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moZaiKa lásKy

„Nic ať tě nemate, nic ať tě neděsí,
vždyť kdo má Boha, nic mu neschází. 
Bůh jediný dostačí.“ 
(sv. Terezie z Avily)

+ + + + + + + + + + 

Mladí lidé říkají: „Až najdu toho pravého…“
Tuší, že náhražka je neuspokojí.
Náhražkou pravého Boha je modla.
Najít pravého Boha! Nejdříve odstraň modly!

+ + + + + + + + + + 

Víra mi říká, co Bůh činí pro člověka.
Láska se mě ptá, co já učiním po Boha.
Matka Tereza napovídá:
„Udělejme něco krásného pro Boha.“
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onehdá jsem pobýval na jed-
nom ostrově ve Středomoří. Bylo 
to príma. Moře teploučké, spousta 
zajímavých a  tuze starých pamá-
tek a  také dobré jídlo i  pití. Jen 

jedno mi vadilo. Ráno jsem se probudil, obloha bez 
mráčku, sluníčko hřálo na plné pecky, bezvětří. Stej-
ně tak v poledne a večer. Druhý den to samé, stejně 
jako třetí, čtvrtý či pátý. Po týdnu jsem se již nemohl 
dočkat, až se vrátím do kraje, kde se obloha zakaboní, 
vítr pročísne listí na stromech a chlad mě donutí si 
vzít svetr.

Ještě před pár lety jsem si neuměl představit Vá-
noce na blátě, podzim bez pouštění draků či aprílové 
jaro, kdy jsem postupně odkládaly vrstvy oblečení. 
Poslední dobou je to však takové jednotvárné. Sníh 
známe z  fotografií, cestářům reznou v  garáži radli-
ce. Zimní bundy vyměníme za trička během jednoho 
dne a léto přechází plynule v zimu, přičemž sem tam 
v lednu vyšplhá teplota k 15 nad nulou, zrovna jako 
před pár dny.

A k tomu všemu chodím do práce nejen ve všední 
den, ale často o víkendu a ve svátek, a tak ráno, sotva 
procitnu, přemýšlím, co je vlastně za den, za měsíc 
a co mě zrovna čeká. V zimě si v obchodě koupím ja-
hody či melouna a v létě si můžu jít do haly zabruslit.

Jako bych se řítil krajinou tak rychle, až se pro-
mění ve šmouhu, ve které sotva rozeznám jednotlivé 
budovy, stromy či kopce. Jeden projetý kilometr stej-
ný jak ten druhý.

A tak se těším na to, když připravuji kostel na mši 
svatou, vybírám barvu ornátu podle liturgické doby, 
připravuji či sklízím květiny, jak si to čas žádá. Těším 
se na popelec, svatoblažejské požehnání, zklidnění 
v postu, na radostné Velikonoce, pouť, Boží tělo či vá-
noční zpívání. A pak, když potkám masopustní prů-
vod týden po Popeleční středě, nebo plakát zvoucí do 
divadla o Velkém pátku, říkám si, že sice nezměním 
počasí, stále budu asi muset chodit do práce ve svátek 
i v neděli, ale tento pestrý a barevný průvodce časem 
si vzít nenechám. Však by mi pak ze života zbyla jen 
ta dlouhá rozmazaná šmouha. A to bych asi nechtěl.

Jaroslav Pulkrábek - šéfredaktor

obsah
Z liturgického kalendáře 4

Slovo vikáře 6

Svátost smíření 8

Svědectví radosti 10

Boží milosrdenctví 12

Slovo kaplana 14

Jubilejní rok 16

Vývarná díla v kostelích 18

Stalo se 20

Za sv. Jakubem 24

Life update 27

Na návštěvě u 28

Stalo se 31

Varhaníci 32

Netolicko  
 na přelomu století 34

Stojí za přečtení 36

Vypravili jsme se 37

Pozvánka 40 

Obsah



4

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

Po  3. 2. Pondělí 4. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Bla-
žeje, biskupa a  mučedníka. Je možno udělovat svatoblažejské požehnání.  
L. b.: červená, nebo Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa. L. b.: bílá

St  5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice. L. b.: červená
Čt  6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. L. b.: červená
So  8. 2. sobota 4. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Jero-

nýma Emilianiho. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, 
panny. L. b.: bílá, nebo Nezávazná sobotní památka Panny Marie. L. b.: bílá

ne  9. 2. 5. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne

Po 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny. L. b.: bílá
Út 11. 2. Úterý 5. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo nezávazná památka Panny Ma-

rie Lurdské. Světový den nemocných. L. b.: bílá
ne 16. 2. 6. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená. Žaltář 2. týdne
Po 17. 2. Pondělí 6. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Alexia 

a druhů, řeholníků. L. b.: bílá
Pá 21. 2. Pátek 6. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Petra 

Damianiho, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá
So 22. 2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra. Mše: Gloria, preface 1. o apoštolech. L. b.: 

bílá
ne 23. 2. 7. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.  

L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne
st 26. 2. Popeleční středa – den přísného 

postu. Mše: po homilii svěcení pope-
la, preface 3. nebo 4. postní, na konci 
mše modlitba nad lidem. L. b.: fialo-
vá. Druhý díl breviáře, žaltář 4. týdne

ne  1. 3. 1. neděle postní. Mše: Krédo, pre-
face vlastní, na konci mše modlit-
ba nad lidem. L. b.: fialová. Žaltář  
1. týdne

sv. scholastika
Scholastika se narodila kolem roku 480 v Nóri-

cia (Nursia) jako dvojče slavného bratra Benedikta, 
patrona Evropy. Již v mladém věku se Scholastika 
zasvětila Bohu a pak po bratrově příkladu opustila 

Z liturgického kalendáře
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své rodiště. Z lásky k Bohu si oba zvolili život v chudobě, čistotě a poslušnosti. Některé ži-
votopisy se zmiňují (bez spolehlivých podkladů) o jejím působení též v různých klášterech, 
jeden snad byl v Subiaco. Jisté je, že se později usadila u Piambarole v blízkosti velkého 
kláštera Montecassino. Tam s bratrovou pomocí založila první ženský benediktinský kláš-
ter. Sestrám byla mateřskou učitelkou a jí byl vůdcem a rádcem Benedikt.

Nebyla nijak mnohomluvná. Její přísloví znělo: „Mlč nebo mluv o Bohu; neboť co na 
tomto světě je hodno slova.“

Po její smrti řeholníci na Benediktovu žádost její tělo uložili do hrobu, připraveného pro 
něj v montecassinském klášteře. Za krátkou dobu k ní do téže hrobky pochovali i Benedik-
ta. Nad jejich hrobem je hlavní oltář montecassinské basiliky.

Podle webu catholica.cz P. Karel Falář

tříkrálová sbírka 2020
Farní charita Prachatice oznamuje 

výsledek sčítání Tříkrálové sbírky.
Od 1. do 14. ledna 2020 se opět po 

roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky 
do ulic. Do letošní jubilejní 20. sbírky 
se zapojilo 50 kolednických skupinek 
se  65 zapečetěnými kasičkami a  po-
dařilo se jim v  31 městech a  obcích 
na Prachaticku vykoledovat celkovou 
částku 455  560 Kč. Tato částka je 
o  62  281,00Kč vyšší než byla sbírka 
předchozí.

Do Farní charity Prachatice se 
vrátí 65% z  vykoledované částky, 
tzn. 296  114 Kč. Tyto prostředky 
budou použity na dofinancování námi 
poskytovaných sociálních služeb - 
www.prachatice.charita.cz . 

Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo FCH Pracha-

tice, 15 % využije na své projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10 % pomůže 
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Děkujeme všem za laskavé přijetí našich tří králů a  za štědré příspěvky do 
kolednických kasiček. upřímné poděkování patří i obětavým koledníkům a ve
doucím kolednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením. 

Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice
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Slovo vikáře

Hromnice – završení vánočního období 
a ohlédnutí se za ním

Letos nám právě na den svátku Uvedení Páně do chrámu 
(„Hromnic“) vychází únorové číslo našeho časopisu. To, že nám 
tento svátek letos vyšel na neděli, nám nabízí příležitost zamy-
slet se více nad jeho významem jako završením Vánoc, svátků 
narození našeho Pána Ježíše Krista.

Poměrně často slyším nářky nad tím, že vánoční doba je příliš 
krátká a že dřívější prožívání Vánoc až do Hromnic nabízelo větší 

příležitost společně liturgicky prožít svátky Narození Páně.
Jak je asi všeobecně známo, Vánoce končily Hromnicemi až do úpra-

vy liturgického kalendáře po Druhém vatikánském koncilu. Po této úpravě doba vánoční 
končí svátkem Křtu Páně, který vychází na neděli po slavnosti Zjevení Páně neboli „Tří 
králů“. Je pravdou, že biblických textů o Ježíšově dětství je poměrně málo, a abychom se 
tohoto tématu drželi až do Hromnic, museli bychom je opakovat. Na druhou stranu svátek 
Uvedení Páně jako završení Vánoc má svou velkou logiku, protože se slaví čtyřicet dnů po 
Narození, což vychází z židovského zákona očišťování matky, představení dítěte chlapce 
v chrámě Hospodinu a rituálního „vykoupení“ prvorozeného. 

Leckde se tento stesk po delších Vánocích řeší šalamounsky tak, že liturgii po svátku 
Křtu Páně slavíme už jako liturgické mezidobí v zelené barvě, v kostele však ponecháváme 
vánoční výzdobu včetně jesliček. Myslím, že je to přijatelný kompromis, i když to není přes-
ně podle liturgických předpisů. Když nad tím takto přemýšlím, uvědomuji si i svůj vlastní 
vývoj v této věci. Jako mladý horlivý kněz jsem důsledně trval na tom, že hned po svátku 
Křtu Páně musí veškerá vánoční výzdoba z kostela zmizet, což někdy vyvolávalo i určité 
napětí s těmi, kdo se o kostel a výzdobu starali. Ale já jsem měl silný argument v liturgic-
kých předpisech a obrazně jsem „tloukl“ své odpůrce oficiálním liturgickým kalendářem 
po hlavě. Po několika letech služby jsem byl svolný s tím, že uklidíme jesličky a ponecháme 
stromky a další výzdobu jako zimní dekoraci. S přibývajícími léty si stále více uvědomuji, 
že liturgické předpisy mají svoji důležitost, ale především je potřeba hledat jejich smysl. 
Dnes si myslím, že vánoční výzdoba včetně jesliček až do Hromnic návštěvníkům chrámu 
neuškodí, naopak je může delší dobu motivovat k vděčnosti za ten největší Boží dar, jímž 
je Narození Páně.

V Prachaticích jsme tyto Vánoce prožili poněkud neobvyklým způsobem. Z důvodu re-
konstrukce kostela sv. Jakuba máme nedělní a sváteční bohoslužby v hřbitovním kostele 
sv. Petra a Pavla. Konaly se zde tedy i bohoslužby vánoční. Byla zde dětská „půlnoční“ na 
Štědrý den odpoledne, která je tradičně nejnavštěvovanější mší během celého roku. Po mši 
svaté se děti, ale i dospělí mohli potěšit pohledem a pohlazením si živého oslíka, který na ně 
čekal na parkovišti před kostelem. Zvláště zajímavé bylo, že ve hřbitovním kostele se kona-
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la i půlnoční mše. Příchod do kostela byl v úplné 
tmě, protože veřejné osvětlení v tuto hodinu již 
nesvítí. Některé slabší povahy to takzvaně nedaly 
a účast na „půlnoční“ vynechaly.

Konaly se zde i další bohoslužby včetně té na 
svátek Svaté rodiny. Udělalo mi velkou radost, že 
obnovy manželských slibů, která se na tento svá-
tek tradičně koná, se v Prachaticích zúčastnilo té-
měř padesát manželských párů, včetně několika 
párů při večerní mši. V rámci našeho prachatické-
ho okruhu pak bylo těchto párů přes sedmdesát.

Zajímavostí těchto Vánoc bylo také to, že mše 
svaté na Nový rok se v kostele sv. Petra a Pavla 
zúčastnila Česká televize. Nejprve udělala krátký 
živý vstup ze mše a po mši svaté pak ještě nato-
čila rozhovor s pracovnicí farní charity a Třemi 
králi, kteří po požehnání na konci mše sv. vyrazili 
na letošní první Tříkrálovou sbírku v našem měs-
tě. Odkazy na tyto reportáže na ČT 24 najdete na 
webových stránkách naší farnosti.

Sice už nám začíná druhý měsíc tohoto kalendářního roku, přesto bych chtěl ještě jed-
nou popřát mnoho štěstí a zdraví všem čtenářům JP a vyprosit Vám Boží požehnání pro 
Vás a pro všechny Vaše blízké a drahé. P. Petr

FCH vlachovo Březí 
V uplynulém období děti ve skupince FCH Vlachovo Březí pod vedením Míši Korbačkové 

a několika maminek připravily dárky pro své blízké. Vánoční prázdniny využily i k dalším 
schůzkám. Víčka pro postiženou Štěpánku dále sbíráme, 
ale pouze od Pet lahví. 

