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Z myšlenek P. Josefa Doubravy
mozaiKa lásKy

Moudrost je světlo, které prosvětluje
celého člověka.
Jeho myšlení, cítění i chtění.

+ + + + + + + + + + 

Současná kultura je kultura problémová.
Problémy předvádí, ale neřeší.

+ + + + + + + + + + 

„Božský klid“ není totéž co Boží pokoj.

+ + + + + + + + + + 

Chytat za slovo je podlé.
Dodržet dané slovo je čestné.

+ + + + + + + + + + 

Svět potřebuje vzájemné smíření – toleranci.
Svět potřebuje překonat lež, násilí a strach.
Svět potřebuje poznat Boží lásku a Boží moudrost.
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v  Prachaticích se opravuje 
kostel. Z  gruntu. Taková oprava 
není jen tak. To máte fasády, ol-
táře, elektrika, podlahy, sochy, 
obrazy, rámy… Znáte to. Chodím 

kolem zavřených dveří a  těším se, až to bude. Pů-
jdeme jako do nového. Vlastně jediné, co asi nebu-
de zrekonstruované, jsme my. Mnozí bychom to asi 
potřebovali. Jít tam takto, je jako jít do novostavby 
v zablácených botách. Přemýšlel jsem, jak by taková 
osobní rekonstrukce měla vypadat. To totiž není jen 
tak. Zdravá strava, pohyb, nerozčilovat se, dostatek 
odpočinku, pobyt s  přáteli, spánek, zpověď… Však 
víte. 

Když se uvažuje o tak zásadní opravě, jako třeba 
v případě kostela, padne mnoho otázek. Bude dost 
peněz, můžeme kostel zavřít, je to vůbec potřeba? 
Nestačila by údržba a pořádný úklid? Když to vydr-
želo staletí, vydrží to i pár dalších let. A není důleži-
tější to duchovní, než nablýskaný oltář? A máme na 
to vůbec chuť a sílu? A když je pak vše hotovo, jsme 
rádi, že jsme se do toho pustili, a na všechna příkoří 
během vteřiny zapomeneme. 

V  případě rekonstrukce nás osobně je to úplně 
stejné. Taky si říkáme, že nemůžeme zvolnit, že není 
čas na procházku a doktor nám stejně řekne něco, co 
vlastně vůbec nechceme vědět. U  zpovědi jsem byl 
před půl rokem, takže mám splněno. Těch pár káv mě 
nezabije A vůbec, mám na to čas, nepočká to a důle-
žité je, že stíhám, co stíhat musím.

Každá rekonstrukce přináší změny zažitých po-
řádků a  dočasnou ztrátu pohodlí. Čím déle se od-
kládá, tím více se přibližujeme k havarijnímu stavu, 
neřkuli zkáze. Ať budovy, těla či duše. Najít si čas 
a přinutit se k denní modlitbě, ke každodenní pro-
cházce a odřeknutí se sladkého nebo rok docházet do 
kostela, který je pět kilometrů za městem. Ale stojí to 
za to. Však uvidíte, až se kostelní brány otevřou. Teď 
záleží na tom, s jakou do nich vkročíme.

Jaroslav Pulkrábek
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ne  1. 3. 1. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová. Žaltář 1. týdne

ne  8. 3. 2. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 
lidem. L. b.: fialová. Žaltář 2. týdne

Pá 13. 3. Pátek po 2. neděli postní. L. b.: fialová
  Výroční den zvolení papeže Františka. Lze použít formulář Za papeže, zvláště 

ve výroční den jeho zvolení a vložit do přímluv prosbu za papeže. L. b.: bílá
ne 15. 3. 3. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 

lidem. L. b.: fialová. Žaltář 3. týdne
čt 19. 3. slavnost sv. joseFa, snoubenCe Panny marie – doporučený svá-

tek. Mše: Gloria, Krédo, preface o sv. Josefu. L. b.: bílá
ne 22. 3. 4. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 

lidem. L. b.: fialová nebo růžová. Žaltář 4. týdne
st 25. 3.  slavnost zvěstování Páně. Mše: Gloria, Krédo (při slovech Skrze Ducha 

sv. …. stal se člověkem se klečí), preface vlastní. L. b.: bílá
ne 29. 3. 5. neděle postní. Mše: Krédo, preface vlastní, na konci mše modlitba nad 

lidem. L. b.: fialová. Žaltář 1. týdne
ne  5. 4. Květná (pašijová) neděle. Mše: Žehnání ratolestí a průvod, Krédo, preface 

vlastní, na konci mše modlitba nad lidem. L. b.: červená. Žaltář 2. týdne

V době postní se neslaví, až na výjimky, památky svatých. Může se však ve mších vstupní 
modlitba nahradit modlitbou o svatém, který na ten den vychází.

18. 3. sv. Cyril jeruzalémský
Narodil se kolem roku 314. V mládí se v něm probudil zájem o mnišský život, studium 

Bible a starokřesťanských spisovatelů. Asi ve 20 letech se stal jáhnem a o 10 let později, 
v roce 344 knězem. V té době Ariovo učení, popírající Božství Kristovo, bylo již odsouzené 
(na sněmu r. 325), ale na Blízkém východě se ještě vedly teologické boje. Některé teologické 
výrazy nebyly zcela jasné, někde se usilovalo o kompromisní formulaci, aby se zmenšilo 
napětí. Také Cyril Jeruzalémský měl zájem o snížení napětí a  snad se podílel na snaze 
o smířlivý postoj, ale co se věrouky týče, vždy pevně vyznával Kristovo Božství.

Asi v roce 348 nebo v roce následujícím, po smrti jeruzalémského biskupa Maxima, na-
stoupil na jeho místo. Na biskupském stolci v Jeruzalémě byl velmi horlivým duchovním 
pastýřem. To se nelíbilo césarejskému metropolitovi Akáciovi, který ho neopodstatněně 
obviňoval z věroučných odchylek a pak z prodeje církevního majetku. Cyril Jeruzalémský 
v době velké nouze prodal drahé chrámové nádobí, aby zmírnil bídu chudého lidu. Akácios 
dosáhl toho, že byl Cyril dvakrát z Jeruzaléma vypovězen, a to v letech 357 a 360. Většinu 
vyhnanství prožil v maloasijské Tarze, kde úspěšně působil.

V roce 361 se z vyhnanství vrátil, šest let působil v Jeruzalémě a pak musel do vyhnan-
ství potřetí. Zůstat tam musel do smrti ariánského císaře Valense v r. 378. Vyhnanství jeho 

Z liturgického kalendáře
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lásku, kterou vyzařoval, neoslabilo. Žehnal, učil, 
pomáhal chudým, nemocným, opuštěným. Posled-
ních 8 let svého života již spravoval své biskupství 
nerušeně. 

V roce 381 se účastnil cařihradského církevního 
sněmu. Na sněmu byly mimo jiné přešetřeny a pro-
hlášeny za neodůvodněné některé pomluvy proti 
Cyrilovi. Byl například obviňován z obojakosti, že 
se vyhýbal výrazům, které byly předmětem teolo-
gických hádek a příčinou nejasností ve víře. Nako-
nec se ukázalo, že byl důsledným zastáncem pravé 
nauky.

Cyrilův význam je v  katechetickém zpracování 
křesťanského učení. Dochovalo se 24 jeho psaných 
katechezí, z nichž 19 bylo pro katechumeny. Zejmé-
na v nich vysvětloval svátosti pokání a křtu, dále 
rozebíral vyznání víry a  posledních pět kateche-
zí k  nově pokřtěným obsahovalo téma biřmování 
a eucharistie. Při psaní vycházel z Písma svatého a z apoštolské tradice. Jeho zpracování 
bylo zaměřené na každodenní život. A co učil, tím žil.

Za církevního učitele jej snad právě proto vyhlásil roku 1883 papež Lev XIII.
Podle webu catholica.cz P. Karel Falář

Exarchát
Tento pojem se původně se používal pro administrativní celek východořímské říše a od-

tud přešel i do východní církve. Exarcha stál v čele byzantské diecéze a v 4. a 5. století měl 
hodnost primase. Zaujímal postavení mezi patriarchou a metropolitním biskupem. V sou-
časné pravoslavné církvi je exarchou hodnostář (velekněz), který je inspektorem klášterů, 
zástupcem patriarchy, anebo tím, který vede pravoslavnou církev v zahraničí mimo území 
patriarchátu. Např. v USA se jedná o pravoslavné Srby, Rumuny, Bulhary a další. Exarcha 
Jeruzalémského patriarchátu je nositelem titulu „Exarcha Božího hrobu“.

