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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
MOZAIKA lásky
Jiní promluvili a mne oslovili:
„Mluvíš-li, co chceš, uslyšíš, co nechceš.“
++++++++++
Dobro nedělá mnoho křiku
a křik neudělá mnoho dobrého.
++++++++++
Láska je mocná, ale v každé moci není láska.
++++++++++
V životě vykoná mnoho neklidná povaha,
protože život i umění je stálé hledání.
++++++++++
Kdo chce druhé utěšovat, musí je milovat.
++++++++++
Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

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: Vimperská madona, foto Jan Tláskal.
E-mail: casopisjp@seznam.cz. Sponzorská podpora Ludmila Dolejšová, Husinec.
Registrace: MKČR E 16235; ISSN 1801-4380
© Římskokatolická farnost Prachatice, Děkanská 31, 383 01 Prachatice
2 http://casopis.farnostprachatice.cz

Obsah
N

Obsah
Z liturgického kalendáře

4

Slovo vikáře

6

Svátost smíření

8

Svědectví radosti

10

Boží milosrdenctví

12

Charita

14

Life update

16

Vývarná díla v kostelích

17

Stalo se

20

Duchovní obnova

23

Za sv. Jakubem

24

Jubilejní rok

26

Na návštěvě u

28

Stalo se

31

Varhaníci

32

Netolicko
na přelomu století

35

Malý slovníčel

36

Stojí za přečtení

37

Vypravili jsme se

38

ejsem slavící typ. Svátky, ať
rodinné tak státní či církevní, prožívám umírněně a většinou jsem
rád, že už to mám za sebou. I na
Silvestra jsem buď v práci, nebo
mě půlnoc zastihne v posteli. Ani rituály moc nemusím. Ale s Novým rokem je to jiné. Dlouho před
ním se nemohu dočkat, až naskočí datum s novým
letopočtem. Ráno vstanu prost všech starostí, zátěží
a nepříjemností předchozího roku. Všechny jsem si je
totiž den před tím vypsal na kartičky, a tak alespoň
na chvíli od sebe odpoutal. Uvařím si kávu, zapálím
dýmku a jeden po druhém je probírám a rozhoduji
se, co propustím dál. U něčeho zjistím, že vlastně
o žádný problém nejde, nebo lze lehce přetavit do
pozitivní podoby. Stejně jako věty „promiň, že Tě
otravuji“ a „díky, že mi pomáháš“ reagují na jednu
a tutéž situaci.
Velká část starostí je pro život bytostně důležitých. To, že musím brzy ráno vstát a jít do práce, znamená, že jsem zdravý a mám nějakou práci. A když
musím chtíc nechtít požádat někoho o pomoc, je to
proto, že někdo takový existuje. Odkládám kartičku
za kartičkou a starostí rychle ubývá. Přesto jich několik zůstane. Možná docela dost velká kopice, aby to
jednoho otrávilo. Ale stačí si tu nepříjemnou hromádku rozebrat a brát hezky lísteček po lístečku. A znovu
se sám sebe optat, zda je ten problém vlastně problémem, a když ano, jaké jsou možnosti jeho řešení.
Nenechat je na sebe spadnout všechny najednou tak,
jak se nakupily, ale přemoci je jeden po druhém. Však
o tom hovořil kníže Svatopluk, jen to s těmi pruty
myslel zcela obráceně. A opravdu zjistíte, že když je
odrhnete jeden od druhého, ztratí na síle.
No a nakonec mi tam zbyde jen několik málo těžkostí, oproti té hrůze na počátku, a docela se těším,
až je jeden po druhém přemůžu. Už to není boj o život, ale přátelské hašteření se životem. Tak krásný
a úspěšný Nový rok.
Jaroslav Pulkrábek
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Z liturgického kalendáře
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, preface o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní V tomto společenství. L. b.: bílá,
je možno žehnat vodu, kadidlo a křídu
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně nepřekládá na neděli:
Po
6. 1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek. Mše: Gloria, Krédo, preface o Zjevení Páně, v římském kánonu vlastní V tomto společenství. L. b.: bílá,
je možno žehnat vodu, kadidlo a křídu
V ostatních kostelích:		
		 Pondělí po Zjevení Páně. L. b.: bílá. Žaltář 2. týdne
Út
7. 1. Úterý po Zjevení Páně. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Rajmunda
z Peňafortu, kněze. L. b.: bílá
Ne 12. 1.	Svátek Křtu Páně. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá. Končí doba
vánoční
Po 13. 1. Pondělí 1. týdne v mezidobí. L. b.: zelená. Třetí díl breviáře, žaltář 1. týdne,
nebo Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
Pá 17. 1. Památka sv. Antonína, opata. L. b.: bílá
So 18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. L. b.: bílá. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
Ne 19. 1. 2. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 2. týdne, nebo Votivní mše Za jednotu křesťanů: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: zelená, nebo bílá
Po 20. 1. Pondělí 2. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka. L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka. L. b.: červená
Út 21. 1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. L, b.: červená
St 22. 1. Středa 2. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka. L. b.: červená
Pá 24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
So 25. 1. Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.:
bílá. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů
Ne 26. 1. 3. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne
Po 27. 1. Pondělí 3. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Anděly
Mericiové, panny. L. b.: bílá
Út 28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
Pá 31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze. L. b.: bílá
So
1. 2. Sobota 3. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo nezávazná sobotní památka
Panny Marie. L. b.: bílá
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Ne

2. 2.	Svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše: Žehnání svící a průvod, Gloria,
Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá. Žaltář 4. týdne

Sv. Antonín
Narodil se v polovině 3. století v místě dnešního Keman u Herakleje. Byl vychován v křesťanském duchu a v mládí
pracoval na poli svých rodičů. Ti mu
ve 20 letech zemřeli a on zdědil větší
majetek i starost o mladší sestru. V té
době se jeho srdce dotkla výzva z evangelia: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej,
co máš, dej to chudým, a budeš mít poklad
v nebi; pak pojď a následuj mě!“ (viz Mt
19,21) Evangelní rady se chopil doslova. Jen co zabezpečil výchovu své sestry a její výživu, rozdal svůj majetek
a začal žít asketickým životem v jeskyni
na okraji pouště. Duchovním rádcem si
zvolil jiného staršího asketu a navštěvoval zprvu i jiné poustevníky, aby u nich
poznal, čím by se mohl zdokonalovat
v započaté životní cestě. Svůj duchovní
život propojoval s prací – pletením rohožek. Hodně se postil a spával na holé zemi. Prožíval doby velkých pokušení, proti kterým
bojoval tuhou kázní. Proti různým ďábelským útokům a mámením mu nepomohlo ani
ubytování ve staré pohanské hrobce. Tato pokušení se později stala i motivem různých
fantastických vyobrazení. Nebylo by správné vidět za nimi halucinace z hladu.
Antonín si po nějaké době vyhledal další skrýš, v níž strávil asi 20 let v samotě. Věděl
o něm pouze jeden poustevník, který mu donášel chléb. Později se Antonín začal setkávat
s prosebníky o duchovní rady a pomoc. Přiblížil se k nim i přestěhováním do roviny Thébské pouště, která se začala zalidňovat zájemci o poustevnický život. Ze svých učedníků
vytvořil několik družin, které navštěvoval a vedl. Napsal pro ně rady a pravidla prvního
mnišského života.
Za Maximinova pronásledování opustil poušť, aby povzbudil utiskované křesťany v Alexandrii a pomáhal jim. Po smrti Maximina se vrátil. Ve stáří ještě jednou opustil poušť a šel
do Alexandrie kázat proti ariánskému učení.
Antonínův hrob byl do r. 561 neznámý, neboť ti, kdo jej pohřbili, splnili Antonínovo
přání a neprozradili místo, kam jej uložili. Když byl za císaře Justiniána I. objeven, byly
Antonínovy ostatky přeneseny do Alexandrie. Po dobytí Egypta mohamedány byly převezeny do Cařihradu r. 635, odkud se jich velká část dostala kolem r. 1000 do Francie a od
r. 1491 jsou uloženy v kostele St. Julien v Arles.
Podle webu catholica P. Karel Falář, Volary
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Slovo vikáře
Statistika věda je…
V minulém čísle našeho časopisu jsme se kromě mnoha zajímavých článků mohli seznámit s výsledky sčítání účastníků bohoslužeb v našem prachatickém vikariátu. Sčítání se uskutečnilo 6. října 2019 v celé naší vlasti a opakuje se pravidelně každých pět let.
Při vědomí toho, že každá statistika a sčítání je „přesným
zpracováním nepřesných údajů“, můžeme z jejích závěrů přeci
jen poznat určité tendence. To platí zvláště pro větší farnosti.
U těch menších farností je to tak, že stačí, aby jedna početnější
rodina byla na výletě nebo na návštěvě u babičky, a hned se statistické údaje výrazně změní.
Pokud v některé farnosti jde o setrvalý výrazný pokles účastníků
bohoslužeb, je jasné, že farnost ztrácí svoji životaschopnost a pomalu směřuje ke svému
zániku.
Protože jsem za více než dvacet let svého kněžského působení byl už ve vícero farnostech v různých vikariátech naší diecéze, myslím, že mám poměrně slušnou srovnávací
možnost životaschopnosti našich farností. Dovoluji si říci, že existují určité zákonitosti,
které určují, zda má některá z farností před sebou nadějnou budoucnost, nebo směřuje
k postupnému vymření.
Je poměrně zajímavé, že, alespoň podle mých zkušeností, nezáleží tolik na velikosti
farnosti, ale spíše na atmosféře, která zde panuje. Tuto atmosféru může do určité míry
ovlivnit kněz, který ve farnosti působí, mnohem více však záleží na farnících a především
na rodinách, které zde žijí a chodí zde do kostela. Setkal jsem se během svého působení
s malými, ale velmi živými společenstvími ve vesnických farnostech, a naopak se skomírajícími farnostmi ve městech, kde by to nikdo nečekal. Musím zde přeci jen konkrétně
jmenovat krásnou farnost Choustník ze svého působení v Táboře a farnost Hlavatce z doby,
kdy jsem působil v Bechyni.
Někde atmosféru v kostele a ve farnosti hodně ovlivňují chalupáři a rekreanti (v Bechyni
třeba také lázeňští hosté), což je v některých farnostech naší diecéze a vikariátu fenomén,
s nímž se v jiných diecézích tolik nesetkávají. V Praze například existuje pravidlo, že od
května do října nemá cenu ve farnostech rozvíjet jakoukoli systematickou pastoraci, protože všichni farníci jsou přeci na dovolené a na víkendech, a to především v jižních Čechách.
A nyní zpátky k číslům, která nám poskytuje tabulka v prosincovém JP na str. 30.
Celkově to působí dost tristně. Od roku 2004 počet návštěvníků bohoslužeb v našem
vikariátu poklesl o více než 600, tedy o více než 30 %. Přesto můžeme vnímat i některé
pozitivní tendence. Jednou z jich je setrvalý počet návštěvníků kostela v Prachaticích, který
se v poslední době dokonce zvýšil. Číslo posledního sčítání je jistě ovlivněno tím, že první
říjnovou neděli jsme měli dětskou mši svatou, které se vždy účastní o něco více věřících
než v jiné neděle. „Dětská“ zde však byla nejspíš i při předcházejícím sčítání, protože to
se koná vždy první neděli v říjnu. Musím zde vyjádřit poděkování rodičům z naší farnosti
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i dalších farností našeho vikariátu, že přivádějí své děti, abychom zde společně prožili krásné a radostné chvíle společné bohoslužby, k čemuž velkou měrou přispívají mladí hudebníci
nejen z prachatické farnosti. Osobně musím říci, že „prachatická dětská“ patří mezi moje
nejradostnější chvíle působení v této farnosti.
Můžeme však pozorovat i další pozitivní tendence. Jak hezky se dívá na vzrůstající
statistiku ve farnosti Zdíkovec. Také farnost Lažiště je tou, kde počet věřících neklesá, ale
udržuje si dlouhodobě svou stabilitu. Rovněž ve farnosti Husinec počet věřících neklesá.
Jako velmi zajímavý fenomén bych uvedl farnost Ktiš. Tato pohraniční farnost s mnohými sociálními problémy vykazovala v letech 2004 a 2008 jednocifernou účast na bohoslužbách. 6. října letošního roku jsme napočítali 38 věřících s tím, že většina účastníků bohoslužby byly děti. A to v centru pro mládež nebyla žádná akce. Pro mě osobně je to ukázka
toho, že i v místě, které by člověk snadno považoval za odepsané, může dojít k nečekanému
oživení, které se může projevit nejen nárůstem počtu věřících v kostele, ale také jejich aktivitou. Ve zmíněné Ktiši již plánují některé aktivity, např. společný oběd jednou za měsíc.
Společně s klasikem je možné prohlásit, že situace je sice vážná, nikoli však zoufalá. Náš
Pán vládne dějinami a my jsme jejich součástí.
P. Petr