V tomto období je pro nás důležitá hlavně Tříkrálová 
sbírka. Letos jsme měli opravdu málo dětí, proto něko-
lik skupinek bylo tvořeno jen ze 2 králů. Jsem ráda, že 
v rámci TKS mně letos přislíbily účast i další děti na příští 
rok. Z celého srdce a ještě více děkuji lidem těchto obcí, 
kteří nám přispěli do pokladniček. Kéž Vám Bůh odplatí 
vaši štědrost. 

Celkem bylo vybráno 44 850 Kč, z toho v Chlumanech 
se vybralo 11 810 Kč. Velmi děkuji i dětem, které se zú-
častnily aktivně této sbírky, též děkuji i vedoucím skupi-
nek. Pán Bůh zaplať. Za FCH Vlachovo Březí 

Jarka Vondrková
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Svátost smíření

Hlavní hříchy: Pýcha
Některé mravouky a zpovědní zrcadla připojují k seznamu hříchů podle Desatera Božích 

přikázání ještě další, sestavené podle jiných kritérií: hlavní hříchy, cizí hříchy, hříchy proti 
Duchu svatému, hříchy do nebe volající, aj. Ačkoli to zní zastarale, obsah je stále aktuální 
– dnes možná víc než dřív. Stojí za to se jimi zabývat. Začněme „hlavními“ hříchy:

Bývá jich uváděno sedm (vzpomeňme na symbolický význam sedmičky v biblické tradici 
jako čísla plnosti): pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Tento 
výčet se ustálil v šestém století a je připisován svatému papeži Řehoři Velikému. Někdy se 
o nich mluví jako o „smrtelných“ hříších, ale to je nesprávné. Ve skutečnosti nejde o hříchy, 
spíš o základní postoje, podhoubí, ze kterého konkrétní hříchy vyrůstají, neřesti (opak 
ctností). Jestliže ctnost definujeme jako trvalou a pevnou dispozici konat dobro, která nám 
dovoluje nejen konat dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to nejlepší, pak o neřesti může-
me říci, že to je náklonnost nebo zvyk dopouštět se hříchu. Zatemňuje svědomí a zkresluje 
hodnocení dobra a zla. Nastává a prohlubuje se opakováním konkrétního hříchu. Má na 
ni vliv i výchova, prostředí ve kterém člověk žije, lidé, se kterými se stýká, a další faktory. 
Může zůstat jen pokušením, spíše se však snadno a rychle mění ve skutečný hřích. 

Někdy se místo „hlavní“ užívá termínu „kardinální“ hříchy. Latinské slovo „cardo“ zna-
mená pant, důlek, do kterého jsou zasazena vrata, točna. Jde tedy o stavy mysli, okolo 
kterých se „točí“ celá hříšnost člověka, ze kterých vyrůstají další hříšné činy.

Nejzávažnější je pýcha. Je totiž kořenem, společnou příčinou všech ostatních. Na jejím 
počátku stojí rozhodnutí části andělů „Non serviam – Nebudu sloužit“ (zneužití svobody 
proti jejímu dárci – Bohu). Následovalo zasévání nedůvěry vůči Bohu a jeho záměrům do 
srdcí lidí (o tom vypráví biblický příběh o prvním hříchu). V dějinách spásy se projevuje 
odpadem od Boha a jednáním jako by nebyl (srov. např. Sir 10,12). 

Jedná se de facto o dva různé hříchy: superbia – pýcha ve vlastním slova smyslu, kdy 
člověk ze sebe dělá víc, než čím skutečně je (staví se na místo Boha), a inanis gloria – prázdná 
sláva, ješitnost, touha po pozemských poctách a obdivu. 

První vede k popírání závislosti na Bohu a nakonec k pohrdání Bohem. Svatý Řehoř 
uvádí čtyři způsoby, kterými se projevuje: 1. vlastní dobré skutky a zásluhy připisuje jen 
sobě, zapomíná či odmítá, že jsou Božím darem; 2. Boží dary pokládá za odměnu za vlastní 
zásluhy, dělá si na ně nárok; 3. přisvojuje si dobra, která nemá; 4. pohrdá druhými lidmi 
a vyvyšuje se nad ně. Taková pýcha se často skrývá za zdánlivou skromností a pokorou. 
Člověk je tak zaměstnán sám sebou a přesvědčen o své velikosti, že nemá zapotřebí uznání 
druhých a pohrdá jimi. Vystačí si sám. 

Ješitný člověk naopak druhé potřebuje, aby v jejich očích vynikal. Vyhledává je a ob-
klopuje se jimi. Nezřízeně touží po uznání, cti a chvále. Rád o sobě mluví, vychloubá se 
a zakládá si na svých přednostech – vědomostech, zásluhách, společenském postavení. 

Dcerami pýchy jsou nezřízená sebeláska a chlubivost; dychtění po slávě a žárlivost; po-
hrdání Bohem, náboženstvím, Církví a bližními; různice, hádky a sváry; přetvářka a zatvr-
zelost, tvrdošíjnost, neposlušnost a kacířství. 
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Proti pýše bojujeme myšlenkami na vlastní 
slabost a marnost pozemské slávy a připomín-
kou Ježíšovy pokory.

Nedávno u nás vyšla kniha kardinála Roberta 
Saraha Den se již nachýlil (Jiří Brauner – Kartu-
ziánské nakladatelství a Hesperion, z.s., 2019). 
Narazil jsem v ní na pasáže, které pěkně osvětlují 
naše téma. Dovolte mi tu některé z nich uvést:

„Domnívám se, že nejhlubší sjednocení (s  Bo-
hem) předpokládá posvátný odstup a klanění. Bez 
projevů naší nepatrnosti či poníženosti před Božím 
majestátem se nemůžeme obejít. Jsou známkou 
pozorné duše. Každý postoj, který se chce zmocnit 
Boha, ničí náš správný vztah k němu a znemožňuje vznik důvěrnosti. Posvátná bázeň je vstupní 
branou, která nás vede k důvěrnosti s Bohem. K Bohu se nemohu přiblížit vestoje. Musím se stát 
malým, aby mě Bůh zdarma přijal do své nekonečné velikosti.“ 

„Zmizení Boha na Západě vedlo k vyhnání všeho, co je v lidském životě posvátné. Posvátno se 
stalo něčím zanedbatelným. Chodíme kolem nejvýš posvátných věcí, aniž by na nás úcta a bázeň, 
kterou vyvolávají, nějak zapůsobila … Dnes je téměř všechno přístupné všem. Výsledkem je, že 
všechno začalo být všední, dokonce profánní.

Když ve svém životě odmítáme přítomnost posvátna, vytváříme uniformní, zploštělý svět, svět 
bez členitosti. Ve světě, kde je všechno na stejné úrovni, začíná být všechno smutně lhostejné. Pro-
fánní – řekl bych dokonce zprofanovaný – svět je světem bez radosti. Ztráta smyslu pro posvátno 
je v podstatě příčinou smutku. Posvátno je vzácné bohatství, je to vstupní brána radosti ve světě. 
Nabízí nám účast na svých hlubokých radostech.“ 

Vybízí nás tedy k pokoře, k úctě a respektu před Bohem, jako zdrojům opravdové ra-
dosti. O kus dál pak varuje před falešným pojetím svobody, které je projevem pýchy a ústí 
v osamění:

„Naši současníci se dali přesvědčit, že svobodný člověk nesmí být na nikom závislý. To je tra-
gický omyl. Nedůvěra moderních lidí k jakékoli závislosti vysvětluje značnou část zel. Jestliže se 
totiž závislost na druhém člověku vnímá jako popření svobody, každý opravdový, trvalý vztah 
se jeví nebezpečný. Z každého člověka se stává potenciální nepřítel. Svobodný člověk musí být 
radikálně autonomní a nezávislý, osamocený jedinec bez jakýchkoli pout. Ocitá se uzavřen sám 
v  sobě. I  vztah k  rodičům, který dítě připoutává k  otci a  matce, se pro naše současníky stává 
překážkou plné svobody … Domnívám se, že je načase osvobodit člověka od této zášti ke všemu, 
co dostal. Proto je velmi naléhavě třeba odhalit skutečnou podstatu naší svobody, která se rozvíjí 
a sílí, jestliže akceptuje skutečnost, že závisí na lásce. Každá láska totiž vytváří vztah, který je 
poutem, darem, svobodnou závislostí na tom, koho milujeme.“ 

„Pokud absolutizuji sám sebe, stávám se nepřítelem druhého; nemůžeme už žít spolu a celý 
život se stane krutým a troskotá. Pouze sdílená svoboda je lidskou svobodou; společným bytím 
můžeme vstoupit do symfonie svobody. Pouze začleněním do sítě závislostí, která z nás v posledku 
vytváří jednu rodinu, vydávám se na cestu ke skutečnému osvobození.“ 

P. Pavel Liška
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Svědectví radosti

První neděle po Božím hodu vánočním je svátkem Svaté rodiny – Ježíše, Marie, Jose-
fa. Během bohoslužeb bývá obnova manželských slibů. V Prachaticích v kostele sv. Petra 
a Pavla se nás, manželských párů, při ranní mši sešlo 48. Byl to opravdu radostný pohled! 
P. Petr všechny páry osobně pozdravil a položil stejnou otázku: „ Jak dlouho jdete společnou 
cestu života?“

V každé fázi manželství je potřeba o vzájemný vztah pečovat. Pomocí chce být i Diecéz-
ní centrum pro rodinu, jehož plánovaný program si přečtěte níže. Hned v únoru nás zve 
ke společnému prožívání „Týdne manželství“ (9. - 16. 2.), v květnu pak k „Týdnu rodiny“ 
(10. – 17. 5.).

Mnoho zajímavého pro všechny věkové skupiny 
naleznete na novém pastoračním webu:

www.prolidi.bcb.cz 

Přeji nám všem v manželství a v rodinách požehnané a radostné dny a na shledanou 
třeba při akcích pořádaných v rámci farností, vikariátu i diecéze.

Lenka Hanžlová, vikariátní zástupce pro pastoraci

DCr v r. 2020
	Příprava na manželství – zimní kurz (leden – únor), jarní kurz (duben – květen)
	nejste sami – setkání rodičů po ztrátě dítěte v Č. Budějovicích vždy poslední středu 

v měsíci v 17:30 v sále Děkanství u sv. Mikuláše v přízemí 
	Happening Zveme česko na rande 13. 2. 2020 v 17:30 ve spolupráci s iniciativou 

Manželské večery, Křesťanským společenstvím a Církví adventistů u příležitosti svátku 
sv. Valentýna, patrona všech zamilovaných v Č. Budějovicích na nám. Přemysla Otaka- 
ra II.

	Další roky po dnu „s“ – 2. 2. 2020 v nedělní podvečer - setkání mladých manželů na 
faře v Ledenicích ve spolupráci s P. Tomasem Zavrelem

	jak, až se dítě zeptá? nebo ještě než se zeptá?  7. 2. od 10 do 12h. v Křesťanském 
rodinném centru Petrklíč, České Budějovice (u petrinů) - beseda na téma zdravé sexu-
ální výchovy

	Děti, rodina a víra 29. 2. v 9:30 s Mons. Alešem Opatrným (předávání víry dětem 
a její sdílení v rodině) v Č. Budějovicích. Přednáška, diskuze, sdílení dobré praxe.  

	Představení Šťastný princ Oscara Wilda v dramatizaci Radka Malého a Matěje Formana  
11. 3. 2020 v Divadle J. K. Tyla v Třeboni hostuje Divadlo Lampion z Kladna (pro celou 
rodinu - vede k nepomíjivým hodnotám soucitu a lásky, aby člověk nepropadl smutku, 
ale uměl prosadit v životě to dobré, nemyslel jen na sebe, stal se v dnešní době hrdinou) 
- ve spolupráci s domácím hospicem Kleofáš 
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	jak naplnit „prázdné hnízdo“? 27. – 29. 3. v  Panském domě v  Rožmitálu pod 
Třemšínem - ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského (setká-
ní manželů 50+, kterým odešly nebo odcházejí děti z domova - přednášky, čas pro pár 
i vzájemné sdílení účastníků)

	Koncert rodin 13. 5. v 18:00 v kostele sv. Rodiny v Č. Budějovicích k Mezinárodnímu 
dni rodin ve spolupráci se Soukromou hudební školou Natanael. Děti se svými rodiči 
nebo dalšími příbuznými vystoupí se společně nacvičenými skladbami.

	víkendové setkání rodin 15.–17. 5. s hostem v Panském domě v Rožmitálu pod 
Třemšínem (duchovní obnova pro celou rodinu - modlitba, adorace, mše, příležitost ke 
svátosti smíření, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, svědectví i společný čas 
pro rodiče a děti v sobotním odpoledni).

