
sv. Ja n 

Prachatický

Číslo 4• prosinec 
roČník 2019–2020

Doporučený 
příspěvek

25 kč

vikariátní 
měsíČník 
regionu 
sv. jana 
neumanna



2

sv. jan prachatický, měsíčník prachatického vikariátu
Za obsah odpovídá P. Petr Plášil; fotografie: autoři článků a Milli Hojdekrová, není-li uvedeno jinak.
Foto na obálce: archiv JP - Lomec.
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
http://casopis.farnostprachatice.cz

Z myšlenek P. Josefa Doubravy
moZaika lásky

Chceš-li mít postup v dobru, 
musíš mít odstup ke zlu.

+ + + + + + + + + + 

Křesťan má být pro druhé světlem, 
nikoli soudcem.

+ + + + + + + + + + 

Kdo se drží jen smyslů a pocitů, 
brzy rozmnoží počet omylů.

+ + + + + + + + + + 

Láska tvoří, hřích boří, 
láska oživuje, hřích usmrcuje.

+ + + + + + + + + + 

Snaž se být odolným vůči zlu 
a oddaným vůči dobru.

+ + + + + + + + + + 

Dobro je celistvé, všeobecné a sdělitelné.
Dobro je integrální, universální 
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mám napsat něco vánoční-
ho. Nějaké to přání do nového 
roku. Aby to nebylo stejné jako 
vloni nebo předloni. Něco neotře-
lého, originálního. Jenže co psát 

jiného, než že vám všem vinšuji zdraví, štěstí, lásku, 
bohatství a tak. Stejně jako jsem to všem okolo přál 
loni a předloni. I když je to samozřejmě svatosvatá 
pravda.

Přemýšlel jsem o tom cestou domů. Jezdím přes 
Lenoru. Kolem toho domu, co nedávno zničil výbuch 
plynu. Vlastně výbuch lidské nenávisti, ten plyn byl 
až druhotný. Ale o tom teď psát nechci. A jak jsem jel 
kolem těch zčernalých a do světa křičících ohořelých 
zdí, říkal jsem si, že zdraví a  štěstí nestačí. Mnozí 
z těch, co tam bydleli, byli zdraví a šťastní.

A  tak mě napadlo, že vám popřeji, aby, až vám 
bude těžko, aby se našel někdo, kdo z vás kus té tíže 
sejme. Aby, až budete nemocní, měli jste někoho, kdo 
vám podá lék, sklenku vody anebo vás utěší. Až bu-
dete sami, přeji vám, aby se objevil ten, kdo by vám 
řekl, že sami rozhodně nejste. A kdybyste náhodou 
přišli o úplně všechno, třeba jako ti lenorští, tak vám 
ze srdce přeji, abyste měli poblíž sebe někoho, kdo se 
s vámi podělí třeba i o to málo, co sám má.

A jak jsem jel přes tu Lenoru, všiml jsem si plakátu, 
který zval na koncert. Koncert pro Lenoru. A vybavil 
si, kolik lidí se snaží těm onou tragédií postiženým 
pomoci. A napadlo mě, že bych k těm přáním mohl 
připojit i to, aby i vás někdo potřeboval, abyste uměli 
utěšit a podělit se třeba i o to málo, co máte. Abyste 
poznali, že zrovna vás zrovna teď někdo potřebuje. 

A  tak vám, milí naši čtenáři, do toho nadcháze-
jícího roku přeji, abyste měli dostatek lásky okolo 
i v sobě, dostatek porozumění pro potřeby své i bliž-
ních a bohatství tak velké, abyste z něho mohli rozdá-
vat. To štěstí pak přijde jako návdavek. A třeba i něco 
víc.

Jaroslav Pulkrábek
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Z liturgického kalendáře

ne  1. 12. 1. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. B.: fialová. Začíná 
cyklus A mešního lekcionáře. 1. díl breviáře, žaltář 1. týdne. Je možno žehnat 
adventní věnec

Út  3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze. L. b.: bílá
St  4. 12. Středa po 1. neděli adventní. L. b.: fialová, nebo Nezávazná památka sv. Jana 

Damašského, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
pá  6. 12. slavnost sv. mikuláŠe, Biskupa, hlavního patrona českobudějovic-

ké diecéze. Mše: Gloria, Krédo, preface o duchovních pastýřích. L. b.: bílá
So  7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
ne  8. 12. 2. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová. Žaltář  

2. týdne
po  9. 12. slavnost panny marie, poČatÉ BeZ poskvrny prvotníHo HŘí-

cHu – doporučený svátek. Mše: Gloria, krédo, preface vlastní. L. b.: bílá
St 11. 12. Středa po 2. neděli adventní. L. b.: fialová, nebo Nezávazná památka sv. Da-

masa I., papeže. L. b. bílá
Čt 12. 12. Čtvrtek po 2. neděli adventní. L. b.: fialová, nebo Nezávazná památka Panny 

Marie Guadalupské. L. b.: bílá
Pá 13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice. L. b.: červená
So 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
ne 15. 12. 3. neděle adventní. Mše: krédo, preface 1. adventní. L. b.: fialová, nebo 

růžová. Žaltář 3. týdne
V následujících dnech je možno žehnat betlémské světlo. 
ne  22. 12. 4. neděle adventní. Mše: Krédo, preface 2. adventní. L. b.: fialová. Žaltář  

4. týdne
Út 24. 12. Večerní mše z vigilie narození páně. Mše: Gloria, Krédo (při slovech „Skrze 

Ducha svatého…. a stal se člověkem“ se klečí), preface o Narození Páně, v řím-
ském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme svatou noc.“ L. b.: bílá 

st 25. 12. slavnost naroZení páně – zasvěcený svátek. Mše: Gloria, Krédo (při 
slovech „Skrze Ducha svatého…. a stal se člověkem“ se klečí), preface o Narození 
Páně, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme 1. svatou noc,  
2. a 3. posvátný den.“ L. b.: bílá

Čt 26. 12.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, 
v římském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme posvátný den.“ L. b.: 
červená

Pá 27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, 
v římském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme posvátný den.“ L. b.: 
bílá, dnes je možno žehnat víno

So 28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v řím-
ském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme posvátný den.“ L. b.: červená

ne 29. 12. svátek svaté rodiny ježíše, marie a josefa. Mše: Gloria, Krédo, preface 
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o Narození Páně, v římském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme po-
svátný den.“ L. b.: bílá, dnes je možno žehnat manželům

Po 30. 12. Šestý den v  oktávu Narození Páně. Mše: Gloria, preface o  Narození Páně, 
v římském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme posvátný den.“ L. b.: 
bílá

Út 31. 12. Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku. Mše: Gloria, Krédo, pe-
rikopy z formuláře Na začátku občanského roku, preface o Narození Páně, 
v římském kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme posvátný den.“ L. b.: 
bílá

st  1. 1. slavnost matky BoŽí, panny marie – zasvěcený svátek. Mše: Glo-
ria, Krédo, preface 1. o Panně Marii („když slavíme její Mateřství“), v římském 
kánonu vlastní „V tomto společenství slavíme posvátný den.“ L. b.: bílá, světový 
den modliteb za mír

Čt  2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. 
L. b.: bílá. Žaltář 1. týdne

V těchto dnech je možno žehnat koledníkům tříkrálové sbírky. 
Pá  3. 1.  Pátek po oktávu Narození Páně. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka Nejsvě-

tějšího jména Ježíš. L. b.: bílá
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně nepřekládá na neděli:
ne  5. 1. 2. neděle po narození páně. Mše: Gloria, krédo, preface o narození Páně. 

L. B.: bílá. Žaltář 2. týdne
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli: 
  slavnost Zjevení páně – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, pre-

face o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní V tomto společenství. L. b.: bílá, 
je možno žehnat vodu, kadidlo a křídu  

Přeji všem čtenářům požehnaný Advent a Vánoce.
P. Karel Falář, Volary
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Slovo vikáře

Do věčného města se svatou anežkou
Letos slavíme třicáté výročí převratných událostí listopadu 1989, 
které nám přinesly nejen náboženskou svobodu. Pro nás křesťany 

jsou tyto události spojeny také se svatořečením Anežky Přemys-
lovny 12. listopadu toho roku. Podle prastaré legendy měla právě 
po jejím svatořečení nastat v naší zemi svoboda. Stačilo pouze 
několik dní a proroctví se naplnilo.

Z vděčnosti a na připomínku těchto událostí byla našimi bis-
kupy vyhlášena Národní pouť do Říma.

Konala se od 11. do 13. listopadu a zúčastnilo se jí na tři tisí-
ce věřících z naší vlasti. Mezi nimi bylo také 55 poutníků z našeho 

prachatického vikariátu. Ke čtyřem vikariátním kněžím (P. Pavel Liška, 
P. Karel Falář, P. Šimon Stánčík a já) se přidal ještě P. Jan Mikeš z Velešína, který z našeho 
vikariátu pochází. Duchovenstvo bylo tady zastoupeno velmi výrazně. Celkově se pouti 
zúčastnilo přibližně 130 kněží a deset biskupů z celé naší vlasti. 

Vlastní poutní dny v Římě si naše skupina ještě obohatila o návštěvu dalších význam-
ných míst.

Cestu jsme naplánovali tak, abychom my kněží mohli o nedělích sloužit bohoslužby ve 
svých farnostech. Vyrazili jsme tedy v neděli 10. listopadu odpoledne a po nočním putování 
autobusem jsme v pondělí ráno dorazili do města Orvieto s jeho nádhernou katedrálou. Ta 
byla vystavěna na konci třináctého století, aby se stala důstojným místem pro uchovávání 
vzácné relikvie, kterou je korporál potřísněný krví při eucharistickém zázraku. Ten se ode-
hrál v roce 1263 skrze kněze Petra z Prahy, jenž se odebral na pouť do Říma, aby rozptýlil 
pochybnosti týkající se víry ve skutečné proměnění chleba v Kristovo tělo a vína v Kristovu 
krev při sloužení mše svaté. Při mši, kterou sloužil v nedaleké Bolseně, došlo k tomu, že 
z  hostie začala prýštit krev. Na základě tohoto zázraku byla nejen vystavěna orvietská 
katedrála, ale byl ustanoven také svátek Božího těla. Před oltářem, kde je relikvie této 

události uložena, jsme zazpívali ně-
kolik českých eucharistických písní.

Z  Orvieta jsme dojeli do Říma 
a  odpoledne se zúčastnili první 
společné mše svaté, která se kona-
la v  hlavním mariánském chrámu 
Santa Maria Maggiore. Byla slou-
žena ke cti Matky Boží a kázání při 
ní pronesl brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle.

Následují dopoledne v  úterý 

Na svatopetrském náměstí
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12.11. jsme se sešli ke společné bohoslužbě ve 
svatopetrské bazilice a  slavili jsme eucharistii 
ke cti sv. Jana Pavla II., který zde přesně na den 
před třiceti lety naši Anežku zařadil do seznamu 
svatořečených. Při této mši kázal biskup Zdeněk 
Wasserbauer. Po mši následovala ještě modlitba 
před oltářem sv. Václava a biskupové se posléze 
v kryptě baziliky modlili také na místě, kde spo-
čívaly ostatky kardinála Berana.

Po poledni se naše prachatická skupina za 
vydatného deště vydala na procházku městem 
k Lateránské bazilice. Zde byl večer koncert Or-
chestru hradní stráže a policie České republiky, 
který kromě tohoto koncertu spolu s  několi-
ka pěveckými sbory hudebně doprovázel také 
všechny společné bohoslužby. Zmíněný déšť nás 
provázel téměř po celý týden, ale nenechali jsme 
se jím od našeho programu odradit.

Ve středu dopoledne následovala generální audience na svatopetrském náměstí, při 
které zazněla také čeština a naši biskupové předali papeži Františkovi sochu svaté Anežky. 
Dalším darem byla peněžitá sbírka pro chudé přesahující milion korun.

Před odpolední závěrečnou mší svatou v Lateránské bazilice se naše skupina vydala na 
návštěvu baziliky svatého Pavla, abychom tak navštívili všechny hlavní římské chrámy.

Poslední mše svatá naší národní pouti se konala v chrámu sv. Janů (Křtitele a Evan-
gelisty) v Lateráně a byla sloužena ke cti svaté Anežky. Kázání při ní se ujal náš biskup 
Vlastimil Kročil. Po mši jsme se vydali opět na delší procházku již setmělým Římem a na-
vštívili jsme mimo jiné chrám sv. Alfonse, ve kterém je překrásná mozaika našeho sv. Jana 
N. Neumanna.

Ve čtvrtek jsme pokračovali v pouti již pouze jako prachatická skupina. Dopoledne jsme 
si prohlédli ještě chrám sv. apoštola Bartoloměje s ostatky našeho sv. Vojtěcha a vydali jsme 
se na hor ke sv. Ritě v Cascii, patronce přímluv ve věcech nemožných a těžko představitel-
ných. Zde jsme měli mši svatou a vyrazili jsme na nocleh do Assisi.