Apoštolský exarchát v České republice byl zřízen bulou papeže Jana Pavla II. ze dne 
13. března 1996 pro katolíky řeckokatolického (byzantského) obřadu, a to oddělením od 
prešovské řeckokatolické eparchie. Zahrnuje celé území České republiky a skládá se z jed-
nadvaceti farností v  sedmi děkanátech s  25 kněžími; jeho sídlo je v  Praze. Současným 
apoštolským exarchou je Jeho Přeosvícenost vladyka Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, 
protosyncelem (generálním vikářem) Mons. Mgr. Milan Hanuš. Hlavním chrámem exar-
chátu je pražská katedrála svatého Klimenta.

Malý slovníček církevních pojmů
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Slovo vikáře

jak pokračuje rekonstrukce 
kostela sv. jakuba v Prachaticích?

Po několika měsících bych se rád opět vrátil k opravě našeho 
chrámu.

Jak jsem psal již dříve, od poloviny měsíce října loňského 
roku probíhají stavební práce v interiéru kostela a pokračují re-
staurátorské práce na oltářích a obrazech. Většinu movitých věcí 
si restaurátoři odvezli do svých ateliérů, čímž uvolnili prostor 

kostela pro stavební práce. Ty začaly v presbytáři kostela a nyní 
pokračují v přední části hlavní lodi a v lodích bočních. Dělníci pečlivě 

a opatrně seškrabávají vrchní malby a na různých místech se objevují 
fresky, o kterých se dříve nevědělo. Některé z nich budou restaurovány, jiné budou pouze 
zdokumentovány, překryty ochrannou vrstvou speciální textilie a štuku a přetřeny novou 
malbou. To se týká především velmi malých ploch zbytků fresek. Z těch, které budou re-
staurovány jsou nejzajímavější rožmberské červené růže, které byly objeveny nad každým 
oknem presbytáře. Dále pak velká nástěnná malba na stěně dělící presbytář a loď kostela 
směrem z kněžiště, která připomíná první restaurování kostela někdy na začátku 16. sto-
letí a která je opět zdobena červenými rožmberskými růžemi.

Za hlavním oltářem byly objeveny další nástěnné malby velkých rozměrů, které jsou 
mnohem starší a byly zde ještě před tím, než byl pro kostel pořízen hlavní oltář. Součástí 
těchto maleb je i svatostánek zapuštěný do zdi. Také tyto fresky budou restaurovány. Škoda 
jen, že z kostela nejsou vidět. Předpokládáme, že po dokončení opravy kostela budou tyto 
fresky přístupné při komentovaných prohlídkách, které plánujeme. Vyvstává však před 
námi nový problém, a to kam dáme velké množství nejrůznějších úklidových, hudebních 
a dalších věcí, které byly za oltářem uskladněny.

Současně s těmito opravami v presbytáři probíhá restaurování fresek v kapli sv. Jana N. 
Neumanna. O pečlivosti stavební firmy vypovídá to, že degradovaná spodní část omítek 
(v kapli je jejich stav nejhorší z celého kostela) byla otlučena a nahozena tzv. „obětova-
nou“ omítkou, která je namíchána tak, aby do sebe natáhla co nejvíce vlhkosti a zemních 

solí, a po několika měsících bude tato omítka opět 
otlučena a nahrazena novou již trvalou omítkou. 
Samozřejmě se zde pracuje s co největší opatrnos-
tí, aby nebyly poškozeny zachovalé fresky. I v kapli 
byly učiněny nové objevy, které budou po restau-
rování rovněž prezentovány. Je na nich vidět, jak 
bohatým a složitým vývojem si tento prostor bě-
hem staletí prošel.

Asi nejradikálnější změnou v  podobě celého 
kostela bude nové pojetí vzhledu kamenných prv-
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ků. Ty budou natřeny lazurní barvou, která 
byla objevena ve zbytcích po jejich očištění 
v  roce 1937. Teprve v  tomto roce byly ka-
menné prvky očištěny od předcházejících 
nátěrů. Podle dobových fotografií byly tyto 
prvky v  době radikální očisty natřeny bíle. 
Při průzkumu všech vrstev byly nalezeny 
dokonce zelené odstíny. Naše současná re-
konstrukce se navrátí k nejpůvodnější gotic-
ké šedé barvě. Přiznám se, že zpočátku pro 
mě byla představa nátěru kamenných prvků 
nepřijatelná, ale po odborném výkladu R. 
Lavičky z  Památkového ústavu v  Č. Budě-
jovicích a po dokončení nátěrů stropu pres-
bytáře jsem změnil názor a musím přiznat, 
že se mi velmi líbí, jak je celý prostor krásně 
barevně sjednocený. Stěny kostela nebudou 
již vybíleny čistě bílou barvou, ale odstínem 
lehce smetanovým (opět podle restaurátor-
ského průzkumu), což celému prostoru dává 
opticky mnohem „teplejší“, „vlídnější“ a pří-
jemnější výraz. Barvami se nově rozzářily také kamenné svorníky, ve kterých se sbíhají 
žebra ve vrcholu klenby. Zde byla barevnost podle nálezů jednoznačná a svorníky s liliemi 
budou jakousi třešničkou na dortu stropu kostela.

S památkovým přístupem k obnově našeho chrámu nás podrobně seznámil PhDr. Ro-
man Lavička Ph.D., který má náš kostel na starost, při přednášce 27. ledna v radničním 
sále. Byla velmi navštívená (cca 90 lidí) a doktor Lavička nám při ní vysvětlil historický 
vývoj našeho chrámu i záměr vrátit se k původnímu gotickému vzhledu. O jeho velkém 
zájmu a starosti o náš kostel svědčí i to, že přestože má na starosti památkový dohled nad 
opravami v celém kraji, věnuje opravě našeho chrámu každé páteční dopoledne při pravi-
delných kontrolních dnech.

Velkým a náročným úkolem pro všechny zainteresované bude nové rozmístění nábytku 
kostela a obrazů křížové cesty. K dnešnímu dni (píši 6. února) převládá názor, že mnišské 
lavice z presbytáře by měly být umístěny v bočních lodích a na jejich původní místo by 
byla pořízena nová jednodušší sedadla či lavice, které by nezakrývaly významnou část pů-
vodních skvěle zachovalých renesančních fresek. Počítá se rovněž s novým rozmístěním 
obrazů křížové cesty.

O průběhu rekonstrukce natočil velmi povedenou reportáž pan Jan Voldřich. Můžete 
si ji prohlédnout na stránkách města a odkaz na ni najdete také na stránkách farnosti, kde 
jsou i fotografie z průběhu oprav..

Prosím, modleme se k Pánu za zdar tohoto náročného díla, aby bylo nakonec krásné 
k naší radosti a potěše a především k větší slávě Boží.

P. Petr
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Svátost smíření

Další hlavní hříchy
Už jsme si řekli, že nejde o hříchy ve vlastním slova smyslu; spíš o zlé náklonnosti, pod-

houbí, ze kterého skutečné hříchy vyrůstají. V duši jsou přítomny ve formě pokušení, kte-
rému člověk jen obtížně odolává. Je třeba proti nim stále bojovat úsilím o opačné ctnosti.

První je pýcha. Je skryta v každém hříchu, často velmi nenápadně. I ostatní se umí dobře 
maskovat, ale přijde-li impuls, snadno se rozhoří.

lakomství (avaritia)
je nezřízenou láskou k hmotnému bohatství, nenasytnou touhou získávat a vlastnit 

majetek. Vede k hříchům proti spravedlnosti, k nedostatku štědrosti, k odpírání pomoci 
potřebným. 

Svatý Tomáš Akvinský uvádí sedm neřestí, které se z něj rodí: tvrdost srdce, nelidskost; 
neklid, starost o věci hmotné; násilnosti; faleš; křivopřísežnictví; lstivost, podvody; zrada.

Ježíš v  horském kázání napomíná své učedníky: „Neshromažďujte si poklady na zemi, 
kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde 
je ani mol ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, 
tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6,19-21). A na jiném místě: „Co prospěje člověku, když získá celý 
svět a  ztratí svou duši?“ (Mk 8,36). Svatý Pavel později napíše svému duchovnímu synu 
Timotejovi: „Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají se do mnoha 
nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do zkázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zla 
je láska k penězům; a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, 
zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí.“ (1Tim 6,9-10).

Opakem lakomství je ctnost štědrosti.
smilstvo (luxuria)
je nezřízená touha po požitcích v oblasti sexuality. Jejími 

následky jsou: slepota mysli, duchovní otupělost, nepozor-
nost v mravních úsudcích, nedůslednost v plnění předse-
vzetí, neschopnost dobře se soustředit na užitečné věci, 
sebeláska, aj. 

Starý zákon se kázní v oblasti sexuality zabývá na mnoha 
místech, nejpodrobněji ve 3. knize Mojžíšově. Nový zákon 
není tak konkrétní, ale je stejně nesmlouvavý: „Tělo není pro 
smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo … Utíkejte před smilstvem! 
Každý jiný hřích, kterého se člověk dopouští je mimo tělo. Kdo 
se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo 
nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí 
a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli 
jste přece vykoupeni, a to za vysokou cenu! Oslavujte proto Boha 
svým tělem.“ (1Kor 6,13-20).