	Duchovně relaxační pobyt pro rodiny s P. Pe-
trem Hruškou 12.–18. 7. Dům sv. Vintíře v Dobré 
Vodě u  Hartmanic (duchovní i  odpočinkový pro-
gram děti i  pro rodiče, přednášky, rozhovory ve 
skupině i  v  manželské dvojici, sdílení zkušeností 
i  odpolední společný čas pro celou rodinu, hlídá- 
ní dětí v době samostatného programu rodičů za-
jištěno).
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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 – 6. část 

Petrova důvěra a jidášova nedůvěra
Máme zde pozitivní a negativní postavu, postoj důvěry na jedné straně a nedostatek 

této důvěry na straně druhé. Nejprve se zadívejme na sv. Petra. Ježíš mu změnil jméno: 
Ty jsi Petr, skála (Mt 16,18). Změna jména znamená něco jako změnu existence, protože 
jméno zastupuje osobu, přirozenost dotyčného člověka, a zde vyjadřuje nový vztah k Bohu 
a lidem. Soustřeďme se na některá fakta ze života sv. Petra. Podívejme se na tu krásnou 
událost, která se stala kdesi poblíž Cézareje Filipovy, když na Ježíšovu otázku: „A za koho mě 
pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš Syna Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze 
tobě, Šimone, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.“ (Mt 16,15-17) neboli 
nebeský otec Petra poučoval tak výjimečným způsobem jako žádného z apoštolů.

Kristus Pán po rozmnožení chlebů začal učit o tom, jak se jeho Tělo stane pokrmem. 
Víme, že mnozí lidé protestovali – říkali: „To je hrozná řeč.“ Od té chvíle mnoho učedníků 
od Ježíše odešlo. Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Petr mu odpověděl: „Pane, ke 
komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“ To je velmi vyzrálá odpověď. Nebylo snadné 
pro Žida takto odpovědět. Oni nesměli požívat krev, protože v krvi je život a život dává 
Bůh. Toto přikázání fungovalo po staletí, od dob Noemových. A nyní učedníci slyší: Budete 
požívat mou krev (srov. J 6,53-57). To muselo být velmi těžké a mnoha učedníkům, kteří 
odešli, se nelze divit, avšak ani ne docela je ospravedlnit. V tomto kontextu Petrova odpo-
věď je neobyčejně vyzrálá. Neosvítil ho Otec stejně jako u Cézareje Filipovy? Jistěže ano. 
Petr věří Ježíšovi. Věřím ti, Bože, ty mě vedeš. Důvěřuji ti, veď mě. Tím neskončila Ježíšova 
výchova. Zvláštní záznam se nachází u sv. Lukáše: „Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl 
tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra nezanikla.“ (Lk 22,31-32) Pšenice se 
čistila tak, že se za větrného počasí vyhazovalo do vzduchu vymlácené obilí spolu s plevami. 
Čím silnější byl vítr, tím lépe: plevy byly odváty a zrna pšenice, protože jsou těžká, padala 
na zem. Satan vás chtěl tříbit jako pšenici – čili vystavit vichřici. Kristus Pán se přimluvil 
za Petra, aby jeho víra nezanikla, on zase měl být posilou svým bratřím.

Zde přichází velmi významný popis Petrova pokušení a zapření. Známe ten příběh (Lk 
22,54-62). Domnívám se, že Petrův hřích v tomto okamžiku nebyl o nic menší než Jidá-
šův. Petr toho tolik od Krista dostal, Kristus se za něj modlil, a on to nedovedl využít. Po 
trojím zapření se Petr rozplakal, protože se ho v Kristově pohledu dotklo Boží milosrden-
ství. Pán na něj pohleděl a v tom pohledu bylo tolik milosti, tolik milosrdné lásky, že ho 
hned pozvedla z pádu. I Petrovy slzy byly přece spasitelné. Taková lítost očišťuje a líbí se 
Bohu, protože zvětšuje velkou změnu, vnitřní konverzi. Teď už skutečně Petr nikdy Pána 
nezapře. A jak bude moudrý!! Podle tradice Petr po svém hříchu zapření, kdykoli uslyšel 
kokrhat kohouta, vždycky se rozplakal. Kohoutí zakokrhání mu připomínalo hřích. Také 
se traduje, že měl na tvářích rýhy od slz, tak často kvůli tomu plakal. Jsou to pověsti, ale 
pověst je krásná a moudrá věc, jak se říká: V soužení a utrpení se rodí pověsti, a v zahálce 
a lenosti vznikají klepy. Pověsti jsou tedy plody velikých a náročných lidských zkušeností, 
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a proto jsou opravdové a krásné. Nejedná se o drobné 
epizody, ale o to, že v krásném literárním obalu skrývají 
pravdu o lásce a zralosti sv. Petra. Za co všechno vděčil 
Pánu Ježíši!

V protikladu k Petrovi stojí Jidáš. Mohli bychom se 
zeptat: Tak proč jsi ho, Pane Ježíši, vyvolil? Ježíš ho po-
volal, aby z něj byl sv. Jidáš apoštol. Kolikrát mu podá-
val pomocnou ruku, otevíral mu srdce. „Jidáši, polibkem 
zrazuješ Syna Člověka?“ Oslovení „Jidáši“ svědčí o tom, 
že k němu Ježíš hovoří z celého srdce. Proroctví o zradě 
jím měly otřást, aby se vzpamatoval. Ale v Jidášovi se 
odehrál nějaký podivný, tajemný proces, který nám není 
docela jasný a který skončil až zradou a zoufalstvím, nato 
tragickou smrtí. Navíc v Jidášovi narůstala nepoctivost 
ve spravování společné pokladny a starost o vlastní pro-
spěch. Když byl Ježíš vyslýchán, Jidáš prožil jakýsi otřes, 
zdálo se, že spasitelný. Víme, že pocítil výčitky a vrátil 30 stříbrných velekněžím (odhodil 
peníze v chrámě a utekl). Přiznal si vinu a stačilo, aby ještě dodal: „Bože, buď ke mně mi-
lostivý“ a byl by z něj sv. Jidáš kajícník. On však šel a oběsil se. Musíme potvrdit to, co se 
všeobecně uznává, že jidášův hřích skutečně nespočíval jenom ve zradě, ale spíše 
v nedostatku důvěry v Boha, a to ho dovedlo k zoufalství. Milost mu jistě nescházela, 
jestliže na něj Ježíš tolikrát pohleděl a oslovoval ho „příteli“ a „Jidáši“. Určitě mu nechyběla 
Boží milost ani v tomto posledním okamžiku – proč by mu ostatně chyběla? Pán nemá ve 
zvyku nikoho opouštět. Jidáš postrádal důvěru – takže šlo o vinu člověka. Nemáme jistotu, 
že byl zavržen na věky. Ovšem Pán Ježíš řekl: „Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nena-
rodil.“ Ale to lze vykládat i tak, že prožije hrozné věci. Někdy na člověka přicházejí takové 
chvíle, kdy by raději nebyl. Proč jsem se narodil? Proto ani slova: bylo by lépe, kdyby ses byl 
vůbec nenarodil, nemusíme chápat jako věčné zavržení. Mohou totiž znamenat, že prožije 
tak strašné chvíle, že by býval raději nežil. Nemáme právo usuzovat, že je zavržen v pekle, 
zato si nepochybně zaslouží politování a soucit, protože se mu nedostávalo důvěry. Jidáš 
neuvěřil, že Pán Bůh mu může jeho hřích odpustit. 

Postavme si před oči tyto dvě postavy, Petra a jidáše. Zdá se, že zhřešili stejně, 
dokonce Petr více, avšak skutečná velikost hříchu se měří nedůvěrou a nevírou 
v Boží milosrdenství, a ne zradou. ať nám to poslouží jako výstraha a zároveň jako 
výzva k veliké důvěře, abychom navěky zpívali o Hospodinově milosti.

Ještě jeden pohled... Petr i jidáš zhřešili proti Bohu. Páchat hřích je lidské, činit 
pokání je božské a pokračovat v tom hříchu je ďábelské. Petr i jidáš plakali. ale 
jidášovy slzy mu nepomohly překonat pocit viny. Pocit viny nás vede ke smutku 
a destrukci života. Petr také plakal, ale jeho slzy mu pomohly překonat ty pocity 
viny. my si na ty pocity viny musíme dávat pozor, abychom napodobovali sv. Pet
ra. následné pokání vede Petra (a také nás) k obrácení. obrácení je změna směru 
(o 180 stupňů). obrácení pak u Petra, jako u nás, vede k životnímu poslání (misi). 
a to je velmi důležité a také úžasné. pb
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Slovo kaplana

P. Rafal se už v našem vikariátu trochu zabydlel, a tak mu rádi poskytneme také trochu pro-
storu ke sdělení a zároveň porovnání jeho dosavadní polské praxe s naší realitou.

jak prožíváme advent a vánoce v Polsku?

Jsem velmi ohromen tím, kolik lidových 
zvyků v Polsku se liší od českých zvyků, přes-
tože jsme si blízko jako národy.

V  Polsku je Advent časem každodenních 
rorátů. Děti a dospělí s lucernami (s výjimkou 
nedělí) každý den chodí na rorátní mši, kde se 
společně modlí k Matce Boží. V Polsku, stejně 
jako v České republice, neexistují žádné žehna-
cí ceremonie pro adventní věnce. Advent v Pol-
sku je také obdobím vánočních trhů.

Stručně popíšu, jak vypadají Vánoce, zejmé-
na ve Slezsku.

Polská štědrovečerní večeře je tradičně vel-
mi bohatá a zahrnuje až dvanáct jídel jako apo-
štolů. Od polévky k různým rybím pokrmům 
po sladkosti. Počáteční polévka je červený boršč – vývar z červené řepy a  jiné zeleniny, 
bez masa, často s malými těstovinami („uszka“). K dispozici je dále rybí polévka, hrachová 
polévka, houbová polévka, všechny je třeba ochutnat.

Kapr se obvykle smaží a  také připravuje v  aspiku (kapří dort), nejčastěji se podává 
s omáčkou a rozinkami nebo zelím, bramborami a houbami. Další jídla jsou „pierogi“ (malé 
koláče uvnitř se zelím a žampiony), sleďové saláty, zelí s hráškem, zelí s houbami. Sladké 
jídlo reprezentují „makówki“ – s mletým mákem, sušeným ovocem, ořechy, medem, pivem, 
dále voňavý vánoční perník, který Poláci pečou místo sladkostí. Také kompot ze sušeného 
ovoce, i když v Polsku se nepovažuje za dezert, ale za nápoj.

Všechna jídla konzumovaná na Štědrý den by měla být postní a všechny ingredience 
mají svůj vlastní symbolismus – ale kdybych všechno zmínil, zabralo by to hodně času.

V polských rodinách se na začátku večeře čte evangelium o Ježíšovo narození. Po přečte-
ní je zvykem „sdílení oplatky“. Je to zvyk, který odkazuje na starou křesťanskou tradici vý-
roby chleba a jeho sdílení. Členové rodiny berou vánoční oplatky a rozdělují je, aby ukázali 
společenství, současně si vzájemně přejí. Pod ubrusem je malý kousek sena, symbolizující 
seno, ve kterém Ježíš ležel v jeslích. U stolu je vždy jedno volné místo pro neočekávaného 
hosta, který může vždy přijít. Po „lámání oplatky“ nastane čas na modlitbu a společné 
jídlo. Po jídle zpíváme koledy a dáváme si dárky. Po večeři všichni chodí na pastýřskou mši.

Takto vypadá večeře v Polsku, trvá to až 4 hodiny. Toto je velmi důležitý čas pro rodiny. 
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Speciálně pro křesťanské rodiny. Celé vánoční dny trávíme s rodinou, během těchto setkání 
jíme „bigos“. Je vyroben ze zelí, masa, hub, rajčat a koření. Je to velmi chutné jídlo, typické 
pro Polsko.

Jak vidíte, hodně jsem psal o jídle, protože se nám tato vánoční hostina moc líbí, je pro 
nás důležitá jako návštěva kostela v tento večer.

P. Rafał Kaca, upravila MaM 

český varhanní festival – Xiii. ročník
Dne 28. 12. 2019 se konal v  Horní Vltavici 

v  kostele sv. Rodiny a  sv. Jana Nepomuckého 
varhanní koncert, ve kterém se představili Adam 
Viktora – varhaník, Jaroslav Halíř – trubka, Ga-
briela Eibenová – zpěv soprán. Pár dnů zbývalo 
do konce roku 2019. Kostel ještě voněl Vánocemi. 
Hudebníci vytvořili pohodovou povánoční atmo-
sféru. 

Český varhanní festival založil právě již známý 
varhaník Adam Viktora v roce 2007. On je také 
dirigentem koncertů. Za dobu své existence fes-
tival uspořádal více než stovku koncertů. Cílem 
Českého varhanního festivalu je pořádání kon-
certů v  nejrůznějších místech České republiky. 

Nezáleží na velikosti obcí. Tito skvělí hudebníci své umění rádi předvedou, kde jen je jim 
to umožněno. 

Koncert zahájili malí zpěváč-
ci ze ZŠ v  Horní Vltavici. Úvo-
dem byla zahrána skladba Ades-
te fideles. Koncert byl ukončen 
vánoční písní Narodil se Kristus 
Pán. Skladby v podání hudební-
ků bylo radost poslouchat. Za 
odměnu dostali velký, dlouho 
neutichající potlesk od vyznava-
čů této krásné hudby.