Celý páteční den jsme věnovali prohlídce města neoddělitelně spjatého s životem a pů-
sobením sv. Františka a svaté Kláry. V souvislosti s naší svatou Anežkou stojí za to připo-
menout, že byly se sv. Klárou téměř vrstevnice a napsaly si několik dopisů, z nichž čtyři 
se zachovaly. I v Assisi jsme měli českou mši, a to v kapli sv. Bonaventury v areálu kostela 
a kláštera sv. Františka. Za vydatného deště (jak jinak) jsme se večer vydali zpět na cestu 
do naší vlasti, abychom v sobotních dopoledních hodinách dorazili do našeho krásného 
domovského města.

Tato pouť byla jistě pro každého z nás velkým duchovním povzbuzením i radostí a po-
sílila jistě i ty, kteří ji sledovali třeba jen prostřednictvím medií.

Svatá Anežko, svatá Rito, svatý Františku, svatá Kláro, všichni svatí a světice Boží, oro-
dujte z nás! P. Petr

Před chrámem sv. Františka v Assisi
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Svátost smíření

9. a 10. přikázání: nepožádáš …
Nezasvěcený pozorovatel možná bude zklamán – čekal velké finále a místo toho se Desa-

tero rozplývá jakoby do ztracena. Zpovědní zrcadla v našich modlitebních knihách tomuto 
pocitu nahrávají: spojují deváté s šestým a desáté se sedmým přikázáním, jako by v nich 
šlo o stejné hříchy, s tím rozdílem, že se jich dopouštíme jen v myšlenkách. A Kristus nás 
v horském kázání (Mt 5-7) vede k hlubšímu chápání a zvnitřnění přístupu ke všem při-
kázáním. Nač tedy ještě tato dvě? (Biblický text ovšem mluví jen o jednom; do dvou částí 
naopak rozděluje první přikázání!)

„Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho 
otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému 
bližnímu.“ (Ex 20,17).

„Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho 
poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co 
patří tvému bližnímu.“ (Dt 5,21).

Ve svém původním významu toto přikázání staví hráz všem přečinům, kterých se kdo 
dopouští, aby se zmocnil majetku bližního. „Dům“ znamená především pozemek, dědičnou 
zemi, která je pro izraelského muže zárukou svobody a plnoprávného občanství, a všechno, 
co patří k domácnosti. Starší znění (v knize Exodus) zahrnuje pod tento termín i ženu; v no-
vějším (v Deuteronomiu) je manželka uvedena na prvním místě. Nepatří už k ostatnímu 
manželovu majetku, ale odlišuje se od něho. Je vidět, že v Izraeli postupem času došlo ke 
změně sociálního postavení ženy. 

Také hebrejský výraz pro „požádat“ označuje v pozdějším znění spíše duchovní žádost: 
„dychtit, bažit po něčem“. V Novém zákoně se zdůrazňuje duchovní chápání tohoto pří-
kazu. Zabývají se jím zvláště listy pastorální: „Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do 
pokušení a zamotávají se do mnohých nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do zkázy 
a záhuby. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům; a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, 
zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí.“ (1Tim 6,9-10). „I my jsme byli kdysi nerozumní, 
neposlušní, bloudili jsme, byli jsme otroky všelijakých žádostí a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, 
byli jsme hodni opovržení a nenáviděli jsme se navzájem.“ (Tit 3,3). 

Samo slovo „žádost“ má spíše negativní nádech a používá se obvykle ve smyslu „zlá žá-
dost“. „Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich 
údech.“ (Jak 4,1). „Tihle lidé jsou jako nerozumná zvířata … mluví s pohrdáním o tom, co neznají, 
a jejich zkaženost je přivede do záhuby … hledají požitek … vedou naduté, ale jalové řeči, lákají 
svými tělesnými žádostmi a výstřednostmi ty, kdo sotva unikli bludu. Slibují jim svobodu, a sami 
jsou otroky zkázy; vždyť když člověk něčemu podlehne, je toho otrokem.“ (srv. 2Petr 2,12-19). 

Touha však může mít i pozitivní obsah. V žalmech se často zdůrazňuje touha po Bohu 
a jeho ustanoveních: „Hle, toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost!“ (Žl 
119,40). „Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, doufám v tvé slovo. Mé oči umdlévají touhou 
po tvém výroku, kdy mě potěšíš?“ (Žl 119, 81-82). „Toužím po tvé spáse, Hospodine, a tvůj zákon 
je mým potěšením.“ (Žl 119,174). „Touhou hyne mé tělo i duše, Bůh je navždy skála mého srdce 
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a můj podíl.“ (Žl 73,26). A v horském kázá-
ní Ježíš říká: „Blahoslavení, kdo lační a žízní 
po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ 
(Mt 5,6).

Moderní ekonomika je založena na růs-
tu výroby a spotřeby. Zkoumají se lidské 
potřeby, ale zároveň se (cílenou reklamou) 
podněcují lidské tužby, aby stoupl odbyt. 
Touha člověka po hmotném majetku, po 
penězích a po uznání je rozhodující hyb-
nou silou osobního výkonu i  hospodář-
ského růstu. Jestliže se však tužby, samy 
o sobě pozitivní, soustřeďují jen na výkon 
a  spotřebu, děje se právě to, co zakazuje první přikázání: pozemské hodnoty se stávají 
modlou. Člověk si přestává klást otázku, jaký je hlubší smysl života, a zda pro něj stojí za 
to žít. A tak poslední přikázání obrací naši pozornost znovu k prvnímu: jde o to, jaké místo 
a hodnotu mají v našem životě hmotné statky a jaký smysl a náplň má život vůbec. 

Pozitivní výzvu posledního přikázání můžeme vidět v tom, že nás učí rozeznávat obě 
stránky lidských tužeb a správně je formovat: pěstovat a rozvíjet ty dobré a přiměřeným 
odříkáním držet na uzdě ty ostatní (které také mohou být dobré, ale skrývají v sobě vážné 
nebezpečí, že nás vzdálí od Boha, pokud k nim přilneme a dáme jim volný průchod). Staří 
Řekové používali pro tato cvičení slovo „askésis“. Původně označovalo trénink atletů. Ti 
také musí rozvíjet potřebné dovednosti a zároveň se vzdávat všeho, co jim brání ve výkon-
nostním růstu. Křesťanská askeze slouží k posílení vůle, k schopnosti řídit svůj život, k růs-
tu svobody pro Boží plán se mnou, k připravenosti poznat a naplnit poslání, které mi určil, 
když mě poslal na tento svět. Každý, kdo vychovává děti, ví, jak je pro ně a pro jejich lidský 
rozvoj důležité zakusit hranice, omezení a obtíže. Ten, kdo jim stále jen zametá cestičku, 
odstraňuje z ní všechny překážky, nežádá od nich žádnou námahu a nic obtížného, dosáhne 
jen toho, že později nebudou schopny vzít na sebe těžkosti a v konfliktech vydržet a obstát. 

Popudy k odříkání však musí mít svůj smysl a odpovídat stupni vývoje člověka. Nesmí 
to být svévolné omezování nebo zbytečné zatěžování. Na správné motivaci záleží, zda se 
přemáhání pudu stane jeho frustrujícím potlačením, či zda přinese člověku a společnosti 
něco dobrého. 

Uprostřed mše svaté slýcháme výzvu „Vzhůru srdce!“, na kterou odpovídáme: „Máme 
je u Pána!“. Kolikrát už mě napadlo: „Opravdu je máme u Pána?“ Všichni dobře víme, kolik 
se nám v tu chvíli honí hlavou starostí o momentální potřeby našeho pozemského života. 
Ale také proto chodíme pravidelně na mši svatou, abychom se znovu a znovu učili usilovat 
o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici, a myslet na to, co pochází shůry, ne 
na to, co je na zemi. (srv. Kol 3,1-2). 

Desatero ústí svým posledním přikázáním do každodenního života a vede nás, abychom 
se ptali po smyslu věcí. Jde o to, abychom byli svobodnými lidmi a měli správný řád věcí 
a hodnot; to je rozhodující pro šťastný život.

P. Pavel Liška
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Devítkový rok

Zrod i zánik totality – aneb Devítkový rok
 Rok 2019 nás nabádá k ohlédnutí za událostmi, které změnily tok dějin a  jejich důsledky 

pociťujeme dodnes. V roce 1939 začala éra totalit, kterou uzavřel další devítkový rok, a to 1989. 
První letopočet pamatují ti nejstarší z nás, u druhého je to již četnější. 

 Tentokrát se o vzpomínky kolem Listopadu 1989 s námi podělil novinář a fotograf 
Zdeněk Přibyl z Prachatic (roč. 1949).

Pane Přibyle, vzpomínáme na rok 1989. Kde jste byl 17. 11. 1989?
Je 17. listopad 1989, jdu ze zkoušky na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(za 1 z dějin revolučního dělnického hnutí) a na Staroměstském rynku potkávám dva stu-
denty a dívku se svíčkami v rukou. Říkám si: Něco se děje, studenti se zapálenými svíčkami 
v pravé poledne - co asi chtějí říct? No, zřejmě že je tady tma! Vybavuji si v tu chvíli, že když 
jsme se s kamarádem Ivošem před týdnem na zkoušku učili na jeho chalupě, běžel v televizi 
přímý přenos svatořečení Anežky České. Jak vidno, změny pokračují. Musím se ale vrátit 
do práce šéfredaktora okresních novin Hraničář, tak nasedám do auta a jedu do Prachatic...

Pracoval jste jako novinář a tato profese Vás provází stále. Můžete prosím srovnat 
„novinařinu“ tehdy a dnes? Jak nakládat se svobodou tisku?

Víte, nikoho tehdy nezajímalo, co si opravdu myslíte. Chtělo se po vás jen „držet hubu 
a krok“. A když jste věděli, kde jsou mantinely, tak jste je buď dodržovali, nebo překračovali. 
Pro většinu lidí ta hranice nebyla tak ostrá, nemuseli se často rozhodovat, v mojí profesi 
ale ano. 

Okresní noviny jako týdeníky byly ve všech okresech. Blízko jsem měl ke kolegům v Čes-
kém Krumlově, jejich noviny se jmenovaly Jiskra. Všechny rukopisy a fotografie museli no-
sit tajemníkovi okresního výboru KSČ Jakubcovi ke schválení. My jsme tady v Prachaticích 
něco takového dělat nemuseli. Měli jsme za vedoucího tajemníka okresního výboru KSČ 

Františka Šůny dost volnosti při výběru 
témat, ale museli jsme vědět, kam až za-
jít. Později o něm někdo řekne, že to byl 
osvícený tajemník. 

Psalo se třeba hodně o lidech, kteří do-
stali nějaké vyznamenání. Zveřejňovaly 
se příspěvky od dopisovatelů, hlavně 
pozitivní příklady toho, co se daří. To se 
dnes příliš neliší. Větší volnost mají dnes 
ti, kteří píší o  tom, co se nedaří, nebo 
vyšetřují nějaké kauzy. To je ta investi-
gativní novinařina, kterou většina z nás 
dříve neznala. 

Mám-li to shrnout jednou větou, tak 
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dřív měl novinář změnit svět, pokud možno 
k lepšímu, dnes má především prodat noviny. 
A záleží na něm, jak to pojme. Ale mantinely 
a  šéfové jsou pořád. Větší slovo by měli mít 
čtenáři, posluchači, diváci - jestli ten způsob 
novin přijímají nebo ne. Bulvár by nebyl, kdy-
by neměl lačné „příjemce“, a ty měl za tři sta 
let, které uplynuly letos od vydání prvních 
českých Pražských poštovských novin, vždyc-
ky...

A ta svoboda tisku a jak s ní nakládat? Jako se svobodou všeobecně: Moje svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda toho druhého. Svoboda je, i podle mě, poznaná nutnost. Nebo jak 
říká pan Werich v závěru jedné své krásné myšlenky: „...jde o to, se nevyvraždit.“

Mezi jedny z  prvních veřejných akcí na Prachaticku patří „pondělní stávka“  
 27. 11. Byl jste u ní s fotoaparátem v ruce?

Byl, ale ve Vimperku. V době stávky jsem vezl autem rukopisy Hraničáře z Prachatic do 
tiskárny ve Vimperku. Byla tehdy společenská dohoda, že kdo nemůže stávkovat, stávku 
podporuje a jede třeba autem, tak rozsvítí světla (to šlo, protože obecná povinnost svítit 
tehdy ještě nebyla). Tak jsem svítil... Ve Vimperku jsem se z tiskárny šel podívat na gene-
rální stávku na náměstí. Lidí se tam mačkalo tolik, že někteří si vylezli i do větví nízkých 
stromů, aby viděli a slyšeli. Mám odtud fotku. 

Po generální stávce v Prachaticích za mnou do redakce, která sídlila vedle Národního 
domu, ve druhém patře tehdejší Investiční banky, přišli místní revolucionáři. Pamatuji si 
z nich hlavně Jirku Hagaru. Přivítal jsem je, že už je čekám, všechno mají připravené na 
předání. Já jsem si toho užil dost. Oni ale řekli - to ne, ty tady zůstaneš, my tě potřebujeme. 
Chtěli papír a psací stroj. A když začali na něm ťukat, jako když kape vodovod, povídám 
jim - pusťte mě k tomu...