Zádušní mše svatá za Josefa Hasila
V sobotu 7. prosince byla v Lažištích sloužena vzpomínková zádušní mše svatá za pana
Josefa Hasila řečeného Král Šumavy. Mši svatou celebroval P. Šimon Stančík a sjelo se na ni
mnoho příbuzných, přátel a známých pana Hasila. Josef Hasil zemřel v pátek 15. listopadu
2019 v Chicagu, kde žil od roku 1954. „Pepík ze Zábrdí“ říkával, že mu v jeho dobrodružném
životě pomáhaly čtyři věci: modlitba k Panně Marii před každým přechodem hranic, jeho
instinkt, výborný sluch a dalekohled. 
SV
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Svátost smíření
Miluj a dělej, co chceš
Téměř dva roky jsme spolu probírali přikázání Desatera. O každém jsme se snažili uvažovat v co nejširším rámci: Jaký byl jeho původní smysl? Co všechno do něj bylo zahrnuto
v průběhu dějin – v důsledku toho, jak se měnily společenské struktury a vztahy, způsob
života, technická vyspělost, vědecký pokrok? A k jakému způsobu jednání vede dnes nás?
K čemu pozitivnímu nás vybízí?
Snad to bylo užitečné a aspoň pro někoho přínosné. Přesto se dnes ohlížím zpět s určitými rozpaky. Něco podstatného tomu chybí. Zachovávat přikázání je dobré, ale není to
všechno. Hrozí při tom skryté nebezpečí, že člověk upadne do stejného způsobu myšlení
a jednání, jaké Ježíš vytýkal znalcům zákona a farizeům. Žádné přikázání není samospasitelné. I kdybych zachovával všechna do puntíku, nemohu se sám spasit. Spása je Boží
dar, dostávám ho nezaslouženě, z lásky. Mohu ho jen pokorně přijmout. Není odměnou
za moji snahu.
Evangelisté zmiňují Ježíšovo vyčištění chrámu. Někteří jen mimochodem, ale Jan ho
klade na začátek Ježíšovy veřejné činnosti a věnuje mu velkou pozornost. Je to jedno z klíčových míst čtvrtého evangelia: „Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do
Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si
udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel
peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: ,Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu
mého Otce tržnici!‘ … Židé mu však namítli: ,Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?‘
Ježíš jim odpověděl: ,Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!‘ … řekl to o chrámu
svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci … “
(srov. Jan 2,13-22). Těžko můžeme předpokládat, že Ježíše popadl vztek – a už vůbec ne
kvůli troše špíny, trusu, apod. Jeruzalémský chrám nebyl jen posvátným prostorem – bylo
to multifunkční zařízení. Prodej obětních zvířat tam byl nutný. Nebylo myslitelné, aby si
někdo zvíře k oběti přiváděl z domova – zvlášť
když putoval z velké dálky. Hrozilo nebezpečí, že
se mu zraní nebo bude napadeno dravou zvěří,
a tím se stane pro oběť nezpůsobilým. Muselo se
koupit až na místě a být zkontrolováno kněžími. Stejně tak posvátná měna, kterou se platila
chrámová daň, nebyla k dispozici nikde jinde,
než tam. Proto směnárníci. Bez těchto služeb
nemohl chrám fungovat a plnit své poslání. Jistě: někdo z prodejců toho mohl zneužít a „namastit si kapsu“. Nepoctivci se najdou všude.
Ale ani to nebylo hlavním motivem Ježíšova
zákroku. Pravý smysl hledejme jinde, mnohem
hlouběji: jde o symbol. Jeruzalémský chrám byl
po celá staletí místem, kde Hospodin přebýval
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uprostřed svého lidu; tam k němu mohli přicházet a setkávat se s ním. Ježíšovým příchodem jeho role skončila. Už nebyl třeba. (Však také byl brzy poté zničen a už nikdy nebyl
obnoven.) Novým chrámem – místem setkání člověka s Bohem – je sám Ježíš, jeho osoba,
a následně jeho tajemné tělo – církev. A on říká: „Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“
V tržnici se nabízí zboží; kdo má zájem, zaplatí a odnese si ho. O prodavače přitom
vůbec nejde, nemáme k němu žádný osobní vztah. Jednáme s ním jako se sobě rovným
nebo dokonce jako s podřízeným (v duchu hesla „Kdo platí, ten poroučí“ – nebo – z druhé
strany – „Náš zákazník, náš pán“).
Neděláme to tak ale i s Pánem Bohem? Žádáme od něj ochranu, pomoc, požehnání pro
naše záměry, věčnou spásu, a platíme mu zachováváním jeho přikázání. O něj samého
nám ani tolik nejde. Takoví byli farizeové: vzorně zachovávali předpisy Mojžíšova zákona
a byli na to hrdí, chlubili se svou spravedlností, ale osobní vztah k Bohu jim často scházel.
Svatý Pavel vášnivě hájil primát Kristovy lásky, primát milosti, která je zdrojem ospravedlnění, povzbuzoval k víře a varoval před spoléháním na skutky Zákona. Kdyby ke spáse
stačilo zachovávat skutky Zákona, byla by Kristova oběť zbytečná. „V nynější době se stalo
zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Je to ospravedlnění, které Bůh dává na
základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Z jeho milosti všichni docházejí
ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš.“ (srov. Řím 3,21-28).
Co je důležité, je víra spojená s láskou. Naše úsilí o zachovávání přikázání musí být
projevem lásky. „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící
kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno,
co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem
nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to
neprospěje.“ (1Kor 13,1-3). Myslí se samozřejmě na prvním místě láska k Bohu.
Když se Ježíše jednou ptali, které přikázání je největší, shrnul je všechna do jedné věty:
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí – to je největší
a první přikázání.“ (srov. Mt 22,34-40).
Ideálem je, aby přikázání přestala být přikázáními. Aby mi je nikdo nemusel ukládat
zvenčí, ale aby vyrůstala z mých vlastních vnitřních postojů a tužeb. Cestou k tomu je vytrvalé hledání Boží vůle a svobodné ztotožňování se s ní. Přijímání Božích „úhlů pohledu“,
plánů, přání a tužeb za své. Abych jednal tak, jak se Bohu líbí, proto, že i mně se to líbí.
Příklad nám dává sám Ježíš, Bůh a člověk v jedné osobě. III. cařihradský koncil (680681) učí, že existuje vlastní vůle člověka Ježíše, která Boží vůlí není absorbována. Avšak
tato lidská vůle se řídí vůlí Boží a stává se tak s ní – ne přirozeným způsobem, nýbrž cestou
svobody – jedinou vůlí: metafyzická dualita lidské a Boží vůle není zrušena, avšak v rovině
personální, v rovině svobody, se uskutečňuje jejich splynutí. Tato svobodně vzniklá jednota – druh jednoty, jenž byl stvořen láskou – je vyšší a niternější než jednota pouze fyzická.
Odpovídá té nejvyšší jednotě, jež vůbec existuje, jednotě trojiční. Koncil tuto jednotu objasňuje slovem Páně předávaným Janovým evangeliem (Jan 6,38): „Sestoupil jsem z nebe, ne
abych činil vůli svou, ale vůli Otce, který mě poslal.“ (srov. Ratzinger: Hledět na probodeného.
CDK Brno 1996, str. 27-28).
V tomto smyslu (a ne v jiném – na Googlu jich na vás vyskočí stovky!) také platí výrok
sv. Augustina: „Dilige et quod vis fac. – Miluj a dělej, co chceš.“
P. Pavel Liška
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Svědectví radosti
Přítelem člověka je radost
Někteří lidé nevědí, nebo ani netuší, že velká bolest se dá léčit láskou a radostí. Láskou
člověka k člověku či láskou k Pánu Bohu. V každodenním shonu za čímkoliv lidé nedokáží
rozeznat, co jim přináší skutečnou radost, pohodu a štěstí. Málokdo, hlavně staří lidé, si již
možná nedovedou představit sami sebe, když byli ještě zdrávi, plni síly, energie, patřil jim
svět. Zůstaly však vzpomínky, které se vrací, vyvolávají na tváři milý úsměv. Starý člověk,
na jehož obličeji bývá spousta vrásek, jako by je malíř namaloval, se cítí být sám, myslí si,
že nemá důvod, proč se radovat. Vždyť už má život za sebou, velice těžko kouzlí úsměv a do
očí vhání jiskřičku radosti.
Všichni dobře známe docela jednoduchý, blízký obraz krásné radosti, zářícího mladého
páru, který je obklopen svými ratolestmi, které se dokáží smát od srdce, radovat se z maličkosti, hračky nebo živého zvířátka. Dětská radost nezná mezí. Často nás vtáhnou do
své hry a my se dokážeme radovat s nimi. To je to krásné, pohádkové. Každý z nás usiluje
o krásný svět, svět dle představ. Ovšem jen málokomu se to podaří. Když má jedno, chybí
zas to druhé.
Jak žít, abychom byli obklopeni pocitem radosti? Snad ani žádný návod neexistuje.
Vždyť každý jsme strůjcem svého štěstí a vyvolání pocitu radosti. Myslím si, že k radosti
patří hlavně zdraví. Nemoc nevyvolá v žádném z nás radost. V obličeji máme úsměv, ale
nemoc tíží. V mysli člověka je možná návod, jak žít, být užitečný druhým. Věci, které máme
kolem sebe, a také i lidé mají určitě vliv na to, jak žijeme, jak se dokážeme radovat.
Četla jsem, že prý pomáhá zbavit se všeho, co nám překáží. S prázdnýma rukama se lépe
umírá. Nevím, ale možná kousek pravdy na tom bude. Nepotřebná věc se snadno odloží.
Nejhorší však je, když se jako nepotřebný odloží starý, nemocný člověk. I ten byl také kdysi
mlád, plný života, rozdával lásku svým dětem, později vnoučatům. Nedělal rozdílu, všechny
měl moc rád. Přišlo však stáří, nemohoucnost. Na takového člověka nemá nikdo čas, ani
se mu nemá zájem věnovat. Kam s ním? Dříve lidé odešli na výměnek a ten, kdo převzal
hospodářství, se o rodiče staral. Byly smlouvy, ve kterých byly sepsány podmínky, jak s nimi
zacházet, dávat jim stravu, zajistit jim střechu nad hlavou až do jejich smrti. Dnes je to jiné.
Všichni přece toužíme v hloubi své duše prožívat radost, mít úsměv na tváři, který zdobí,
a ne oči uplakané. Povím Vám krátký příběh o radosti i smutku, který k životu patří.
Před nějakým časem, kdy ještě má teta byla v domově seniorů, jsem ji navštívila. Ohlásila jsem se a teta již nemohla dospat, jak se na moji návštěvu těšila. Ne jenom na mě, ale na
každého, kdo ji přišel navštívit. Když jsem vešla do útulného pokojíčku a ona mě uviděla,
rozzářila se radostí. Usedla jsem na židli k ní, vzala jsem její ruce do svých a chviličku jsme
mlčely. Začala plakat, nevím, zřejmě radostí, nebo steskem. I já jsem měla slzy na krajíčku.
Ovládla jsem se, věděla jsem, že tím bych ji z jejího údělu nepomohla. Zeptala jsem se jí,
proč pláče, a ona mi řekla: „Nic mi tu nechybí, mám vše, jen domov mi chybí, jsem jak ptáček uzavřený v kleci.“ V duchu jsem jí dávala za pravdu. Pak jsem jí začala vyprávět o všem
možném, co se doma i ve vsi děje. Poslouchala tak na půl ucha. Byla smutná. Jak jí pomoci,
aby se zase smála, jsem nevěděla. Trochu jsem se bála, až budu odcházet, jaké bude loučení.
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Neobešlo se bez slz. Tišila jsem ji, hladila po ustarané tváři. „Zase přijdu a povím ti, co je
nového.“ Tiše odpověděla: „Tak přijď, budu se moc těšit.“ Teta nebyla sama, opuštěná, má
svoji rodinu, dcery, které ji podle svých možností navštěvovaly. Jí však do hlavy vstoupila
myšlenka, že odejde. Touha po domově byla silná. Rozhodla se, že odejde a již se tam nevrátí. Jak řekla, tak učinila. Nastal den a ona se šťastná vrátila do svého bytu, ve kterém dlouhá
léta žila. Byla doma, volná. Vrátil se jí úsměv do tváře, zavládl pocit radosti a štěstí. Je ve
svém pokročilém věku 92 let ještě hodně samostatná. Prožívá vlastně krásné období stáří,
kdy ještě dost může, ale málo musí. Někdy, když nemůže spát, si vzpomene na písničky svého mládí, ulehne a tiše si prozpěvuje. Na stáří je právě nejkrásnější svoboda a vzpomínky.
Radost je přirozený stav života, je základní vlastností Božího světa. Je krásné udělat
někomu radost, společně ji sdílet. 
Milli Hojdekrová