Prostředkem v boji proti smyslnosti je především kázeň 
očí; dále úcta k druhému člověku a snaha o dobrý duchovní 
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život. „Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla“, radí svým přátelům sv. Pavel (Gal 5,16). 
A Ježíš slibuje: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ (Mt 5,8).

nestřídmost (gula)
je chtivé překračování míry v požívání pokrmu a nápoje. Dnes k ní musíme přiřadit 

i užívání jiných omamných a psychotropních látek. Člověk jím (často až na nulu) oslabuje 
svou vůli a zbavuje se daru svobody, který dostal od Boha ke konání dobra.

Písmo svaté před ní mnohokrát varuje: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena ne-
střídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde to-
tiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi.“ (Lk 21,34-35). „Veďme počestný život jako 
ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a žádosti.“ 
(Řím 13,13). „Mnoho se jich chová jako nepřátelé Kristova kříže: jejich konec je záhuba, jejich bůh 
je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět; mají zájem jen o věci pozemské.“ (Flp 3,18-
19). „Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit Duchem.“ (Ef 5,18).

Církev si váží postu a doporučuje ho – pomáhá nám upevnit sebekázeň.
závist (invidia)
je zármutek nad dobrem (štěstím) bližního, které hodnotíme jako vlastní škodu, umen-

šující naši spokojenost a velikost. Obvykle vyvolává snahu ponížit bližního rozšiřováním 
klepů, pomluvami, nactiutrháním, škodolibostí, a může vést až k nenávisti a touze druhého 
o jeho dobro připravit. Smutné je, když křesťan závidí hříšným jejich hřích. 

„Neshánějme se po slávě, není to k ničemu, nechovejme se k sobě navzájem vyzývavě, nebuďme 
mezi sebou závistiví.“ (Gal 5,26).

Opačnou ctností je přejícnost a cestou k ní umět se radovat z úspěchů druhých.
Hněv (íra)
nemusí být hříšný. Spravedlivý hněv je projevem zármutku, že se neděje to, co je dobré 

a správné, a touhy po nápravě. Jeho nedostatek naopak může být známkou hříšné lhostej-
nosti. Zde však mluvíme o hříšném hněvu – prudkém rozrušení mysli spojeném s touhou 
po pomstě. Pomsta je nespravedlivá, nelegitimní odplata. Samo o sobě není hříchem toužit 
po spravedlivém, léčebném potrestání provinilce. Člověk však nesnadno nachází správný 
střed mezi touhou po spravedlnosti a po pomstě. Z hněvu povstávají hádky, rvačky, potupy, 
apod.

Už Starý zákon staví hráz nespravedlivé pomstě, když stanoví: „ … oko za oko, zub za zub, 
ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu.“ (Ex 21,24). Ne víc! A Ježíš 
žádá: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují … “ (Mt 5,44-48).

lenost (acedia)
je nechuť k námaze, snaha vyhnout se obtížné činnosti tělesné i duchovní, neochota 

konat to, co je mou povinností, touha nahradit to něčím, co je příjemné, co nevyžaduje úsilí. 
Projevuje se pohrdáním duchovními dobry a útěkem od nich, nevraživostí vůči pracovitým 
a  zbožným osobám, těkáním po nedovolených věcech, malomyslností vzhledem k  užití 
obtížných prostředků, apod.

V evangeliích najdeme řadu ostrých slov na adresu lenochů, mimo jiné v podobenství 
o hřivnách (Mt 25,14-30; Lk 19,12-27) a také v podobenství o posledním soudu: „Cokoli jste 
neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mě jste neudělali.“ (Mt 25,45). 

P. Pavel Liška
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Svědectví radosti

radost a smích léčí...
Během života každý z nás naplno prožil svoji velkou radost, nebo radost sdílenou s ro-

dinou či přáteli. Říká se, že sdílená radost je radostí dvojnásobnou. Radost je také vnímána 
jako dar od Ducha svatého. Naplňuje naše srdce, přináší klid a mír do bolavé duše.

Nedávno nás, svoje kamarádky Janu, Růženku, Milušku a mě, pozvala k sobě domů naše 
skvělá varhanice a přepečlivá kostelnice Marie. Srdečně nás přivítala, usedly jsme k ma-
lému pohoštění. Jsme skvělá parta. Jak už to při setkáních bývá, probíraly jsme všechno 
možné. Kamarádka Marie je takový smíšek, potutelně se usmívá, tak nějak šibalsky, i když 
překonává různé těžkosti v jejím osobním životě. Krom toho je také skvělou vypravěčkou 
příběhů, které zažila, nebo jí je někdo vyprávěl. Její příběhy se odehrávaly v kostelích far-
ností, u lékaře i o pohřbech. Svými gesty a grimasou tváře při vyprávění nás dokáže ke svým 
historkám doslova připoutat. Sedíme a nasloucháme do té doby, než se vypravěčka začne 
od srdce smát. Strhne pak i nás. Po chvilce, kdy se zklidníme, pokračuje. Pohodlně jsme se 
usadily a čekaly jsme, až Marie začne. Pousmála se, a to už jsme věděly, že příběh začíná. 
Její úvodní slova „holky, tak vám tedy něco povím.“ Již dopředu jsme se začaly usmívat, 
aniž bychom věděly, co bude následovat. 

Vyprávěný skutečný příběh se odehrál v kostele při mši svaté, při kázání pana faráře 
v jeho farnosti. Pan farář byl člověk vážený, hodný, někdy dost rázný jako snad každý Chod. 
Věřící lidé na jeho kázání chodili rádi. Byl oblíbeným knězem. Vcelku nic neobvyklého, až na 
to, co se po chvilce v příběhu odehrálo. Zrak pana faráře byl velmi dobrý, téměř bystrozraký. 
Tak tedy začala mše svatá, pan farář stál u ambonu, když najednou uviděl, jak od předních 
lavic něco poskakuje. Asi blecha, pomyslel si. Kam asi skočí, určitě na mě. A nemýlil se. 
I skákala blecha zvesela a myslela si, jak se bude mít dobře. Dalo jí to poměrně dost práce, 
samá překážka, posunout se dopředu nebylo pro malého tvorečka snadné. Krom toho, 
že pan farář dobře viděl, byl i velmi citlivý na pohybující se blechu. Jak se tak procházela 
a šimrala jej, začal být netrpělivý, přál si, aby mši měl již raději za sebou, mohl nepřítele 
chytit a zneškodnit jej. Při své smůle zjistil, že něco důležitého, o čem chtěl hovořit, za-
nechal v sakristii. Kývnul na kostelníka a sdělil mu, co potřebuje. Kostelník odešel a pan 
farář pokračoval v kázání s blechou v nohavici. Věřící naslouchali krásnému kázání, ale on 
si myslel, že už to nevydrží. Kostelník nepřichází a kázání nemůže být ukončeno. Co s tím? 
Už to nevydržím. Kázal, co mu myšlenky na jazyk přinesly, už ani nevnímal, co říká. Chtěl 
kázání ukončit. V tom okamžiku uviděl kostelníka a na celý kostel spustil: „Kde jste tak 
dlouho, proč jste mi nedonesl, co jsem po vás chtěl?“ Kostelník, dobrá duše, odvětil: „Víte, 
velebný pane, já jsem to přinesl, ale když jsem uslyšel, jak krásně kážete, nedokázal jsem 
vás vyrušit, stál jsem nehnutě a poslouchal.“ 

Tímto však epizoda neskončila. Měla pokračování. Na řadu totiž přišla blecha v kalho-
tách. Pan farář se již nemohl dočkat, až v sakristii sundá kalhoty, blechu chytí a zahubí. 
Kalhoty byly dole a začalo hledání blechy. Kam jen se ukryla? Prohlídka těla byla důkladná 
a pan farář nevnímal, co se dělo kolem něho. Ouha, přišla paní kostelnice a vyděsila se: 
„Pane faráři, stalo se vám něco? Pan farář překvapen jejím příchodem odvětil: „Nic se mi 
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nestalo, jen mně při kázání do kalhot 
vlezla blecha.“ Kalhoty rychle natáhl, 
oblékl se a  pokračoval na další mši 
svatou. Auto tehdy neměl. Usedl na 
motorku a vyrazil. Už se nemohl do-
čkat, jak se u kostela, kde bude kázat, 
blechy zbaví. Rychle seskočil a  spě-
chal za kostel, aby jej nikdo neviděl, 
a jal se blechu hledat. Blecha už měla 
toho nahánění zřejmě dost a rozhod-
la se pana faráře opustit. Vyskočila 
a  zůstala jako černá tečka ležet ve 
sněhu. Bystrozraký ji uviděl. „To jsem 
si oddechl, že již mám od ní pokoj.“ S úsměvem a radostí odešel na mši svatou. 