Krom toho všem, co přišli na 
koncert, byla darována sklenka 
s přáním do nového roku 2020 
od obecního úřadu v  Horní Vl-
tavici. Byl to dárek, co velmi po-
těšil přítomné. 

M.H.
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Jubilejní rok

Jestliže konec roku 1989 byl plný euforie z nabyté svobody, ten devadesátý nás udivoval 
možnostmi, které svoboda přináší. Mohli jsme si zajet do „západního“ Německa jen tak, 
i když zatím stále přes hraniční přechod a s pasem. Nakladatelství chrlila dříve zakázané 
knihy a hlavně jsem si konečně mohl veřejně obléci skautský kroj. Věci, o kterých jsme snili 
a popravdě řečeno v ně nedoufali, se staly skutečností.  Jak moc si ještě dokážeme vážit toho, 
co jsme získali, a ještě stále to pro nás tak mnoho znamená? A je i něco, co nám svoboda „vzala“, 
něco, po čem se nám i po těch třiceti letech stýská?

Jaroslav Pulkrábek, šéfredaktor

Pod vánočním stromkem 
jsem našel knihu Vabank, jejímž 
autorem je Michael Kocáb. V kni-
ze popisuje roky 1989–1991, 
zlomový čas v  budování de
mokracie v  naší zemi. Hodně 
jsem z  těchto let zapomněl, ale 
při pročítání dobových reálií se 
leccos v  paměti vrátí, ožije. Již 
3. prosince 1989 vydala česko-
slovenská vláda stanovisko, ve 
kterém označila srpnovou in-
vazi v  roce 1968 za protipráv-
ní. O  tři dny později vznikla 
expertní skupina pro zahájení 
jednání o  odsunu sovětských 
vojsk z  Československa. Voj-
ska pak naši zemi opustila  
21. června 1991. M. Kocáb, teh-
dy jako předseda komise dohlí-
žející na odsun, toto považuje za 
nejvýznamnější, co se mu v živo-
tě podařilo.

V prosinci 1989 (29.) se stává 
novým prezidentem ČSSR vác
lav Havel a  v  únoru 1990, kdy 
vystoupil v  americkém Kongre-
su, tuto převratnou dobu takto 
sám popisuje: „Když mne 27. říj- 
na zatýkali, žil jsem v zemi, kde 
vládla nejkonzervativnější ko-
munistická vláda v Evropě a celá 
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společnost dřímala pod příkrovem totalitního systému. Dnes, po necelých čtyřech měsí-
cích, k vám promlouvám jako představitel země, která se vydala na cestu k demokracii, v níž 
je plná svoboda slova, která se připravuje na svobodné volby, chce budovat prosperující 
tržní ekonomiku a dělat svou vlastní zahraniční politiku. Je to všechno zvláštní.“ (1)

První demokratické volby se konaly 8. – 9. června 1990. (K volbám tehdy v ČR přišlo 
96,8 % voličů, vítězem se stalo Občanské fórum, které získalo zhruba polovinu voličů, dru-
hé místo si udrželi komunisté.) Zapojil jsem se nejen jako volič, ale také jako člen volební 
komise. Před volbami jsem s nadšením objížděl město Prachatice a okolní vesnice a vyle-
poval předvolební plakáty ČSL spolu s dalšími z farního společenství mládeže. Tehdy kauza 
Sacher a Bartončík poškodila dobré volební preference lidovců, z 20% propad na 8,69%, 
které pak ve volbách strana získala. 

Ještě předtím v  dubnu (21.) jsme z  farnosti vypravili autobus do Prahy na setkání 
s papežem janem Pavlem ii. Známá je fotografie, jak po výstupu z letadla políbil zem.  
Pamatuji si, jak jsme utvořili „živý plot“ kolem silnice z letiště. Tato dvoudenní návštěva 
byla symbolem návratu svobody a tolerance do naší země. M. Kocáb mimo jiného v kni-
ze Vabank píše: „Pozval jsem do uvítací delegace svého otce, evangelického duchovního 
Alfréda Kocába, který vyrůstal v katolické rodině a se svým přechodem k protestanství 
se do konce života zcela nevyrovnal. Nelitoval toho samozřejmě, ale těžko snášel, že tím 
zklamal svoji matku. Oba jsme byli příletem Svatého otce dojati. Letenská pláň opět ožila 
půlmiliónem věřících, kteří se vypravili na slavnostní mši. Poté se Jan Pavel II. odebral na 
Moravu, kde sloužil mši na Velehradě.“ (2)

24. 4. byla na rodném domě sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích slavnostně odhale-
na pamětní deska. Později bylo Národním svazem českých katolíků v Americe opakova-
ně žádáno, aby ulice Horní byla přejmenována po „prvním a  jediném americkém světci 
mužského rodu“, tak je formulováno v dopise starostovi města Ing. Zdeňku Černému ze  
14. 6. 1991. Nakonec se tak stalo a my dnes od kláštera k bráně procházíme ulicí „neuman
nova“. 

Jisté je, že nabytá svoboda vzešla z  obrovského vzedmutí občanské iniciativy, která 
víceméně logicky přešla v činnost politických stran a vznik nového politického systému. 
Ten se vyvinul až do současnosti. Proto mě trochu zaráží, když nezanedbatelná část spo-

lečnosti vyjádří svůj nesouhlas 
s  tím, že se někdo pokouší pře-
krucovat svobodu a  demokracii 
podle svých vlastních zájmů, 
a politici bez ohledu na to, k jaké 
části politického spektra patří, to 
odsoudí nebo k tomu „jen“ mlčí.

Milan Hanžl, Prachatice
Citace: 

(1 ) Revue FORUM, číslo 24, 
14. 10. 2019, str. 20

(2) Vabank, Michael Kocáb, str. 
403
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Výtvarná díla v šumavských kostelích

obraz svatého jakuba v želnavském kostele
V  kostelích a  kaplích našeho kraje můžeme nalézt řadu pozoruhodných uměleckých 

děl – soch, obrazů, řezbářských výtvorů, ale i práce zlatnické nebo textilní. O jejich původu 
a jejich tvůrcích máme někdy přesné informace díky zápisům v kronikách, jindy zůstává 
původ děl záhadou.

O historii kostela v Želnavě jste mohli číst v článku, který vyšel v květnovém čísle JP 
ročníku 2011–12. Je v něm zmínka o zajímavém oltářním obrazu patrona kostela – svatého 
Jakuba Většího. Svatojakubská tradice je u nás i v sousedních zemích hluboce zakořeněna. 
Jakub je zpravidla zobrazen jako poutník, jehož atributy jsou kniha, poutnická hůl a klo-
bouk s nezbytnou mušlí. Na obrazu želnavského kostela však vidíme jezdce, rytíře. Že se 
jedná o zmíněného světce, napovídá svatojakubská mušle na jeho plášti. Některé historické 
prameny však hovoří o svatém Václavu. Tak například v historické práci o církevních pa-
mátkách želnavské farnosti píše její autor Albert Müller, že obraz svatého Václava nechal 
počátkem 20. století nainstalovat tehdejší farář P. Šimůnek (Schimunek). 

Jakub je zobrazen v oděvu rytíře s vlajícím rudým pláštěm na koni pokrytém bílou tka-
ninou. Kůň i jezdec jsou zachyceni v prudkém pohybu. Výrazná diagonální kompozice by 
napovídala vliv baroka. Není vyloučeno, že se jedná o kopii staršího obrazu pocházejícího 
z některé jihoevropské země. 

Původ tohoto zobrazení můžeme hledat v době středověku v zemích jižní Evropy – Špa-
nělsku, Portugalsku a Itálii. V roce 1170 byl králem Leónu (Španělsko) Ferdinandem II. za-
ložen na základě augustiniánské řehole rytířský Řád svatého Jakuba od meče. Členové řádu 
měli za úkol chránit poutníky a cesty do slavného poutního místa Santiaga de Compostela, 
podobně jako jiné rytířské řády chránily poutníky a cesty do Jeruzaléma. Svatojakubští 
rytíři měli jednu výsadu. Do řádu byli přijímáni rytíři s celými rodinami a jejich ženy byly 
považovány za členky řádu. Znakem řádu byl tzv. Svatojakubský kříž, který rytíři nosili na 
hrudi, plášti nebo praporci.

Jak se však obraz světce na koni a v odění rytíře dostal do šumavského kostela? Želnava 
a celý okolní kraj patřily do bohaté-
ho majetku kláštera Zlatá Koruna. 
Můžeme se pouze dohadovat, jaký-
mi cestami se rytířský světec dostal 
až do našeho kraje. Možná po linii 
habsburského rodu, který vládl ne-
jen v Rakousku a okolních zemích, 
ale také ve Španělsku, Portugalsku 
a  Nizozemí. Možná po linii evrop-
ských klášterů. Snad nám budouc-
nost prozradí tajemství jeho půvo-
du a historie.

MFK

Co
m

po
st

el
a
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Kaplička ŽelnavaObraz Jakuba v Prachaticích



20

Stalo se

s Bohorodičkou do nového roku
Je 1. ledna 2020. Chroboly se po 

silvestrovské noci pomalu probírají 
do krásného slunečného rána. Připo-
mínáme si slavnost Matky Boží Panny 
Marie, a  jak ji oslavit lépe, než na již 
tradiční novoroční pouti v chrámu za-
svěceném právě jí?

Ve 13:15 se začíná najednou dít 
spousta věcí. Zvon svolává lid z  blíz-
ka i daleka, z kůru se linou první tóny 
koled, náves se plní automobily při-
jíždějících poutníků, další přicházejí 
od vlakového nádraží a do krásně vy-
zdobeného kostela vchází dnešní cele-
brant, otec Tomas van Zavrel z Hluboké nad Vltavou. S úsměvem přichází před oltář a po-
kleká před Ježíškem, který k nám vzpíná své ručky. Teď tak malé, a přesto plné nesmírné 
lásky. Ruce vládce, které jsou však ochotné sloužit i tomu poslednímu z posledních.

Začíná mše svatá. Otec Tomas promlouvá k poutníkům, kteří zaplnili kostel do posled-
ního místečka, svým pevným a silným hlasem chválí Boha i Pannu Marii a jeho radostné 
poselství se nese prostorem až do posledních lavic. Modlíme se, zpíváme, otevíráme svá 
srdce Boží milosti a na závěr, po vskutku krásném požehnání, hřmí kostelem „Narodil se 
Kristus Pán“.

Cože? To už je konec? Ne, ještě ne!
U východu z kostela otec Tomas ještě každému upřímně přeje vše nejlepší do nového 

roku a jeho úsměv hladí po duši. Každý poutník je též obdarováván třemi ručně vyráběný-
mi dárečky, aby si mohl domů odnést památku na přenádhernou slavnost u naší „nebeské 
maminky“.

Tak zase za rok. Nebo i dřív. Bůh žehnej všem lidem. BP

Dětská „půlnoční“ mše u sv. Petra a Pavla v Pra-
chaticích s oslíkem Kájou
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střípky z farností spravovaných z vlachova Březí
O 1. adventní neděli 1. prosin-

ce 2019 po požehnání vánočního 
stromu a  adventních věnců se  
v  17 hodin v  kostele Zvěstování 
Páně ve Vlachově Březí uskutečnil 
adventní koncert barokní hudby, 
kde se představilo saxofonové 
kvarteto z Jindřichova Hradce. 

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 za-
vítal do kostela ve Vlachově Březí 
svatý Mikuláš, kterého přivítal 
P.  Šimon Stančík spolu s  dětmi, 
rodiči a  prarodiči. Letos byl Mi-
kuláš skutečně štědrý, neboť všechny přítomné odměnil balíčkem. Večer pak pokračoval 
kulturním programem pro děti na náměstí ve Vlachově Březí.

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 vystoupily v rámci adventního koncertu ve vlachobřez-
ském kostele děti z místní Základní umělecké školy. Na závěr koncertu pronesl otec Šimon 
duchovní slovo a všem přítomným požehnal. 

V měsíci prosinci zazněla v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí také Česká mše 
vánoční J. J. Ryby, kterou provedl  sbor Česká píseň a Pošumavská komorní filharmonie. 
Mezi posluchači byli i nevěřící spoluobčané města a P. Stančík je vyzval k přijetí Pána Ježíše 
do kolébky svého srdce a udělil všem požehnání. SV

Půlnoční ve Zdíkově
Téměř nikdo z nás si nedovede Štědrý den představit bez půlnoční mše svaté. Nejinak 

tomu bylo také ve zdíkovském kostele. Osvětlený kostel, lidé svátečně oblečeni s jakousi 
viditelnou radostí v očích. V tento čas přišli na půlnoční mši nejen lidé věřící, ale i ti, co 
chtěli prožít krásnou, pohodovou dobu vánoční. 