Mikuláš ve Volarech
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Boží milosrdenství
Cyklus biblických zamyšlení na základě duchovních cvičení u Kongregace sester Matky Božího
milosrdenství v Praze a dle otce Anthonyho de SAJI – 5. část

Důvěra – otevření se člověka
působení Božího milosrdenství
Když uvažujeme o tom, jak se zjevila milosrdná Boží láska ve stvořitelském
díle, v působení Boží prozřetelnosti, když vidíme plnost milosrdenství v Kristově
ukřižování a zmrtvýchvstání, nedivíme se, že Pán Bůh touží po naší důvěře, po
důvěryplném životním postoji. Proto není divu, že také sestře Faustyně (apoštolce Božího milosrdenství) předal a skrze ni nás zavázal k tomuto postoji, vyjádřenému slovy: Ježíši, důvěřuji ti. Totéž hlásal po celé své veřejné působení. Např.
ochrnutému řekl: Důvěřuj synu! Odpouštějí se ti hříchy (Mt 9,2) apod.
Postoj důvěry lze srovnat, ztotožnit s velkou vírou. Podívejme se nyní na příklady
velké víry u sv. Matouše. Je zajímavé, že hrdinové s velkou vírou jsou pohané. Prvním
z nich je setník, který prosí Ježíše o uzdravení svého sluhy (Mt 8,5-13). Setník velel oddílu
čítajícímu sto lidí. Říká: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí (Mt 8,6). Já přijdu
a uzdravím ho, říká Kristus (Mt 8,7). Tu nás zarazí setníkova jemnost: Pane, nejsem hoden…
Zřejmě věděl, že kdyby měl Žid přestoupit pohanský práh, dělal by to nerad, protože by se
rituálně znečistil, a proto se chtěl k Ježíšovi zachovat šetrně: Pane, nemusíš se znečišťovat
jenom proto, že vstoupíš do mého pohanského domu. Ty to můžeš udělat na dálku: Řekni
jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Tato slova jsou tak krásná a jemná, že je církev
převzala a opakujeme je před svatým přijímání. I Ježíše tato slova dojala: Když to Ježíš
slyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli
nenalezl u nikoho.“ (Mt 8,10), ani důvěru, jistotu a vyznání, že já, Kristus, mohu všechno
a toužím po lidském dobru. Právě toto je ona praktická důvěra setníkova.
Druhá událost vypravuje o kananejské ženě. Lze říci, že si Ježíš vyzkoušel její víru jako
u Abraháma (Mt 15,21-28). Kananejská žena volala: „Smiluj se nade mnou Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Syn Davidův znamená Mesiáš.
Za tímto oslovením stála její víra. Podstatné je, že v něho uvěřila a vsadila všechno na tuto
poslední kartu. Ježíš mlčí. Zavládlo mlčení. Samozřejmě, hned si pospíšíme říci, že to byla
zkouška, a budeme mít pravdu. Bůh se uzavřel a mlčí – to je těžká zkouška. Bože proč mlčíš?
Pán Ježíš uvádí tuto ženu do krajiny mlčení – a to je plodná krajina, kde se dá říci:
Tady je život s Bohem. V Bohu je veliké mlčení. Ano, mlčení hovoří mocněji než řeč.
Všimněme si, že lidé, kteří se znají nebo se mají rádi, si říkají velmi málo. Mluví
spolu, ale nemusí mluvit, protože se pronikají celou svou bytostí, svým duchem,
a proto si rozumějí. To je neskutečný dar – máme-li kolem sebe takové lidi.
A Ježíš řekl ženě: Jsem povolán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského, tedy – ne k tobě.
Kristus ji jakoby zapuzuje. Je to samozřejmě zdání, avšak vidí to všichni a ona to tak pociťuje. Víme, jak bolí diskriminace, když nás někdo vynechá. Někdy se projeví docela obyčejně:
někoho pochválí, poděkují mu, a o mně se ani nezmíní, a přitom já jsem si s tím dal tolik
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práce. To zabolí. Přesto však Kristus kananejské ženě udělal tuto
bolest a díky ní ji uvedl dál do Božího světa. Chtěl jí říci: Povznes se
nad lidské zákony, ohledy a kalkulace. Kristus Pán tě diskriminuje,
ale to je něco, co teď sice bolí, přinese však velikou radost. Tato
zkouška ženu nutí postoupit výše ve víře právě díky tomu, že snese
svou bolest. Dále Pán říká: Nesluší se vzít chléb dětem a hodit je psům,
tedy diskriminaci ještě zesílil. Slovo „pes“ nám nepřipadá tak ostré, jako tomu bylo v Ježíšových dobách. Pohané věděli, že když Žid
chtěl vylít svou nenávist nebo pohrdání na pohana, říkal „pes“. Psi
byli potulní, oškliví, kdo by se o ně staral tak jako dnes. Židé jimi
pohrdali o to více, že některé kananejské národy je uctívaly jako
bohy – klaněly se modlám v podobě psů. Ale u ženy obdivujeme
velkou námahu, trpělivost a vytrvalost, vynaložené na to,
aby člověk v sobě dosáhl a měl praktickou víru – postoj důvěry.
Kristus prožívá utrpení kananejské ženy sobě vlastním způsobem. Snad můžeme říci,
že Kristovo srdce se asi chvěje: Jenom abys, ženo, vydržela a nezapochybovala. Když konečně uslyšel slova: Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů,
Ježíšovi se ulevilo. Poznal, že cizinka přijala srovnání se psem a nenechala se odradit. Měl
radost, že byla uvedena do vztahu s Bohem, do jeho přítomnosti. Narodilo se Boží dítě,
kananejská matka a její dcera – narodily se pro víru. Tak úžasně spolupracovala s Božím
darem a projevila takovou důvěru, že ji Kristus dojat ujišťoval: Ženo, tvá víra je veliká, staň
se ti tak, jak chceš. Obě události jsou velmi jasné příklady pro nás. Srdečně nás zvou,
abychom opakovali: Ježíši, důvěřuji ti, a nořili se do větší a větší hloubky, a aby
tento postoj byl stále trvalejší, jako páteř člověka. U malého dítěte je páteř měkoučká
a potom, když roste, začíná být tvrdší, odolnější a pevnější. Stejně tak je tomu s naší vírou
či důvěrou. Pak budeme velebit Pánovo smilování po celou věčnost. Misericordias Domini
in aeternum cantabo – Budu zpívat navěky o Božím milosrdenství. To díky neochvějné
důvěře. Přejme si ji, povzbuzujme se k ní a prosme Krista: Dej mi více víry! (L 17,5).
Pomoz mé nedůvěře (Mk 9,24), jinými slovy, posilni mou důvěru, abys mohl i v mém
životě konat velké skutky.
Již bylo výše uvedeno – postoj důvěry lze ztotožnit s velkou vírou. Pokud roste naše víra
– roste i naše důvěra v Pána, důvěra v Boží milosrdenství. Výhodou víry je, že víra přijde
vždy jako balík – balík lásky, radosti, jednoty, odpuštění. A naopak jinak přijde i nepřítel
– ďábel – taky jako balík – balík nenávisti, neodpuštění, zlozvyků, nejednoty… Jakmile
pochopíme, že je pro nás důvěra a víra užitečná, už nebudeme hledět na drobné nesnáze.
Důvěřujme Bohu, zůstaňme prostí a pokorní pod silnou rukou Boží a On vás v pravý čas
pozdvihne.
Naše důvěra v Boží milosrdenství může proměnit naši rodinu, naši farnost,
společnost…Ježíše někdy voláme, jen když se v bouři potápí loď našeho života.
Ježíš říká: důvěřujte mi, že jsem Bůh, i když spím, i když mne nezakoušíte, mám
vše v rukou. Je to těžké. Jsou to těžké zkoušky. Např. když Bůh mlčí na naše
modlitby. Přesto je v mém životě, je na mé lodi. A to stačí!!! Někdy je dobré říci: Bože
nechápu tě, ale důvěřuji ti.
pb
13