Již není mezi námi, odpočívá v nebi, a pokud vše vidí, určitě se usmívá. 
Když vyprávění skončilo, nemohly jsme zastavit smích. Příběhu se smějeme pokaždé, 

když si na něj vzpomeneme. Příběhů k vyprávění prý má dost, doslova na knihu. Snad i vás 
vyprávění rozesměje, přinese radost do vašich srdcí. Možná si někteří z vás pana faráře 
z vyprávění připomenou.  Milli Hojdekrová
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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 – 7. část 

maria – vzor důvěry
Panna Maria byla obyčejným člověkem, který cítil a žil stejně jako my. A přitom byla 

docela neobyčejná. Odlišovala se důvěrou v Boha. Při zvěstování projevila Bohu důvěru 
okamžitě. Ona první z lidského rodu důvěřovala Bohu tak, jak mu nedůvěřoval nikdo a jak 
se mu nikdo nevydal. A tehdy slovo se stalo tělem. Dalo by se říci, že Kristus se zrodil z důvěry 
a víry Panny Marie: Ať se mi stane podle tvého slova!

Ale již v okamžiku početí a po něm přicházely těžké chvíle, vyžadující velkou důvěru. 
Např. když si Josef uvědomil, že Maria je v požehnaném stavu. Představme si Josefa. Ma-
ria mu nic neřekla – alespoň se nám o tom nic nedochovalo – a důvěřovala dál. Nakonec 
anděl dal Josefovi pokyn, aby ji vzal k sobě. Potom se narodilo Božské Dítě – lidé mu nedali 
k dispozici žádné ubytování. Opět zkouška důvěry. I později byla její cesta protkána nejrůz-
nějšími bolestnými zkouškami (útěk do Egypta – vyhnanci, hledání Ježíše v chrámě). Ježíš 
bydlel s rodiči třicet let. Najednou Kristus opustí rodinu. První událost z veřejné Ježíšovy 
činnosti, kde se projeví Mariina důvěra, je svatba v Káně Galilejské. Svatba v Káně podle 
evangelia sv. Jana je nejtěžší, protože čerpal z Ježíšova srdce. Jako když se loupe cibule, 
budeme hledat význam skrytý pod několika slupkami. Tam všude se nějakým způsobem 
odráží Mariina důvěra v Pána.

1. Ježíš proměňuje vodu ve víno.
2. První zázrak se udál na žádost Panny Marie. Důvěřovala svému Synu, že to může zaří-

dit. Prázdný džbán = vyprahlost lidského srdce. Víno = mesiášské požehnání v plnosti. 
Víno = také to, že život se stává oslavou. Kdo se nechá naplnit (otevře srdce), dostane 
požehnání v plnosti.

3. Následovat Ježíše je těžké a náročné. Ale následovat Pannu Marii je snadné. Nemá žádné 
učení. Existuje nějaké mariánské učení? „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Ježíš mluví o tom, 
aby se naplnily džbány vodou. Ježíš říká, abych udělal jen to, co můžu. Neříká – naplňte 
je vínem – to není v mých silách. Ježíš říká – udělejte to, co můžete, ostatní je milost. Při 
modlitbě naplňujeme džbán vodou. Spolupracujeme s Ježíšem, ostatní je milost. Naše 
spolupráce zdola a Jeho milost shůry! Ježíš nikdy po nás nechce nic, co je nad naše síly. 
Můžeme se ptát: Co děláme pro své rodiny? Co děláme pro svůj život?

4. Zamyšlení nad větou – pro náš život... Nejen rodině v Káně chybí víno. I nám v našich 
rodinách někdy chybí víno. V životě jsme začali oslavou (svatba). Narodilo se 1. dítě, 
2. dítě, 3. dítě atd. Později jsme unaveni životem. V rodině nám došlo víno, chybí nám 
sladkost vína. Přicházejí zlozvyky, závislosti, neodpuštění, nedostatek víry. Panna Maria 
rozumí naší bolesti, protože je ženou, matkou, manželkou, vdovou. Ona zná bolesti, 
když je někdo v nesnázích. Maria se přimlouvá. Pojďme k ní a požádejme ji o pomoc 
(pros za nás u svého Syna). Panna Maria jako první naslouchala Božímu slovu a důvě-
řovala mu. Ona Boží slovo uskutečňovala. Řekla: „Fiat“ Božímu slovu. Panna Maria je 



13

pro nás dokonalým vzorem. Když říká: „Jděte 
a  udělejte všechno, co vám řekne.“ Ona to už 
udělala.

Ke konci života ji čeká veliká zkouška na Kal-
várii. Apoštolové se rozutekli, ale ona stála pod 
křížem. Zde se můžeme zamyslet nad pojmem 
poloviční pravda. Ježíš umřel – zdálo se, že je to 
úplná pravda, ale byla to poloviční pravda. Ale 
Panna Maria věřila a důvěřovala. A za 3 dny – 
Ježíš vstal z mrtvých – nastává teprve teď celá 
pravda. I my v životě můžeme zakoušet těžkosti 
a zůstáváme u poloviční pravdy. Je to i zkouška 
víry pro nás. Je třeba důvěřovat jak Maria a če-
kat na celou pravdu. 

Byla věrná a měla důvěru. Ona tiše důvěřo-
vala až do konce. Ona prostě věřila bez hranic 
do okamžiku, kdy si pro ni přišel On, aby ji pře-

vedl do domu svého Otce. Nenajdeme u ní jedinou pochybnost, vždycky říkala: Ať se mi 
stane podle tvého slova (Lk 1,38). A v tom je pro nás nepřekonatelným příkladem. Prosme 
Pannu Marii, aby ve chvílích našich nejtěžších zkoušek nám pomohla opakovat tatáž slova 
důvěry: Ať se mi stane podle tvého slova! Nauč se její důvěře, nauč se, jak se odevzdat s celým 
životem. Žij s Pannou Marií a skrze ni, protože ona tě vede k Ježíšovi – on nepodvedl ji 
a nepodvede ani nikoho z nás. pb

                     

                         ⴕ 
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Slovo kaplana

Jsem v České republice už 5 měsíců. 
Chci se s vámi podělit, milí čtenáři, se 
svými myšlenkami o  kněžství. Proč? 
Protože jsem knězem 12 let, ale posled-
ní měsíce jsou pro mě velmi zajímavé 
a dávají mi nový pohled na kněžství.

Když se podívám na ruce kněze, 
přijde na mysl skutečnost Ježíšovy pří-
tomnosti mezi námi. Někteří kněží jsou 
velmi unavení z mnohaletého úsilí, jiní 
jsou plní sil a zkušeností, jiní přeceňují 
svůj mladý věk. Ve všech těch rukách 
je stejná moc – proměnit chléb a víno 
na Kristovo tělo a krev, odpouštět hří-
chy a pomazávat nemocné. Od posled-
ní večeře uplynulo téměř dva tisíce let 
a v církevní komunitě stále existují ti, 
které Ježíš povzbuzuje ve zvláštní intimitě opakovat svátostná slova jeho jménem: toto je 
moje tělo, to je moje krev.

V dějinách Církev prožila léta zvláštní svatosti a duchovního vzestupu, a také okamžiky 
slabosti a zapletení do hříchu. Přes různé okolnosti, ale trpělivě, z generace na generaci, se 
Dobrý pastýř přesvědčil, že opravdu jeho služebníci slavili eucharistii, odpouštěli hříchy, 
doprovázeli konvertity a ty, kteří opouštějí tento svět. Nedotčená linie apoštolské posloup-
nosti sahající až k samotným apoštolům a těm, které označili za své nástupce, pokračuje 
dodnes. Ježíš Kristus je věrný svému zaslíbení a žádná lidská slabost nebo hřích nemůže 
toto zaslíbení zrušit, protože moc kněžských rukou pochází od samotného Vzkříšeného.

Právě díky Duchu svatému jsou kněží schopni reagovat na Boží povolání a plně realizo-
vat své touhy obsažené ve svěcení, aby se více sjednotili s Kristem, Veleknězem, který se 
pro ně stal čistou obětí, jíž se jim mohl věnovat. Bůh pro spasení lidí. Kněžské povolání je 
Boží povolání, ale také lidská reakce a rozhodnutí. Když se tyto dvě iniciativy spojí, nastane 
zázrak změny a zrodí se svědectví o Kristově lásce.

Čím déle o tom přemýšlím, tím méně slov o tomto tajemství mohu najít. Téměř všechno 
se mi zdálo pochopitelné, když jsem začal s kněžskou službou, a nyní, s každým výročím 
mého vysvěcení, tajemství odhaluje svou hloubku, která zůstává beze slov. Vidím, jak Bůh 
zasahuje prostřednictvím obyčejného kněžství a někdy i přes mé slabosti jedná s mocí. Zá-
roveň mám pocit, že čerpám sílu nejen z mé osobní modlitby, ale také z modlitby lidí, kteří 
jsou mi blízcí v Polsku i zde v České republice, ve farním společenství – zejména v místní 
i celé církvi, a tím zůstávám věrný kněžství i za obtížných okolností.