Jak jste vnímal atmosféru revolučních dní?
Několik týdnů, večer co večer, jsme se scházeli s lidmi z místního Občanského fóra. Byli 

tam diskžokej Jirka Hagara, psycholog Václav Trojan a řada dalších. A probírali jsme, někdy 
skoro až do rána, při kafi, pivu a cigaretách, co by se mohlo a mělo dělat dál. Už tehdy jsme 
si všimli, že se začalo objevovat stále víc lidí, kteří se chovali v duchu hesla - doufám, že mi 
neupřete můj podíl na revoluci...

Vůbec prvními akcemi na veřejnosti v Prachaticích byly po 17. listopadu 1989 tzv. Kaš-
ny. U kašny na náměstí, které se tehdy ještě jmenovalo náměstí Klementa Gottwalda, se 
scházeli lidé, většinou mladí, řečníci vystupovali na kašnu a chodili po jejím obvodu. Pa-
matuji se takhle třeba na mladého Olivera Kucku. 

Ještě před generální stávkou se v Prachaticích konala kulturní akce Pedagogická poéma. 
Vystoupil na ní 21. listopadu i Pěvecký sbor jihočeských učitelek pod vedením sbormistra 
Theodora Pártla se svým stálým hostem, pěvcem Eduardem Hakenem. „Zazpívám vám 
píseň slepého houslisty Mareše z Fidlovačky Kde domov můj. Podotýkám, že je to píseň, zů-
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staňte, prosím sedět,“ řekl Eduard Haken. Všem 
ale při slovech zpívané státní hymny běhal mráz 
po zádech a slzy dojetí se draly do očí...

Pak přišlo 8. prosince 1989 velké Občanské fó-
rum v prachatickém Národním domě. Přijeli naši 
studenti a populární herci z Prahy, diskutovalo se, 
zazněla tam a potleskem byla přivítána zpráva, že 
se do republiky vrátil z německého vyhnanství pí-
sničkář Jaroslav Hutka. Byli u toho představitelé 
okresu i kraje... 

A  tak by se dalo ve vzpomínání pokračovat. 
Těsně před koncem roku 1989 se běžel Štafetový 
běh se solí z Prachatic do Pasova. Pak přišel tra-
diční Novoroční výstup na Libín a na oprýskané 
rozhledně zavlál znak Občanského fóra. Na jaře 
1990 jsme jako redaktoři byli pozváni na česko-
-německé fórum do Furt im Wald a tam jsme se 
s  Mírou Froňkem potkali s  Jiřím Dienstbierem 
starším a taky zástupcem šéfredaktora Passauer 
Neue Presse Gerdem Brunerem. Což ovlivnilo dal-

ší vývoj nejen okresních novin u nás. V dubnu mě vzal hostinský z Kvildy Marián Malík 
starší, který měl klíče od zámků na zátarasu, za dráty na Bučinu. Pohraničníci už nehlídali, 
točili se k nám zády. 

A život šel dál. K většině těchto příhod mám i fotky.

Kdybyste mohl „vrátit čas“, co byste udělal jinak?
Myslel bych víc na své zuby. V čase po revoluci nebyl čas, moc jsem se o zuby nestaral 

a taky se to pak ukázalo. Ale vážně: Otevřely se hranice, otevřely se nové možnosti. Člověk 
tehdy potkával takřka denně několik příležitostí, co by mohl v životě ještě dělat. Myslel 
jsem si asi, že to tak bude pořád. Ale nebylo, příležitostí ubývalo a ubývalo. Jednu bych si 
rád vrátil, a to byla tehdy nevyužitá možnost jít dělat asistenta profesionálnímu fotorepor-
térovi do Mnichova. Nosit mu tašku, podávat objektivy, naučit se řeč a pít pivo. Třeba jen 
za stravu a bydlení. A hlavně za tovaryšskou zkušenost... 

Mohu Vás poprosit o krátký vzkaz pro redakční radu vikariátního časopisu JP?
Váš vikariátní měsíčník regionu sv. Jana N. Neumanna je úžasný časopis. Připomíná mi 

někdejší populární šumavské kalendáře, které se daly číst celou zimu tam a zpátky, dokud 
nesešel sníh a dalo se sejít do kraje, a stále tam nacházet nové myšlenky. A navíc k těm 
kalendářům - ten váš je ještě prudce aktuální. Vy se ale jako redakční rada nedejte žádnou 
chválou a ani samochválou přemoci. Pracujte na sobě a myslete především na své čtenáře. 
Jako to ostatně děláte už teď. To vám přeje Zdeněk Přibyl.

Vyptávala se Lenka Hanžlová
fota Zdeněk Přibyl
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Vánoční bohoslužby

Út 
24. 12.

st 
25. 12.

Čt 
26. 12.

so 
28. 12.

ne 
29. 12.

Út 
31. 12.

st 
1. 1.

Prachatice 16:00
24:00

9:30
18:00 9:30 DD

15:00
9:30

18:00 18:00
9:30

18:00

Husinec 21:00 8:00 8:00 8:00 16:00 8:00

Vitějovice 20:30 8:00 8:00 8:00 16:00 8:00

Strunkovice n. Bl. 22:00 9:15 9:15 9:15 18:00 9:15

Netolice 24:00 9:30 9:30 9:30 9:30

Lhenice 24:00
b. s. 11:15 11:15 11:15

Němčice 22:00 7:45 7:45 7:45

Vimperk 16:00
22:30 8:30 8:30 8:30 16:00 8:30

Svatá Maří 21:00 
b. s.

10:00 10:00 
b. s.

Šum. Hoštice 21:00 10:15 
b. s.

10:15

Stachy 22:30 10:15 10:15 10:15

Zdíkovec 9:00 9:00

Zdíkov 21:00 9:00 9:00

Nicov 10:30

Kvilda 10:30
pouť 16:30 17:00 10:00

Nové Hutě 16:30

Horní Vltavice 19:30 15:00
b. s.

Volary 23:00 9:30 9:30 9:30 15:00 9:30

Zbytiny 11:00

Želnava 11:00

Vlachovo Březí 15:00
24:00 11:00 11:00 18:30 11:00 18:00 11:00

Lažiště 22:00 9:30 9:30 9:30 16:00 9:30

Záblatí 21:00

Dub 16:00
b. s.

Předslavice 8:00
b. s.
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Boží milosrdenství
Cyklus biblických zamyšlení na základě exercicií  
u Kongregace sester Matky Božího milosrdenství v Praze – 4. část 

stvořitelské dílo Boží 
a jeho prozřetelnost jako motiv důvěry

Vesmír je úžasným stvořitelským dílem Božím. Specifikum působení Boha spočívá 
v tom, že respektuje právo člověka na jeho volnou improvizaci ve vesmíru. Tím ale Bůh 
tak trochu riskuje. Obdarovaný člověk není vždycky ochoten ke spolupráci, která by vedla 
k rozvoji vesmíru. Někdy za to může nedostatek údivu, obdivu, nadšení a kontemplace 
toho, co vidí. Přitom ve vesmíru je úžasná harmonie všech procesů, které v něm probíhají. 
Byl si toho vědom i sv. Pavel: Co totiž je u něho neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí 
– to je možno už od začátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. (Ř 1,20). Vesmír 
není věčný. Má svou příčinu: je to Bůh, který z ničeho, ex nihilo, povolal k bytí to, co nebylo. 
Písmo hovoří jednoznačně: Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi (Gn 1,1). Je zde použito slo-
vesa bara´h, vyhrazeného na stránkách Starého zákona pouze a jedině Hospodinu. Bara´h 
znamená učinit něco z ničeho. V Knize moudrosti se dovídáme, že Bůh nejenom stvořil 
vesmír, nýbrž že ho stále tvoří a udržuje jeho existenci z čisté lásky. Bůh nepodléhá zá-
konům času a prostoru. pro Boha naše slovo „stvořil“ znamená „tvoří“, protože 
pro něj všechno je – pořád. Bůh netvoří proto, že tvory potřebuje, nýbrž proto, že 
se s nimi chce rozdělit o svá dobra. 

Ve 20. století došlo k prudkému rozvoji kosmologie. Dnes můžeme říci s jistotou, že 
objevy učiněné na tomto poli vedou k jedinému závěru: svět měl bod nula, kdysi 
začal. Uveďme jeden fakt z této oblasti, revoluční ve svých důsledcích. V roce 1950 vědec 
G. Gamow vypracoval teorii vzniku chemických prvků v raných etapách vesmírné evoluce. 
Gamow se domníval, že měl-li vesmír začátek, pak po počátečním výbuchu by měly zůstat 
nějaké stopy v podobě záření. Podle předpokladů tohoto vědce zmíněné záření by v sou-
časné době odpovídalo záření dokonale černého tělesa. Bylo by rovnoměrně rozptýlené 
do celého vesmírného prostoru a Země by do něj byla ponořena. To potvrdily výzkumy až 
v roce 1967. Vědci Penzias a Wilson náhodou zjistili, že vesmírný prostor je rovnoměrně 
vyplněn radiovým záření o teplotě 2,7 K. Gamowova teorie se tedy potvrdila.

V Lukášově evangeliu v kapitole 12 se mluví o tom, že si nemáme dělat starosti o svůj 
život, co budeme jíst, ani o své tělo, do čeho se budeme oblékat. Písmo nás nabádá, aby-
chom se nesháněli po tom, co budeme jíst a pít. Po tom všem se shánějí ve světě pohani. 
Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vždyť život je více než jídlo a tělo víc než šaty. Text 
hovoří o tom, jaký postoj by člověk měl zaujmout vůči hmotným dobrům a na koho by 
se měl spolehnout. V úryvku Písma jsou představeny dva druhy postojů vůči hmotným 
prostředkům, vyskytující se v životě: křestanský postoj a pohanský postoj. První se vy-
značuje očekáváním, plným důvěry, pokoje a trpělivosti. Druhý doprovází neklid, 
ustaranost a strach. Křesťanská starost by měla člověka přivádět k myšlenkám na toho, 
v jehož moci je všechno zajistit a od něhož pochází život, jídlo i ošacení. Správná starost 
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vyzývá k totální důvěře v Boha. Argumentace je podpořena příklady ze života rostlin a zví-
řat. Oni obdrželi život zadarmo a stejným způsobem je tento život nadále udržován. Dále je 
třeba vzít v úvahu přírodu (vesmír). jestliže Bůh činí tak očividné zázraky na věcech 
ve srovnání s člověkem nepodstatných, oč více se postará o potřeby privilegované 
bytosti – člověka. Můžeme říci, že víra znamená zaposlouchat se do hlasu Pána vesmíru 
a člověka. Svatý Lukáš nás nabádá k upevnění víry. Nabízí křesťanské řešení existenciál-
ních a sociálních problémů. Člověk bez víry si dělá starosti v duchu tohoto světa. Pohané 
se úzkostlivě starají o to, co nutně potřebují k životu, protože neznají Boha – toho, který 
všechno stvořil a neustále udržuje naživu všechny své tvory. víra nevylučuje starost, 
nýbrž vylučuje úzkostlivost a strach. Ustaranost nesvědčí o důvěryplném spolehnutí 
na Boha. Nabízí se ale následující závěr: je-li otcem, nechme ho plnit jeho úkoly.

Hledání a starost by se měla ubírat jedním směrem: k Božímu království. toto 
království se uskutečňuje už zde, tam, kde člověk naplňuje svoje touhy (na zá-
kladě charismat), eliminuje zlo a bojuje s utrpením. starat se o Boží království 
znamená bojovat proti nespravedlnosti, zahrnout péčí hladové a chudé. Křesťané 
dostali nelehkou úlohu: šířit Boží království. Aby člověk přispíval k jeho růstu, musí jenom 
věřit a důvěřovat. Musí stanout v pokoře před Bohem, aby se v lidské ubohosti mohla zjevit 
– díky víře a důvěře – Boží moc. Tento úkol člověk obdržel právě kvůli své malosti. Tvor ji 
překonává vírou a praktickou důvěrou. Bůh si nevolí jako spolupracovníky velké, urozené 
a moudré. Nějak se mu lépe pracuje s lidmi prostého srdce, po nichž požaduje pouze důvěru 
a bytí k dispozici (např. sv. Faustyna). Bůh nepotřebuje velké myslitele, vždyť projekt byl 
již dávno vypracován. Potřebuje ty, kdo ho ve spolupráci s ním naplní. 