Sbor zpěváků, nová mladá generace talentovaných dětí, sourozenců Aničky a Štěpána To-
máškových, kteří s doprovodem paní Marie Mráz-
kové zazpívali část vánoční písně „Ó svatá dobo 
vánoční“, bylo radost poslouchat. Krásnou skladbu 
mezinárodně známou „Adeste fideles – Jdou zá-
stupy věrných“ zahrála Eliška Švarcová na flétnu 
a Mirek Jaček doprovázel na varhany. Na úvod mše 
byla zazpívána známá vánoční píseň „Tichá noc“. 
Varhany a zpěv se rozezněly po celém kostele. Za-
vládla radost, klid a  mír v  duši. Poslední vánoční 
píseň „Narodil se Kristus Pán“ zpívali všichni, dobří 
zpěváci, ale i ti, jež melodie přímo vyzvala ke zpěvu. 
Svatou mši půlnoční celebroval P. Vavřinec Skýpala.

Milli Hojdekrová
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Stalo se

tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka slaví letos dvacáté vý-

ročí. A  slaví hlavně díky velké obětavosti 
a  nasazení koledníků a  vedoucích skupi-
nek, kteří každoročně vyrážejí do ulic. Za 
to jim patří velký dík. Velký dík patří i všem 
dárcům, kterým není lhostejný osud lidí 
v nouzi a sbírku finančně podporují. 

Žehnání koledníkům se konalo 1. led-
na 2020 od 9:30 hodin v kostele sv. Petra 
a Pavla v Prachaticích.

Tříkrálový koncert se uskutečnil 5. led-
na 2020 od 17:00 hodin v  Galerii Dolní 
brána v Prachaticích.

Ve středu 8. ledna 2020 v 10:00 hodin navštívili v dopoledních hodinách Městský úřad 
v Prachaticích Tři králové. V Zimní zahradě je přijal starosta města Martin Malý.

Poděkování koledníkům se konalo v neděli 19. ledna 2020 od 15:00 hodin v kině „Ná-
rodka“. Byla zde promítnuta pohádka Ledové království 2.

Jana Schwarzová, ředitelka, foto: archiv FCH Prachatice

my tři králové jdeme k vám...
Koledníci s papírovými korunami na hlavě připomínali dávnou legendu. Původně se 

nemluvilo o králích, ale o mudrcích a kněžích, kteří se přišli poklonit narozenému děťátku 
Ježíškovi. Podle Bible dovedla tyto muže, Kašpara, Melichara a Baltazara, k místu narození 
jasná hvězda. Děťátku byly přineseny vzácné dary, které byly symbolem všech zemských 
skupenství, zlato pevného, kadidlo plynného a myrha kapalného. 

Každým rokem, i letos k nám koledníci přišli. Zazpívali koledu, obdarovali nás baleným 
cukrem a malým kalendářem. Na dveře domu napsali 
svěcenou křídou tři písmena K+M+B a letopočet.

Dobrovolná snaha a úsilí je mnohdy pro ně nelehký 
úkol. Snad je jim odměnou darovaná sladkost a vlíd-
né přijetí od těch, do jejichž domu přijdou s koledou. 
Akce je dobrovolná. Peníze, které se vyberou, slouží 
dobré věci. Částka je rozdělena mezi ty, kdo se ocitnou 
v životní nouzi. Sbírka je tedy charitativní, dobrovol-
ná. Je na každém z nás, jakou částkou přispějeme. 

Ve Zdíkovci na mši svatou v neděli přišli také tři 
králové. V ten den byla P. Vavřincem Skýpalou svěcena 
voda, křída, a kdo chtěl, mohl si nechat posvětit zlaté 
přívěsky nebo jiný kousek zlata.

M. H.
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Prosincové novinky
Poslední měsíc roku se v našich azylových do-

mech nesl ve znamení blížících se vánočních svát-
ků a příprav na Tříkrálovou sbírku, která začíná 
1. ledna 2020.

Začátkem prosince v  Charitním domově sv. 
Dominika Savia pro matky s dětmi začaly přípra-
vy na blížící se Vánoce. Protože máme v azylovém 
domě šikovné maminky s  dětmi, hravě zvládly 
pečení cukroví, úklid a výzdobu Domova. Usku-
tečnilo se již tradiční Adventní zastavení s paní 
Lenkou Hanžlovou, při kterém si maminky a děti povídaly o adventním čase a Vánocích. 
Večer před Štědrým dnem maminky s dětmi nazdobily vánoční stromeček. Poté nezbývalo 
než čekat na Štědrý den a rozbalování dárků, které děti dostaly hlavně díky našemu zapo-
jení do akce „Krabice od bot“. 

Dárky dostaly i děti z rodin spolupracujících s Terénním programem Most naděje. Tímto 
děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

Ani muži ubytovaní v Domě sv. Petra v Záblatí nezůstali s vánočními přípravami pozadu. 
Peklo se zde cukroví i vánočky. S předstihem se konal „Předvánoční oběd“ na které přijal 
pozvání pan vikář P. Petr Plášil a P. Rafal Piotr Kaca. 

Přejeme všem šťastný a požehnaný rok 2020.
Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice, foto: archiv FCH

Stalo se

Koncert
Ve Vimperku nás navštívila kapela „Kamarádi z pískoviště“. Je to parta hudebníků z Pís-

ku, kteří se znají od dětství a hrají spolu. I já je znám některé od dětství, chodili jsme spolu 
do školy. Z jejich předvánočních návštěv u nás se už stala tradice a na jejich koncert přichází 
spousta posluchačů. Zpíváme s nimi ze zpěvníků, které před vystoupením rozdají.

Je to kupodivu, ale koledy zazpívali asi jen dvě, jinak vybrali písničky zimní a adventní. 
Z jejich vystoupení čiší radost a prostota. Jsou příjemní. 

V. Předotová
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa

Kapitola iii. – Paní Carcas zvoní
V noci jsem se převaloval a měl jsem zlé sny. V prvním se mi zdálo, že mi nějací gangsteři 

zastřelili mladšího bratra z projíždějícího auta. Když jsem se probudil a usnul podruhé, stála 
přede mnou Lucka a s vážnou tváří na mne hleděla. Řekla mi, že odchází, že už má sbaleno. 
Trhnul jsem sebou. Podíval jsem se na mobil a zavyl. Zaspal jsem.

Byla sice ještě tma, ale za kopci už začalo svítat. V tuhle dobu jsem chtěl být už dvě ho-
diny na nohou. Sbalil jsem se a kvapně vyrazil. Neměl jsem nic k jídlu, jen trochu vody. Po 
hodině chůze jsem si myslel, že už jsem na kraji Carcassonne, když mne místo vyhlížené 
cedule přivítalo město Trébes.

Ono cílové město jsem dobyl až za další dvě hodiny. Vytrvalý déšť mi zmáčel i mé ná-
hradní oblečení a až na pár triček mi moc suchého nezůstalo. S deštěm přišla i mlha, takže 
když jsem míjel slavný hrad nedaleko centra, neviděl jsem nic kromě pár krajních věží.

Turistická kancelář byla jak místo v jiné dimenzi. Ať jsem se ptal kohokoli, každý mě 
posílal jinam. Pak jsem narazil na dům, kde se kdysi nacházela, a na něm jsem našel na 
malém papíře mapu. K mé smůle rozmazanou deštěm. Zastavoval jsem lidi a vyptával se 
jich, starší muž se čtyřmi psy na vodítku na mě spustil vodopád francouzských slov a já ho 
nemohl zastavit.

Když skončil, řekl jsem mu se smíchem, že neumím francouzsky a nerozumím mu. Jen 
se usmál a zeptal se, jestli umím anglicky. Pak jsem si ten vodopád poslechl ještě jednou, ale 
tomu jsem už rozuměl. Poslal mě na kraj centra, kde bylo tolik cedulí se směrem k turistické 
kanceláři, jako by je sem někdo schválně snosil z celého města.

Kancelář byla zavřená. Tedy ještě hodinu a půl. Sedl jsem si na blízkou zastávku autobu-
sů a pozoroval procházející lidi. Snažil jsem se udržet si alespoň nějaké teplo, což v promo-
čeném oblečení dost dobře nešlo. Když pak kancelář otevřela, cítil jsem se jako o Vánocích.

Poutnický pas alias Credencial sice neměli, ale věděli, kde se dá sehnat. Ukázali mi, kde 
začíná značená Cesta a kde je nejlepší knihkupectví ve městě. Chtěl jsem se totiž poohléd-
nout po nějakém průvodci. Hlavně jsem ale získal pozici Notre Dame de l´Abbaye, kláštera, 
kde se dalo přespat. A tam také vedly mé další kroky.

Klášter byl jako ten z každé encyklopedie. Čtvercové sloupové nádvoří s parkem upro-
střed, z jedné strany kostel, velké sály a mnoho nádherných soch v životní velikosti.

Dovnitř jsem vstoupil velkými kovanými dveřmi a podle cedule našel recepci. Tam za 
stolem seděl muž s brýlemi a v pravém rohu u malého stolku seděla jeptiška, jak jsem brzy 
zjistil, abatyše. Muž uměl trochu anglicky, sestra vůbec. Dozvěděl jsem se, že za jednu noc 
zde chtějí 23 euro, což se mi zdálo příliš. Už jsem se chystal odejít, když se sestra zvedla a ze-
ptala se francouzsky, co se děje. Muž jí to vysvětlil a chvíli spolu mluvili. Pak se mě zeptal, 
kolik bych si za nocleh představoval. Odpověděl jsem mu, že jsem za poslední týden utratil 
10 euro, ale že za noc to klidně dám. Muž mluvil chvíli se sestrou a pak přikývl. Z celého 
jejich rozhovoru jsem rozuměl jen slovům real pelerin.

Je to výraz pro pravého poutníka. Člověka, který na své cestě přespává venku a snaží se 
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nevyužívat blahobytu hotelů a restaurací. Prostě se drží jednoduchého poutnického stylu. 
Je ale také zčásti závislý na pomoci ostatních, stejně jako poutníci ve středověku. Není to to 
samé jako žebrák, protože název pelerin je ve Francii pojen vždy s úctou a pokorou. Napří-
klad nemocnice mají povinnost přijmout a ubytovat na jednu noc každého poutníka, který 
nenalezne jiné místo k noclehu. Na mnoha místech stačí říci a prokázat, kdo jste, a máte 
vstup zdarma do kostelů, muzeí i hradů. Zvláštním způsobem to z otrhaného a špinavého 
člověka dělá veřejností uznávanou osobu.

Dostal jsem malou cimru s jedním stolem, postelí a umyvadlem. Nebyla chladná, spíš 
naopak. Chvíli jsem zápasil s klikou od okna, ale nakonec se mi podařilo pustit dovnitř 
trochu vzduchu. Sundal jsem ze sebe mokré oblečení a kalhoty vypral v umyvadle. Byly od 
bahna až do půli stehen.

Poté, co jsem na sebe navlékl vše, co mi v batohu zbylo suché, a rozvěsil po pokoji vše 
mokré, vydal jsem se zpět do deště navštívit město. Prvně jsem si to namířil vzhůru k hra-
du.

Hrad...
Hrad byl velkolepý. Kdysi jsem ho viděl na obrázku a věděl jsem, že je velký. Jenže on byl 

ještě větší. Dnes se říká hrad, ale jde vlastně o původní město, v minulosti chránící okolní 
krajinu nejprve před Francouzi a později před Španěly. V  jeho podhradí vyrostlo menší 
obchodní souměstí La Bastide Saint-Louis, které, pohlceno starším městem, tvoří dnešní 
centrum Carcassonne. Zajímavá je i legenda o vzniku názvu města.

Když Karel Veliký obléhal tehdy saracénské město již pátým rokem, docházely uvnitř 
zásoby téměř všeho. Žena saracénského krále Balaacka, Carcas, dostala nápad vykrmit 
z posledních zásob prase a hodit ho po obléhatelích. Ti, sami hladoví, v domnění, že na 
hradě mají hodně zásob, druhý den odtáhli. Carcas nechala zvonit všemi zvony a odcháze-
jící Karel si povzdechl: „Dame Carcas sonne“, což v překladu znamená „Paní Carcas zvoní“.

Procházel jsem úzkými ulicemi sem a tam. Stylové krčmy se střídaly s malými obchůdky 
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a hotely. Královský palác byl 
uzavřen, ale zašel jsem do 
hradního kostela poděkovat 
za další dobytý bod. Kostel 
byl tichý, jednoduchý a krás-
ný. Stejně jako ten předchozí 
byl osvícen pouze světlem 
svíček. Zvenku sem doléhal 
jen zvuk deště a  skupinek 
studentů, kteří zde hráli ně-
jakou dějepisnou hru. 

Mé další kroky vedly do 
několika knihkupectví. Hle-
dal jsem tištěného průvodce 
a několik jsem jich opravdu 
našel, ale všechny byly ve 
francouzštině. Vybral jsem 
si v  bankomatu hotovost 
a  dokoupil trochu zásob. 
První velkou dírou v  mých 
plánech platit kartou byl to-

tiž minimální limit, který většinou přesahoval sedm euro. Na tu hranici jsem se ale skoro 
nikdy nedostal.

Když jsem se vrátil do opatství, vyhledal jsem sestru a získal od ní hned dvě důležité věci. 
První byl Credencial. Konečně. Hned jsem do něj obdržel dvě razítka – města a opatství.