Děkuji vám všem, že mi pomáháte odhalit Ježíšovu vůli, kam mě posílá. 
P. Rafał Kaca

(upravila MaM)
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Life update

Krása umění
V České televizi začali nedávno dávat zajímavý dokument Barokní srdce Evropy, který 

pojednává o krásných barokních dílech v naší zemi. Člověk je až unesen tou krásou, kterou 
dokázal vytvořit člověk, tím uměním, které mnohdy svou jedinečností a nádherou velebí 
Boha. Nejpůsobivějšími díly baroka jsou kostely a kláštery, postavené ke slávě Boží. 

Jeden z dílů se věnuje nejvýznamnějšímu ze všech barokních umělců, Janu Blažeji Santi-
nimu Aichelovi. Jeho díla jako Zelená hora, kostel v Kladrubech či klášter v Plasích po třech 
stech letech vzbuzují stále obrovský obdiv. Santini byl již od narození částečně ochrnutý 
a chromý, a přesto dokázal vytvořit díla, jaká nikdo před ním ani po něm. Je úžasným pří-
kladem toho, že i člověk nějak postižený či nemocný dokáže veliké věci. Osobně si myslím, 
že musel mít i skutečný vztah k Bohu, vnímat Boží přítomnost. Jak jinak by mohl vytvořit 
kostely, ve kterých, když člověk hledí na klenby a kopule, jako by vnímal přesný řád, syme-
trii a dokonalost Božího stvoření.

Při pohledu na krásy nejen barokního, ale také gotického a jiného stavitelského umění, 
se člověku někdy až tají dech. Ty překrásné chrámy či kláštery, které v naší zemi máme, 
jsou skutečnými skvosty. 

Neskromně bych si dovolil tvrdit, že i náš prachatický kostel sv. Jakuba je gotickým 
skvostem a mám velkou radost z jeho aktuální rekonstrukce. Na přednášce o jeho rekon-
strukci, kterou vedl doktor Lavička, jsem byl nadšený z renovací a objevů, které jsme v na-
šem kostele dosud neviděli. Tedy my ne, ale dřívější generace ano. Objevovaly se i kritické 
názory, které si přály, aby kostel zůstal v podobě, v jaké ho známe dnes. V roce 1937 byl 

však kostel do dnešní podoby 
změněn tak, že jeho původní 
gotická podoba byla značně 
pozměněna. Neměli bychom 
však, z úcty k našim předkům 
a  stavitelům našeho kostela, 
vrátit náš chrám alespoň 
částečně do podoby, jaká zde 
byla? Naštěstí se tak stane. 
Mnohé historické malované 
prvky budou tak jako dříve 
opět zdobit náš krásný chrám. 
Znovu budeme moci vnímat 
krásu umění, lidské tvořivosti 
a fantazie nejen v nejvýznam-
nějších chrámech naší země, 
ale také v  našem mimořád-
ném kostele.

Petr Šrámek
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Jubilejní rok

Jestliže konec roku 1989 byl plný euforie z nabyté svobody, ten devadesátý nás udivoval mož-
nostmi, které svoboda přináší. 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?

Na něžnou revoluci 
si nesu v  srdci krásné 
vzpomínky. Předchá-
zelo tomu vycestování 
celého autobusu bo-
romejek na svatoře-
čení Anežky České do 
Říma. Ještě před tím 
každá z  nás jednotli-
vě prošla výslechem 
na StB – proč a co tam 
budeme dělat? Přes 
všechny překážky pa-
novalo velké nadšení 
sester, které tam ten-

krát jely a vracely jsme se posilněny na duchu i na těle…
V listopadu 1989 jsem sloužila u mentálně postižených mužů v Jiříkově, v nejsever-

nějším výběžku naší republiky. Právě těmito pacienty jsem byla dovedena k televizi, kde 
se velké shromáždění na Letné modlilo Otčenáš s nynějším biskupem Malým. Byl to ne-
uvěřitelný a nádherný pocit. Hned jsem informovala telefonem ostatní sestry, ať opráší 
televizi a pustí si ji.

Po revoluci se s radostí začalo měnit i naše společenství. Sestry, doposud tajné a v uta-
jených domech, jak to 
popisuje v  rozhovoru 
Na návštěvě sestra Bo-
huslava, se mohly ob-
léct do řeholních šatů 
a  zaujmout své pozice 
na všech svých praco-
vištích. Mohlo se žá-
dat o  navrácení našich 
domů, často v zoufalém 
stavu. Jedním z  domů 
byl i  rodný dům Jana 
Neumanna.

Pamatuji se na den 
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příjezdu sester boromejek do 
Prachatic. Byl to den výročí 
úmrtí naší Matky Vojtěchy 
21. leden v roce 1992 na svá-
tek sv. Anežky Římské. Při-
jela jsem tehdy přeplněným 
„žigulíkem“ se s. Bernardou 
a  byly jsme mile přijaty ve-
doucí domova důchodců paní 
Kotrchovou. Předala nám klí-
če od domu Jana Neumanna 
a  měly jsme k  dispozici dvě 
místnosti. Ten den přišel 
i pan děkan Havrda a mládež. 
V  prostorách bývalé kaple 
byla sloužena mše svatá. 

Jako řeholnice jsme byly upřímně přijaty i farností. Už jsem tyto vzpomínky dříve psala. 
Přesto to bylo všechno tak nové a nečekané. Nehlídaná setkávání, možnost studia na 

Teologické fakultě v Českých Budějovicích, možnost začít si opravovat náš klášter, možnost 
pracovat s farností a vyučovat náboženství. Co jsme se najezdily po farnostech Prachaticka 
spolu s Lenkou Hanžlovou... Tolik možností a cest se najednou otevřelo, bylo to pro mě 
neočekávané a krásné. Všechno mi to ve vzpomínkách leží jako jeden ze zázraků mého 
života. Dnešní generace mladých to ani nemůže pochopit, ale v nás, co si pamatujeme, by 
měla být stálá vděčnost.

S.M. Sebastiana



18

Výtvarná díla v šumavských kostelích

madona vimperská
Dne 6. února byla ve vimperském farním kostele odhalena gotická socha Panny Marie, 

dosud chráněná stříbrným krunýřem. Matce i dítěti chybí ruce, ty byly později doplněny 
do zlatnické práce. Jaký je původ této vzácné sochy? Vraťme se do doby přelomu 14. a 15. 
století, kdy po smrti císaře Karla IV. počíná svoji vládu jeho syn Václav IV. Karlovou záslu-
hou byla při svatovítské katedrále založena stavební a sochařská dílna – huť vedená Petrem 
Parléřem, stavitelem svatovítského chrámu, Karlova mostu a jiných významných staveb. 
Jedním z proudů sochařské tvorby této pražské dílny byly postavy madon s Ježíškem v ná-
ručí. Oproti strnulým, přísným gotickým sochám byly tyto madony půvabné, takže daly 
vzniknout označení – krásný sloh nebo také období krásných madon.

Madona krumlovská byla patrně první z celé řady skulptur pocházejících z pražské par-
léřovské huti. Postavy Panny Marie i jejího synka se vyznačují velkou životností, realistic-
kými postoji těl, půvabem tváří, které vyjadřují vzájemnou lásku. Postava matky držící na 
levém boku dítě je esovitě prohnutá a vyvažuje tím tíhu nahého tělíčka Ježíškova. Pohyb 
rukou, které u vimperské sochy chybějí, naznačuje vzájemný kontakt, možná že matka 
podávala svému synu jablko. Tento častý atribut se objevuje nejen v dílech sochařských, 
ale také v deskové malbě české i zahraniční. 

Pozoruhodnou na těchto sochách je také draperie, zejména svrchní plášť světice. Středo-
vá část oděvu kryjící většinu těla je tvořena hlubokými miskovitými záhyby, které splývají 
z rukou Mariiných. Po obou vnějších stranách je pak draperie složena do kaskád trubkovi-
tých záhybů, které spadají téměř až k zemi. 

Většina soch je vypracována z opuky. Některé ze soch okruhu Krumlovské madony mají 
ještě zachovánu polychromii – tedy barvu a zlacení. Tak je tomu také u madony z Vimperku. 
Její roucho je bohatě pozlaceno, zejména spodní šat a líc jejího pláště. Ten je pak podšit 
modrou barvou, symbolickou barvou Mariinou. Její hlava krytá plavými vlasy stejně jako 
hlava Ježíškova je ozdobena jemným závojíkem, který stejně jako boky pláště spadá v trub-
kovitých záhybech až na hruď. Tělové tóny jsou podivuhodně zachovány, nechybí ani jemný 
ruměnec na tvářích matky a dítěte. 

