačný, začal by v nebi usměrňovat druhé atd. A tak by nebe hned
přestalo být nebem. Proto musí existovat časový prostor, kdy se člověk začne měnit, obracet, zdokonalovat a upevňovat.
Aby se člověk uzpůsobil pro nebe, musí projít procesem proměny, který je velmi bolestivý a při odstraňování konkrétních chyb se někdy váže na události pozemského života.
V očistci tedy prvořadě a jen nejde o to, abychom prožívali samoúčelně muka, a tak přinesli
zadostiučinění za svá provinění proti Božímu řádu. Ale očistcové utrpení slouží též k tomu,
abychom změnili a upevnili své názory, jasně poznali a přijali pravdu o Bohu, o Božím
řádu a Jeho lásce. Když potom budeme v souladu s Božími záměry, jsme uzpůsobeni žít
s Ním ve věčné blaženosti. Ale právě toto poznávání a upevňování nových postojů nám
v očistci způsobuje nejen velké utrpení, ale zároveň i přináší radostnou naději na blažené
společenství s Bohem.
Je jisté, že očistec existuje. Je to dar Boží lásky. Sv. Mikuláš Tolentinský ve 13.století při
každodenních kázáních osvědčil dar obracet i zaryté hříšníky. Je uctíván jako pomocník
v nouzi a patron duší v očistci.
PB