Charita
Tříkrálová sbírka 2020
Tříkráloví koledníci již po dvacáté putují od domu k domu a přinášejí vám radostnou
zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Prostřednictvím této sbírky pro charitu můžete pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.
Prosíme, přijměte tyto vyslance potřebných.
V rámci Tříkrálové sbírky můžete darovat finanční příspěvek do zapečetěných kasiček,
se kterými k Vašim domovním prahům přicházejí koledníci v kostýmech Tří králů.
Tříkrálová sbírka představuje pro Farní charitu Prachatice každoročně velkou finanční
pomoc. Tak jako v předešlých letech bude i výtěžek z této sbírky věnován především na
podporu sociálních služeb, které Farní charita Prachatice provozuje. Konkrétně jde o Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích, Dům sv. Petra pro muže
v Záblatí a o Terénní program Most naděje. Veškeré informace o těchto službách najdete
na našich webových stránkách https://prachatice.charita.cz/.
Za dobu realizace sbírky navštívili naši koledníci nespočet domů a bytů, obdarovali rodiny i jednotlivce dárky, k tomu přidávali své úsměvy a viděli mnohé slzičky. To vše k naší
sbírce patří a za to jim patří velký dík. Stejně velký dík patří i všem, kteří tuto sbírku podporují svými dary a pomocí.
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Farní charita
Naši pracovníci připravili pro muže, děti a maminky ubytované v našich dvou azylových
domech opět zajímavé akce.
Společně s muži z Domu svatého Petra v Záblatí jsme navštívili
výstavu fotografií s názvem „Muži
s minulostí“, která probíhala ve
výstavních prostorách Městské
knihovny v Prachaticích ve dnech
4.–17. listopadu 2019. Cílem výstavy bylo přiblížit veřejnosti život
lidí bez domova v našem azylovém
domě v Záblatí u Prachatic. Další
akcí bylo hudební vystoupení Petry
Zámečníkové nazvané „Písničky
nejen vánoční“, které se konalo
v sobotu 23. listopadu. Trojlístek
akcí doplnila poutavá přednáška Františka Talíře o poutním místě „Lurdy“ ve Francii. Protože
začíná advent, došlo koncem měsíce i na výrobu
adventních věnců a vánočních dekorací, které
zde navodí vánoční atmosféru.
Měsíc listopad byl v Charitním domově pro
matky s dětmi zaměřený na kreativitu a ruční
práce. Ubytované maminky pomáhaly s přípravou plášťů na blížící se Tříkrálovou sbírku.
Tento motivační program jsme nazvali „Královský šatník“. Maminky všechny pláště vypraly, vyžehlily a opravily různé drobné závady.
Další aktivitou byly „Strašidelné
radovánky“. Nejdříve se vyráběly
strašidelné dekorace a kostýmy, následovala příprava laskomin a pečení
koláče. Pak byla očekávaná diskotéka
s průvodem masek, spoustou soutěží
a volnou zábavou.
Jana Schwarzová,
ředitelka FCH Prachatice
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Life update
Buďme chválou Slávy, žijme své nebe ve víře
„Buďme chválou Slávy, žijme své nebe ve víře.“ Toto
je jedna z mnoha myšlenek sv. Alžběty od Trojice, karmelitánské světice, která žila na přelomu devatenáctého a dvacátého století a jejíž památku si připomínáme
8. listopadu. Alžběta se narodila v roce 1880 v Dijonu
a v mládí byla velmi živé a někdy až umíněné dítě, zároveň byla velmi horlivá, citlivá a měla ráda modlitbu. Už
od školního věku se začala učit hře na klavír, ve které
velmi vynikala. V sedmi letech byla u své první zpovědi a v jedenácti u prvního svatého přijímaní. Již v této
době toužila po řeholním životě a svoji touhu se rozhodla brát naprosto vážně. Maminka jí tehdy řekla: „Jestli
chceš jít k prvnímu svatému přijímání, musíš se úplně
změnit.“ A skutečně Alžběta se změnila a začala v ní růst
stále větší touha po Ježíšovi, Karmelu a nebi. S tímto se
svěřila své matce a oznámila jí, že by ráda vstoupila do
karmelitánského řádu, ta však byla proti. Později s Alžbětiným rozhodnutím souhlasila, ale
pod podmínkou, že do kláštera může vstoupit až v plnoletosti, to bylo v té době až ve 21
letech. Své povolání karmelitky se snažila žít už ve světě, ponořená do Boha ve vnitřním
usebrání. V roce 1901 nastoupila k bosým karmelitkám a v roce 1903 složila sliby. Život
v klášteře byl pro ni zpočátku velmi radostným, později však i velkým utrpením, protože
hned v roce 1904 onemocněla a její stav se stále zhoršoval. V této době hodně psala básně,
duchovní traktáty a také si velmi často dopisovala s rodinou a ostatními známými. Do nebeského království vstoupila 9. listopadu 1906. Žila jako opravdová ctitelka Boha v duchu
a v pravdě a jako „chvála Slávy“ Nejsvětější Trojice přítomné v její duši. V tajemství Božího
přebývání v člověku objevila své „nebe na zemi“. Za blahoslavenou byla prohlášena Janem
Pavlem II. 25. listopadu 1984, svatořečil ji papež František 16. října 2016.
Na závěr uvádím některé z Alžbětiných myšlenek, které mohou být inspirací i pro náš
život.
I uprostřed světa je možné Mu naslouchat, v tichu srdce, které nechce být než Jeho.
Pane, ať je mé srdce ustavičnou modlitbou, ať mě už nic nedokáže odvést od Tebe, ani
starosti, ani radosti, ani utrpení. Ať jsem ponořena v Tobě a činím vše ve Tvém pohledu.
Odloučit se od všeho, aby tu nebylo nic než on sám a abychom už nebyli my, kdo žijeme,
ale on, který žije v nás.
Bůh je ta propast, do které se musíme vrhnout a ztratit se v ní, ona propast lásky, kterou
máme v sobě a ve které na nás čeká štěstí, pokud do ní věrně vstupujeme.
On je v nás stále živý, stále činný v naší duši. Nechme se Jím budovat, ať je duší naší
duše, životem našeho života, abychom mohli říci se sv. Pavlem: „Pro mě život je Kristus.“
Marie Šrámková
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Výtvarná díla v šumavských kostelích
Vimperská Panna Maria
odpočívá v Horní Vltavici
Vimperský gotický kostel Navštívení Panny Marie je už velmi úctyhodným pamětníkem.
První dochované písemné zmínky o něm se datují rokem1365 (spadají tedy do časů blahého panování českého krále a římského císaře Karla IV., proslulého Otce vlasti), aniž však
víme, zda byl tehdy založen, či už stál. Některé prameny např. uvažují o dobové přestavbě
z ještě staršího sakrálního objektu. Máme tak na vybranou ze dvou hypotéz. Přikloníme-li
se k první z nich, je kostel o pouhých sedmnáct let mladší nežli slavná Karlova univerzita
a stejně stár jako Vídeňská univerzita. Z pohledu regionální historie můžeme doplnit, že
byl založen za éry vimperského pána Petra z Janovic a stál tu již sto čtrnáct let, když se do
té doby podhradní městečko Vimperk dočkalo zásluhou iniciativy dalšího Petra, tentokrát
ovšem Kaplíře ze Sulevic, oficiálního královského povýšení na město.
Každého, kdo vstoupí dovnitř, jistě uprostřed vší historické nádhery zaujme zejména
barokní oltář, po jehož obou stranách nepřehlédnutelně září dvě bohatě zdobená malovaná
okna s postavami v bezmála životní velikosti – nalevo Ježíše Krista, napravo Panny Marie.
Váže se k nim předivo dávných příběhů, jejichž hlavní role náležejí dvěma mužům – majiteli
skláren a malíři – a jedné ženě. Životní cesty všech tří se proťaly v předminulém století
právě u nás na Šumavě.
První z mužů – Wilhlem Kralik, syn někdejšího hostinského, truhláře a v jedné osobě
navíc též puškaře Wenzela Kralika z Kaltenbachu (Nových Hutí), se (roku 1807) dozajista
narodil pod šťastnou hvězdou. Jeho kmotrem se totiž stal významný vimperský majitel
prosperujících skláren Johann Meyr a coby bezdětný si kmotřence, jemuž zabezpečil i příslušné vzdělání na vídeňské polytechnice, zvolil za jednoho ze svých nástupců. K dalšímu
upevnění příbuzenských vztahů mezi oběma muži pak došlo, když se Wilhelm Kralik roku
1831 oženil s Meyrovou neteří Annou Marií Pinhak.
Druhým mužem byl malíř – Jan Zachariáš Quast. Nepocházel ovšem ze Šumavy, nýbrž
z Karlovarska, konkrétně z Pirkenhammeru (Březové), kde jedenáct let před jeho narozením (roku 1814) vznikla třetí nejstarší porcelánka v Čechách. Není tedy divu, že tradice
uměleckého zpracování této dodnes po celém světě oblíbené keramické hmoty našla své
místo i v Quastově rodině, jmenovitě v osobě jeho otce – malíře porcelánu. A byl to právě
Konrad Ferdinand Quast, kdo svému talentovanému synovi vštípil lásku k tvorbě půvabných malovaných miniatur a současně mu poskytl základy malířského vzdělání, které Jan
Zachariáš dále prohluboval léty sbírání zkušeností v Německu a Rakousku, kde se vedle
porcelánu seznamoval též s malbou na sklo. Jako čtyřiadvacetiletý pak poté, co se rodina přestěhovala do Prahy, zatoužil po hlubším výtvarném studiu a stal se na dva roky
žákem ředitele pražské malířské akademie Františka Tkadlíka, pod jehož pedagogickým
vedením krom mnoha jiných po nějaký čas studoval např. i Josef Mánes. Následovala léta
usilovné práce, jejíž zásluhou si Jan Zachariáš Quast vydobyl nemalé umělecké renomé
jako znamenitý portrétista, malíř miniatur na sklo i porcelán, ale též tvůrce rozsáhlých
17

kostelních sklomaleb. Zkušenosti z mnoha zahraničních studijních cest zúročil v dokonalé
osobité technice malování na sklo, pro niž vyvinul i své vlastní složení barev. Zdálo by se,
že umělcův život, bohatý na nejrozmanitější zakázky všeho druhu a s nimi spojené domácí
i zahraniční pocty, z nichž jedna pocházela dokonce až ze zámoří (zlatá medaile z New
Yorku roku 1851), se musel nést v plné spokojenosti. Nezřídka tomu ale bylo právě naopak.
Přemíra práce vyústila v nejedno duševní vyčerpání, které malíře dokonce na čas přivedlo
do psychiatrické péče. Dočkal se i trpkého zklamání v souvislosti s částečně zrealizovanou
a posléze zase z nevysvětlitelných příčin odebranou prestižní zakázkou na výzdobu oken
v rámci dostavby chrámu svatého Víta na Pražském hradě. A právě tehdy – v šedesátých
letech XIX. století – roztrpčenému malíři, rozhodnutému odejít z Prahy, podal pomocnou
ruku Wilhelm Kralik, když umělci nabídl, aby přesídlil na Šumavu a pracoval tu především
pro jeho sklárny. Jan Zachariáš Quast tedy zamířil do Lenory, kde vedle vlastní tvorby
též školil nové adepty sklomalby, čímž výrazným způsobem pozdvihl uměleckou úroveň
veškerých zdejších malovaných sklářských produktů. Podle některých pramenů vedl po
nějaký čas též malírnu skla ve Vimperku. Pro své chlebodárce tu mimo jiné vytvořil krásné
okenní vitráže v zámečku ve čtvrti Adolfov. Současně je o něm známo, že se začal věnovat
též fotografování, ačkoli pro něho na rozdíl od jeho synů, kteří provozovali fotoateliéry
v Písku a Sušici, znamenalo zprvu víceméně jen vedlejší činnost. Na Šumavě trvale působil
až do roku 1871, kdy z pozice uměleckého ředitele podpořil zaměstnance sklárny, kteří
stávkovali za vyšší mzdu, a byl propuštěn (stávkující ale dosáhli svého – mzda jim byla
zvýšena). Odešel do Písku, kde roku 1891 co vážený občan zemřel. I po svém přestěhování
však po několik dalších let ještě udržoval kontakty s šumavskými Kralikovými sklárnami,
o čemž mimo jiné svědčí i vzpomenutá vimperská kostelní okna.
Do třetice zbývá představit zmiňovanou ženu. Detailní výřez z obrazu Panny Marie nám
ve skutečnosti nabízí pohled do tváře Anny – snachy Wilhelma Kralika, manželky jeho
druhého syna a v celkovém pořadí třetího potomka – Wilhelma Kralika juniora, s nímž
otec počítal jako s příštím dědicem celého rodinného sklářského komplexu. Zatímco Panna
Maria byla matkou jediného syna – Ježíše Krista, jemuž na druhém obrazu po levé straně
oltáře propůjčil svou tvář Johann Riederer, dřevomodelář z lenorské sklárny, paní Anna
Kralik, rozená Jankovsky von Meyenhorst, měla v roce 1872, kdy se stala Janu Zachariáši
Quastovi předlohou pro Ježíšovu matku, ve svých osmadvaceti letech dětí již pět. V následujícím roce po svém vzniku získaly tyto Quastovy malby na skle ocenění na páté světové
výstavě, pořádané ve Vídni, která tehdy současně slavila čtvrt století panování císaře Franze Josefa I. V roce 1874, tj. prakticky bezprostředně po onom vídeňském úspěchu Wilhelm
Kralik starší věnoval obě okna vimperskému kostelu, v němž jsou k vidění již sto čtyřicet
pět let. Koncem téhož roku však bohužel velmi předčasně opustila svou pozemskou pouť
paní Anna. Týden po porodu šestého dítěte podlehla krátce před dovršením třiceti let svého
věku zákeřné horečce omladnic. K věčnému spánku byla uložena do rodové hrobky Kraliků, která stavebně navazuje na jižní zeď hřbitovního kostela svaté Rodiny a svatého Jana
Nepomuckého v Horní Vltavici. I v místě posledního odpočinku vimperské Panny Marie
se mimochodem nacházejí unikátní sklomalby Jana Zachariáše Quasta, umělce, s jehož
charakteristickým výtvarným rukopisem se krom vimperského můžeme setkat ještě v nejednom dalším českém kostele. 
Jan Tláskal
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Stalo se
Adventní koncert chrámového sboru
První prosincový večer se zcela zaplnil kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Prachaticích,
kde chrámový sbor při kostele sv. Jakuba Většího ve spolupráci s Městem Prachatice svým
koncertem zahájil advent. Kromě písní, které uslyšíte i během liturgického roku při mších
a slavnostech, zazněly i některé rorátní skladby. Děkujeme všem za účast a těšíme se na
setkání opět napřesrok.
Veronika Kraliková, regenschori
foto Zdeněk Přibyl
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Víkend v Neumanneu
Děti, mládež i „dospěláci“ prožili společný víkend v klášteře v Prachaticích. V pátek jsme
oslavili Ježíše Krista Krále. Program si pro nás připravilo společenství mládeže. V sobotu
jsme se při tvorbě adventních věnců připravovali na vstup do nového církevního roku a do
něho pak při 1. neděli adventní s požehnáním vykročili. Díky všem za krásné společenství
a pomoc při přípravě a realizaci víkendu.
katechetka Lenka
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Stalo se
Setkání s Mikulášem na faře v Prachaticích bylo radostné!