Druhá věc se mi zprvu nezdála tak důležitá, později jsem za ni však byl neskonale vděč-
ný. Byla to malá knížka, která obsahovala kontakty na ubytovny, fary a místní obyvatele, 
kteří poskytují útočiště procházejícím poutníkům. Strčil jsem ji do batohu s tím, že budu 
těžko volat na neznámé francouzské číslo. Navíc když nemám téměř žádný kredit. Násle-
dující dny mě však měly přesvědčit o tom, že se mi to i tak bude hodit.

Po sprše jsem se připojil na místní wi-fi a poslal pár e-mailů rodině a několika přátelům. 
Možná jsem byl zčásti pravý poutník, ale nechtěl jsem si alespoň na chvíli připadat tak sám. 
Ještě jsem stále cítil neklid z včerejšího rozchodu a trochu strach. Byl jsem v té malé cimře 
jako odtržený od světa, a tak mě těch několik vět s mou rodinou neuvěřitelně povzbudilo 
na duchu a dodalo mi odvahy.

Následující dvě hodiny jsem strávil pátráním na internetu po nějakých mapách. A pá-
trání se vyplatilo. Na stránkách zabývajících se přímo mou trasou jsem nalezl ke stažení 
celou Cestu až do Španělska. Nebyla sice nijak přesná, ale alespoň jsem znal města, kudy 
prochází, a přibližnou kilometráž. Když jsem si ji rozepsal do deníku, byla ještě o několik 
desítek kilometrů delší, než jsem původně předpokládal. Bylo jich více než 600 do St. Jean 
Pied de Port, začátku Camina Francés. Pomalu mi začínalo docházet, že tahle Cesta nepo-
trvá měsíc ani dva. Možná budu potřebovat celý život. A možná i víc.

Ondřej Pulkrábek
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Life update

Poklad čistoty
Před pár dny jsem dočetl knihu o blahoslavené Ance Kolesárové. Velmi se 

mne dotklo její svědectví života. Odmala žila krásný život, plný víry v Boha, 
s ochotou pomáhat druhým a být jim kdykoliv k dispozici. Její dětská duše 
byla čistá a dalo by se říci, že žila již v dětství svatým životem. Byla velmi 
šikovná, takže když jí v pouhých deseti letech zemřela maminka, převzala 
starost o domácnost. Byla jedinou hospodyní v domě a starala se o otce a bra-
tra. V roce 1944, když bylo Ance šestnáct let, dorazila do její vesnice sovětská 
armáda, aby vesnici osvobodila. Jeden sovětský voják chtěl Anku znásilnit. Když se Anka 
bránila, rozzuřený voják jí dal na výběr – buď se mu podvolí, nebo zemře. Anka si vybrala 
raději smrt než hřích a voják ji dvěma ranami v náručí jejího otce zastřelil. Tato mučednice 
čistoty se po své smrti stala vzorem pro mnoho lidí, zejména pro mládež na Slovensku. Do-
poručuji knížku o Ance, která člověka skutečně osloví. Myslím si, že takovýchto mučednic 
bylo za války mnoho, o kterých se ani neví. Anka je však velkým příkladem.

Za zachování čistoty mnoho mučednic zemřelo. Raději volily smrt nebo mučení, než 
aby zhřešily s mužem. Když v dnešní době vidím, že čistota před i v manželství neznamená 
pro spoustu lidí vůbec nic, je mi z toho zle. Zvláště pak tedy v dnešní době oslovuje toto 
odhodlání vytrvat v čistotě.

Od počátku lidstva je vůlí Zlého nalhávat člověku, že není vůbec nic, že nemá žádnou 
hodnotu. Bůh člověka postavil nad anděly, má pro Něj nejvyšší hodnotu. Ďábel však od 
počátku člověku závidí, proto se snaží neustále hodnotu člověka snižovat. V dnešní době 
se mu to bohužel daří dobře. Vlivem „sexuální revoluce“ v minulém století jako by se po-
stupně vytrácela hodnota sexuality, lidského těla, a tím také čistoty. Lidé stále více ztrácí 
zábrany, řídí se pudovostí a přibližují se tak svým chováním stále blíže k zvířatům. Jako 
by se vytrácel rozum a svobodné uvažování, které oproti zvířatům člověk má. Ve společ-
nosti se pomalu postupně čím dál více toleruje nahota, nevěra či různé zvrácenosti. To, co 
bylo před několika desítkami let naprosto nepřijatelné, se stává společensky tolerované. 
Pod rouškou naprosté tolerance a svobody je možné bourat hranice slušnosti a domnělá 
tabu. Je smutné pozorovat, jak s blahobytem lidí roste jejich pudovost a ve skutečnosti 
nesvoboda. Lidé se s rostoucím blahobytem přibližují zvířatům. A přitom by člověk čekal 
s technologickým a ekonomickým pokrokem také pokrok rozumový a společenský. Opak 
se bohužel stává pravdou.

V takovéto době je obzvláště důležité a uznávám, že i těžší, zachovat si svou svobodu. 
Svobodu ve zdrženlivosti a čistotě. Tím, že si dokáži něco odříci, že dokáži v určitých věcech 
vytrvat a překonat tak sám sebe, se stávám svobodnějším, protože jsem nepodlehl poku-
šením této společnosti i pokušením svým. Je jasné, že každý hřích nás vede k nesvobodě. 

Příklad Slovenky blahoslavené Anky Kolesárové je pro nás právě v dnešní době velkou 
inspirací a motivem jít proti době. Dnes už jen člověk, který dodržuje předmanželskou čis-
totu, se stává v naší společnosti exotem. Kéž by byla čistota pro stále více lidí drahokamem, 
který si chtějí uchovat. Je to dobrá investice. Petr Šrámek
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Na návštěvě u

sestry boromejky Bohuslavy Kubačákové
narozena: 12. června 1956 v Čeladné
vzdělání:  SZŠ, ošetřovatelská péče o dospělé v interních oborech, 
 kurz zdravotnického managementu, psychoterapeutický výcvik, 
 kurz duchovního doprovázení
Koníčky:  lyžování, četba, filmy, jízda autem

Přišla jsi do naší komunity v říjnu minulého roku a rozmnožila jsi počet sester v ko-
munitě. Věřící tě potkávají na mších jak v kostele Petra a Pavla, tak v provizorní kapli 
na faře. Čtenáři našeho časopisu se rádi o tobě dozví něco víc. A tak zkusím zeptat se 
na tvé dětství a probuzení touhy po řeholním životě. 

Dětství jsem prožila na jedné lesní samotě v Beskydech (Staré Hamry). Tatínek byl lesák. 
Vyrůstala jsem v době totality. Ve škole bylo samozřejmostí zdravit: „Čest práci, soudruhu 
učiteli!“. V posudku na střední školu mně třídní napsal, že jsem „nábožensky zatížená“, 
takže mě přijali až po odvolání a intervencích tatínka z ROH. Pocházím z věřící rodiny, 
maminka se s námi dětmi každý den modlila. V pubertě jsem prožila jakýsi vzdor a pro 
víru jsem se musela „sama“ rozhodnout. Velký vliv na to měl nově příchozí kněz, kterého 
dali k nám jako faráře do hor „za trest“. Velmi se nám děckám věnoval a dával nám na čtení 
samizdatové knihy. Mě okouzlily dvě: Žebrák z Granady (o sv. Janu z Boha) a Otec vyhoš-
těných (o Damiánovi de Vester). Odmalička jsem si přála mít nejméně dvanáct vlastních 
a čtyři adoptované děti (smích). První „jiskra“ Božího volání musela tedy proletět brzy, jinak 
bych se jistě chtěla co nejdříve vdát. Pán Bůh se mě dotknul přes sport, ve kterém jsem 
nacházela potěšení. V šestnácti létech, vidím to živě před sebou, kde to bylo, jsem jednou 
při lyžování pocítila z přírody a ze sportu neopakovatelnou výraznou čistou radost. S tímto 
pocitem bylo spojené poznání, že existuje snad ještě nějaká jiná „vyšší“ láska, kterou bych 
měla hledat a které bych se měla odevzdat. O prázdninách jsem byla na brigádě v Domově 
důchodců, ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde pracovaly také sestry boromejky. A tam se mně 
ten zážitek z lyžování, jako touha po „něčem jiném“, propojil s životem a službou řeholních 
sester. Na sestrách mě přitahovalo, když jsem viděla, jak se modlí, a pak jejich přátelský 
postoj ke všem v jejich okolí. Došlo mi, že asi nacházím to, co hledám, ale byl to pro mě šok. 
Musela jsem si mnohé probojovat, jako například že nebudu mít vlastní rodinu, a přihlásila 
jsem se do kláštera. 

Přijímala tě do kongregace Matka Vojtěcha?
Ano, byla jsem přijatá M. Vojtěchou ve Znojmě – Hradišti. Byl zákaz přijímat nové člen-

ky, musela jsem přijmout ilegální způsob. A tak jsem se po maturitě roku 1975 (přes nevoli 
rodičů) přestěhovala do jednoho pavlačového bytu v Praze na Žižkově, kde vznikla naše 
první tajná komunita (během patnácti let jich přibylo dalších pět v Praze a tři v Brně). 
Zde jsem prožila kandidaturu. Bydlely jsme tam tři mladé holky a spolu s námi jedna se-
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stra v  důchodovém věku a  ta nás uváděla do ži-
vota s Bohem, do podstaty života v klášteře a do 
poslání milosrdné sestry. I zde pokračovalo ještě 
mé osobní hledání. Čím víc jsem však poznávala 
krásu, ale i náročnost těchto ideálů a snažila jsem 
se je žít, docházela jsem k  tomu, že jsem na té 
cestě, kterou mám v  životě jít, a  přicházela úle-
va, pokoj a radost. Z bytu na Žižkově jsme se čtyři 
děvčata za dva roky přestěhovaly do domku v Pra-
ze – Chodově, kde jsme prožívaly noviciát. V roce 
1979 jsem složila první řeholní sliby a v roce 1982 
doživotní sliby. 

Můžeš o  životě v  tajných komunitách ještě 
něco více sdělit?

Začátkem padesátých let byly mnohé sestry 
(boromejek celkem 18 a  většina jich byla právě 
z  komunit v  Jižních Čechách) odsouzené v  po-
litických monsterprocesech. Mladší sestry byly 
odsunuty do textilních továren, nebo do ústavů 

sociální péče v pohraničí, další do internačních klášterů. Každé rozhodnutí sester muselo 
být schváleno státní mocí dosazeným správcem a církevním tajemníkem. Náš mateřinec 
se z Prahy Pod Petřínem přemístil do Znojma – Hradiště, bývalého kláštera křižovníků. 
Žilo v něm přes sto sester. Od padesátých let komunistický režim nedovolil přijímat nové 
členky řeholního společenství, až na pár výjimek v době Pražského jara (a v té době jsi byla 
přijatá ty, sestro Sebastiano). Komunisté měli údajně vypočítané, kdy řeholnice vymřou. 
Pro tajnou výchovu nových řeholních sester se rozhodla už zmíněná generální představená 
M. Vojtěcha Hasmandová a velmi tím riskovala. V padesátých létech byla právě zatčená zde 
v Prachaticích a odsouzená k odnětí svobody na 8 let. Přijímání nových členek do společen-
ství by bylo státními úřady hodnoceno jako „maření dozoru nad církví“ a bylo by to trestné.

Zájem o řeholní život mezi mladými lidmi byl větší, než nyní. Od roku 1970 do roku 
1990 bylo jen u nás boromejek takto tajně přijato a vychováno asi kolem 50 sester. Star-
ší sestry, které žily s námi v tajných komunitách, chodily v civilu, na veřejnosti jsme je 
oslovovaly „teto“. My mladé jsme pracovaly v nemocnicích, domovech důchodců, dětském 
domově. Po návratu ze zaměstnání jsme doma – v tajných komunitách prožívaly řeholní 
život, jako nyní. Každý domek, kde žila tajná komunita, měl pro nás krycí název (například 
Václav, Josef, Marie, Arona…, podle toho, komu byla zasvěcená tajná kaple domu). Kaple 
navenek byl obývací pokoj. Jako svatostánek pro uložení Nejsvětější svátostí sloužila kra-
bička na šperky. Musely jsme také dávat pozor, abychom nezpůsobily něčím podezření, 
„co jsme zač“, třeba abychom se společně nemodlily moc hlasitě, že by nás sousedé slyšeli 
a podobně. V polovině osmdesátých let probíhaly domovní prohlídky podobných tajných 
komunit jiného řeholního společenství. Tehdy jsme čekaly, že STB přijde i k nám. Vzpomí-
nám si, že když jsme se v Praze – Chodově ráno pomodlily breviář, tak jsme pak všechny 
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předměty, které by nás mohly spojovat s řeholním společenstvím, zvláště modlitební knihy, 
odnesly na půdu, kde jsme je důkladně uschovaly pro případ domovní prohlídky. 