Marně bychom se domnívali, že budeme schopni vlastním snažením naplnit všechny 
potřeby každodenního života. Nesmíme zanedbávat své úsilí, ono je důležité, avšak nesta-
čí! Musíme se odevzdat bez výhrad Pánu Bohu. Musíme se spolehnout na jeho moudrost 
a dobrotu. Když se vydáme do Božích rukou, musíme splnit jenom jednu podmínku: hledat 
Boží království a jeho spravedlnost. Děláme-li to, v ostatních záležitostech můžeme být 
klidní. náš text je volání, prosba o milost úžasu a chuť údivu nad liliemi a ptáky. je 
to volání, aby lidé nepromarňovali příležitosti pozastavit se v údivu! potřebujeme 
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znovu navázat kontakt s přírodou. odhodit omezení typu auta, televize, videa 
nebo sociálních sítí. kdykoli je to možné, měli bychom se zastavit a obdivovat 
zázraky vesmíru a naslouchat v něm Božímu hlasu. Už to je vynikající, když jedeme 
třeba ráno autem a obdivujeme krásné a tvarované červánky na obloze a poděkujeme za to 
Bohu. Vesmír je jazyk lásky Boha k člověku. Zastav se, zadívej se, poslouchej, jak Bůh říká: 
Miluji tě! Plodem takové kontemplace a zaposlouchání bude, že riskneš důvěru, která se 
vyplatí, protože je Bůh a co bys chtěl více. Jan Kasprowicz /polský básník 20. stol/ nás 
vybízí, abychom obdivovali svět a řekli Bohu snoubenecké ano, které se jmenuje důvěra:

Tou samou chodím cestou, stezkami pořád stejnými.
Léta mě vyhnat nemohou z mé ušlapané hlíny.
Tu, hledě na vinnou révu, na mladé větviček konce.
Někdy vzhůru vydechnu: „Ó Stvořiteli, slunce.“
Odtud vidím nejlépe své zasněžené štíty.
A jak se nad nimi tyčí strop nebes, modří pokrytý.
Neznaví mě chodit stále po stejné a téže cestě.
Jediný ubohý stromek – nač dubů mít na tisíce?
Sklání se ke mně a šeptá: „Je Bůh a co bys chtěl více.“

pb

tříkrálová sbírka 2020
Tak jako každý rok, i počátkem nového roku zavítají k vašim domo-

vům tři králové, aby vám za zpěvu koled přinesli požehnání a poselství 
lásky, radosti a pokoje. 

V rámci Tříkrálové sbírky budete opět moci darovat finanční příspě-
vek do zapečetěných pokladniček, se kterými k vašim domovním dveřím  
budou přicházet koledníci v kostýmech tří králů. Doprovázet je bude dospělý vedoucí sku-
pinky vybavený průkazkou. 

Zahájení Tříkrálové sbírky a žehnání koledníkům se uskuteční dne 1. ledna 2020 od 
9:30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Prachaticích.

Koledování v Prachaticích a přilehlých obcích proběhne od 1. ledna 2020 do 14. ledna 
2020. 

Ve středu 8. ledna 2020 od 10:00 hodin přivítá naše koledníky na Městském úřadě 
starosta Města Prachatice pan Ing. Martin Malý. 

V neděli 19. ledna 2020 od 15:00 hodin budeme našim koledníkům jako poděkování za 
účast při Tříkrálové sbírce promítat v kině „Národka“ pohádku.

Tříkrálová sbírka představuje pro Farní charitu Prachatice každoročně velkou finanční 
pomoc. Tak jako v předchozích letech bude i výtěžek z této sbírky věnován především na 
podporu sociálních služeb, které zde provozujeme (www.prachatice.charita.cz) . 

Dovolte nám, abychom vám touto cestou poděkovali za dobré a otevřené srdce, štědrou 
ruku a vstřícný přístup ke koledníkům.  Z. Jančiová, koordinátorka sbírky, 731 604 441

J. Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice, 731 604 442
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Life update

Děti jsou obrovský dar
Nemám zatím vlastní děti, ale moc bych si je přál. 

Vnímám jako obrovský dar od Boha, když manželé 
děti mohou mít. Není to žádná samozřejmost. Bohužel znám některé páry, které se o děti 
již delší dobu snaží, ale nebyl jim zatím tento dar dopřán. Vždy je mi jich velmi líto a sám 
si říkám, jaké to bude u mě. Nedávno jsem se bavil s kamarádem a řešili jsme právě to, zda 
budeme mít děti. Narazili jsme na to, že dokud se člověk nesnaží o to, aby děti zplodil, ne-
zjistí vlastně, zda je může mít. V katolických rodinách je to tedy tak, že samozřejmě až po 
svatbě se ti dva o dítě snaží a pak teprve časem zjistí, zda mohou děti mít. Při manželském 
slibu oba potvrzují, že chtějí mít děti a založit rodinu a že děti budou vychovávat ve víře. 
Tehdy ale bohužel ani jeden z nich většinou netuší, zda děti budou moci skutečně mít. 
Vnímám tedy jako úžasnou důvěru a lásku těchto dvou, kdy se odevzdávají jeden druhému, 
ponesou spolu všechno dobré i zlé, tedy přijímají toho druhého, i kdyby měl být neplodný. 

V dnešní době šíleného konzumu a orientace na sebe sama, sobectví mnoha párů, se čas-
to stává, že se páry nejprve snaží vybudovat nějakou kariéru. Ženy chtějí být často hlavně 
úspěšné, nějak se usadit v práci nebo si alespoň ještě chvíli užít s partnerem bez nějakých 
starostí o dítě. Mohou cestovat, bavit se s přáteli a nemusí řešit, co zrovna dítě potřebuje. 
Nebo vidím mnohdy jiné případy, kdy se snaží mladý pár, často ještě nesezdaný, ale žijící 
spolu již několik let, nejprve postavit dům či sehnat dobré bydlení. Pak, až si vše zabezpečí 
a budou mít, co potřebují, se někdy pokusí o dítě. V mnoha případech v mém okolí vidím, 
jak se tedy ženy snaží otěhotnět ve věku zhruba 30 let, tedy když už jsou zajištěné a je už 
konečně čas na dítě. Přitom by žena měla otěhotnět ideálně někdy ve věku 20 let, kdy je 
v nejlepší kondici a je nejmenší riziko komplikací při těhotenství. 

Smutný trend, kdy ženy mají děti v čím dál pozdějším věku, mě trápí. Není to ale jen 
jejich vina, ale také špatně nastaveným systémem. Nárok na mateřskou máte, až když 
pracujete. Nemůžete si vzpomenout hned po svatbě, že chcete mít děti, když nemáte ještě 
odpracováno x dní. Musíte přece nejprve alespoň něco přispět do sociálního systému. Tedy 
když dosud nepřispíváte, tak něco dostanete, ale ne tolik, jako když už máte něco odpraco-
váno. Takže sám stát vybízí „nejprve pracuj a pak si měj děti“. Smutné. Nemůžeme se pak 
divit, že s dětmi nikdo po svatbě nespěchá. O tlaku na dnešní mladé lidi, aby měli nejdříve 
vystudovanou vysokou školu, už ani nemluvím… Samozřejmě že jsou páry, které to neřeší 
a hned po svatbě se o dítě snaží. Fandím jim, protože jdou proti tomuto systému. 

Když se na druhou stranu dívám na rodiče, kteří tolik touží po dítěti, snaží se o něj hned 
po svatbě, a přesto se to nedaří, je mi jich velmi líto. Je smutným jevem, když se mnoho 
párů o dítě snaží, a nemohou jej mít, a na druhé straně je tolik partnerů, kteří to vůbec 
neřeší a říkají si, že na děti je čas po třicítce, hlavně teď makat na sobě.

Moc prosím Pána Boha za ty, kteří děti mít nemohou, nebo se o ně marně snaží. Kéž by 
si všechny páry uvědomovaly, jaký je dítě veliký dar! Modlím se ale také za děti nechtěné, 
které jsou obětmi umělých potratů, o které nikdo nestojí. Myslím si, že jsou nyní šťastné 
v náručí svého nebeského Otce. Petr Šrámek
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Výtvarná díla v šumavských kostelích

oltář v poutním kostele na lomci
Nedaleko Netolic stojí na návrší zvaném Lomec nebo také lidově Lomeček kostel ne-

obvyklého tvaru. Je zasvěcen Jménu Panny Marie a brzy po svém dostavění se stal vyhle-
dávaným poutním místem. Byl založen hrabětem z rodu Buquoyů, který byl odjakživa ve 
službách rakouských císařů. Jeho založení je spojováno s legendou o zázračném zachránění 
příslušníka rodu Buquoyů Karla Filipa. Jeho děd Karel Buquoy byl císařským generálem, 
polním maršálkem a nositelem dalších vojenských hodností. Císař Ferdinand II. jej v pobě-
lohorské době odměnil za prokázané služby darem několika panství v Čechách a na Moravě. 
Tak se do jeho vlastnictví dostalo také panství libějické.

Karel Filip byl na rozdíl od svého předka diplomatem, cestovatelem a vědcem. Na svých 
cestách jej všude doprovázela malá dřevěná soška Panny Marie nazývané podle jejího půvo-
du z belgické obce Foye. Její historie je opět opředena legendou. Sedlák z této vsi se vydal 
do lesa, aby porazil starý dub. Dřevo bylo určeno na topení. Doma na něj čekala nemocná 
žena. Při štípání dřeva objevil v dutině zarostlou terakotovou sošku Panny Marie. Jeho 
žena se k ní stále modlila a zázračně se uzdravila. Občané Foye postavili kapli, kam byla soš-
ka přenesena a lidé si vyprávěli o mnoha zázracích uzdravení. Ze dřeva dubu vznikla řada 
kopií, které se dostaly do mnoha koutů světa. Jednu z nich tedy vlastnil také Karel Filip. 

Při cestě lodí z Říma do Španělska roku 1685 se na moři strhla bouře a celá posádka 
se modlila za záchranu k Panně Marii. Karel Filip učinil slib, že jako dík postaví na svém 
panství kapli zasvěcenou Panně Marii Foyenské. Začal hledat vhodné místo a nalezl je na 
Lomeckém vrchu. Plánovanou stavbu však započal a dokončil až jeho syn Filip Emanuel. 

Architekt kaple je neznámý, dokonce jím může být sám 
zakladatel. Je vytvořena ve stylu tzv. španělských poutních 
kaplí – vysoká věžovitá stavba s převýšenou kupolí na cent-
rálním půdorysu. Hlavní pozoruhodností je však barokní ol-
tář ve tvaru baldachýnu, jehož půdorys odpovídá půdorysu 
kaple. Buquoyové často navštěvovali Řím a jako vzor pro ol-
tář vybrali baldachýn z papežské baziliky svatého Petra, dílo 
slavného sochaře Gianlorenza Berniniho. Pro kapli vytvořil 
během jednoho roku jeho zmenšenou kopii linecký řezbář 
Jan Wauscher. Časem byl oltář bohatě pozlacen. V jeho cen-
tru je umístěn skleněný svatostánek určený pro zázračnou 
mariánskou sošku. Ten je zavěšen na zdobených girlandách, 
které drží čtyři andělé. Točité sloupy nesoucí baldachýn jsou 
zdobeny úponky vinné révy s hrozny a akantovými listy.

V naší zemi se snad nenajde podobný barokní skvost, za 
originálem bychom se museli vypravit do Vatikánu, snad 
ještě ve španělském městě Vittoria bychom našli podobnou 
kopii. 

 MFK
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Stalo se

svátost biřmování 
Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický udělil 13. října v Prachaticích svátost 

biřmování 15 věřícím a 20. října ve Vlachově Březí 9 věřícím. Ve Vlachově Březí zároveň 
poblahopřál P. Šimonu Stančíkovi ke kulatému jubileu a požehnal zrekonstruovanou faru. 
Fotografie z obou událostí najdete na www.clovekavira.cz. 

SV
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Dušičkový čas
je časem, který v nás vyvolá-

vá vzpomínky na zemřelé. Mlhy 
pokrývají krajinu, tu a tam ješ-
tě vysvitne slunce. V podvečer 
jsou hřbitovy ozářené tisíci 
plamínky rozžehnutých svíček. 
Památku zesnulých slavíme 
druhého listopadu. V tuto dobu 
se většina z nás zastaví u hro-
bu svých drahých, kteří již ne-
jsou mezi námi. Já každoročně 
objíždím i místa na Šumavě, kde jsem restaurovala zapomenuté křížky. Zapálím svíčku, 
upevním věneček z chvojí a pronesu tichou modlitbu. 

Každoročně se v  kostele ve Zdíkovci koná dušičková mše za zesnulé. Mši celebroval 
P. Vavřinec Skýpala. Po mši byla u velkého kříže na hřbitově pronesena modlitba za všechny 
zemřelé. Zpěvem doprovázel sbor žen z farností.

M.H.

První listopadovou nedělní mši s dětmi v Pra-
chaticích vstoupila do katechumenátu čtyři děv-
čata a představilo se dalších 11 dětí, které se při-
pravují na první přijetí eucharistie. Provázejme 
je modlitbou.

LH

Nedělní setkání u kapličky Panny Marie ve Vitějovicích a u studánky Nejsvětější Trojice.
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa

sám
Zbývaly tři hodiny do západu slunce, když kluci dorazili do opatství. Stařec si to namířil 

rovnou ke dřevěným stolům místní restaurace a na jeden z nich si lehl. Turistů k večeru 
značně ubylo, ale občas kolem nějaký prošel. Jirka si nabral vodu a sedl si ke mně. Probírali 
jsme to, co se v horách stalo a co s tím dál. Prosil mne, abych s nimi zůstal, že se to časem 
zlepší. Spíš měl ale na mysli, že si na ta Starcova představení zvyknu.

Ten se asi za hodinu probudil a jako by nic za námi přišel. Vyrazili jsme směrem na sever. 
Na první křižovatce se Stařec vůbec nezatěžoval mými připomínkami, že jdeme špatným 
směrem a šel tak rychle, že jsem mu sotva stačil. Řekl mi, že musíme dohnat čas, co jsme 
ztratili, a že jestli se mi to nelíbí, nemusím za ním jít.