Zpátky však k historii. Král Václav se rád obklopoval svými milci, často šlechtici z nižší-
ho stavu - zemany, ke kterým choval větší důvěru než k vysoké šlechtě. Jedním z nich byl 
také Kunát (Konrád) ze Sulevic, majitel vimperského panství i hradu. Byl Václavovi patrně 
skutečně oddán, král jej pověřil úřadem písařským, dnes bychom jej označili za ministra 
spravedlnosti, ale také financí. Kunát se stal také mincmistrem a byl Václavovi mocnou 
oporou při jeho věčných sporech s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Zda se madona ocitla 
na Kunátově panství jako dar, nebo šlo o dílo vytvořené na objednávku, dnes sotva zjistíme. 

Cenná socha se po několika hodinách, kdy jsme všichni měli možnost ji vidět, ba do-
konce se jí dotknout, vrátila do své stříbrné schránky a do výklenku hlavního oltáře. Díky 
moderní technice skenování 3D vznikne kopie a na jejím základu pak kopie z původního 
materiálu opuky. Všichni budeme pak v nové expozici vimperského zámku moci obdivovat 
tento poklad umění vrcholné gotiky.  MFK 
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Stalo se

Hromnice ve volarech
V neděli 2. 2. 2020 jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu. Na začátku mše svaté se 

konalo žehnání svící. Snad to byla náhoda, nebo spíše Boží řízení, že jsme před odchodem 
ze sakristie zapo-
mněli rozsvítit v kos-
tele světla. Žehnání 
svící tak proběhlo 
v  přítmí prostoru 
u hlavních dveří pod 
chorem a navodilo tu 
správnou atmosféru, 
kdy pouze světlo sví-
cí prosvěcovalo sym-
bolicky všechny naše 
temnoty.

 P. Karel Falář, 
Volary

Foto
 Martina Řehořová, 

Člověk a víra
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Farní ples – nejen srdce plesá
V pátek dne 17. ledna se konal farní ples 

v restauraci „U Novotných“ ve Zdíkově.
Příjemné prostředí, výborná hudba i lidé, 

kteří se přišli na ples pobavit, odpočinout si 
od běžných starostí a také něco vyhrát v bo-
haté tombole. Na plese se sešlo kolem pade-
sátky věřících a jejich přátel. Zúčastnili se jej 
také P. Jaromír Stehlík a P. Vavřinec Skýpala. 

Ples uvedl P. Jaromír, popřál všem hezkou 
zábavu. Poté následovalo předtančení dětských párů, které představila paní Marie Mrázko-
vá. Krátce pohovořila o tanci, který se bude tančit. Na tanečním parketu předvedli svůj um 
sourozenci Tomáškovi a Císařovi. Bylo to nádherné, vidět mládí ve víru tance. 

Ples vynikal svojí neformálností, až rodinnou 
atmosférou. Z  očí i  slov všech přítomných šlo 
vyčíst, že se ples vydařil. Nikomu z  nás se ne-
chtělo domů. Panovala všude dobrá nálada, ra-
dost a smích. Celá akce farního plesu byla velmi 
zdařilá ke spokojenosti všech. Děkuji všem orga-
nizátorům hezkého zážitkového večera. 

Milli Hojdekrová

národní týden manželství
V  Prachaticích v  příjemném prostředí kláštera 

(Neumannea) si manželské páry z farností vikariátu 
mohly dopřát „čas pro sebe", a jak řekl v úvodu P. Jo-
sef Sláčík, který sobotní (15. 2.) obnovou provázel, 
mohly „staré oprášit", načerpat nejen nové poznat-
ky, ale nechat se proměnit, počítat s Boží přítomnos-
tí ve svém manželství uzavřeném před Bohem. Klást si i otázky, např.: „Je láska v emocích 
nebo je více aktem rozumu a vůle? Když cit vyprchá, znamená to, že již nemiluji?" V den 
svatby skládáme manželský slib – „vydávám se a přijímám", v respektu k odlišnosti přijí-
máme jeden druhého, „jdeme k němu". „Kolikrát dělám ve svém manželství první krok? 

Ježíš je v  první linii, předešel nás, 
ve druhém přebývá a  to vstupem 
do svátostného manželství volím." 
Zaznělo také, že Láska potřebu-
je Pravdu - skrze Ducha svatého 
máme růst k Agapé.

Poděkování za požehnaný čas 
patří jak otci Josefovi, tak sestrám 
boromejkám za jejich mateřskou 
péči. -lh-
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa

Kapitola iii. – Paní Carcas zvoní
(2. část – pokračování z minulého čísla)

Ráno jsem vstal v půl čtvrté. Cítil jsem se pln adrenalinu jako kůň před závodem, jenom 
nevěřím, že toho tak bolí záda z postele. Rychle jsem sbalil suché i mokré oblečení a pak 
i vše, co jsem měl po pokoji. Za dvacet minut už jsem otvíral bránu a vycházel do tmavých 
ulic ještě nočního města.

Došel jsem na nábřeží řeky L´Aude a uviděl první červeno-bílou značku a první mušli 
směřující proti proudu řeky. Když jsem měl konečně směr a věděl kam jít, cloumala mnou 
nevýslovná radost a optimismus. Chvíli jsem si užíval ten moment a pak vyrazil.

Cesta podél řeky byla elegantním útěkem z centra na předměstí a vyhýbala se většině 
zastavěných částí. Netrvalo ani půl hodiny a já špatně odbočil a ztratil se. Bylo to ve chvíli, 
kdy jsem opustil pouliční osvětlení parku a značka náhle prudce uhnula. Následující hodinu 
jsem se marně snažil vrátit zpět na Cestu. Mapa však nebyla podrobná, a tak ve chvíli, kdy 
se mi konečně podařilo značku překřížit, nevěděl jsem, na kterou stranu se po ní vydat. 
Když jsem konečně vyřešil i tento problém, několikrát se mi stalo, že Cesta v některé z ulic 
zahnula za roh a já se musel vracet. Pak jsem si ji na jedné křižovatce prohlédl.

Byla podobná té naší. Bílý pruh nahoře, pod ním červený. Jenže občas jsem zahlédl 
ještě jeden bílý vespod. Při pečlivějším pohledu 
jsem zjistil, že je to obrácené písmeno L, tak totiž 
určovala, na kterou stranu Cesta uhne. Bohužel 
pro mě dolní nožička byla téměř neviditelná, tím 
spíš, když slunce ještě nevyšlo.

Po téhle první lekci jsem už šlapal po trase jak 
rodilý Francouz. Přešel jsem několik čtvrtí a do-
stal se mimo město. Na východě se připravovalo 
svítání, nebe téměř bez mráčku. Bylo mi trochu 
chladno, zvláště v  kraťasech. Kalhoty jsem měl 
totiž stále mokré a připevněné na batohu.

Další vesničkou bylo Maquens. Sedl jsem si 
u kostela na snídani a odpočíval, když tu začalo 
zvonit. Prvně odbilo sedm hodin, pak za dvě mi-
nuty znovu. Za další dvě minuty odbilo čtyřikrát 
po třech ranách a  pak dvacetkrát dvě rány do 
dvou zvonů. Seděl jsem a  poslouchal tu zvono-
hru s úžasem. No, uznejte sami, taková symfonie 
kolem sedmé ranní, a přesto ten kostel po tolika 
letech ještě nikdo nevypálil. To si zaslouží nemalý 
obdiv nejen zvonů, ale i místních obyvatel.

Přes vesničky Villabe a Lavalette jsem se dostal 
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do vsi Alairac. Byla nádherná. Všude po ulicích květináče plné kytek, na dlaždicích malova-
ná čísla domů i názvy ulic. Střed vesnice měl půdorys několika kruhů jako terč a ten, kdo 
kreslil značky, se zde opravdu vyřádil. Tak se stalo, že jsem stál potřetí na stejné ulici, ale 
pokaždé jsem přišel a odešel jinudy. Úžasný labyrint. Kolikrát jsem se ocitl v tak úzkých 
uličkách, že jsem se stěží protáhl, a nejednou jsem prošel skrz nějakou zahradu. V jedné 
ulici mě z okna pozorovali dva kluci a smáli se mi. Značení jsem už ale uměl, a tak jsem 
z neustále vlnící se Cesty nesešel a šťastně se dostal ze vsi.

Další vesnice byla Arzens. V místní pekárně jsem si koupil čerstvou bagetu a od pro-
davačky vyprosil vodu. Na jedné lavičce jsem si sedl a pustil se do jídla. Mohl jsem dnes 
skončit už zde, podle notýsku bylo možné přespat v místní ubytovně, ale měl jsem ještě 
dost sil a nebylo ani deset hodin.