Cena Celestýna Opitze

V sobotu 19. 10. proběhlo v pražském kostele
sv. Šimona a Judy udílení
Cen Celestýna Opitze. Ocenění každoročně udělují
Milosrdní bratři (plným
názvem: Hospitálský řád sv.
Jana z Boha) za vzor v péči
o nemocné a jinak potřebné. Ocenění je nazváno po
východočeském rodáku, členu Řádu Milosrdných bratří,
který v r. 1847 provedl jako
první operaci v narkóze na
našem území. Použitím éteru se dramaticky změnily dějiny chirurgie, neboť do té doby byl
tento obor spíše dějinami bolesti.
Jedním ze čtyř letošních laureátů se stala SM. Benedikta Vojtěška Bartoňová, OSFGr.
Působí na poutním místě Lomec u Vodňan, v klášteře Šedých sester III. řádu sv. Františka
z Assisi. Pracuje jako ošetřovatelka v prachatickém Hospici sv. Jana N. Neumanna jako
ošetřovatelka. Do práce vnáší laskavost, něhu, vrozenou moudrost a obětavost. Je nekonečnou studnicí humoru a zdrojnicí víry pacientům i kolegům. O své víře příliš nemluví,
o to více ji žije. Cena Celestýna Opitze za rok 2019 jí právem náleží. Děkujeme za vše, Beny!
Robert Huneš, ředitel hospice
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Stojí za přečtení
Vojtěch Kodet
Křesťanství a okultní praktiky
Máme před sebou výběr z otázek, na které autor odpovídá na svých webových stránkách. Bylo by dobré, aby tato
knížka vyšla v dalším rozšířeném vydání. Pomáhá vyznat
se v oblasti, kde dnes vládne veliký zmatek. Lidé si vybírají
náboženství podle svého, praktikují duchovno „udělej si
sám“. Otevírají se duchovnímu světu bez nároku na osobní
obrácení.
Zmatek v tom máme i my křesťané. Myslíme si, že když
nám něco pomůže, je to dobré. Jenže nám nedojde, že to
může být jen dočasná úleva, že nám to může zablokovat
vztah k Bohu a ohrozit naši spásu. Dáváme dohromady
věci, které k sobě nepatří. Třeba sousloví „křesťanská
jóga“, „křesťanské mandaly“ nebo snaha dávat eneagramu
křesťanský význam.
Co se jógy týče: autor poznal lidi, kteří se skrze jógu
otevřeli temným silám, i když si dlouho mysleli, že jde jen
o tělesné cvičení. Křesťan, který se vydává cestou jógy,
se vydává cestou odpadnutí od víry. Používání mandal je
v rozporu s křesťanskou vírou. Nekončí u barevného obrázku, ale otevírá člověka duchovnímu zlu. V případě eneagramu se jedná o novodobý magický systém, který čerpá z různých
magických učení odtržených od různých duchovních směrů (kabala, alchymie, jóga aj.).
Používání eneagramu je pro křesťana nejen nevhodné, ale i nebezpečné.
Tzv. přírodní léčba je nyní velmi populární. Mnozí dnešní léčitelé jsou ovšem šarlatáni.
Nejenže doporučují bylinky, ale diagnostikují kyvadélkem nebo za použití jasnovidectví.
Metody alternativní medicíny, včetně akupunktury, vycházejí z idejí světa podle New Age,
jejich účinnost je odvozena od práce s energiemi, za nimiž se však skrývají temné síly.
Homeopatie není přírodní léčba, ale filozoficko-náboženský systém s okultními rysy.
Mnozí homeopati ke své metodě přidávají i jiné okultní praktiky. Existuje propojení s astrologií. Pozorujeme snahu používat homeopatii odděleně od jejích tajemných prvků. Tím
ovšem nezmizí vliv okultních sil, které tu jsou skryté. Může dojít ke spoutání démony. Opět
jasný důkaz okultního pozadí této metody.
Zapalování ohňů v noci z 30. dubna na 1. května, tzv. pálení čarodějnic, se vnímá jako zábava, společenské setkání. Kéž by zůstalo jen u toho! Jenže při dnešním přílivu novopohanství přibývá těch, kteří vracejí těmto věcem a s nimi spojeným zvykům magický význam.
Je důležité, abychom jako křesťané nepodporovali ani náznak magického jednání a těmto
jevům postavili duchovní hráz svými modlitbami. A to platí pro celou oblast okultismu.
Romana Bilderová
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Vypravili jsme se
do šumavské obce Kvilda
Následující poznatky jsem čerpala z kroniky uložené v třeboňském archivu. Kronikář,
který ji psal, neuvedl čitelně své jméno, což je škoda. Od roku 1945 byli ustanoveni tři kronikáři, ale žádný z nich kroniku nepsal. Stará kronika byla nalezena na půdě obecní školy
za trámem. Byla psána německy. Listy z doby okupace byly vytrženy. Bylo nalezeno pár
zápisů s podpisy činitelů z doby, kdy do obce napochodovala fašistická armáda. Kronikář,
který ovládal dobře němčinu, se pokusil vypsat krátké dějiny, dobu po stránce politické,
hospodářské i kulturní. V krátkosti vám jej představím. Jeho písmo bylo na první pohled
úhledné, krasopisné, někdy však špatně čitelné. To, co uvádím, se může tedy lišit od skutečných údajů.
Narodil se v Borku – Švihov, okres Prachatice. Školu začal navštěvovat v Lažištích.
Pokračoval ve studiu na gymnáziu v Prachaticích. Studium řádně zakončil maturitou.
Od roku 1933 působil na Českém ústavu učitelském v Českých Budějovicích. Po ukončení
vojenské služby nastoupil na učitelskou dráhu, a tak se jako učitel dostal na Kvildu. Po
obsazení Kvildy nacisty byl nucen odejít. Byl ustanoven do Vlachova Březí. Působil i na
Lhenicku. Na vlastní žádost v roce 1939 se vrátil tam, odkud byl nucen odejít. Na Kvildě
pak působil 13 let.
Vrátím se k samotnému vzniku obce. Krajina mezi Černou Horou a Antýglem se nazývala „Gefild“. Od tohoto názvu byla zřejmě odvozena Kvilda. Bylo zde pusto, kolem dokola
planiny a rašeliniště. Kvilda patřila k území královských svobodných sedláků, kteří zde ve
středověku působili jako strážci hranic. Měli různá privilegia, podléhali královské komoře.
Prvními osídlenci byli lidé, co rýžovali zlato na řece Vydře a na Černém potoce. Natrvalo
se zde neusazovali. Na zimu odcházeli. Později si vybudovali dřevěné domky. Datuje se, že
první osídlenci Gefildu sem přišli v době založení hradu Kašperk za vlády krále Karla IV.
Vznikla zde šumavská stezka, která sloužila k výměnnému obchodu. V roce 1406 byla obec
nazvána Kvildou. Samotná obec
vznikla mnohem později než
Horská Kvilda. Bylo to v době
největšího rozkvětu stezky,
někdy v roce 1500. Byla tedy
založena německými osadníky,
zlatokopy a dřevaři. Provoz na
stezkách ustal v roce 1692. Cesty zarůstaly křovím a zanikaly.
Jejich zbytky byly patrné na silnici z Kvildy na Bučinu.
Na domu čp. 73 bývala první zvonice. Zvon na ní určoval
svým vyzváněním směr, cestu
obchodníkům hustým, nepro37