Po hodině chůze se zastavil u jedné výrobny vína a zapovídal se s místním majitelem. 
Ten nás odkázal na jedno místo asi kilometr dál, kde se dalo dobře přespat pod korunami 
velkých sosen. Na zemi bylo jehličí, a tak se tu leželo přímo královsky.

V noci bylo příjemně chladno a k ránu se po polích táhla rosa.

Vzbudil jsem se první ještě za hluboké tmy. Dost jsem uvažoval, jestli se nemám trhnout 
a kluky nechat samotné. Hádky se Starcem mi braly hodně energie. Byl dezorientovaný, 
nedokázal se rozumně rozhodovat a každou chvíli tvrdil něco jiného. Neříkám, že jsem 

neměl v našem rozporu taky prsty, 
ale jediné, co jsem potřeboval a  co 
bylo pro mě nejdůležitější, bylo vě-
dět, kam jdu. Prostě mít směr. Ne-
chtěl jsem ztrácet čas plácáním se po 
krajině bez hlubšího smyslu. Přesný 
opak toho, co prosazoval Stařec.

Kluci se vzbudili, začali vařit sní-
dani a  ta se jim opravdu povedla. 
Rýže s  kokosem a  cukrem plus ně-
jaké byliny, které Stařec předchozí-
ho večera natrhal. U  snídaně jsme 
se dohodli, že se dál budeme držet 
v  blízkosti té nejkratší spojnice 
z  Narbonne do Carcassonne a  tou 
byla dálnice. Všichni jsme měli co 
největší zájem dostat se rychle na 
značenou cestu, abychom mohli 
vynechat hlavní téma našich svárů, 
totiž kudy dál.

Šlapali jsme beze slov a všechno 
šlo výborně. Kolem poledního jsem 
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utekl dopředu a hledal místo, kde bychom mohli najít stín a vodu k obědu. Asi půl hodiny 
před sebou jsem zahlédl malou ves s parkem uprostřed. Vrátil jsem se asi kilometr zpět, 
počkal na kluky a oznámil jim vůj nález, načež jsme se dohodli, že tam strávíme siestu.

Po několika krocích Stařec uviděl v poli mandloň a odmítl jít dál, že prý zůstaneme tam. 
Celou dobu jsem byl v klidu, ale v tu chvíli jsem vybouchl. Strávit dvě hodiny na sluncem 
rozpáleném svahu jen s kouskem stínu a hlavně bez vody mi připadalo jako nápad šílence. 
Jirka neřekl ani slovo, jen složil batoh a šel sbírat mandle. Stařec mne neposlouchal, lehl si 
vedle mandloně a zavřel oči. Vyrazil jsem dál a řekl, že počkám vpředu.

Ve vesnici, která byla trochu stranou z cesty, jsem si sedl na malém náměstí. Kolem mne 
pořád běhala malá holčička, a tak jsem ji složeninou všech možných slov a jazyků poprosil 
o vodu. Zaběhla do nedalekého domu. Za chvilku vykoukla z okna nějaká žena, tak jsem se 
zvedl a šel k ní. Natočila mi láhev chladné vody, a když jsem ji hned obrátil do sebe, zasmála 
se a pokynula mi, abych jí láhev podal ještě jednou.

Poděkoval jsem, to bylo jedno ze tří slov, která jsem uměl francouzsky, a vydal se zpět 
na Cestu. Našel jsem si stín pod sosnou, najedl se a namazal si nohy. Zrovna když jsem se 
chystal se na chvíli natáhnout, dorazili kluci. Stařec prohlásil, že se siesta ruší a že půjdeme 
dál. S návštěvou vsi se nechtěl zdržovat, že prý bez vody chvíli vydržíme.

Cesta nás vedla souběžně s dálnicí a nebyl na ní skoro žádný stín. Slunce neúprosně 
pálilo svou největší denní dávku a i já už jsem neměl čím svlažit hrdlo. Táhli jsme se po 
prašných cestách více než dvě hodiny, až jsme dorazili k malé říčce. Dálnice se tu klenula 
nad údolím a brod přes řeku tvořil malou hráz. Sundali jsme batohy a využili malé tůňky 
ke koupání a vyprání věcí. Poprvé jsem použil svůj univerzální přípravek. Byla to malá 
lahvička, která v  sobě skýtala šampón, mýdlo, prostředek na mytí nádobí, prací prášek 
a repelent dohromady.

Odpočívali jsme ve stínu a sušili věci po keřích kolem. Najednou toho stínu bylo nějak 
víc a víc. Obloha se zatáhla a spustil se drobný déšť. Sbalili jsme věci a šlapali dál, protože do 
setmění zbývaly ještě více než čtyři hodiny. Mrholení nebylo silné, ale tlačilo naše myšlenky 
k tomu, najít si nějaké dobré místo na spaní. Čas od času jsem odběhl k jednomu z několika 
osamělých viničních domků, ale marně. Jeden byl skoro pět minut od cesty přes pláň. Pole, 
kterým jsem přitom musel projít, bylo tak plné drobných bílých ulit šneků, že nebyla vidět 
zem. Byly jich miliony, vypadalo to jako hřbitov, kam až oko dohlédlo.

Když jsme do setmění nic nenašli, rozhodli jsme se přespat přímo na vinici. Chvíli jsem 
uvažoval, jestli si nemám lehnout pod nedaleko stojící traktor, ale při pohledu na disky při-
pojené za ním a s představou, že by mne ráno mohl řidič přehlédnout, jsem si to rozmyslel. 
Mezi dráty držící kmínky vína jsem natáhl své pončo a pod sebe na hlínu nasekal několik 
svazků tzv. sloní trávy, které bylo všude kolem hodně. Kluci měli s sebou plachtu. Přetáhli 
jí přes řadu drátů vedle mne a lehli si každý z jedné strany. Když se setmělo, spustil se silný 
déšť a vítr, ale nám to nevadilo, byli jsme v suchu.

Nemohl jsem usnout. Hlavou se mi honilo všechno, co jsem nechal doma. Můj předešlý 
život byl nenávratně pryč. Mé rozhodnutí odejít mi sice otevřelo jedny dveře, ale několik 
jich za mnou zavřelo. Naštěstí mě monotónní déšť brzy ukolébal a  já usnul s prázdnou 
hlavou.

Ondřej Pulkrábek
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Netolicko na přelomu křesťanství

soužití slovanů s avary až k sámovi
Důležitými sousedy Slovanů byli sice západní sousedé, ale v 7. stol. měli na středoev-

ropské Slovany podstatnější vliv kočovní Avaři. Ti byli významným kmenovým svazem 
turecko-mongolských nomádských kmenů, jejichž krystalizačním jádrem byli ovšem Avaři. 

Byzantský kronikář Theofylakt Simokatt uvádí, že Avaři pocházejí z kmenů War a Chun 
sídlící mezi Volhou a Dunajem. S Avary se v r. 558 střetl kdesi v okolí Kavkazu byzantský 
vojevůdce Justin a téhož roku se poslové Avarů objevili přímo v Konstantinopoli, hlavním 
městě byzantské říše, a žádali přijetí u císaře Justiniána, kterého žádali nejen o poplatek 
za vojenskou pomoc, který jim Justinián začal skutečně platit, ale i o bohatou krajinu, kde 
by se mohli usadit. Tu jim císař ovšem neposkytl. Kolem r. 560 se Avaři objevili na dolním 
Dunaji a v r. 562 odtud podnikli dlouhou kořistnickou výpravu, jejímž cílem byla vzdá-
lená franská říše. Zlomem je pak r. 567, kdy Justiniánův nástupce císař Justin II. odmítl 
platit požadovaný poplatek. Avaři se tak pod vedením svého vládce kagana Bajana spojili 
s Langobardy (germánský kmenový svaz sídlící v Panonii – západní Maďarsko) smlouvou 
o  společném boji proti východním  sousedům, Gepidům, usazeným v  Potisí. V  dějinách 
Langobardů vypráví Paulus Diaconus: „Tehdy Alboin předal vlastní zemi, tj. Panonii, svým 
přátelům Hunům (Avarům), ovšem s podmínkou, že kdyby se někdy potřebovali vrátit, 
mohou žádat svou půdu zpět. Langobardi tedy opustili Panonii a i s ženami a dětmi a se 
vším majetkem spěšně míří do Itálie, aby ji opanovali.“ 

Avaři obsadili nejprve Potisí, posléze i území mezi Neziderským jezerem, Balatonem 
a Pětikostelím (Pécs). Vznikl tak kaganát (odvozeno od titulu panovníka jako pojmy knížec-
tví, království či říše). Kaganát tak byl po více jak 200 let jednou z rozhodujících mocností 
na středoevropské politické scéně. Kmenům War a Chum, které následně vystupují jako 
Avaři, šlo o jádro pozdější říše. Avaři na své cestě přibírali části různých kmenů, s nimiž se 
setkávali – Utrigury, Kutrigury a Onogury v Bulharsku, v Karpatské kotlině část Langobar-
dů a zbytek poražených Gepidů. Součástí kaganátu se stalo i v Panonii žijící romanizované 
místní obyvatelstvo, které si uchovalo nejen své vlastní zvyky a kroj, ale i křesťanskou víru. 
V Panonii se Avaři rovněž setkali s nedávno přišlým slovanským obyvatelstvem. Jednotlivé 
kmeny si v rámci kaganátu uchovávaly svou identitu a ani jejich jednota nebyla bez rozporů. 
O tom svědčí r. 631/632 občanská válka, v níž se střetli dva pretendenti kaganského stolce, 
ztělesňující mocenské ambice silných kmenů Avarů a Kutrigurů.

Doba, kdy se dobytá země měnila ve skutečnou říši, je spjata se jménem výrazné osob-
nosti – kagana Bajana. Za jeho vlády podnikali Avaři neustálé kořistnické výpravy proti 
Byzanci, jejíž bohatství je přitahovalo. Závěr 6. stol. je častým střídáním války a míru s by-
zantskou říší. Po dobu vítězných válek byl kagan neomezeným vládcem, ale po několika 
výrazných porážkách jeho autorita klesala. Smrtí kagana Bajana a většiny jeho synů v r. 
602 nastala v říši veliká vnitřní krize s výraznými vnějšími neúspěchy. Mocensky se to 
projevilo ve 20. letech 7. stol. drtivou porážkou pod hradbami Cařihradu v r. 626 a úspěš-
ným povstáním Slovanů vedených Sámem v severozápadním pohraničí proti avarskému 
útlaku, o němž se zmiňuje kronikář Fredegar. U zrodu Sámovy říše, vystupuje do popředí 



25

zvláště motiv zimování Avarů ve slovanských vsích. Zpráva v tomto případě odráží reálný 
pokus o řešení nedostatku zimních pastvišť. Slovanské povstání lze chápat i jako svérázný 
doklad paradoxního hledání forem symbiózy. Uvědomme si, že zvýšený tlak na slovanské 
obyvatelstvo vedl sice k odtržení některých kmenů a vytvoření konkurenčního mocen-
ského uskupení, Sámovy říše, avšak přesto byla cesta avarsko-slovanského soužití nejen 
perspektivní, ale i úspěšná. Sámova říše pak souvisí s českými dějinami, neb je to první zná-
mý článek k vytvoření trvalého státního útvaru, završený vznikem přemyslovského státu.

Příště proto o Sámovi až k Přemyslovcům.
Ing. Miroslav Böhm

třístoličník
V pondělí 28. 10. na státní svátek jsme jeli s naší vimperskou farností na výlet do Ně-

mecka. Od rána byla mlha jako v prádelně a můj muž mi říkal: „No, vyraž do kostela, a po-
kud se nic nebude konat, přijď za mnou na zahradu, svačinu si sníme k obědu.“ 

Ale jsme trochu paličatí, anebo odvážní? A tak jsme po mši svaté vyrazili. Nejprve jsme 
se zastavili v Philippsreutu, kde si postavili po odsunu němečtí obyvatelé věrnou repliku 
kaple ve Stožci. Je stále otevřená, ve dne, v noci, krásně zabydlená. Pomodlili jsme se za 
dobré vztahy mezi námi na Šumavě a místními obyvateli. Někteří zapálili svíčku.

Pak jsme jeli na Haidl (stále prádelna), nic nebylo vidět. Pomodlili jsme se za dobré vzta-
hy s našimi sousedy. Zase byly svíčky. Tam už jsem dojedla svačinu. No a řešili jsme, zda 
ještě na Třístoličník? Musím se přiznat, že se mi vůbec nechtělo, co tam v tomto počasí? 
Ale jelo se. 

Nejdřív jsme se ale podívali do Haidmühle. Na kapličku nad vesnicí. Otec Jaromír nám 
tam vyprávěl o  tom, jak za druhé světové války přijeli Američani a  chtěli bombardovat 
německé obyvatelstvo. Lidé se začali intenzivně modlit a slíbili, když se jim nic nestane, že 
na tomto místě postaví kapličku. A to se i stalo.