Malí i velcí zpěváci prachatické farnosti se sešli na prachatické faře k oslavě sv. Cecílie, aby
poděkovali za „dar zpěvu“ a možnost chválit Pána i doprovodem liturgie.
LH
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Duchovní obnova
Jak být pro druhé
mostem k Bohu
V sobotu 7. prosince 2019 se v Prachaticích konala adventní duchovní obnova vedená P. Martinem Sedloněm, OMI, misionářem milosrdenství.
Při mši svaté i ve dvou promluvách nám otec Martin kladl na srdce, abychom dávali nevěřícím lidem
zažít lásku Boha Otce, neboť tak je k Němu nejsnáze přivedeme. Nemoralizujme. Milujme. Rozdal nám úryvek z pastorální konstituce 2. vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě (Gaudium
et spes, n. 93) a zdůraznil následující větu: „Otec
chce, abychom ve všech lidech viděli a účinně slovem i skutkem milovali Krista jako bratra,
vydávali tak svědectví Pravdě a zprostředkovali tajemství lásky nebeského Otce druhým.“

SV
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa
Sám - pokračování z minulého čísla
Ráno jsem se ještě za hluboké tmy vydal k dálničnímu odpočívadlu pro vodu. Přelezl
jsem plot a vedle záchodů našel malé pítko. Chodidla jsem měl rozbolavělá tak, že jsem na
ně stěží šlapal, ale po pár minutách to přešlo.
Sehnat vodu je v tomto čase obtížné. Pítek kolem je mnoho, ale jen zlomek opravdu
funguje. Dají se najít kolem kostelů, na hřbitovech a na náměstích. Další možností je požádat jednoho z místních, ale v době siesty je téměř zázrak na někoho ve vesnicích narazit.
Občas se nám to však poštěstilo.
Kolem desáté hodiny nás cesta zavedla do vesnice Moux plné nádherných úzkých uliček
a zákoutí. Sedli jsme si u kostela na pozdní snídani. V obchůdku po cestě jsme koupili cibuli,
olivový olej a několik baget. Ty jsme do oleje namáčeli a cibuli přikusovali k tomu.
Zašel jsem se podívat do kostela. Uvnitř bylo přítmí a loď osvětloval jen svit několika
svíček. Sedl jsem si do lavice, a když si mé oči zvykly, začal jsem si prohlížet interiér. Bylo
zde několik soch, mimo jiné i svatý Roch a svatý Jakub. Pak jsem poklekl a žádal svatého
Jakuba o sílu a trpělivost. Byla pravda, že jsem jí potřeboval hodně.
Z Moux vedla Cesta po silnici, což se Starci moc nelíbilo. A vůbec se mu nelíbilo, že se
stáčíme doprava od dálnice. Marně jsem mu vysvětloval, že ta jde do velkého oblouku a že si
zajdeme několik kilometrů, jestli se jí budeme držet. Marně jsem mu to ukazoval na mapě.
Na první odbočce na polní cestu uhnul a pustil se přímo přes vinice.
Několik kilometrů jsme procházeli krajinou bez cesty, obcházeli zahrady a brodili se
vysokou trávou. Sem tam se objevila nějaká stezka, po které se dalo kousek jít, než zatočila
jiným směrem. Déšť nám chůzi moc neulehčoval, ani silný vítr.
U městečka Capendu jsme se zastavili na oběd. Kluci se pustili do přípravy, já vyrazil
hledat vodu a také se podívat na ruinu kostela na kopci uprostřed obce. Vodu jsem nenašel,
městečko bylo jak po vymření a jediné pítko zjevně již několik let nefungovalo. Na kopci
stály kostely dva. Ze staršího zbyla jen věž a kus klenby a novější byl klasického krabicového
stylu, pro vesnice, jako je tato, typického.
Vrátil jsem se právě, když kluci dovařili. Jídlo bylo dost divoké, kolínka na rozmarýnu
a olivovém oleji se smaženou směsí velkého choroše, opuncie a cibule. Měl jsem z toho
zprvu trochu strach, ale pak jsem si dokonce přidal.
Během oběda nepršelo, jako by déšť čekal a sílil. Hned jak jsme vyrazili,
propukl liják, že by se za něj nestyděl ani tropický prales. Přívaly tlačené silným větrem do nás opakovaně narážely a nenechávaly nám suchého kousku
oblečení. V další vesničce jsme se schovali pod dálniční most a odpočívali.
Měl jsem stále dost energie, a tak jsem se vydal do vsi pro vodu.
V centru jsem potkal dva muže a poprosil je o něco k pití. Jeden mne
vzal přímo do svého přízemního bytu. Hned při vstupu mne zarazila
jedna věc, a to, že byt neměl předsíň. Z ulice se tak dveřmi vešlo
rovnou do útulného obývacího pokoje s pultem a kuchyní na konci.
Muž měl silnou vadu řeči, ale jinak mluvil anglicky. Nabídl
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mi kávu, což jsem odmítl kvůli čekajícím klukům. Natočil mi vodu a mezitím mi řekl, že
by chtěl pouť také absolvovat, ale že kvůli práci pořád nemá čas. Rozloučil jsem se s ním,
poděkoval a vrátil se zpět.
Stařec seděl na chodníku a podřimoval, byla na něm vidět únava. Když mě však slyšel
přicházet, vyskočil, jako kdyby mu bylo dvacet. Rozdělil jsem lahve s vodou a šlo se dál.
Bylo šest, ještě zbývaly zhruba dvě hodiny světla. Procházeli jsme kolem dalšího dálničního podjezdu, když se Stařec sekl a nechtěl jít dál. Chtěl přespat přímo v podjezdu,
což mi připadalo jako pitomost, protože okolí bylo otevřené a tunel tak působil jako fén
studeného vzduchu. Sice to bylo suché místo, ale pro nás, promočené celodenním deštěm
a téměř bez suchého oblečení, místo ne příliš vhodné. Nemluvě o tom, že jsme měli mnoho
času najít něco lepšího.
Jenže Stařec se nehnul. Začali jsme se hádat, na přetřes přišlo i několik věcí z předchozích dní a pak už jsme na sebe řvali. Jirka nevěděl, co vlastně chce, a jen se nás snažil
uklidnit. Byl jako dítě při rozvodu rodičů a nevěděl, ke komu se přidat. Stařec ale mluvil
v množném čísle a vůbec by ho nenapadlo, že by mohl být Jirka proti němu.
Pak, když už jsme byli oba opravdu hlasití, Stařec zakřičel: „Neřvi na mě, na to si moc
mladej.“
Odpověděl jsem mu už normálně: „Starče, už na tebe nebudu řvát, už nikdy.“ Sundal
jsem batoh a začal z něj vyndávat věci, co jsem mu nesl, a z vrchu batohu sundal kotlík. Pak
jsem batoh hodil zpět na záda a vyrazil po cestě dál.
Ať už ve mně bylo zloby, kolik chtělo, v tu chvíli byla pryč. Najednou jako by se mi svalil
těžký kámen ze zad. Byl jsem trochu nesvůj, protože jsem netušil, jestli dělám správné
rozhodnutí a jestli jsem si právě nezvýšil obtížnost mého dobrodružství o několik úrovní.
Jirka na mě volal, ať se vrátím, že to nějak vymyslíme, ale já se neotočil, dokud jsem
nevyšplhal do blízkého svahu. Pozoroval jsem kluky, jak zalézají do tunelu. Když zmizeli,
hluboce jsem vydechl a vyrazil.
Carcassone je velké město a centrum místní oblasti. Dálnice na levé i rychlostní silnice,
trať a řeka na pravé straně se přede mnou sbíhaly právě u jeho bran a nebylo kam zabloudit.
Stále zbývalo půl dne chůze, ale krajina se pomalu začínala měnit. Vinice mizely a místo
toho nastoupily zemědělské budovy, továrny a větší stavení. Chodil jsem a marně očima
hledal nějaké suché místo. Ptal jsem se lidí, co jsem potkal, jestli o něčem nevědí, ale většina
mi vůbec nerozuměla.
Už se pomalu stmívalo, když jsem se dostal k malému poli s balíky slámy na kraji. Napadlo mne, že pod nimi bude sice hlína, ale suchá hlína. Odvalil jsem tedy dva, podepřel je
a pomocí dalších dvou a ponča jako plachty, vyrobil provizorní přístřešek. Stěna z balíků
bránila větru téměř dokonale.
Poslední úpravy už jsem musel dělat kvůli tmě s čelovkou, ale usínal jsem v suchu a únava z celého dne na mě konečně dolehla. Ještě chvíli jsem se díval na vzpínající se plachtu
a pak jsem zavřel oči.
Nebyl jsem si jistý, jestli jsem ten den neudělal velkou chybu. Byl jsem v cizí zemi jen
se znalostí několika slov. Byl jsem odkázán sám na sebe a nebyl tu nikdo, kdo by mi kryl
záda. Nebyl tu kolem vlastně vůbec nikdo.
Byl jsem sám. 
Ondřej Pulkrábek
25

Jubilejní rok
Tentokrát se o vzpomínky kolem Listopadu 1989 s námi podělil
Miroslav Bojanovský, porevoluční starosta a čestný občan Města Prachatice
Listopad 1989, jak jste ho, pane Bojanovský, prožíval?
O hrubém zásahu Státní bezpečnosti na Národní třídě 17. listopadu jsem se dověděl
z rádia Svobodná Evropa. Po zkušenostech z roku 1968 jsem byl skeptický a nevěřil, že
nenáviděný režim skončí. Nebyl to první zásah esenbáků v roce 1989. Obával jsem se, že
proti demonstrujícím zasáhne armáda a obávané milice. Překvapilo mne, že brutální zásah
na Národní třídě místo obav naopak odpor občanů vůči režimu zesílil. Každodenní davy
na Václavském náměstí a statisícový dav na Letné byly toho dokladem. Každý den po práci
seděl jsem u televize a nestyděl jsem se ani za slzy radosti.
Díky, studenti, díky, Pražané, díky, čestní občané!
Převážnou většinu svého života jsem prožil v totalitních režimech. Nepřísluší mně hodnotit, který byl brutálnější. Ten, který nastal v roce 1948, měl dvě nehumánní až brutální
období. Byla to padesátá léta a období tak zvané normalizace. To druhé nastalo po okupaci
naší země tak zvanými přátelskými armádami, zvláště vojsky tehdejšího Sovětského svazu,
a ta se zde dočasně usídlila na dlouhých více jak 20 let. Díky nim měla vládnoucí komunistická strana život všech obyvatel pevně v moci. Občani, kteří měli jen trochu jiný názor
byli perzekuováni a pravidelně sledováni Státní bezpečností. Samozřejmostí bylo vyhození
z práce. Osobně jsem byl přesvědčen, že takovýto režim mě čeká až do konce života.
Změna nastala díky hrdinství studentů a menší části nespokojených obyvatel Prahy. Ti
neustoupili zvůli státní i veřejné bezpečnosti. Státní moc ukázala svoji sílu. Často do krvava
zbití studenti byli odvezeni
mimo Prahu. Hrubému násilí čelil celý národ. Osobně
jsem průběh manifestací
sledoval se slzami radosti
v očích, a to jsem netušil, že
se hroutí moc mocných. Po
zkušenostech z roku 1968
jsem se bál o osudy všech
protestujících. Dlouho jsem
nevěřil tomu, že vládnoucí
strana končí. Potvrdilo se
známé pořekadlo – Boží
mlýny melou pomalu, spravedlivě a jistě. Že totalita
je poražena, jsem uvěřil až
v době volby Václava Havla
prezidentem.
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Náš národ se ohlížel za 30 lety
svobody (1989 – 2019). Jaké je
Vaše ohlédnutí?
Sametová revoluce přinesla velké změny, na které bylo málo lidí
připraveno. Demokracie a svoboda
bylo něco, co si každý představoval
podle svého. Ve starých evropských
státech, kde dlouhá léta nepoznali
totalitu, budovali demokracii celá
desetiletí, proto nelze hned porovnávat demokracii v Česku s demokracií v rozvinutých státech. Rozhodně se máme co učit, a to nejen
prostí lidé, ale i čelní představitelé
státu. Nemůže čelný představitel
prohlásit, že v Česku všichni kradou, a tak urážet všechny poctivé
lidi, kteří řádně pracují, aby uživili rodinu, a plní všechny podmínky řádného občana státu.
Řadě předních státních činitelů chybí více pokory a někdy i slušnosti. To, čeho si nejvíce
vážím, je svoboda, například v cestování, podnikání, a ochrana osobnosti. V zásobování
obyvatel v širokém okruhu potřeb od potravin až po složité technické výrobky musíme
být spokojeni. Mladí lidé neví, co znamenají fronty na banány, cukr, ale také na ledničku,
pračku a podobně. Životní úroveň se podstatně zlepšila. Tento dostatek je však spojen
s prací, většina lidí si práci najde, pokud mají o práci zájem.
Do budoucna spoléhám na mladé lidi, ti dnes jsou technicky vybavení a snadněji
se přizpůsobí novým
trendům života. Přes
značné potíže a omyly
jde náš stát správným
směrem a za posledních 30 let je vývoj
v celé naší republice
pozitivní a mladí lidé
dokáží, že se brzy vyrovnáme všem demokratickým a úspěšným
státům.
Připravila
Lenka Hanžlová
Foto
Zdeněk Přibyl
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Na návštěvě u
Marie Jarošové
Narozena:
Sourozenci:
Děti:

27. července 1933
tři bratři, již zemřeli
nejstarší syn zemřel, má ještě dceru a syna

Paní Jarošová, téměř každý den si s vámi povídám o vašem životě, kde bylo mnoho
těžkého, přesto máte hezký přístup k životu. To, co jste musela vydržet v mládí, to by
mnohé jiné zlomilo a vás to posílilo.
Narodila jsem se v naší chalupě v Dubovicích. Po třech klucích přišla konečně holčička.
Rodiče se brali už starší. Otce jsem nepoznala, když mi byl rok a půl, dostal otravu krve od
zranění a zemřel. Zůstalo hospodářství a maminka zůstala na všechno sama. Chtěli nás děti
vzít do sirotčince, ale můj nejstarší třináctiletý bratr se rozhodl, že bude hospodařit za tátu
a nějak nás s matkou uživí. Opravdu se o nás staral. Žili jsme velmi chudě. Byl nedostatek
jídla a také oblečení. Pamatuji se, že jsem chodívala pěšky do školy do Žernovic, bývala nám
zima a k jídlu jen krajíček chleba. Když jsem si promáčela boty, nebyly jiné na přezutí. Jiní
na tom nebyli lépe, všude se žilo chudě. Jen z toho, co se na poli urodilo a co dal dům. Měli
jsme dvě krávy, ty se musely uživit, aby bylo mléko. Když nebylo dost brambor, muselo se
třeba prase zabít dřív, nebylo už čím krmit.
Když vás bylo tolik, jak jste spávali, bylo dost peřin pro všechny?
Kluci spali na jedné posteli pod peřinou vedle sebe, třetí musel jít spát do nohou. Já jsem
spávala s maminkou. Povlečení bylo pevné, takové pruhované modré a moc se neprávalo,
aby se brzo neroztrhalo. Vůbec praní bylo těžké, všechno se pralo v rukách a nebylo ani
mýdlo, natož nějaké prášky. Nejhorší to bylo, když byla válka. To byla velká chudoba, vším
se šetřilo.
Nosila jste ošacení i po svých bratrech?
Nebylo co, kluci všechno roztrhali. Ale pamatuji se, že když jsem šla poprvé do školy, můj
nejstarší bratr mi koupil poctivý flanel a sám mi v rukách ušil šaty. Všichni mě obdivovali,
že mám tak hezké šaty. Dodnes si je pamatuji. Bratr byl velmi šikovný na ruční práce, uměl
třeba ze starého klobouku nastříhat a ušít boty. Maminka neměla čas na nic navíc, když se
starala o domácnost. Také bratr měl mnoho zameškaných hodin ve škole, když musel zůstávat doma. Stal se z něj dobrý sedlák. Po válce zdědil v Řepešíně chalupu po strýci a odešel tam hospodařit. Mě si vzal s sebou. Na rodné chalupě zůstala maminka s nejmladším
bratrem, prostřední bratr šel do učení na truhláře a už se také staral sám o sebe. Já jsem se
bratrovi starala o domácnost a pomáhala jsem mu při hospodářství.
Stačila jste chodit i na nějaké zábavy?
Když byla válka, nic nebývalo, nesměli jsme se scházet, ani nebylo co na sebe. Já, když
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jsem vychodila měšťanku v Záblatí,
chtěla jsem jít dál něco studovat, mě
to velmi bavilo. Ale bratr mě potřeboval na práci. Já už jsem té dřiny měla
dost. Brzo jsem potkala svého muže.
Bylo mi přes 17 let a rozhodla jsem se
odejít s ním. Otěhotněla jsem a začali
jsme bydlet u jeho rodičů. Měli větší statek a stavěli si novou chalupu. Bratrovi
jsem stále chodívala pomáhat, jak to šlo,
zvlášť při velkých pracích. Narodil se mi
první syn a s manželem jsme si řekli, že
už se dřít na chalupě nebudeme. Našel
malý byt v Prachaticích, spíš jeden pokoj s úzkou kuchyňkou. Našel si práci,
a tak jsme mohli konečně bydlet sami.
Všechno tehdy bylo na lístky, ale občas
jsme od našich dostali něco od jídla. Nikomu se po těch válečných letech nežilo moc dobře. Navíc začal komunistický
režim tvrdě potírat i sedláky. Bratr musel všechno upsat do vznikajícího JZD.
Když jsem si s vámi hodně povídala o životě, bylo to zrovna v polovině listopadu,
kdy přišla zpráva, že v Americe zemřel Josef Hasil, vyhlášený převaděč přes hranice,
nazvaný Král Šumavy. Vy jste říkala, že jste bratry Hasilovy znala.
Znali jsme je všichni, vědělo se o tom, že převádějí tajně přes hranice. Různě se schovávali i po domech, ale uváděli do nebezpečí. Kdyby se na ně přišlo, odnesli by to všichni.
Proto všichni mlčeli. Někdy přišla skupina chlapců do naší chalupy, prosili o kousek chleba,
o vodu, chtěli se umýt, oholit a pak šli dál. Báli jsme se je odmítnout, mohli by nám třeba
ublížit a vzít si všechno násilím. Nemohli se schovávat v prázdných chalupách, to by je
policie brzy našla. Většinou to byli Poláci. Ze začátku – po válce byly hranice otevřenější,
pak už byly přísně hlídány.
Máte jednu zajímavou vzpomínku…
Je to příhoda s bratrem Josefa Hasila. Můj bratr koupil koně, kobylu a valacha. Byli
zavření v ohradě. Jednoho večera jsme zjistili, že koně někdo pustil, a začali jsme je hledat.
Kolem prošel bratr J. Hasila s nějakým člověkem a měli pušky. Za nějakou chvíli zazněly
výstřely. Nevěděli jsme, co se děje, schovali jsme se. Viděli jsme utíkat ty dva muže. Už byla
noc a klid, když bratr uslyšel v blízkém lesíku zaržát kobylu. Šel tam a dovedl koně. Kobyla
byla postřelená a těžce šla. Bratr hned sháněl zvěrolékaře, ale to bylo dost daleko, přijel
až ráno. Snažil se pomoct, jak se dalo. Kobyla dostala zásah do plic a do zadního stehna.
Nahlásili jsme, co se stalo, ale nikdo se nepřiznal. Každý se tehdy bál. Asi si chlapi mysleli,
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že je to jelen, když střelili, tehdy se hodně pytlačilo. Kobylka se z toho zranění naštěstí
dostala a byla pak dost od nás hýčkaná. Před vstupem do JZD bratr koně musel prodat.
A co váš další život ve městě?
Já jsem dávala syna do školky a také jsem pracovala. Pak jsem otěhotněla podruhé a narodila se nám dvojčata. Chlapec a děvče. To pro mě bylo velmi těžké období. Já vůbec nevím,
jak se ty dvě děti naučily chodit, když jediná místnost byla samá postýlka. A tolik plen, co
jsem denně vyvařovala. Nutila jsem manžela, ať si řekne o větší byt, když už ho přesvědčili, aby vstoupil do KSČ. Neuměl ničeho využívat. Nakonec se nám podařilo dostat větší
byt a žilo se nám trochu lépe. Děti chodily do školky, já chodila pracovat do Šumavanu,
manžel měl také práci, hodně jsem šetřila, aby byly peníze navíc. Podařilo se nám koupit
auto a jezdívali jsme pomáhat bratrovi na chalupu, on nám zase dával živobytí. Problém
zase nastal, když po roce 1968 manžela vyhodili z KSČ a dcera se nemohla dostat nikam
studovat. Odjela do Prahy a tam začala studovat. Brzy si našla známost a měla dítě. To
jsme jí pomáhali s manželem vychovávat. Každé ráno do jeslí, a když jsem skončila směnu,
jela jsem si pro dítě. Tak ubíhal život. Zemřel mi manžel i syn. Bratrovi se hospodářství po
něžné revoluci vrátilo, ale nikdy se neoženil, pracoval sám a zase jsem mu pomáhala, jak
jsem mohla, a když zemřel i on, všechno se prodalo.
Nebudeme na smutné vzpomínat. Vy pořád pletete ponožky a je vidět, hodně ráda?
Také jste pomáhala v kostele při každém úklidu…
Tak to pletení je činnost, kterou umím od svých desíti let. Bylo potřeba párat staré ponožky a plést nové a já jsem to dělala ráda. Tak mi to zůstalo. V kostele jsem začala pomáhat,
až když jsem byla v důchodu. Bylo to za pana děkana Havrdy a Pavla Šimáka. Já jsem všem
kněžím pletla ponožky a silné, protože jim byla zima ze studených kostelů. Otci Havrdovi
jsem upletla jednou punčochy až nad kolena, když říkal, že je mu zima i na kolena. Ani tady
by mě nebavilo zahálet, tak se snažím udělat každý den něco. Budu mít dárky.
Paní Jarošová, moc vám děkuji za krásné povídání, za váš laskavý přístup k životu a dovolení
sdílet kousek životního příběhu i se čtenáři našeho časopisu. Ještě že jsme to spolu stihly. Vy
odcházíte z našeho hospice do Domova Mistra Křišťana. Přeji vám, abyste tam našla opravdový
domov a přátelská srdce. Těším se, že vás tam někdy navštívím.
Připravila SM. Sebastiana