Měla jsi strach, že tě čeká třeba také kriminál?
To byly nepříjemnosti všedního dne, ale strachem z  toho, že bych mohla skončit ve 

vězení, jsem netrpěla. Neměla jsem zkušenost vězení, jako některé starší sestry, které byly 
s námi, například Edigna Bílková. Možná to bylo i určité dobrodružství. K víře jsme se 
hlásily, ale nemohly jsme ve farnosti navazovat moc velká přátelství, aby se neprozradilo, 
že jsme tajné sestry. Moji rodiče a příbuzní nesměli vědět, že jsem tajnou řeholnicí, to 
bylo pro mě těžké. Bylo to z bezpečnostních důvodů, například můj bratr v té době učil 
na vysoké škole. Samozřejmě, že to nějak tušili. Představeni nás vedli k tomu, že k víře 
a církvi se máme hlásit, toto zapřít nesmíme, ale skutečnost, že jsme členky řeholního 
společenství, nemáme vyzradit. Na pracovišti a sousedům bylo časem divné, že žádná z nás 
nemá známost.

Několikrát za rok jsme jezdívaly do kláštera ve Znojmě – Hradišti, vždy jsme se na to vel-
mi těšily. Vykonávaly jsme zde tajně duchovní cvičení, nebo jsme měly rozhovory a výuku 
s M. Vojtěchou. Mohlo to být jen tehdy, když byl pan vedoucí, který hlídal, co se v klášteře 
děje (jaké návštěvy přijíždějí apod.), mimo dům. Obléci se do řeholních šatů bylo pro nás 
velmi vzácné. Pak jsme zase v civilním oblečení odjely do tajných komunit.

Poměry jsme vnímaly jako ztížené, ale já jinou dobu, jako starší sestry, nezažila, a brala 
jsem to tak, že mě Bůh povolal do života v zasvěcení, přijala jsem to a byla jsem šťastná, 
našla jsem své životní místo a počítala jsem, že to takhle bude napořád, že zůstanu utajená 
a v civilu celý život.

Po tomto vyprávění bych řekla, že Bůh a jeho přízeň k lidem se nemění, dává dar povo-
lání nezávisle na okolnostech. Mění se jen to, zda Boha do svého života přijmeme, či ne…

Pokračování příště
Připravila SM. Sebastiana



31

Stalo se

střípky z farností spravovaných ze čkyně
V sobotu 4. ledna 2020 přijal jako ka-

ždý rok v salonku Jarokai ve Čkyni otec 
Jan Janoušek zástupce svých farností, 
aby jim poděkoval za jejich službu a vše-
strannou podporu farnostem. Na začát-
ku vyzval ke společnému zpěvu písně 
Narodil se Kristus Pán a  poté děkoval 
těm, kteří se starají o kostel, připravují 
květinovou výzdobu, zajišťují hudeb-
ní doprovod liturgie a  jinak pomáhají. 
Informoval přítomné o dění v jednotli-
vých farnostech během minulého roku, 
o udělených svátostech, o stavu budov, 
o ekonomické situaci farností a o různých dalších tématech. Poté pravil, že jsou všichni 
přítomní jeho hosty, popřál jim dobrou chuť k jídlu a pití a příjemné prožití večera. Ten 
obohatilo hudební vystoupení dětí a mládeže, přednáška manželů Žitných o jejich putování 
po Svaté zemi spojená s promítáním fotografií a vystoupení dechového souboru vzešlé-
ho z řad farníků. Srdečná atmosféra společného setkání svědčila o dobrých vztazích mezi 
zúčastněnými, o jejich lásce k Bohu i ke svému duchovnímu pastýři P. Janouškovi, jemuž 
poděkovali za jeho službu a obdarovali ho velkým dárkovým košem.

V neděli 5. ledna 2020 se v zaplněném kostele Nejsvětější Trojice v Bohumilicích usku-
tečnil novoroční koncert v podání: Václava Veselá, Vendula Klimešová, Anežka Jůzková, 
Vladimíra Janovská – zpěv, Jan Hrdlička – trubka, Jakub Komrska, Václav Janovský – var-
hany. Účinkující provedli vokální i instrumentální skladby převážně z barokní doby a svým 
hudebním nadáním i nadšením poskytli posluchačům hluboký umělecký zážitek.

SV
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Varhaníci

Tentokrát se pro představení varhanické služby vydáme nedaleko za hranici prachatického 
vikariátu.

veronika Cuřínová
Jak ses ke hraní na varhany dostala, jaké byly Tvé začátky?
Prapočátky sahají až do první třídy, kdy mě maminka přihlásila na klavír v bavorovské 

ZUŠ, a ač jsem v prvních letech celkem rebelovala, paní učitelky se mnou měly svatou tr-
pělivost a absolvovala jsem i II. stupeň hry na klavír. 

Ke hře na varhany jsem se dostala už v mém rodném Bavorově, kde stále hraje pan Hanžl 
z Bílska a příležitostně Lenka Ebelová z Budyně. Jako u mnoha dalších varhaníků, začátky 
byly opravdu krušné, kdy mě před i během mše zcela ochromila tréma a kazila jsem, co 
jsem mohla. Zlatí farníci i kněz, kteří mě nevypískali hned na začátku mé hvězdné kariéry. 
Musím podotknout, že se zde hrálo pouze na II. manuál a pedály nebyly funkční, o to byla 
hra snazší. 

Ve Vodňanech jsem studovala osmileté gymnázium, poté si „odskočila“ vystudovat ba-
kaláře do Plzně a magistra do Prahy. Během studií jsem se vdala, porodila syna a ve vod-
ňanské farnosti se usadila.

Nezůstala jsem jen u hry pro radost, ale mohla jsem i začít doprovázet při adoracích 
každý měsíc ve Vodňanech s naším „sborkem“, kde se hraje také na kytaru, bicí a příčnou 
flétnu. 

Jak často a kde hraješ?
Když jsem se přivdala do Vodňan, oslovila mě jedna paní farnice, která mě slyšela hrát 

ve vodňanském kostele, když jsem jednou za čas zaskakovala za Magdu Fryšů nebo Evičku 
Janštů, dvě stálé varhanice. Postupně jsem se zde stala i hlavní žalmistkou. Začala jsem 
tedy hrát již převážně ve Vodňanech páteční večerní mše, občas při záskoku v neděli či 
jiných slavnostech. Na pedály jsem se zatím nenaučila, protože mě neměl kdo zaučit, ani 
ve Vodňanech na ně nikdo nehraje. Ale je to můj hlavní cíl!

Máš nějaký vzor, inspiraci, zdroj pro své hraní?
Konkrétní nemám. Obdivuji každého schopného varhaníka, při návštěvách jiných kos-

telů mě inspirují např. repertoárem nebo přednesem. Ráda hraju klasiky jako je Bach, Mo-
zartovy nebo Händelovy úpravy pro varhany; spíše klidnější preludia než rychlé fugy, ty 
bych neměla ani kde využít.

Čím je hraní pro Tebe přínosné, čím problematické?
Hraní na varhany mě naučilo plně se koncentrovat na mši, zpočátku především na jed-

notlivé části liturgie, protože musíte vědět, kdy hrát píseň, kdy zase jen preludovat. Po pár 
letech už jsem konečně schopná vnímat mši a soustředit se na obsah. Nervozita už vás 
neochromí, že nevíte, kdo a kde jste. Ve hře jsem určitě preciznější, jsem ráda za kritiku 
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nebo připomínky, které mě posunou dál, učím se pracovat se stresem, občas musím zaim-
provizovat a samozřejmě mám radost ze služby (u nás je varhaničení neplacené) a hrou na 
varhany se o to víc modlíte. 

Máš nějaký mimořádný či zajímavý varhanní zážitek?
Žádný speciální nemám. Kromě hraní na veledůležité slavnosti, kdy se klepu jako ratlík, 

abych nic nepokazila, když mi sklouznou noty až pod pedály a šátrám v paměti akordy, 
abych sloku alespoň dohrála, nebo mi do kláves začnou třískat naše děti (nejlépe do ticha)… 
zážitek je pro mě také to, když nemám při mši kolegyni žalmistku a doprovázím samu sebe 
při žalmu.

Ve Vodňanech se u varhan střídáte čtyři mladé ženy, jak to funguje, jaký máte sys-
tém domluvy a spolupráce?

Neděle jsou dané, to hrají Magda s Evičkou, mně řeknou, když tu ani jedna z nich není. 
Jsem za tuhle příležitost ráda a je to čest, protože neděle je zkrátka slavnost. V úterý ráno 
hrávala dlouhé časy ještě jedna varhanice, která nyní nemůže a vznesla prosbu, jestli by 
se se mnou v pátky nemohla střídat, aby z toho nevypadla. Mně to také ulehčí, se dvěma 
malými dětmi a třetím na cestě je složitější plánování času. Já osobně nemám s žádnou 
varhanicí problém, dokážeme se dohodnout, máme v tom systém a nejen to – dokonce se 
i přátelíme! 

Připravila MaM
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Netolicko na přelomu ke křesťanství

od sámovy říše k počátkům velké moravy
Nejsou přímé a jednoznačné údaje o rozloze Sámova panství. Jeho rozsah je pak uváděn 

jako nepatrné kmenové knížectví až po velikou, nesourodou říši, která sahá od Jadranu po 
Balt. Fredegar uvádí v kronice, že Sámova říše sousedila na severu a severozápadě s Duryn-
skem, kam opakovaně podnikal s vojskem odvetné výpravy. Naopak pozdější dílo „Obrácení 
Bavorů a Korutanců na víru“ uvádí odlišný údaj, kdy jeho říši lokalizuje do slovanského 
území – do Korutan. Tento údaj je však mylný. Slované byly v Korutansku až do r. 630 čás-
tečně v područí Langobardů. Protiavarský odboj by tedy musel probíhat s jejich souhlasem 
a byl by tak zachycen v podrobných „Dějinách Langobardů“ Pavla Diakona. Dále korutanští 
Slované měli v dotčené době jiného vladaře, knížete Valluka. To ovšem nemusí vylučovat 
jeho určitou závislost na Sámovi. 

Pro určení rozsahu a severozápadních hranic říše je důležitý údaj Fredegarův, že k Sá-
movu panství se po vítězství u Wogastiburgu připojil i se svým lidem srbský kníže Dervan, 
dříve závislý na franském království. Šlo o vévodu polabských či poselských Srbů sídlících 
SZ od území Čech, Tato skutečnost svědčí, že Sámova říše, podobně jako jiné útvary, pro-
dělala za vlády Sáma i určitý územní vývoj a  její hranice se pohybovaly podle okamžité 
mocenské situace. Nelze uvažovat o hranicích historicky ustálených. Některé pohraniční 
pevnosti či osady mohly sloužit střídavě různým politickým útvarům. Na jihu v oblasti se 
smíšeným avarsko-slovanským obyvatelstvem – Sámovi i avarskému kaganovi. Dnes se 
můžeme opírat též o poznatky získané archeologií při řešení polohy Sámovy říše. Ovšem 
ani to není bez problémů s ohledem na krátkou dobu vlády Sáma, 35 let. Za tuto dobu 
nevznikne svébytná kultura, která by se dala jejími pozůstatky zjistit z archeologických 
nálezů. Archeologie upřesnila především západní hranici mezi slovanským a germánským 
osídlením v 7. a 8. stol., severní hranici kostrových pohřebišť avarského typu a její posuny 
v témže období, vymezení slovanského sídlení v Korutanech a stanovení odlišností v hmot-
né kultuře tamějších jižních Slovanů od projevů Slovanstva západního. 

Méně jasné je postavení Čech v rámci Sámovy říše. Archeologie ukazuje, že Čechy byly 
součástí Sámovy říše, 
a  ne nevýznamnou. To 
potvrzují starobylá hra-
diště na Českobrodsku 
s  výraznou koncentrací 
osídlení v  pražské kot-
lině a  na severozápadě 
země. Oprávněná je 
představa o  věnci for-
málně závislých malých 
knížectví na rozhraní 
obou mocenských sfér – 
Sámovy říše a franského 
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království. Je zřejmé, že Sámova říše souvisí s českými dějinami, kdy na našem území se 
rozprostíralo prví západoslovanské království, které tak představuje první známý článek 
řetězu pokusů o vytvoření trvalého státního útvaru, završený vznikem přemyslovského 
státu. Běžně tradovaná představa, že Sámova říše po 35 letech vlády svého zakladatele 
zanikla, nemá oporu v historických pramenech. Jedná se tak o úvahu analogickou v podlo-
žených představách o zániku Velké Moravy. Do období blízkého Sámově smrti se datuje roz-
voj mikulčického hradu. A ani žádné z dalších hradišť, která jsou v souvislosti se Sámovou 
říší, nezanikala. Naopak se na přelomu 7. a 8. stol dále rozvíjela a během 8. věku se jejich 
síť zahušťuje. Jejich nepřerušená existence opevněných center představovala krystalizaci 
politické struktury dané oblasti. 