Cesta do kopce z  parkoviště mě 
nebavila, někdo ještě chtěl vidět kapli 
Jana Nepomuka Neumanna. I tam jsme 
se modlili a najednou „ejhle“! Jako by 
se rozevřelo nebe nad námi a ukázala se 
krásná blankytná obloha. Mlha začala 
klesat. Honem jsme spěchali na vyhlíd-
ku a tam otvírání krajiny pokračovalo. 
Už byly vidět první kopečky lesů, jak 
vykukují z kaše. Pak mlha stále opadá-
vala a zahlédli jsme městečka a louky, 
údolí... Všechno kolem bylo smáčené 
mlhou a  zářilo. Říkala jsem si, jak asi 
musí být krásný samotný Tvůrce všeho. 
Tichá velebnost. V. Předotová
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Na návštěvě u

Hany a josefa staňkových 
ze Zdíkova

S těmito spoluobčany Zdíkova jsem se seznámila v kostele sv. Ludmily. Seznamovali jsme se 
krok za krokem, až se z nás, jak si myslím, stali přátelé. Farníci mě přijali mezi sebe, a tak jsem 
se stala jejich součástí.

Manželé Staňkovi patří mezi dobré farníky, podílí se na mnoha akcích. Vypomáhají v kostele 
a mimo to mají i své krásné koníčky, se kterými bych vás, čtenáře časopisu, ráda seznámila. Po-
žádala jsem je o rozhovor, napsala jsem jim pár otázek, které mě zajímaly, a oni mně s ochotou 
vyšli vstříc. Nejprve vám představím pana Josefa Staňka.

Odkud, Josefe, pocházíš? 
Narodil jsem se v Praze před 74 lety rodičům, kde otec byl českobratrského vyznání 

a matka katolička. Žili jsme na Letné a mám ještě o 2 roky staršího bratra Jiřího. Poté, 
co otec dostal nabídku jako ředitel tiskárny Svoboda v Mostě, jsme se do tohoto města 
přestěhovali a dostali služební byt přímo v tiskárně. Padesátá léta nebyla pro moji rodinu 
příznivá. Otec byl otráven jako nežádoucí věřící. Paradoxem bylo, že byl členem KSČ. Po 
smrti otce nám nabídli rodiče matky bydlení u nich na Letné v malém bytě 1+1, bez pří-
slušenství. V blahobytu jsme nevyrůstali, dá se říci, že jsme žili v chudobě. Maminka se 
stěží s těmito poměry dokázala vyrovnat, psychicky se zhroutila. Moje babička i děda byli 
katolíci. Občas jsme navštěvovali chrám Boží, modlili jsme se u oběda i večer před spaním. 
Pak přišlo takové období, jakási prázdnota, to již jsem chodil do školy, kde nám bylo vště-
pováno do hlavy, že Bůh není. 

Jak ses dostal na Šumavu?
Na Šumavu jsme jezdili velice rádi. Rodiče mé maminky ve Zdíkově vlastnili domek čp. 

140 po předcích. Jmenovali se Havelkovi. Byli známí jako dobří hudebníci. Johann vyučo-
val hru na klavír a harmoniku. Na Šumavě v tomto domě jsme měli možnost pobývat od 
jara do podzimu. Chodil jsem zde do školy, až do čtvrté třídy. Později jsem zde býval již jen 
o prázdninách. Pomáhal jsem na poli. Měli jsme nějaké pozemky. Ve Zdíkově žili i příbuz-
ní, Voldřichovi. I tam jsem pomáhal při žních. Velkým zážitkem pro mě bylo, když mi pan 
Voldřich půjčil kočírovat koně. Ovšem za jeho asistence. Nedá se ani vypsat, jak jsem si 
myslel, jaká byla má radost…

Co bylo pak, jak šel Tvůj život?
Po smrti mého dědečka jsme od obce obdrželi dopis, že nejsme stálí obyvatelé, a tudíž 

nemáme právo obývat celý dům. Poté k nám nastěhovali nějakého pána. Naše věci byly 
odloženy na půdu. Dobře si vzpomínám, jak na té půdě byly uloženy různé zajímavé po-
klady, které přilákaly moji pozornost. Byly tam hudební nástroje, včetně dvojích houslí 
Stradivárek, harmoniky a jiné.



27

Po odchodu do Prahy a na vojnu se vše začalo 
vytrácet. Bral si každý, co se mu zrovna hodilo. 
V sedmdesátých letech se rozhodlo, že celý dům 
bude zbořen, z důvodů výstavby Jednoty. Ze vše-
ho bohatství, dá-li se to tak vůbec nazvat, nám 
zbylo několik skříní, stůl, židle, postele a pár nut-
ných věcí k životu. Nakonec všeho zlého dostala 
rodina náhradou domek, který byl v žalostném 
stavu.

Čím ses vyučil?
 Vyučil jsem se písmokameníkem a vzhledem 

k tomu, že jsem absolvoval v 80. letech výtvar-
nou školu „Hollarku“, mohl jsem začít podnikat. 

Jaké jsou Tvé koníčky, záliby?
Před vojnou i po ní jsem jezdil trampovat na 

Brdy a užíval si života bez Boha. Zabýval jsem se 
okultními, esoterickými vědami a jinou literaturou. Například Nietsche, indickou mystikou 
až jsem skončil u jógy, kterou jsem pak praktikoval skoro 15 let. Poslední roky to byl zájem 
o duchovní jógu, ale byla by to cesta do pekel. 

Rozešel jsem se s jógou a díky mému věřícímu příteli mě začala zajímat cesta k Bohu. 
Chodil jsem na přípravu ke křtu k P. Komárkovi, který byl v podzemní církvi jako salesián. 
S ním jsem také rozmnožoval Chartu 77, Několik vět a  jiné materiály. V roce 1986 mě 
křtil P. Metyš v kostele u sv. Jindřicha a v roce 1987 mě biřmoval kardinál Tomášek. Byl 
to úžasný duchovní zážitek, téměř na omdlení. To jsem byl už zaměstnaný v Psychiatrické 
léčebně Bohnice jako ergoterapeut. 

nyní pár zodpovězených otázek od manželky Hany:
Kdy ses, Hano, narodila a jaký byl Tvůj život?
Narodila jsem se před 71 lety v Praze na Vinohradech a byla pokřtěna 3 dny po narození 

v nemocniční kapli. Ještě přede mnou se narodili 2 bratři. Moji rodiče nebyli věřící, ani 
nábožensky praktikující. Maminka dokonce z církve odešla a věřila komunistické doktríně. 
Byla přesvědčena, že čím více bude pracovat (v textilce), tím se národ bude mít lépe. Více 
se nám věnoval otec, protože maminka kromě práce přesčas byla členkou Svazu žen a stále 
se někde angažovala. Také s námi žila babička, která byla věřící katolička. Ta mě občas, 
když jsem nebyla ve školce, vodila do kostela sv. Ludmily na náměstí Míru, kde se modlila. 
Díky tomu jsem zjistila, že existuje také ,,něco“ jiného než Aurora, Lenin a budování vlasti. 
Přes různé názory a vyznání fungovala rodina harmonicky. V pokoji nad postelí byl velký 
obraz Ježíše a vedle něj malý křížek. Na postranních zdech zase portréty Stalina, Gottwal-
da, Jožky Jabůrkové a maminky s vyznamenáním ,,za zásluhy o výstavbu“ od Klementa 
Gottwalda. V páté třídě ve škole byl nábor do oddílu házené, tam jsem se přihlásila. Bavil 
mě tělocvik a běhání. Nakonec jsem v Bohemians Praha zůstala do 17 let. Vyučila jsem 
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se brusičkou kovů v nástrojárně v n. p. Praga. Práce si vyžadovala přesnost, vyráběla se 
měřidla k výrobě automobilů. 

Také jsem měla a mám ráda přírodu, s otcem jsem jezdila na kratší výlety na okraj Prahy 
i kousek za ni. Rodiče pocházeli z Hořic v Podkrkonoší a otci příroda moc scházela. Díky 
tomu mně také učaroval tramping a s kamarády z učiliště to byly výjezdy na Brdy, Plzeňsko, 
Slovensko i Šumavu.

Vaše společná léta, povyprávěj…
Na těchto trampských setkáních jsme se s manželem Josefem seznámili. V roce 1973 

jsme měli svatbu na úřadě, narodil se nám syn Martin a za 2 roky dcera Andrea. Josef začal 
studovat střední výtvarnou školu ,,Hollarku“ večerně. O víkendech se učil a dělal tematické 
grafické i reklamní úlohy do školy. Díky rodičům jsme náročných 5 let zvládli. Potom Jo-
sef začal pracovat v Psychiatrické léčebně Bohnice jako ergoterapeut. Když skončil studia, 
začala jsem další rok chodit do školy já, také při zaměstnání. Byla to Pražská fotografická 
škola, po jejím dokončení byla možnost se připravit na FAMU. Školu jsem dokončila, ale 
na FAMU jsem se nepřipravovala, to bychom finančně nezvládli.

Prázdniny jsme s dětmi trávili ve Zdíkově v chalupě, kde pár let bydlela maminka, ba-
bička a Josefova sestra. Nějakou dobu byla chalupa opuštěná, jejím vlastníkem byl národní 
výbor. Podařilo se nám ji odkoupit a pomalu opravovat. Byla ve velmi špatném stavu. 

Jaká byla vaše cesta k Bohu?
Bylo to hledání ,,nějakého duchovna“ přes různé knihy o indických jogínech i paranor-

málních jevech. Také jsme několik let chodili na cvičení jógy. Po několika špatných zkuše-
nostech s učením učitele duchovní jogy začal Josef hledat duchovní cestu pomocí přátel 
křesťanů. Když byl pokřtěn a biřmován, jako čerstvý konvertita byl vírou tak nadšen, že se 
nám zdálo, že to přehání. Vypravil se také do Medžugorje a vždycky přijel velmi nadšený. 
Když už tam byl poněkolikáté, podařilo se mu nás přesvědčit, ať jedeme s ním. A tam nás 
Duch ovanul svou silou a v Medžugorji jsme byli vícekrát.

Syn Martin se v 18 letech nechal pokřtít i biřmovat. Vystudoval na Teologické fakultě, 
také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, má 3 diplomy. Již 20 let pracuje jako pas-
torační referent u Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kam ho přivedl jeho profesor z fakulty 
Tomáš Halík. 

Dcera Andrea byla pokřtěna a biřmována v 16 letech. Vystudovala polygrafickou střední 
školu a nyní dokončuje při zaměstnání bakalářskou práci na téma územní plánování, rozvoj 
obcí a krajiny.

Jak se Vám žije na krásné Šumavě?
Rok 2001 byl pro naši rodinu velmi významný. Na jaře jsme se přestěhovali z Prahy do 

Zdíkova. V té době bylo těžké sehnat práci. Já jsem nakonec našla uplatnění jako pokojská 
ve zdíkovském zámku, Josef přes různé brigády začal pracovat jako písmokameník. Tento 
rok se také oženil syn Martin a dcera Andrea se vdala. Teď už máme 5 vnoučat, která k nám 
jezdí ráda na prázdniny, jinak se často vídáme i v Praze. 

Vzhledem k tomu, že už dříve jsme se zajímali o umění a sami se snažili umění vytvářet, 
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tak nás Šumava svou krásnou přírodou a krajinou učarovala. Často jezdíme na výlety, Josef 
se skicákem a barvami a já s fotoaparátem. Krajina a cesty, při kterých vidíme křížky, boží 
muka, kapličky, kostelíky – to všechno na nás působí silným dojmem. Kolik lidí zde žilo 
se svými radostmi i starostmi, obraceli se k Bohu o pomoc nebo tiše děkovali za podařené 
dílo. Jsou to místa prožitá i promodlená minulými generacemi.

Co ještě říci ke společným koníčkům?
Rádi své obrazy a fotografie vystavujeme, aby nezůstaly ,,v šuplíku“, abychom se mohli 

podělit s ostatními, co mají zájem o naše díla. Kašperské Hory, Sušice, Vimperk, Čkyně 
i Praha – tam byly naše obrazy a fotky vystaveny. Vzhledem k tomu, že Josef umí dobře 
zacházet s  kamenem, sekáčkem a  částečně restaurováním, obnovuje a  restauruje kříže 
a také památníky obětem války. Občas mu pomáhám v hrubých pracích, které nejsou od-
borné a mohu je zvládnout. Byly to práce v poměrně širokém okolí Šumavy. Josef stále 
seká nápisy na hřbitově, také pracuje a obnovuje se zlatem. Oba nás baví práce na úpravě 
chalupy a na zahradě.

Co pro vás znamená farnost a farní společenství?
Oba dva jsme vděčni za to, že nás místní farníci přijali mezi sebe a máme spolu dob-

rý vztah. Chodíme do společenství farníků, rádi jsme pomohli při začátcích Noci kostelů 
v  našem kostele sv. Ludmily ve Zdíkově. Také nás těší náš otec Vavřinec, který pořádá 
koncerty křesťanské hudby se svou kapelou Miriam a obohacuje tak farnost. Jeho kázání 
nás povzbuzuje v životě, má také smysl pro humor. Otec Jaromír Stehlík farníky připravil 
ke svátosti biřmování a jeho duchovní příprava byla opravdu obohacující. Mše svatá nás 
v neděli posílí a dává nám radost do života. Věřit pro nás znamená žít s důvěrou pro Krista 
a přijímat Boží lásku a milost. Děkuji za rozhovor, Milli Hojdekrová

Hubertská mše na Boubíně

Krásné podzimní odpoledne jsme prožili u boubínské 
lesní kapličky v místě, kde se konala 19. října již tradičně 
pojedenácté Svatohubertská mše uprostřed podzimem 
vymalované přírody. Tuto mši k poctě patrona myslivců 
vedl P. Jaromír Stehlík spolu jáhnem Jaroslavem Filipem. 