Časopis Jan Prachatický rovněž na:
http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku Jan Prachatický
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Stalo se
Boží rodina – betlém z kukuřičného šustí
První adventní neděle, do Vánoc zbývají pouhé čtyři týdny. Advent je symbolem doby
čekání na Spasitele a půst. Začíná liturgický rok, zapaluje se první svíčka na adventním
věnci. Také rozsvícení nazdobeného stromečku v obcích se již stalo tradicí. Neděle 1. 12.
byla pro nás dnem svátečním. Za účasti mnoha lidí byl poprvé ke spatření vystaven nádherný betlém, vyrobený velice šikovnou rukou umělecké výtvarnice paní Jany Pulcové. Nejen
ona, ale i dvě jiné výtvarnice, paní Andrea Labská a paní Tereza Schwarzová, dílo výtvarně
nápaditou, moc hezkou kulisou dotvořily. Figurky tvoří Panna Maria se svatým Josefem
a samozřejmě nechybí maličký Ježíšek uložený v jesličkách. Zajímavostí je, že betlém je
vytvořen z kukuřičného šustí. Určitě dalo výtvarnici hodně práce, než postavičky velké přes
metr ztvárnila do této podoby. Touto cestou jí za všechny občany Zdíkova a okolí děkuji.
Slavnostně občany přivítal pan starosta obce Roman Šebánek, své slovo k betlému
a k tomuto času pronesl P. Vavřinec Skýpala. Krátce o svém díle pohovořila autorka paní
Jana Pulcová. Popřála všem přítomným požehnané vánoční svátky a ať je tento jedinečný
betlém všem pro radost. Je to vlastně v této podobě jediný betlém, který vytvořila, a máme
jej právě my ve své obci. Skladbami s vánoční tématikou se představil pěvecký sbor pod
vedením paní Mrázkové. Betlém je vystaven v bývalém kině ve Zdíkově. Poté následoval
bohatý program, vystoupení dětí a rozsvícení vánočního stromečku. Nechybělo ani občerstvení, které v chladném počasí zahřálo.
Milli Hojdekrová
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Varhaníci
Vladimír Lukáš
narozen 11. 9. 1967 ve Vimperku, ženatý, 4 děti.
Vyrůstal jsem do svých patnácti let v rodině mého dědy z matčiny strany na samotě
v Přečíně. Děda se celý život živil jako soukromý zemědělec a při práci si občas prozpěvoval. Také, pokud mu to činnost v hospodářství dovolovala, navštěvoval na svém jízdním
kole nedělní bohoslužby v kostele ve Vacově. Já sám jsem byl bráván do kostela tak trošku
o svátcích a o pouti, kdy jsme tam chodili jako celá rodina. Byly to opravdu sváteční dny.
Co si tak vzpomínám, varhanního nástroje jsem si prvně všimnul tak asi v osmi letech
o vánočních svátcích. Tehdy jsem byl asi ve druhé třídě základní školy. Připadal mi zvláštní
pohled na toto soustrojí, jak jsem to tenkrát okukoval. To jsem si snad ani nepomyslel, že
na to někdy budu hrát. Ani přesně nevím, jak se to tenkrát semlelo, že jsem začal navštěvovat ve školním roce 1977/78 vimperskou pobočku Lidové školy umění ve Stachách ve
třídě pana učitele Jana Kortuse, který mě učil hře na akordeon, což je odborný název pro
klávesovou tahací harmoniku. Možná tam tak trošku sehrála roli skutečnost, že můj strýc
hrával na heligonku.
V roce 1980 jsem se s mými rodiči přestěhoval do Strakonic do nově postavené bytové
jednotky v Chelčické ulici. Tam jsem pokračoval docházet do výuky na zmíněný nástroj
v Lidové škole umění ve třídě paní učitelky Marie Piklové. Někdy na konci na konci pátého
ročníku se mě zeptala, zda bych nechtěl zkusit hrát kontrabas v souboru dětské dudácké
muziky. To jsem tenkrát právě končil povinnou školní docházku a nastupoval jsem do učiliště ve Strakonicích, abych se vyučil povolání. Tenkrát mi nabídka hry v souboru připadala
jako zajímavá, když už změna, tak se vším. Po vyučení a nástupu do zaměstnání jsem ale
musel tuto hudební aktivitu přerušit, protože jsem pokračoval ve studiu při zaměstnání
v odpoledních až večerních hodinách a nezbýval tudíž čas na zkoušky a cvičení.
Po dvouletém studiu a složení maturitní zkoušky jsem na podzim roku 1987 nastoupil
základní vojenskou službu k útvaru v Prešově. Tak to šlo v mém životě ráz na ráz. Ale
ouha, hned na podzim během vojenské služby jsem utrpěl úraz kolene pravé nohy. Byl
jsem tehdy hospitalizován v okresní nemocnici v Prešově a později ve vojenské nemocnici
v Košicích. Tak to trvalo zhruba půl roku do dubna 1988, kdy vojenské orgány usoudily, že
ze mne voják nebude, a propustily mne do civilu. Ale ani v civilu to nevypadalo nijak slavně.
Značnou část roku 1988 jsem strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech u Vlašimi. A měl
jsem rázem dost času. Tak jsem někdy tak trochu ze zvědavosti, když jsem přijel z Kladrub,
navštívil s dědečkem, kterému se blížila osmdesátka a rád uvítal svezení automobilem, náš
vacovský kostelík.
Co si tak vzpomínám, už tenkrát se začala projevovat nouze o varhaníky. K nám dojížděl
pan František Vintr, pokud mu to podmínky dovolovaly, až z Mníšku pod Brdy. A tak se
někdy stávalo, že nedělní byly jen se zpěvem a bez varhanního doprovodu. Tak mi někdy
vrtalo hlavou, když jsem pohleděl na varhany, že bych snad mohl něco já ve své maličkosti zvládnout. Ale jen tak bez přípravy jsem si moc netroufal, je to přece něco jiného než
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kontrabas a harmonika. Ta myšlenka mi nějak
nedala pokoj ani téměř celý revoluční rok 1989.
Tak jsem někdy o Vánocích i pod vlivem událostí
onoho roku po mši, která byla jen zpívaná, zkusil nějakou koledu zahrát na varhany. Ejhle, ono
to není tak hrozné. Noty jsem znal, ale „chyběla“
mi levá ruka, která si nechtěla hned zvyknout na
jinou polohu než na harmonice.
K mému překvapení ani pan varhaník, kterého jsem tehdy znal jen od vidění, ani pan farář Martin, kterého jen z dálky od oltáře, nebyli
proti tomu, abych nějak začal. Pan farář mi řekl,
zastav se v pátek večer, až pojedeš na chalupu,
u mne v Dobrši a domluvíme se. Tak jsem přijel. Na faře mne paní kuchařka Marta a paní
Růženka přivítaly malou hostinou, jak tam bývalo zvykem. Dostal jsem varhanní doprovod
a úkol připravit do příštího týdne píseň „Bože,
cos ráčil“. Ani liturgii jsem tenkrát moc neznal.
Tak jsem v kancionálu pročetl mešní řád a s pomocí paní zpěvačky Roučkové jsem to jakž takž
zvládl. Nejtěžší v té době pro mne bylo sledovat
liturgii a vstoupit do průběhu bohoslužby. Postupem doby jsem si vždycky na každou nedělní
mši připravil jednu píseň z kancionálu, na které
jsem se domluvil s knězem. Takže jsem v průběhu kalendářního roku zvládl nejpoužívanější
písně ve farnosti k příslušnému liturgickému
období. Pomohlo mi hlavně to, že jsem začínal ve farnostech Vacov, Dobrš a Čestice, takže
jsem si to za neděli zopakoval třikrát. Zhruba asi po dvou letech jsem si dovolil předstoupit
i s ordináriem č. 503, které mi připadalo nejjednodušší. Pak jsem ještě začal nacvičovat
doprovody a zpěv žalmů.
Dovolím si v tomto okamžiku citovat text jedné lidové písně: „Když je člověk svobodný,
vždycky je svým pánem, ale když se ožení…“ Tato změna pro mě nastala na jaře v roce
1995. Začali jsme s manželkou bydlet u mého dědy z otcovy strany v Nihošovicích. Tato
obec spadá do volyňské farnosti a tam snad nikdy nedostatek varhaníků nebyl. Tak se postupně mé funkce na Dobrši ujali další zájemci o tuto varhanickou službu a já tam figuroval
jen v případě té největší nouze. Postupem doby jsem hledal místo, kde by mohly naše děti
navštěvovat základní školu pokud možno bez dojíždění. Tenkrát se naskytla chalupa v Přečíně. K mému překvapení asi po dvou letech mého působení v této lokalitě, někdy v roce
2004, jsem byl požádán vacovským knězem P. Paruszewskim, zdali bych nemohl znovu
zasednout za varhany na vacovském kůru.
V současnosti hraji trvale v Dobrši a ve Vacově. Občas se mi poštěstí si zaskočit za
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některého kolegu či kolegyni ve Čkyni nebo Bohumilicích. Krom toho ještě hostuji jako
kontrabasista v dudácké muzice paní učitelky Lenky Čížkové při ZUŠ Stachy, kam mě „přitáhl“ můj mladší syn Martin, který se mimochodem úspěšně učí hře na housle ve třídě paní
učitelky Olgy Bončkové již téměř 10 roků.
Bývá někdy složité rozdělit tyto mé zájmy ještě mezi zaměstnání a povinnosti kolem
rodiny. Ničeho ale nelituji a rád vzpomínám na mé začátky a zážitky v mládí. Třeba na půlnoční jsem vyjížděl s již zmíněným P. Martinem kolem osmé večerní za deště a zpět jsme
se po půlnoci prokousávali do dobršského kopce za hustého sněžení závějemi s desítkami
centimetrů sněhu na střeše automobilu. A pak na ranní probuzení na Dobrši do jasného
mrazivého dne 1. sv. vánočního a pohled z oken fary na zasněženou šumavskou krajinu
kolem. Na závěr si dovolím říci, že snad nejsem pro tento svět zrozen nadarmo a díky za
to vše Pánu.
Volarský advent pro Lenoru
Stalo se hezkou tradicí, že každou
adventní neděli se koná ve volarském
kostele adventní koncert. Letos mohli
návštěvníci těchto koncertů, ale i jiných kulturních akcí ve městě svými
příspěvky pomoci obyvatelům vyhořelého domu v Lenoře.
První adventní neděli zahajovali
svým koncertem žáci ZUŠ Volary. Druhou adventní neděli vystoupil ženský
pěvecký sbor Maraveja. Třetí adventní
neděli smíšený pěvecký sbor Radostné
přátelství. 19. prosince pak sbor Česká
píseň spolu s Pošumavskou filharmonií uvedl Českou mši vánoční J. J. Ryby.
Sérii předvánočních koncertů pak zakončilo saxofonové trio Tilia.
JP
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Netolicko na přelomu ke křesťanství
Sámo a jeho říše
O Sámovi a jeho panství se ví velice málo. K osvětlení veškerých historických dějů probíhajících ve slovanské části střední Evropy v prvních staletích po expanzi existuje pouze
nepatrné množství písemných údajů. Počátky slovanského osídlení našich zemí a vlastně
i celého západoslovanského teritoria tak zprostředkovávají výhradně výsledky archeologických průzkumů. Historické písemné a archeologické prameny tvoří společně jeden obraz
dějin, každý z těchto pramenů má v něm nezastupitelné místo. Jeden nemůže nahradit
druhý. Proto jsme ochuzeni pro první staletí slovanské kolonizace o prameny písemné.
Skutečnosti zjišťované archeologií nabývají postupně pevnějších obrysů, ale část politických dějin zůstává skryta. Důvodem je neexistence domácího písemnictví a to, že autoři
kronik a análů západní části kontinentu nevěnovali končinám osídleným Slovany pozornost, pokud se děje v této oblasti nedotýkaly zájmů franského království. To nastalo ve 3.
a 4. desetiletí 7. stol., kdy vznik Sámova panství vedl až k ozbrojenému střetu.
Mezi nejdůležitější prameny k naší oblasti patří dochované dílo „Kroniky tak řečeného
Fredegara Scholastika knihy čtyři“ (Cronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri
IV). Tato latinsky psaná franská kronika ve čtvrté knize popisuje události dotýkající se našich zemí. Tato kniha byla sepsána kolem r. 660 v Burgundsku. Přičemž zprávy o Sámově
říši jsou pouze zmínkou. Nebýt střetu s Franky, patrně bychom se o ní nedozvěděli. V kronice jsou pouze kratší kapitoly. Jedna líčí Sámův příchod ke Slovanům, jejich protiavarské
povstání a vyvolení „franského kupce“ za krále. Druhá popisuje vznik sporu mezi Sámovou říší a franským královstvím, průběh jednání franského vyslance Sicharia se Sámem
a konečně i neúspěšné válečné tažení a Dagobertovu porážku u Wogastiburgu. V několika
dalších kapitolách jsou již jenom zmínky o slovanských vpádech na franské území. Dílo tzv.
Fredegara lze považovat za pramen autentický. Zřejmě sestavoval zachycené události na
základě očitých nebo zprostředkovaných svědectví.
Fredegar tak uvádí v úvodní větě kroniky: „Ve čtyřicátém roce panování Chlotarova
shromáždil muž jménem Sámo – původem Frank z kraje seinského – větší počet kupců
a odebral se za obchodem do země Slovanů zvaných Vinidové. Slované se již začali bouřit
proti Avarům zvaným Hunové a proti jejich králi kaganovi.“
O příčinách jeho vyvolení za krále Slovanů se můžeme jenom dohadovat. 7. stol. je pro
nás temným věkem, dobou neznámou. Datum 40. rok vlády Chlotara lze počítat od doby
jeho usednutí na trůn r. 584 a dostat se tak k datu 623/4.
Fredegar uvádí: „Když Vinidové zaútočili proti Hunům, kupec Sámo … vytáhl s nimi ve
vojsku a tam se ukázal v boji s Huny tak prospěšným, že to bylo až hodno podivu, a nesmírné množství z nich bylo mečem Vinidů pobito. Když Vinidové viděli Sámovu schopnost,
volí si ho za krále a on jim šťastně kraloval 35 let.“ Sámovu smrt lze stanovit kolem r. 658.
Dále uvádí, že Sámo měl 12 manželek z rodu Slovanů, které mu porodily 22 synů a 15 dcer.
Sámova říše souvisí s českými dějinami, neb je to první známý článek k vytvoření trvalého státního útvaru na našem území, završený vznikem přemyslovského státu.
Ing. Miroslav Böhm
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Malý slovníček církevních pojmů
Definitor