Na kraji vesnice jsem minul zajímavý patník. Stálo na něm St. Jaques de Compostelle – 
1254 kilometrů. Trasa ale vedla přes sedlo Col du Somport a byla trochu kratší. V tu chvíli 
jsem si uvědomil, že už mě to neděsí. Nějak jsem se s tím vnitřně srovnal, a i když mi to 
pár dní trvalo, už jsem se toho nebál. Spíš naopak. Bavilo mě ukusovat z té obrovské cifry 
po kilometrech a sledovat, jak ubývá.

Cesta dál vedla po asfaltu a byla namáhavá. Puchýře mě dřely ze všech stran a zabrat 
dostávaly i klouby. Trochu jsem snížil rychlost a šlo se podstatně lépe. Tlak už nebyl takový 
a hlavně nebylo kam spěchat. Alespoň jsem se mohl dívat více po krajině.

A že to stálo za to. Cesta se mírně zvedala po předhůří Pyrenejí a pode mnou se rozklá-
daly nekonečné roviny francouzského jihozápadu. Kam až oko dohlédlo, tvořila síť dálnic 
a silnic kostru spojující města i městečka až k velkému Toulouse. Vůči městu, jež sedělo na 
severu jako kachna na vejcích, jsem se, ať jsem šel jakkoli rychle, vůbec nehýbal.

Za jednou zatáčkou se přede mnou objevil kopec s velkým kostelem na vrchu. Domy ko-
lem něho v prudkém svahu tvořily nedobytnou pevnost. Montréal. Rozhodl jsem se udělat 
si nahoře siestu, což ale znamenalo vyšplhat v tom spalujícím vedru nahoru.

V polovině cesty na mne něco vykřikla žena umývající okno. Poděkoval jsem, aniž jsem 
věděl za co. Než jsem však vylezl nahoru, uvědomil jsem si, že křičela Bonne route, neboli 
Šťastnou cestu.

Na vrchu mne čekal dárek v podobě posezení pod rozložitou korunou velkého stromu 
a přenádherný výhled do tří světových stran. Rozložil jsem mokré věci po trávníku kolem 
a rozhodl se setrvat zde dvě hodiny. Nedaleko jsem nalezl i vodu, takže jsem se rozplýval 
blahem. Než jsem se pustil do jídla, zašel jsem do kostela. Ten pro mne byl velkým překva-
pením. V celém svém životě jsem neviděl tak široký a vysoký kostel bez sloupů podpírajících 
klenbu uprostřed. Skoro se to zdálo nereálné, že by stěny a strop unesly váhu celé střechy. 
V lodi byly hned čtyři řady lavic a velké množství postranních kaplí. Celkově kostel působil 
nádherně, ale ne přeplácaně.

Vyšel jsem ven, lehl si na lavičku a pod hlavu si dal batoh. Pode mnou bylo možné vidět 
provazy aut táhnoucí se od města k městu. Zvířený prach kombajnů sklízejících víno a ku-
kuřici. Lesknoucí se budovy továren.

Stín stromu mne chránil před nekompromisním sluncem. Lehounký vítr mě uspával. 
Bylo mi krásně a cítil jsem se vyrovnaně. Možná jsem udělal chybu, že jsem se oddělil od 
kluků, ale za tenhle klid to určitě stálo.  Ondřej Pulkrábek 
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Milé rodiny,
přicházíme letos s  nabídkou duchovně relaxačního pobytu pro rodi-

ny v  domě sv.  Vintíře na Dobré Vodě u  Hartmanic 12. 7. – 18. 7. 2020. 
Letos s  námi pojede P.  Petr Hruška z  chebské farnosti, je na co se těšit. 
Nabídka, podmínky i stručný popis pobytu a přihlášku najdete na http://
dcr.bcb.cz/udalosti/2020/07.

Pro ty, kteří dosud na letním pobytu s námi nebyli, jsou k prohlédnutí foto-
galerie a ohlasy účastníků z minulých let rovněž na webových stránkách.

Stravování a dětský program v době samostatného dopoledního programu rodičů za-
jištěny.

Pobyty, které organizujeme, jsou cenově dostupné, vždy se snažíme vyjít vstříc potře-
bám jednotlivých rodin. Těšíme se na vaše přihlášky a vaše případné dotazy na mailu, popř. 
na tel. č. 731 402 981.

S přáním všeho dobrého PhDr. Alena Poláčková 
Diecézní centrum pro rodinu

Široká 27, pracoviště Kanovnická 12, 370 01 České Budějovice
T: 380 420 342, M 731 402 981 • www.dcr.bcb.cz • mail: dcr@bcb.cz 
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Stalo se

svátek uvedení Páně do chrámu ve vacově
Z homilie otce Jana Janouška:
Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Tento svátek nás svým obsahem 

ještě vrací k vánočním svátkům a dříve jím končila vánoční doba. Je to svátek starého původu 
a vlastně můžeme říci, že se v Jeruzalémě slavil již od pátého století, v Římě od století sedmého 
pod názvem Setkání. Od 10. století se pak objevuje v liturgických knihách název Očišťování Panny 
Marie. Nynější název nám znovu připomíná, že se jedná především o svátek Páně, protože máme 
svátky podle liturgického roku rozděleny na svátky Páně, svátky Panny Marie a svátky svatých. 
Dříve to byl skutečně svátek mariánský, a dnes jednoznačně patří do okruhu svátků 
Páně.

Aby se splnil předpis Mojžíšova zákona, byl uveden čtyřicet dní starý Ježíš do jeruzalémského 
chrámu, což byla hlavní svatyně Židů, aby byl jako každý prvorozený syn představen a odevzdán 
svému Otci. V chrámě není tento Boží syn vítán nějakými nepřehlednými zástupy, ale čeká ho zde 
především stařec Simeon, který ho pozná a nazve „světlem k osvícení národů“. My jsme dnes 
zahájili tuto posvátnou bohoslužbu svěcením svící – hromniček – a víme, že je to symbol světla. 
Tím světlem, které nám svítí na cestu životem, je samotný Kristus. On září všemu lidstvu světa.

Kromě motivu světla se v Simeonově svědectví prolínají další tři myšlenky:
- aby v Ježíši poznal a rozpoznal pomazaného, potřebuje především dar Ducha svatého. 

Proto jsme také o Simeonovi slyšeli, že Duch svatý byl v něm a on sám přišel do chrámu právě 
z vnuknutí Ducha svatého.

- Simeon v Ježíši poznává prostředníka naší spásy. Ano, je to samotný Kristus, kdo je ztěles-
něním spasitelné Boží lásky, která v sobě zahrnuje lásku k celému lidstvu.

- Simeonův pohled do budoucna: Ježíš bude pro svět, Ježíš bude pro lidstvo. Ale bude zname-
ním, kterému se bude odporovat, které vyvolá rozdělení, a kolem tohoto dítěte se bude hrát 

o osudy lidské svobody. Sám Pán v evange-
liu podle Matouše říká, že nepřišel na zem 
uvést pokoj, ale meč.

Zmínit se musíme také o  prorokyni 
Anně, která byla přítomná tomuto setkání 
v chrámě, která se přičinila o to, že se tato 
dějinná událost neomezila pouze na úzký 
okruh spravedlivých. A  tak je ten dnešní 
svátek, svátek příchodu Ježíše do jeruza-
lémského chrámu, také předobrazem Jeho 
příchodu do mého osobního života. Proto 
má být každý z nás křesťanů viditel-
ným, všem pochopitelným a praktic-
kým znamením toho, že světlo přišlo 
do světa, aby svítilo, aby zářilo. Kéž 
se tak stane! Amen.

St. Vitoňová
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svátek uvedení Páně do chrámu 
v lažištích

Z homilie otce Šimona Stančíka:
Svíce má svou hlubokou symboliku. Si-

meon při obětování Páně v chrámu jasně 
řekl, že Kristus bude světlem k  osvícení 
pohanů. A když Ježíš dospěl, sám o sobě 
řekl: „Já jsem světlo světa.“ Podob-
ně to řekl i na adresu věřících: „Vy jste 
světlo světa.“ Právě na památku toho, 
že Simeon nazval Ježíše světlem, se za-
čaly světit svíce, tak zvané hromničky. 
Církev v  celých dějinách připomíná, že 
Kristus je naším světlem a  že bez Kris-
ta bychom žili v temnotě, v nevědomosti 
a ve smrti. 

Svíce je pro nás symbolem oběti. Spaluje se, aby jiným přinášela pokoj, radost a pohodu. 
I od nás život žádá neustálou oběť. Zvláště v naší době je to důležitá věc. Vždyť proč se rozpadají 
manželství? Proč pláčou rodiče nad svými dětmi? Proč se lidé topí v alkoholu a drogách? Proč se 
vzdalují od Boha a od církve? Stále se ptáme: Proč je tomu tak? Protože dnešní člověk se nedokáže 
obětovat. 