niknutelným lesem a za mlhy. Sloužil tedy pro jejich lepší orientaci. Dle uvedených údajů
do roku 1765 náležela Kvilda farností k Rejštejnu. V tomto roce zdíkovské panství zřídilo
nejprve dřevěný kostelík. V této oblasti Šumavy byl prvním. Později v roce 1794 byla postavena věž kostela. První zvony pocházely z Pasova, malé varhany byly zakoupeny za 40 zlatých v Horažďovicích. S původním kostelem byl založen na volném prostranství i hřbitov.
V roce 1854 byla Kvilda povýšena na obec farní. V obci docházelo občas k požárům.
Dne 7. 7. a 8. 8. v roce 1889 kostel vyhořel, spolu s 19 domy i s obecní školou. Nový kostel,
kamenný s dřevěným obložením, byl pak postaven znovu v roce 1892-1894. Je zasvěcen sv.
Štěpánu. Slouží k bohoslužbám, různým koncertům duchovní hudby a jiným. Letos se zde
konala hubertská mše za zvuku lesnic v podání skvělých Šumavských trubačů. Bylo nádherné zaposlouchat se do zvuků těchto hudebních nástrojů a romanticky rozjímat o dění
v přírodě od jara do zimy.
Život lidí se změnil od doby, co ji kronikář popisoval. Kvilda ožila turistickým ruchem
v létě i v zimě. Příroda je zde stále drsná, ale krásná.
Milli Hojdekrová
Toto krásné místo se stalo cílem letošní Pouti rodin našeho prachatického vikariátu.
První říjnovou sobotu 110 opravdu odvážných poutníků vyrazilo i navzdory ne příliš dobré
předpovědi počasí. Že putujeme do nejdeštivějšího místa v Čechách, jsme věděli. Skutečné
počasí pak ale bylo darem! Pršelo málo a ve chvílích, kdy byl možný program pod střechou,
např. při mši svaté. Tu jsme slavili v kostele sv. Štěpána. Zde nás hezky přivítal i pan starosta Václav Vostradovský a pozval k objevování zdejší obce, její historie i současnosti.
Následoval program na čtyřech stanovištích.
Zamýšleli jsme se nad otázkou: „Máme ještě dnes odvahu, chuť a čas bojovat za budoucnost? Ne zbraněmi, ale vyjádřením svého názoru nebo postoje, slovem, chováním,
morálními zásadami? Nebo jsme zpohodlněli a jen si tak pohodlně proplouváme životem
a přivíráme oči nade vším, co se děje kolem nás?“ Stále je aktuální mít odvahu pro dobro,
lásku, spravedlnost, pro budoucnost této země, zvláště když si letos připomínáme 30 let
od znovunabyté svobody.
Kvilda je místem s bohatou historií a život zde nebyl vždy snadný. Lidé zažili národnostní problémy v souvislosti s nacismem
a vypuknutím 2. světové války, odsun
německých obyvatel roku 1946, zřízení pohraničního pásma podléhajícímu
přísnému režimu. O tom všem a ještě
daleko více, např. o tradičních řemeslech, jsme se mohli dozvědět v místním muzeu.
Na stanovišti v kostele jsme si připomněli P. Franze Reinische, kněze,
který na Kvildě krátce působil v roce
1941. Odmítl přísahat věrnost Hitle38

rovi a byl 21. 8. 1942 popraven. Nazývá
se „tichý mučedník Kvildy“, protože mu
byl zakázán jakýkoli veřejný projev, nesměl tedy ani kázat. A přesto byl jeho
postoj více než výmluvný.
V informačním středisku Národního
parku Šumava jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o rostlinách a zvířatech,
které zde žijí, ale také o tom, jak moc je
důležité přírodu kolem nás respektovat
a chránit. Nechybělo ani oblíbené sportovní stanoviště, které pro poutníky
připravila mládež ze salesiánského společenství z Českých Budějovic. A také možnost připojit se k úžasné odpolední procházce
po okolí Kvildy. Průvodcem nám byla paní Dana Zývalová z informačního střediska NP
Šumava.
Na závěr jsme přijali požehnáním v kostele sv. Štěpána. Doufejme, že všichni načerpali dostatek odvahy pro budoucnost, z příkladu původních i současných obyvatel Kvildy,
z odkazu P. Franze Reinische i ze snahy ochránců přírody zachovat tuto krásu pro další
generace. Zato jim patří náš velký obdiv a dík.
Markéta Grillová a Lenka Hanžlová, katechetky
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Stalo se
Volarské posvícení

Ve Volarech
v neděli 6. října
slavili posvícení.
Tedy výročí
vysvěcení kostela.
K tomu došlo
8. října 1690.

Součástí oslav byla jak mše svatá,
tak komentovaná prohlídka kostela,
výstava a také možnost prohlédnout
si zvonici.

Ke každému posvícení patří
koláče. Ty se pekly v muzeu
a podle starého volarského
receptu.

Pozvánka:
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V pátek 8. listopadu v 15 hod. bude v opravené
kněžské hrobce na hřbitově v Prachaticích slavena mše sv. za všechny
zde pohřbené kněze, kteří sloužili na Prachaticku. Srdečně zveme.