Z archeologických pramenů víme, že interakce franského a avarského vlivu se nejzřetel-
něji projevovala na moravském a slovenském Pomoraví, které bylo jádrem Sámova panství. 
Velká Morava byla dědicem odkazu Sámovy říše. Tuto situaci potvrzují písemné prameny 
metských análů, které se vztahují k počátku 9. století. Ty uvádí, že Karel Veliký r. 805 vy-
hověl žádosti Avarů, kteří chtěli přesídlit do jiné oblasti, aby unikli útisku Slovanů. Tato 
zpráva odráží situaci po rozhodujícím vítězství Karla Velikého proti Avarům. Vysvítá z ní 
existence nikoli bezvýznamného seskupení Slovanů, snad v politickém útvaru nezávislém 
na franské moci. K roku 822 se váže zpráva překvapivou formulací – ve výčtu vyslanců, 
kteří na říšském sněmu ve Frankfurtu odevzdávali své dary franskému panovníkovi, jsou 
vedle zástupců slovanských kmenů jmenováni i Avaři. Tato poslední zmínka o Avarech je 
zároveň první zmínkou o samostatném vystoupení Moravanů. Ing. Miroslav Böhm
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Stojí za přečtení

Carlo Carretto
Hledal jsem a nalezl jsem

Carlo Carretto /1910 – 1988/ byl italský kato-
lický spisovatel, poustevník. Stal se členem Ma-
lých bratří Ježíšových. Autora proslavila kniha 
„Dopisy z pouště“, ve které sděluje čtenářům du-
chovní prožitky z pobytu v Sahaře. O této knize 
možná až příště. 

Dnes bych vám chtěla přiblížit jinou knihu to-
hoto autora. Jak asi dobře tušíte, autor v ní nepo-
pisuje hledání pozemských pokladů, ale poznání 
Boží lásky. Pokud se dítě narodí do křesťanské ro-
diny a je v ní vychováváno, není pro to dítě velký 
problém uvěřit v Ježíše Krista. Problémy mohou 
nastat až v  dospívání. Je důležité, aby se mladý 
člověk dokázal zařadit do nějakého živého křes-
ťanského hnutí, např. fokoláre, charismatická ob-
nova, Koinonie Jana Křtitele, apod. V  opačném 
případě může tápat, bud´ ztratí víru úplně nebo 
se třeba stát členem nějaké sekty či společnosti 
Svědků Jehovových.

V druhém oddíle knihy se Carlo Carretto zabývá otázkou církve – kostely bývají polo-
prázdné, ubývají věřící i kněží. Podle autora jeden důsledek ubývání lidí v kostelích jsem 
již naznačila, další důvod autor uvádí tento: „...Cožpak nevidíte ten rozpor, tu často přímo 
prodejnou špínu sakristie? Cožpak nevidíte ten iracionální způsob, jímž se obvykle provádí admi-
nistrace ve farnostech – způsob neprůhledný a zahalený tajemstvím? Cožpak vám to nepřipadá 
jako přežitek zašlých časů?“

V tomto druhém oddíle se autor také zabývá otázkou celibátu. Zastává názor zrušení 
celibátu, potom by kněží i věřící nežili každý na jiné straně. Kněží by měli blíže k lidem, 
znali by více jejich problémy, naopak lidé by měli blíže ke svému knězi.

V knize je poukázáno na řadu problémů. Je útlá, ale zajímavá. Doporučuji k vypůjčení 
ve farní knihovně Prachatice. 

Jarka Vondrková

Časopis Jan Prachatický rovněž na: 
http://casopis.farnostprachatice.cz/
facebooku jan Prachatický
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Vypravili jsme se

javorník
Tentokráte jsem se vypravila do další malé šumavské obce. Zavítala jsem nejen do his-

torie, ale i do současnosti.
Ve stínu lesů naší Šumavěnky leží ukrytá vesnička Javorník. Lidé, co zde žili, byli skrom-

ní, nemajíce blahobytu. Na jejich ustaraných tvářích byl mnohdy vidět stín bolesti, málokdy 
radosti. Znali od božího rána až po západ sluníčka jenom těžkou dřinu. Přesto však každý 
s radostí a potem na čele obdělával svoje skromné políčko, sloužící k obživě, a také s na-
dějí, že za odměnu jim bude z dobré úrody dán chléb. Ke skromné obživě však políčko jen 
nestačilo. Muži odcházeli za prací mimo domov, jak již to na Šumavě bývalo zvykem. Za 
svého dobrodince zde lidé považovali les, který je obklopoval. Les jim nahrazoval některé 
nedostatky. Poskytoval dříví, lesní plody a houby. Chudí lidé milovali svou vesničku, s ni-
kým a za nic na světě by ji nevyměnili. Byl to jejich domov, ve kterém prožívali více toho 
smutného než radosti.

Vesnička Javorník spolu s Tejmlovem náležela do obce stachovské, která byla v minu-
losti největší na Šumavě. I do školy chodily děti daleko, až na Stachy. Teprve kolem r. 1860 
byla zřízena škola soukromá. Tak byla vesnička zproštěna všech platů ke škole farní. Každý 
soused musel ve své světnici několik týdnů povolit vyučování. Bylo to podle toho, kolik měl 
občan dětí. Učitel zde byl zároveň jako další ke stravě. Vyučovalo se tehdy jen čtení, psaní 
a náboženství. Náboženství vyučoval také učitel. Duchovní sem zavítal jen příležitostně. 
Později tento způsob vyučování byl okresním školním radou zakázán.

Zřídila se tedy místnost vhodná pro vyučování z nařízení školní rady, a to v Tejmlo-
vě u  pana Vintra. Zde se vyučovalo až do r. 1878. Obec, i  když byla chudičká, koupila 
pro školu obraz císaře Františka Josefa I., prince Rudolfa, princeznu Štefanii, kříž, mapu 
království českého a razítka. Místní školní rada pořídila zahrádku měřící 40 sáhů. Lidem 
to však nevyhovovalo, začali se bouřit. Školní rada 
učinila konec těmto rozbrojům a rozhodla, že se po-
staví škola nová. Bude v Tejmlově na pozemku da-
rovaném Augustinem Uhlířem, kovářem z Tejmlova. 
Místo ale bylo mokré, musel být kolem udělán kanál. 
Škola měla být posvěcena, jak si lidé přáli. Kdo mohl, 
přidal tři zlatky. K vysvěcení však došlo až v r. 1887, 
kdy již škola stála několik let. Kolem školy bylo vy-
sázeno dvacet topolů. Hraběcí lesmistr ze Zdíkova 
daroval škole dvě lípy. Děti z těchto zapadlých obcí 
ani do školy moc nechodily. Musely doma pracovat, 
nebo se starat o mladší sourozence.

Ani zde neštěstí nechodilo po šumavských kop-
cích, ale po lidech. Prvního července 1897 vypukl 
požár na Javorníku u Jana Kramla (Váchů). Rozšířil 
se i na dvě sousední stavení. Vše lehlo popelem, za-
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chránil se jen dobytek a peřiny. Další zkázou bylo velmi suché počasí s nedostatkem vody, 
následovala neúroda. Zima byla velmi krutá, ještě v dubnu bývaly vánice a napadalo hod-
ně sněhu. V létě vesničku několikráte postihlo velké krupobití, ze kterého se lidé dlouho 
vzpamatovávali. Dne 22. července v r. 1911 se ve svém bytě na Javorníku zastřelil učitel 
Pasovský. Byl duševně nemocný. Bylo popsáno mnohem více událostí. V prvních letech 
války bylo v obci zle. O lidi se nikdo nestaral. Odnikud žádná pomoc. Lidé trpěli hladem. 
V obci sice bylo poměrně dost rolníků a kupců, kteří měli zásoby, ale ty byly jen pro někoho. 
Lidé byli skromní, chtěli jen trochu mouky.

Nelítostná 1. světová válka si vyžádala několik obětí. Padl rolník Karel Uhlíř, na srbské 
frontě padl i  jeho syn Václav, František Voldřich a  řada dalších. Konec války byl přijat 
s nadšením. Ve vesničce Javorník se konaly různé oslavy, které se staly tradicí. Tradiční 
pouť si nikdo nenechal ujít. Obcí kráčel průvod s hudbou, kráčelo se ke kapličce, kde býval 
koncert. Po vystavění rozhledny průvod pokračoval až tam. Tak je tomu i v dnešní době.

V r. 1922 po namáhavém a zdlouhavém vyjednávání vešla v platnost samostatnost obce 
Javorník. Prvním starostou se stal pan Šalát. Po válce chtěli lidé uctít památku svým pad-
lým hrdinům. Rozhodli se, že postaví obětem války pomník. Byl vybudován za 1 100 Kč. 
Posvěcen byl P. Čechem v r. 1923. V červenci v r. 1924 se konala první národní pouť. Pouť 
se stala již tradicí po řadu let. Peněžitý výnos byl věnován na výstavbu rozhledny na vrchu 
Javorníku.

O významu rozhledny se zmiňuje i spisovatel Karel Klostermann ve spisech. Život lidí 
byl těžký, počasí, zvláště zima zde byla krutá. V některých letech Javorník skutečně zapadal 
sněhem, pomrzla zvěř i ptáci. Mráz byl až –30 stupňů C. Přesto se zde rodili noví lidé, jiní 
odcházeli na věčnost. V květnu 1929 byl den smutku. Umřel starosta obce Josef Uhlíř ve 
věku pouhých 37 let. Jeho místo poledního odpočinku je na stachovském hřbitově. Novým 
starostou se stal Josef Hercik z Tejmlova čp. 1.

Na Javorníku se také slavilo tradičně Martinské posvícení. Bývalo bujaré. Rovněž i svát-
ky Vánoc bývaly veselé navzdory tomu, že byl nedostatek všeho. Přišel rok 1938 a s ním 
povolání záložních vojáků na mimořádné cvičení k udržení klidu. V září pak byla vyhlášena 
mobilizace. Po mnichovském paktu začalo říšské vojsko zabírat pohraničí. Javorník však 
byl hraniční obcí, která patřila do Čech. Ani druhá světová válka, rok 1945 se obci nevyhnul.

Rozhledna ve výšce 1065 m byla konečně dokončena. Tradiční národní pouť se konala 
u rozhledny. Stavbu rozhledny řídil stavitel pan Houra z Hrádku u Sušice. Otevření se konalo 
28. srpna v roce 1938. Rozhledna byla stavbou kamennou. Byla vybudována většinou z vý-
těžků kulturních akcí a ze sbírek, které se shromažďovaly 20 let. Rozpočet činil 60 000 ko- 
run. Založený klub turistů o ni zpočátku nejevil zájem. Zato se v letních měsících stávala 
čím dál tím víc vyhledávána turisty. Byla zde také v roce 1940 vybudována turistická chata, 
kterou pojmenovali „Švehlova chata“ Pro zimní radovánky se stal Javorník velmi vyhledá-
vaným místem. Byl založen lyžařský kroužek pro místní mládež.

Švehlova chata byla v roce 1943 po celý rok obývána německými dětmi z Hamburgu. 
Spisovatel Karel Klostermann Javorník velice obdivoval a záměr vybudovat rozhlednu se 
svými přáteli podporoval. Představoval si, jak z vybraného místa bude nádherný výhled do 
kraje. Spisovatel měl rád hluboké lesy, provoněné vřesem a borůvčím. V roce 1914 se do-
jednávaly podrobnosti o započetí stavby. Jednání bylo znemožněno z důvodů mobilizace. 
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Za okupace sloužila rozhledna jako protiletadlová pozorovatelna. Les povyrostl a rozhlednu 
schoval, ale přesto se z ní příchozím naskytne nádherná scenérie kraje.

V posledních dnech měsíce července r. 1940 byla za dozoru pověřených zástupců okres-
ního úřadu ve Strakonicích a Zemského úřadu dodělána kaplička rotundového tvaru, která 
měla být vzpomínkou na zemřelého státníka Antonína Švehlu. Dne 4.srpna za velké účasti 
obyvatel Javorníka, širokého okolí a letních hostů byla kaplička zasvěcena svatému Anto-
nínu. Kaplička spolu s klíči byla předána pod správu stachovskému panu faráři Hanusovi. 
Samotnou kapličku vysvětil kardinál Kroiher z Prahy. Krásný projev pronesl kaplan Němec 
z farního úřadu ze Stach. Uvedl, aby občané v době válečné i době pozdější hledali útulek 
v této kapli, aby zde bylo jednáno o lepší budoucnosti českého národa. Poprvé byl v kap-
ličce vykonán křest Karla Kafky, syna nájemnice, druhý křest byl Miloslava Vintra, syna 
Františka Vintra t.č. starosty obce.

 Ke kapličce sv. Antonína jsem se nedávno 
vypravila i  já. Adventní čas, dne 14.12.2019 
se v těchto místech již tradičně konalo advent-
ní troubení. Bylo pod mrakem, brzo se zešeřilo. 
Kolem dokola bylo zasněženo. Cesta ke kap-
ličce vedla svahem. Byla osvícena zapálenými 
loučemi. Již z  dálky nás kaplička vítala svým 
svátečním osvětlením. Sešlo se poměrně hodně 
lidí, kteří sem přišli společně prožít předvánoč-
ní atmosféru. Tradičně se rozezněl zvon spolu 
s vánočními melodiemi v podání trubačů z Ho-
ražďovic, stachovského tria, smíšeného pěvecké-
ho sboru Hlasoň. Na závěr již značně promrzlí 
zahráli a zanotovali koledy Pošumavští dudáci. 
Společně tak dotvářeli kouzlo nadcházejícího 
Štědrého dne, narození Ježíška. Tato akce byla 
krásná, zážitková.  Milli Hojdekrová
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