P.  Jaromír se ve 
své promluvě zmí-
nil o sv. Hubertu, 
o  jeho životě, seznámil přítomné s  legendou o  je-
lenu, který měl zlatý kříž mezi parohy. O hudební 
doprovod a zpěv se postarali Šumavští trubači. Na 
varhany doprovázel pan Hašek. Mše přilákala do šu-
mavských lesů ke kapličce kolem osmdesáti poutní-
ků. Milli Hojdekrová
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Sčítání

porovnání výsledků sčítání účastníků bohoslužeb v prachatickém vikariátu  
 
farnost / rok 2004 2009 2014 2019

Prachatice 268 256 268 313
Husinec 75 65 52 67
Vitějovice 85 71 49 44
Frantoly 29 20 - 44
Strunkovice nad Bl. 68 65 83 43
Ktiš 8 8 30 38

Vimperk 197 169 119 97
Zdíkovec 55 61 34 67
Svatá Maří 46 32 22 19
Stachy 57 56 52 42
Šumavské Hoštice 45 40 27 18
Kvilda - 10 13 18
Horní Vltavice 15 13 6 8

Čkyně 88 69 56 35
Bohumilice 75 63 60 40
Vacov 51 33 24 24
Lštění 33 28 7 9

Vlachovo Březí 97 91 102 73
Lažiště 78 87 92 82
Záblatí 35 17 20 6
Dub 11 13 15 5

Netolice 242 144 110 90
Lhenice 130 82 74 53
Němčice 40 33 27 24

Volary 129 75 67 62

celkem 1957 1601 1409 1321
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Malý slovníček církevních pojmů

Credo – vyznání víry
Křesťanství formulovalo několik vyznání víry, která vyjadřují obsah víry církve v kost-

ce. Nejstarším z takových vyznání je zřejmě novozákonní a raně křesťanské „Ježíš je Pán“ 
(např. Řím 10,9). Postupný vývoj křesťanské církve, zejména však teologické spory a z nich 
vzniklé různé směry křesťanství, si však vynutily formulaci složitějších vyznání. Jejich 
smyslem bylo odlišit křesťany věrné doktríně ústředních církevních autorit od heretiků.

Apoštolské vyznání: Legendární podání připisuje vznik tohoto kréda dvanácti apošto-
lům, kteří se společně sešli, aby se shodli na základních bodech křesťanského učení. Každá 
z výpovědí je tak přiřazena jednomu z apoštolů. Ačkoli je tato možnost velmi nepravdě-
podobná, přesto je toto vyznání velmi staré, ale konečná redakce pochází z 6. století, je 
tedy o několik století mladší než vyznání 1. a 2 ekumenického sněmu. Zřejmě se vyvinulo 
z  křestních katechezí a  v  této podobě lze najít zmínky tohoto vyznání již ve  2. století. 
Vzniklo jako reakce proti dokétismu a některým gnostickým představám; zdůrazňuje sku-
tečné narození, fyzickou smrt a tělesné vzkříšení Ježíše Krista.

Nicejské vyznání víry bylo přijato na 1. ekumenickém sněmu v Nikáji a předpokládá se, 
že vychází z cézarejsko-kyperského křestního vyznání. Zvláštní pozorností tohoto vyznání 
jsou christologické a trinitární formulace, které odrážejí situaci, kvůli níž byl svolán První 
nikajský koncil (325). Vyznání reaguje na ariánství, které církev odsoudila jako herezi.

Nicejsko-konstantinopolské vyznání je rozvinutím vyznání Nicejského, jak jej formulo-
val První konstantinopolský koncil (381). 

Dále existuje vyznání Quicumque zvané též Athanasiovo vyznání a Chalkedonské vy-
znání formulované Chalkedonským koncilem jako vyjádření víry v božskou a lidskou při-
rozenost v Kristu.

V římskokatolické liturgii tvoří vyznání víry součást každé slavnostní nebo nedělní mše 
(jeho platnost a význam potvrdil tridentský koncil i Druhý vatikánský koncil). V pravoslav-
né církvi je součástí každé liturgie, avšak bez filioque.
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Varhaníci

vladimíra janovská 
Jaké byly Vaše začátky s hrou na varhany?
S hrou na varhany v bohumilickém kostele jsem začala asi v mých 13 letech. Už si to 

nepamatuji úplně přesně. Chtěla bych však říct, že se úplně necítím být varhanicí v pra-
vém slova smyslu. Učila jsem se hře na klavír na vimperské základní umělecké škole, a tak 
jsem schopna doprovodit zpěv při mši hrou na varhany, nicméně hra na pedály, umění 
improvizace, ale i třeba hbité modulování z tóniny do tóniny, což teprve dělá varhaníka 
varhaníkem, neovládám. 

K hraní jsem se dostala díky tehdejší bohumilické varhanici Štěpánce Bláhové, která 
potřebovala zastoupení, a protože věděla, že umím hrát na klavír, oslovila mě, jestli bych si 
to nechtěla zkusit u varhan. Měla jsem na přípravu pár dní, tak jsem se naučila jen několik 
částí ordinária od K. Břízy. Postupem času jsem se přiučovala i ostatní části a mešní písně.

Kdo Vás učil?
Přímo hře na varhany mě kontinuálně nikdo neučil, ale díky našemu duchovnímu, otci 

Janouškovi, který mě ve hře na varhany podporoval, jsem se zúčastnila několika varhan-
ních kurzů, kde jsem určité základy varhanní hry dostala. V úplných začátcích mi ale pomá-
hala hlavně Štěpánka – říkala mi, kdy přesně v průběhu mše začít hrát, přepínala rejstříky, 
nebo radila s tím, co hrát za písně. 

Čím jste začínala?
Začínala jsem již zmíněným ordináriem K. Břízy a známějšími mešními písněmi. Tou 

úplně první, kterou jsem hrála při mši, byla píseň Bože, před Tvou velebností, která se 
v Bohumilicích zpívá často.

Co bylo nejtěžší? 
Na tom úplném začátku pro mě bylo nejtěžší získání určité jistoty a klidu, abych nemy-

slela na to, kdo mě zrovna při hře sleduje, nestrachovala se, že začnu hrát v okamžiku, kdy 
nemám, nebo že nezahraji přesně všechny noty. Zlomilo se to při jedné mši, kdy se mi hraní 
úplně nedařilo, dokonce jsem začala hrát v místě, kde měl ještě mluvit kněz. Když se tohle 
stalo, většinou mě to rozhodilo tak, že to pak ovlivnilo celou mou hru až do konce mše, ale 
při oné mši vím, že jsem zareagovala tím, že jsem se tomu v duchu zasmála. Od té doby 
jsem se začala dívat na mé účinkování při mši trochu jinýma očima. Pochopila jsem, že při 
mši vůbec nejde o mé hraní, ať už zdařilé nebo méně, a že se nemusím zubynehty snažit. 
Začala jsem se víc soustředit na hudbu samotnou, na to, že můžu mít radost z každé ode-
hrané noty a zazpívaného tónu, a to mi pomohlo překonávat všechny ty drobné nejistoty 
a zároveň to přispělo i ke zlepšení hry samotné.

Občas je těžké při hře vedle not sledovat i text slok a zároveň zpívat. Stává se mi to do-
cela často, že se snažím dopředu si přečíst text písně a rychle se vrátit do místa v notách, 
jenže se nezorientuji úplně přesně, zazmatkařím, zahraju jiné noty a v tu ránu zapomenu 
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i text, který jsem chtěla zpívat. Potom je někdy lepší, když raději nezpívám. V tu chvíli si ani 
neuvědomuji, jak moc rušivé to je. Často mi to ale připomene moje mamka, jako nedávno, 
když se mi něco podobného stalo. Když jsme se po mši sešly doma, zeptala se mě: „Oni ti 
tam dneska ty varhany nějak blbly, viď?“ To jsou okamžiky, kdy si říkám, že jsem měla víc 
trénovat, ale už se tím nijak netrápím.

Kde na varhany hrajete?
V současnosti hraji spíše už jen výjimečně v Bohumilicích, kam čas od času jezdím s ro-

dinou za rodiči. Jsem moc ráda, že i když není žádný varhaník přímo v Bohumilicích, tak 
se tady střídají varhaníci z okolních obcí, a tak se stále ještě při nedělních mších v bohumi-
lickém kostele zpívá za doprovodu varhan. 

Co Vám hra přináší?
Vím, že mnozí z návštěvníků kostela jsou rádi, když při mši slyší varhany a mohou zpí-

vat za jejich doprovodu. Mně dělá radost, že je můžu svou hrou, i když často nedokonalou, 
a zpěvem podpořit a snad i obohatit zážitek ze mše.
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Jaké máte doma zázemí pro varhanictví?
V naší rodině nikdy žádný varhaník nebyl, nicméně k hudbě jsem měla blízko nejen 

díky rodičům, kteří si doma často a rádi pobrukovali nejrůznější melodie, ale hlavně díky 
prarodičům. Moje babička z maminčiny strany zpívala při mších v Šumavských Hošticích, 
což jsem už jako malá vnímala velmi pozitivně. Děda z taťkovy strany byl zase veliký mu-
zikant. Hrál na tahací harmoniku nebo nejrůznější dechové nástroje. V mládí hrál dokonce 
na trumpetu v kapele u cirkusu, a když si později na pile uřízl dva prsty, vyrobil si alespoň 
vozembouch a naučil se hrát na bubny, aby mohl být i nadále s hudbou v kontaktu. 

Jinak jsem ale varhany vnímala už jako hodně malá při návštěvách našeho kostela, kde 
tehdy hrál na varhany pan Jan Staněk z Bohumilic. Moje mamka si vždy přála, aby někdo 
z dětí byl varhaníkem, a protože žádný z mých tří starších bratrů neprojevoval o hudbu vět-
ší zájem (s výjimkou mého prostředního bratra Honzy, který ale u hry nevydržel), byla řada 
na mně. Naštěstí mě nebylo třeba nijak zvlášť přemlouvat, protože jsem k hudbě a hlavně 
ke zpěvu inklinovala už odmalička. Abych to měla k varhanám nejblíže, začala jsem se učit 
hrát na klavír. Dokonce si vzpomínám, že mě přijali do ZUŠ a my jsme teprve pak začali 
shánět klavír, a protože se nám to podařilo až někdy v listopadu, chodila jsem první dva 
měsíce trénovat na varhany do kostela. Klavír jsme nakonec sehnali právě od rodiny pana 
varhaníka Staňka. Hezké na tom bylo, že ten klavír původně vlastnil můj děda, který ho 
dostal za pokrývání střechy, a později ho Staňkům prodal. 

V době, kdy jsem začínala s hraním při mších, bylo velkou výhodou, že jsem mohla tré-
novat na varhanách přímo v kostele, protože se moje mamka stará o květinovou výzdobu 
v kostele a má tedy k dispozici jeden z klíčů od kostela. 

Máte nějaký vzor?
Varhanický vzor žádný nemám, ale myslím si, že vzorem by mi mohl být úplně každý, 

kdo skutečně ovládá hru na varhany. Uvědomuji si, že mám ve hře velké rezervy a rozhod-
ně je na čem pracovat, ale jakékoli zdokonalování se s přibývajícím věkem stává čím dál 
složitější. Ne, že by mě nelákalo ovládat hru na varhany lépe, ale volného času ubývá a mé 
priority jsou v současnosti trochu jiné.

Prozradíte, jaké priority to jsou?
Tou největší je určitě péče o rodinu a hlavně o syna Štěpánka a pak se stále intenzivně 

věnuji klasickému zpěvu, který jsem studovala. Vedle toho už moc volného času nezbývá, 
ale když přece, tak moc ráda pečuji o zahradu, sázím kytky nebo pěstuji zeleninu.

Chcete něčeho dosáhnout?
Nejsem příliš zvyklá uvažovat o životě ve smyslu dosahování vytýčených cílů, ale v rámci 

varhanní hry bych se jednou moc ráda naučila dobře improvizovat. Obdivuji zkušené var-
haníky, kteří bez not sednou k varhanám a dokáží zahrát krásné improvizace. 

A obecně bych chtěla asi dosahovat každodenně šťastného života s harmonickými vzta-
hy a pozorně následovat to, kam mě život směřuje.

Připravila Viktorie Předotová
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Stalo se

Dvanáctá pouť za všechny kněze v diecézi
se letos konala v  sobotu 9. 11. a  dotkla se opět 

i prachatického vikariátu, a to když před závěrečnými 
nešporami na Lomci sloužil odpoledne mši sv. P. Do-
minik Ettler ve Strunkovicích nad Blanicí. Poutníci 
začínali ráno chválami v kostele v Zahájí u Č. Budě-
jovic a postupně přes Nákří, kde se za kněze modlili 
litanie, Bílou Hůrku, Vodňany, Bavorov a Blanici napl-
nili celý den nejen prohlídkami krásných památných 
kostelů, ale hlavně různými modlitbami (přímluvami, 
růžencem apod.) za všechny, kterých se kněžská služ-
ba týká, za různé jejich problémy a těžkosti. P. Domi-
nik za ně vyjádřil velkou vděčnost poutníkům, kteří 

obětovali svůj čas a úsilí na tento důležitý dobrý úmysl. Kéž opravdu všem přinese potřebné 
milosti. MaM

Po roce jsem se zúčastnil opět nádherné poutě za kněze a pochopitelně, že jsem myslel 
i na všechny zasvěcené a i ostatní sloužící našemu Pánu. Určitě modlitbu moc potřebu-
jí. Jen je mi moc líto, že o takovéto prospěšné duchovní akce stojí tak málo věřících. Z celé 
diecéze se nás zúčastnilo jen asi 15.  Ono opravdu je málo se jen v neděli zúčastňovat bo-
hoslužeb. Máme daleko více pomáhat jeden druhému a za bližního se modlit.   