Člen řádu pověřený správou řádu a účastnící se kapitulních shromáždění (úřad definitoria; v Čechách doložen sbor definitorů k roku 1343 u augustiniánů; důležitou instituci
definitora představují také u minoritů a františkánů, kde jsou pomocníky představeného
řádu, účastní se kapitul atd.).
Diecéze (z řec. dioikésis – správa, hospodaření)
Slovo pochází ze starořeckého "dioikesis", správa, administrace, odkud bylo převzato
do latiny jako „dioecesis“. Označovalo jednotku finanční správy římské říše zavedenou za
Diokleciána.
V církvi jde o správní jednotku s episkopální strukturou, v jejímž čele stojí biskup
s úřadem a sídlem nazývaným biskupství. Hlavní diecéze církevní provincie se nazývá arcidiecéze v čele se sídelním arcibiskupem neboli metropolitou. Pojem diecéze používají
katolíci, Anglikánská církev a v ČR též Církev československá husitská, zatímco východní
katolické církve a pravoslavní používají zpravidla pojem eparchie (v jejich čele stojí eparcha). Některé protestantské církve pak pojem diecéze nahrazují různými termíny, jako je
např. biskupská oblast.
Nadřazenou jednotkou jí jsou obvykle církevní provincie, podřazené pak farnosti či
svazky farností, nazývanými vikariáty (v Čechách) nebo děkanáty (na Moravě, Slezsku,
Slovensku). V jejím čele stojí sídelní biskup, který může mít k ruce pomocné biskupy. Nejvýznamnější diecéze (obvykle nejstarší či historicky nejvýznamnější, ale není to vždy pravidlem) v provincii se obvykle nazývá arcidiecézí, v jejímž čele stojí arcibiskup, který zároveň
zastává post metropolity – představeného provincie.
V srpnu 2013 měla katolická církev v celém světě 2 846 řádných diecézí, v ČR jich máme
v současné době osm. Dokázali byste k nim přiřadit příslušné biskupy či arcibiskupy?
Česká církevní provincie
arcidiecéze pražská (od r. 973)
diecéze českobudějovická(od r. 1785)
diecéze královéhradecká (od r. 1664)
diecéze litoměřická (od r. 1655)
diecéze plzeňská (od r. 1993)
Moravská církevní provincie
arcidiecéze olomoucká (od r. 1063)
diecéze brněnská (od r. 1777)
diecéze ostravsko-opavská (od r.1996)
Dóm (z lat. domus Dei = dům Boží)
Významný katolický kostel zaopatřovaný skupinou ustanovených duchovních (kanovníky, kapitulou). Katedrála je pak hlavním arcibiskupským kostelem (s katedrou, tj. sedadlem, stolicí).
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Stojí za přečtení
Jack Canfield, Mark Victor Hansen
Slepičí polévka pro duši
3. porce
Tato kniha je volným pokračováním předcházejících dvou knih. Je v ní asi 90 kratších příběhů
pro potěchu duše. Faktická slepičí polévka se podává nemocným na posílení organismu. Proto takový název, má posílit duši, léčit mysl a ulehčovat
srdci.
Kniha je rozdělena do osmi větších oddílů.
Název kapitoly vždy naznačuje okruh příběhů.
První oddíl nese název „O lásce“, dále se autoři
věnují rodičovství, následuje vzdělání a učení, další kapitola je o smrti a umírání. V kapitole úhel
pohledu se nám autoři snaží ukázat, že nic není
jednostranné. Měli bychom se dívat na každou
událost objektivně. Toto se nám snaží ukázat
i šestá kapitola „Věc přístupu“. Sedmá kapitola nás
vede k překonávání překážek. Konečně poslední
úsek knihy má název „Eklektická moudrost“, to
znamená, že autoři čerpají z různých filosofických
směrů a snaží se nám opět dokázat, že nic není
jednoznačné. Každý oddíl i některé příběhy začínají citáty známých i neznámých autorů, některé
začínají i verši z Bible.
Uvedu krátký příběh z této knihy:
„Co znamená být adoptován. Žáci první třídy hovořili o obrázku rodiny. jeden chlapec
na obrázku měl jinou barvu vlasů než ostatní členové rodiny. Jedno dítě navrhlo, že ho asi
adoptovali. Malá holčička prohlásila, že o adopcích ví všechno, je adoptovaná. Vysvětlila dětem, že adoptované je dítě, které vyrostlo své mamince v srdci, a ne v bříšku.»
První kniha dvou amerických autorů vyšla v devadesátých letech. Od té doby vyšlo několik dalších knih s podobným názvem např. Slepičí polévka pro duši – myslete pozitivně.
Knihy byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Člověk si může vybrat příběh podle své
momentální nálady. Některé příběhy jsou veselé, jiné naopak smutné, ale vždy s nádechem
Boží lásky.
Jarka Vondrková
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Vypravili jsme se
do města Volary
Opět jsem se vypravila s kronikářem za historií, tentokráte do města Volary.
Kronika, z níž se vám pokusím přiblížit část historie města, byla založena l. P. 1945, v roce
osvobození naší vlasti od nacistického jha. Kroniku velmi pečlivě začíná psát kronikář Bohuslav
Homola. Vrátím se však s ním do doby dávno minulé. Čerpal z různých pramenů, které měl k dispozici, tak se mohou údaje i lišit.
V dávných dobách vedlo po Šumavě mnoho obchodních cest všemi směry. Obchod se
soustředil v pohraničních městech Řezno, Pasov, Prachatice. Dopravu obstarávali chudí
dopravci zčásti ve vlastní režii. Tito přepravci se z důvodu bezpečnosti sdružovali. Od roku
1538 se dopravovalo pravidelně z Pasova do Čech třikrát týdně tam i zpět. Jednalo se o obchod výměnný. Převážně se dopravovala sůl, kterou nakupovali pasovští v Salzburgu. Ta
se pak skladovala v solnicích a rozvážela se do Čech. Na druhou stranu od nás se vyvážel
chmel, ryby, máslo, vosk, len, stříbro a zlato. Od 16. století také výrobky skleněné. V době
rozkvětu přijelo do Prachatic až 1300 koní, ponejvíce soumaři nebo spřežení. Zemská knížata soustřeďovala obchod do významných dopravních spojů. Z tohoto důvodu se také
zavedlo clo, zřizovaly se bezpečnostní hlídky, napajedla pro koně a stanice na krmení.
Z těchto stezek se stává nejvýznamnější Zlatá stezka, vedoucí rozsedlinou mezi horou
Třístoličnou a Luzným směrem na České Žleby, Volary, Cudrovice, Fefry, Prachatice a Netolice. Z Netolic se cesta napojovala na cestu lineckou, Vodňany, Protivín, Písek a Praha. Volary byly darem Zlaté stezky. Vznikly na bezlesé plošině, v místě, kde dopravci čeští i bavorští
hledali odpočinek. V polovině 14. století byli na tato místa dosazeni tzv. kolonizátoři, kteří
měli právo dle libosti upravovat stezky, kácet stromy, mohli pást na rozlehlých pastvinách
dobytek. Tyto výsady přilákaly přistěhovalce z Tyrol. Ti zde zakládali nové osady ve formě
osad bavorských (Strasendörfer).
Začátkem měsíce 8. září 1359 založil neznámý občan prachatický nábožnou nadaci při
kostele sv. Jakuba. Na zakládací listině je podepsán jako svědek Andreas de Walerii. Tento
den je prvním významným datem v dějinách města Volar.
Za panování Karla IV. patřily Volary k farnosti zbytinské. Svědčí o tom zápis v pražské
matrice z roku 1384. V roce 1395 vede spor kapitula vyšehradská s panstvím zlatokorunským o pustevnu sv. Magdalény, nalézající se na výšině mezi Volary a Zbytinami. Připadla
Zlaté koruně. Žil zde poustevník Jakub.
První zmínka o vlastnictví zdejšího majetku je z roku 1421. Podle toho náleží volarský
majetek pod kapitulu vyšehradskou, která jej drží až do husitských válek. Za těchto válek
začal váznout i obchod na Zlaté stezce. Dopravci zanechávají svá řemesla. Pasovští nechtějí
nic mít s českými „rebely“, hledají odbyt jinde.
Volary se tak dostávají v moc husitského tábora usazeného v Prachaticích pod vedením
Chvala z Machovic a Jeníka z Mečkova. Po válkách husitských drží panství nad Volary rytíř Diviš Bořek z Miletínka, vítěz bitvy u Lipan. Od něho kupuje panství volarské táborita
Jan Smil z Křemže za 500 kop grošů. V květnu 1437 jej připojuje k hradu Hus. Po jeho
dobytí získává Volary i s příslušnými vesnicemi Oldřich z Rožmberka zástavou za 3000
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kop grošů od císaře Zikmunda za pomoc
v bojích proti husitům. Později přecházejí Volary do majetku kancléře Prokopa
z Rabenštejna. Po jeho smrti v roce 1473
spadají jako odúmrť do vlastnictví krále
Vladislava. Ten je postupuje svému bratru Václavovi z Rabenštejna. Tento rod
drží Volary až do r. 1503. Pak přechází
s Prachaticemi a vesnicemi do vlastnictví Rožmberků.
Rožmberkové dali městu mnoho výhod, svobod a práv. Vzácným pergamenem (psáno česky) vydaným v roce 1503
získávají volarští od Petra Voka povolení
k svobodnému kácení lesa a pasení dobytka. V roce 1506 získávají právo týdenních trhů
a v roce 1547 získávají právo várečné za poplatek dvou míšenských grošů ze čtvrtky. Volarští byli pánům za tato práva vděční. Práva byla potvrzena císařem Rudolfem II. dne 25. 6.
1608. Neutěšené finanční problémy Rožmberků donutily Petra Voka krom jiných panství
prodat i Volary císaři Rudolfu II. za 240.000 kop míšenských grošů. Tak se Volary stávají
součástí císařské komory.
Náboženské bouře 16. století nacházejí odezvu i ve Volarech. Po Zlaté stezce sem přichází členstvo Sekty novokřtěnců, asi polovina osazenstva jsou luteráni. Ti v době protireformační přecházejí ke katolíkům. V roce 1574 se připomíná první farář ve Volarech Baltazar
Reck, dosazený na kostel, který byl vybudován z kamene v roce 1496. Ke konci 16. století je
zmiňována první farní škola pod vedením schulmistra magistra Andree. Ve Volarech v roce
1585 je 141 obytných domů, mnoho řemeslníků, 4 mlýny a 12 šenků. Obchod po Zlaté
stezce nabýval velkých rozměrů. Proto císař určil výběrčí daní. Ti bývali často při výkonu
služby napadáni a biti. Z těchto důvodů rozhodl
zemský sněm zřídit v roce 1612 celní stanici.
Za 30tileté války ovládl Zlatou stezku císařský maršál Buguoy. Byla totiž jedinou cestou,
kudy mohl získávat pomoc katolické ligy z Bavor. Císařští vybudovali v blízkosti Volar mohutné opevnění. Jeho zbytky se nalézaly nedaleko
Soumarského mostu. Z roku 1618 se připomíná
velký požár města. Císařské vojsko hladoví. Po
bitvě na Bílé Hoře daroval Ferdinand II. Volary
svému oblíbenci Janu Oldřichu z Eggenbergu.
Ten je má až do roku 1719. Poté přechází jejich
panství na Adama Fr. Schwarzenberka. Tento
rod drží svoji vládu nad Volary až do roku 1850.
Od tohoto roku utvářejí Volary své další osudy
svobodně.
Zpracovala: Milli Hojdekrová
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Hle, všechno tvořím
nové! (Zj 21,5)

PF 2020

Bůh, pramen veškerého
požehnání,
ať vám dá svou milost,
chrání vás po celý rok
a ať vám žehná.
Amen.
Římskokatolická farnost Prachatice
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P. Petr Plášil, farář

P. Rafael Kaca, kaplan