JK

Farní charita vlachovo Březí informuje
Dále pokračuje činnost dětské charitní sku-

pinky, která je financovaná z  Tříkrálové sbírky. 
V opravené faře FCH získala jednu místnost, děti 
ji krásně vyzdobily a  2x měsíčně v  pátek se zde 
scházejí. Již vytvářely narozeninové přáníčka, 
vyráběly mýdla a  v  plánu mají vytváření vánoč-
ních dárků. Skupinka je otevřená i pro další děti, 
pokud rádi tvoříte, přijďte. Více informací na tel. 
724 594 891. 

Díky štědrosti občanů Vlachova Březí a Chlu-
man při Tříkrálové sbírce jsme mohli přispět i na 
obědy několika dětem ze sociálně slabých rodin. 
V jednom případě jsme finančně podpořili aktivity tělesně postiženého dítěte. Velmi děku-
jeme za finanční příspěvky a velké poděkování patří i všem sběračům plastových i pivních 
víček. Sběr trvá i dále. 

Za FCH Vlachovo Březí Jarka Vondrková
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Stojí za přečtení

Gunnar Gunnarsson
advent

„… nesmírný, neposkvrněně bílý sváteční den obklopoval tiché, 
poklidné proužky kouře z rozptýlených nizoučkých usedlostí, které 
takřka mizely pod sněhem, nevýslovné ticho plné nepochopitelných 
příslibů – advent.“ 

Držím v ruce právě dočtenou útlou knížečku od islandského spi-
sovatele Gunnara Gunnarssona (1889 – 1973) a žasnu. Žasnu nad 
tímto prostým příběhem, který je však zároveň velkolepější než mno-
há slavná literární díla. Zdánlivě obyčejný příběh farmáře Benedikta 
Sigurjónssona, který se v každoročním adventním rituálu vydává do hor shánět zatoulané 
ovce na zimu, je ve skutečnosti nádherným vyprávěním o člověku zcela prodchnutém Bo-
žím Duchem, jenž by se měl stát inspirací pro každého z nás. Být pokorný k Bohu a vstřícný 
k lidem a mít odvahu bez zaváhání nasadit svůj život pro jedinou ztracenou ovci stejně jako 
hlavní hrdina. To bych chtěl. Být jako „Bensi z hor“, stát se příběhem o opravdovém přátel-
ství, Boží lásce a smyslu života. A stojí to za přečtení, neboť jde o příběh vpravdě skutečný.

Pavel Beran

navštivte farní knihovnu 
I  když v  současné době slouží knihovna na pra-

chatické faře (Děkanská 31) jako provizorní kaple, 
je možné v ní stále půjčovat i kupovat starší knihy 

i  aktuální vý-
tisky. Momen-
tálně nabízíme 
kromě vánoč-
ních dárkových 
knih hlavně 
tradiční stolní 
kalendáře s ně-
kolika tématy, 
pěknými foto-
grafiemi i  tex-
ty, s  církevním 
i občanským kalendáriem. 

Otvírací dobu kromě časů všednodenních boho-
služeb lze domluvit v pracovní době ve farní kance-
láři, u knihovníka Petra Juhaňáka či u našich kněží.
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Vypravili jsme se

Na jaře letošního roku jsem se vypravila do šumavské vesničky, do míst, odkud pochá-
zela rodina mého manžela. Vesnička patří pod prachatickou farnost. Velice ráda bych vám, 
milí čtenáři, o ní něco povyprávěla. Poznatky jsem nacházela ve staré kronice obecní.

jelemek

Z čeho pochází jméno obce? To nelze přesně s určitostí říci, neboť o tom není nikde 
zmínka.

Mezi lidmi se vyprávěla tato příhoda: V okolí se pohyboval statný jelen, kterého pro-
následoval lovec. Poblíže vesničky jej uštval, dostal zde poslední ránu, naposledy mek. Je 
to žertovné, ale kdo ví. Od tohoto snad název pochází, ovšem s vynecháním písmenka „n“ 
Jelenmek. Mnozí však tento název užívali. Užíván je i v  jiné podobě, například Jelenek 
nebo Jelenice.

Vesnička Jelemek se nachází 720 m.n.m. a je obklopena kolem dokola lesy a pahorky. Je 
vzdálena 5 km od města Prachatice. Z východní strany sousedila s německou vsí Frantoly 
(Franenthal), z jižní strany s německou vsí Šlokem (Böhmischlag), ze strany jihozápadní 
s Leptáčem (Rohn). Dále byla obec ohraničena směrem na sever městskými lesy, zvaný-
mi Jelemecká hora. Kdysi patřila tato hora obci, ale v době bídy prý byl les prodán za tři 
bochníky chleba Prachaticím. Hraničila ještě se sousedními obcemi Zdenice a Nebahovy.

Lidé zde žili na tehdejší dobu v docela dobré shodě s Němci. Ale počítat je mezi své přá-
tele nebylo možné. Němci svojí nadřazeností Čechy neuznávali za rovnocenné lidi.

Podnebí je zde drsné, zima začínala brzo a také dlouho trvala, někdy až do dubna. Před 
první světovou válkou se zde hojně pěstoval len. Tkalo se doma na stavech plátno, které 
se prodávalo na trzích v Prachaticích. Manželova babička měla doma malý tkalcovský stav 
uprostřed velké světnice, na kterém tkala plátno. Takové hrubé, říkalo se mu šercha.

Obytných domů a chalup bylo 33 č. p. Pět jich bylo zbouráno. Před lety byl Jelemek více 
zalidněn. Mnozí mladí lidé odešli do ciziny, do Ameriky hledat štěstí. Stavení byla většinou 
stará, podepsal se na nich zub času. Stáří se nedá odhadnout, přibližně 150 a více let. V roce 
1914 zde žilo 150 obyvatel. Mnoho mužů odešlo do války a již se nevrátilo. Při sčítání lidu 
v roce 1921 bylo zde 146 obyvatel. Spolky tehdy v obci nebyly. Lidé byli velice zbožní. Každý 
večer se scházeli po klekání, hlavně v sobotu na návsi ke společným modlitbám a zpěvu 
zbožných písní. Takto vykonaná pobožnost dodávala lidem jakousi sílu, pohodu a klid.

Pak, jak už tomu někdy bývá, vyskytl se ve vsi sousedský spor o cestu na bývalém Šan-
derů klíně (Říhů). Zasel se nesvár do celé obce a tím skončily i pobožnosti na návsi. Soudy 
trvaly 5 let v roce 1900 za starosty Vojtěcha Grametbauera. Ke společným modlitbám již 
nikdy nedošlo.

V  roce 1901 za působení nebahovského řídícího učitele pana Kříže bylo usneseno 
a schváleno zakoupení hasičské stříkačky. Ne u všech obyvatel bylo zakoupení přijato. Stří-
kačka stála 600 K r.m. Jedenáctý den po zakoupení stříkačky vypukl z neznámých důvodů 
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požár v horní části vesnice. Díky této stříkačce a sboru dobrovolných hasičů z Nebahov tak 
nedošlo k požáru ostatních stavení. Až poté lidé pochopili, jak je nutná stříkačka, která tak 
poprvé dostala křest ohněm.

K obci Jelemek příslušely ještě vesnice Lažistka a Královice. 
Po požáru v r. 1921 byl podán návrh na výstavbu skladiště na stříkačku. Zjara se začalo 

stavět. Stavbu řídil zednický mistr pan Mráz z Vosek. Práce dělnické prováděli starousedlíci. 
Většina prací byla prováděna zdarma, ale přesto náklady na stavbu činily 240 K r.m. 

Druhou stavbou byla kovárna. Stará byla zchátralá a svému účelu nesloužila. V ní bydlel 
velmi starý kovář, válečník, který prožil 18 let na vojně, prodělal mnohá válečná tažení 
v Itálii, Maďarsku. Byl dobrým vypravěčem, dokázal na chalupě u Sedláků své zážitky vy-
právět. Nová budova měla být jednoduchá, jednopatrová. Sloužit měla opět jako kovárna 
a chudobinec. Plán vyhotovil prachatický stavitel Mosser.

Plánům lidé ale nerozuměli, a tak stavěli po svém. Stalo se tak, že sklepení na brambory 
bylo klenuté a oni zapomněli na otvor pro dveře, a tak se bouralo a stavělo znovu. Zedník 
byl v té době nejchytřejším člověkem.

Další zvláštností obce byla dřevěná zvonice se starým zvonem s letopočtem 1791. Kdo 
zvon obci věnoval, není známo. Zřejmě na něj občané našetřili. Na dolejší straně návsi 
stával velký kamenný kříž s monogramem M.T. Prý je to monogram Marie Toncarové s le-
topočtem 1860. Původně u  něj stály 2 vrby. Ty pak pan Vojtěch Jakš (bývalý vojenský 
vysloužilec) pokácel a vysadil lípy. V létě působily stínem před sluncem a staly se tak pa-
mátné. Děti si tam hrály, jejich otcové usedali pod lípy a hovořili o svých starostech nebo 
radostech. Lípy krásně kvetly a voněly, byly pastvou včeliček. Květ se sušil a pak z něj ženy 
vařily léčivý čaj.

Druhý kříž s kapličkou byl na horní části návsi u Bolechů č.p. 8. V tomto stavení prožíval 
své dětství i mládí můj manžel. Kříž stojí dodnes. Ten nechali postavit manželé Antonín 
a Kateřina Krejčí (Lísků). I zde se konaly večerní májové modlitby a litanie. Před pobožností 
se rozezněl zvon, který vyzýval k pobožnosti. Podle náboženského vyznání byli lidé katolíci 
a přináleželi k farnímu úřadu do Prachatic a biskupstvím patřili do Českých Budějovic.

Starostové a radní od roku 1900 
Obec Jelemek měla také své starosty. Prvním byl Vojtěch Grametbauer z č.p. 10, rolník. 

Pro nemoc byl vystřídán Janem Koutným, rolníkem z č.p. 11. Po dalších obecních volbách 
v  roce 1908 byl zvolen 
Josef Hojdekr z  č.p. 8 až 
do roku 1911. Byl to pra-
děda mého manžela. Za 
působení starosty Jana 
Nachlingera byly na návsi 
vysázeny ovocné stromy. 
Obecní volby se již po 
dobu války nekonaly, až 
v roce 1919. Starostou po 
válce byl zvolen Tomáš 
Jakš.
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Poměry za války
Po přečtení mobilizační vyhlášky 

lidé posmutněli. V  poklidné vísce na-
stal zmatek, byl slyšet pláč žen, naříká-
ní a lomení rukou. Velmi bolestné bylo 
loučení s povolanými vojáky z pracha-
tického nádraží. Nastaly tak zlé časy. 
V každém obydlí chyběla mužská ruka. 
Bylo přede žněmi. Na polích pracovali 
starci, ženy i děti. Úroda byla hojná, ale 
radost z ní lidé ani neměli. Na podzim 
byly další odvody. Následovala krutá 
zima. Domů přicházeli ranění, bez ru-
kou, nohou. Do Prachatic lidé z okolních 
vesniček nosili, co doma měli, mléko, 
chléb, máslo, vejce, sýr. Dobře se však 
měl z těchto darů jen personál. Ranění 
strádali. A tak lidé přestali dávat.

Na chléb se vydělávalo těžkou dřinou 
a ještě se muselo odvádět státu. Vláda 
vynalezla chlebenky, cukřenky, máslen-
ky a jiné. Vesničky nedostávaly nic, ne-
boť vše měly ze svých zdrojů. Docházelo 
ke krádežím dobytka, ovcí, zdrhovaly se 

klasy, kradly se brambory, řepa a zelí. Hlad byl největším nepřítelem. Tak se stávalo, že lidé 
měli skrýše a v nich ukryté jídlo před  
C. a K. četnictvem a jejich špicly.

Lidé přestávali jeden druhému dů-
věřovat. Všichni se moc těšili, až toto 
utrpení skončí. S jásotem každý z malé 
vesničky Jelemek přivítal konec války. 
Byl to krásný pocit u srdce, toužebným 
dnem se stal 28. říjen roku 1918, den 
samostatnosti státu a vznik Českoslo-
venska.

Vesnička Jelemek nezanikla. V ně-
kterých chalupách, dnes opravených, 
žijí ještě potomci těch, na které jsem 
zavzpomínala. Je zde i opravená kap-
lička s  letopočtem 1934, v  ní se na 
Cyrila a  Metoděje koná mše svatá již 
řadu let.

Milli Hojdekrová
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