Svíce je symbolem víry a při křtu i při prvním svatém přijímání jsme dostali zapálenou svíci 
jako symbol světla víry. Víru, kterou jsme dostali při křtu, je ale třeba nést celým svým životem. 
Kristus řekl i nám: „Vy jste světlo světa.“ Vy křesťané máte být jako světlo zapálené v  tmavé 
světnici. Náš dobrý příklad, naše rozhodné postoje, naše životní moudrost jsou světlem pro jiné. 
Křesťan, který nesvítí, není křesťan.

Svíce je také symbolem lidského života. Od chvíle, kdy je zapálena, začíná z ní ubývat. 
Podobně to je i s naším životem. Od chvíle, kdy jsme začali žít, se každou hodinu, každou sekundu 
náš život zkracuje. Musíme se stále ptát: „Co máme dělat, abychom zbytek svého života prožili 
tak, abychom toho nikdy nemuseli před Bohem litovat?“

Prosme i naši nebeskou Matku o sílu přinášet oběti, o živou víru, která se dává i jiným, a o dob-
ré využití našeho času, který nám ještě v životě zbývá. Maria si nepřivlastňuje Syna pro sebe, 
ale ukazuje ho druhým: pastýřům, mudrcům, Simeonovi. Jak je to úžasné! Maria je připravena 
položit své dítě do náruče druhého člověka. Simeon vzal Ježíše do náruče. Udělejme to s radostí 
i my! Je třeba přijmout Ježíše, je třeba otevřít Mu své srdce a symbolem našeho přijetí Ježí-
še je právě hromnička. Vždyť světlo provázelo i betlémské pastýře a mudrce a to světlo může 
provázet i nás. Ale hlavně nezapomeňme, že Kristus je naše světlo, náš život a naše spása.

Ježíš je světlem pro nás. Zkusme i my být světlem pro Něho. Dejme světlo dětem, dejme světlo 
mladým, opuštěným, umírajícím! Dávejme světlo a buďme světlem a kéž se všichni sejde-
me tam, kde bude světlo věčné! Amen.

V závěru mše svaté rozdal otec Šimon nové pastorační radě farnosti Lažiště jmenovací 
dekrety a udělil všem svatoblažejské požehnání.

St. Vitoňová
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Na návštěvě u

sestry boromejky bohuslavy Kubačákové
Dokončení z minulého čísla

V minulém čísle jsi vyprávěla o životě v tajných řeholních komunitách. Zajímalo by 
mě, zda byla pro vás nějaká možnost v „utajení“ apoštolovat?

Pokud to šlo, tak ano. Například při práci v nemocnici jsme se snažily k těžce nemocným 
zavolat kněze. Uvědomuji si, jak konkrétně v duchovní péči o nemocné je dnes velký posun 
proti tehdejší době, a moc za to děkuji. V době totality mohl kněz oficiálně přijít k nemoc-
nému, pokud si to přál on i  jeho rodina a písemně o to požádali vedení zdravotnického 
zařízení. Dnes, díky Bohu, po dohodě církví a státu se buduje síť nemocničních kaplanů. 
Ošetřovatelství, jako vědní obor, uznává, že každý člověk má bio-psycho-sociální-spiri-
tuální potřeby. Ošetřovatelská anamnéza zachycuje také informace o  duchovní stránce 
pacienta. Vzpomínám na to, jak nás v osmdesátých létech pracovalo v Brně v LDN několik 
tajných sester a zvlášť k umírajícím jsme při své službě „propašovávaly“ kněze. Měly jsme 
to domluvené s kaplany, kteří k tomu byli ochotni, většinou ze Starého Brna (tam bývali 
tajní saleziáni), nebo od P. Marie na Křenové ulici. Když jsem byla ve službě a viděla jsem, že 
je někdo z pacientů v těžkém zdravotním stavu, promluvila jsem s ním, a pokud souhlasil, 
volala jsem knězi a přivedla jsem jej k nemocnému. Muselo to proběhnout tak, aby to moje 
kolegyně ve službě nezpozorovaly. Bylo to riskantní, ale i určité dobrodružství. 

Potom přišla revoluce, odtajnění tvého povolání a také potřeba, aby se mladé se-
stry ujaly vedení kongregace. Byla jsi zvolena do vedení a tři období jsi sloužila jako 
generální představená. Bylo toto období pro tebe hodně náročné? Co to pro tebe zna-
menalo? 

Dá se říci, že po pádu totality se pro mě až tak moc nezměnilo. Snažila jsem se Bohu 
sloužit v době komunismu a snažila jsem se mu sloužit i pak a nyní. Došlo ke změně v tom, 
že jsme mohly nosit veřejné znamení svého zasvěcení Bohu, řeholní šaty, a mohly jsme také 
veřejně působit, přestala pro nás doba jakéhosi skrývání, a tak dar svobody dovedu ocenit, 
děkuji za něj Pánu Bohu a sv. Anežce. Devadesátá léta byla velmi hektická. 

Doba služby ve vedení kongregace (24 let) byla zprvu pro mě náročná, nebyly jsme 
v  době totality na vedení a  veřejné působení připravované. Za čas jsem se však službě 
představené velmi ráda věnovala. Jsem za to moc vděčná. Vyšla jsem z ní obdarovaná sdí-
lením životů sester i dalších lidí a zkušenostmi nejrůznějšího druhu. Tato služba mně také 
pomáhala střetnout se i s mými slabostmi, limity a často bezmocností. Zároveň mě vedla 
k důvěře v Boží pomoc, k vycházení ze sebe sama a ke spolupráci s druhými. Mohla jsem 
se mnohému od sester i svých spolupracovníků naučit. Celé společenství mám stále „nějak 
pod kůží“. Ne všechno se povedlo a určitě jsem udělala i hodně „seků“ a teď je načase činit 
pokání. Jsem ráda, že dozrály mladší sestry, které se nyní mohly ujmout vedení kongregace.

Byla to dosti dlouhá doba, takže se přiznám, že si přece jen musím nějak zvykat, z „mak-
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romanagementu“ přejít do „malých Pracha-
tic“ (smích), i když sestry v komunitě jste 
skvělé. Vím, že je třeba dobře zpracovat 
změnu, neboť Pán chce tvořit „věci nové“.

Prachatice ti nejsou neznámé, jezdí-
vala jsi sem jako generální představená 
naší komunity. Teď ses zařadila jako se-
stra do našeho společenství a nabídla jsi 
své služby nejen v komunitě, ale i v hos-
pici. Pomáhala jsi svým způsobem hos-
pic zrealizovat a nyní jsi členkou dozorčí 
rady hospice. Jak se na to vše nyní díváš?

Potěšilo mě, když mi někdo z  farnosti 
řekl, že mě přece znají, že jsem sem jezdila. 
Ano, na vizitace, na jednání a vyřizování. Z odstupu mohu mnohé vidět jinak než tehdy, 
kdy jsme často úporně hledaly světlo na jeden krok. Ano, vzpomínám si, jak před více než 
20 léty jsme jako kongregace byly vyzvány, abychom si zpět vysoudily domov důchodců, 
který byl náš bývalý, totalitním režimem znárodněný majetek. Okres pak dostal od státu 
peníze na postavení nového domova důchodců (dnes Domov pro seniory Mistra Křišťana) 
za restituční majetek, ze kterého se domov důchodců vystěhoval. Je to dobře, mohl se 
postavit domov pro seniory města se standardy odpovídajícími evropské úrovni. 

V devadesátých letech v první restituční fázi se nám vrátil (r. 1992) klášter, také dík 
tehdejšímu přednostovi Okresního úřadu v Prachaticích RNDr. K. Škáchovi. Soudem se 
nám pak tedy vrátil celý areál rodného domu Jana N. Neumanna. Na zahradě proti klášteru 
stála ještě zchátralá budova prádelny jako dřívější hospodářství. Bašta i zahradní domek 
byly ve velmi špatném stavu. Ještě dnes si vybavuji mé úvahy: A co teď s tím? S tak velkými 
vybydlenými budovami? Nemáme peníze na opravu, na co tyto prostory použít? Máme 
málo sester. Prodat? Stáhnout odtud sestry? Těmto otázkám přišel jakoby naproti Pán 
Bůh v  nadšení „prachatických farníků, občanů“, které na sebe vzalo konkrétní podobu 
– Sdružení sv. Jana N. Neumanna, kde Ty jsi byla, sestro Sebastiano, „hnacím motorem 
a duší“ celého tohoto podniku pro vybudování hospice, což se také podařilo. Letos tomu 
bude už 15 let. Rekonstrukce hospice ani Domova M. Vojtěchy nešly hladce, bez překážek, 
bez riskování, to jistě potvrdí i pan ředitel R. Huneš. 

Nakonec zůstala v havarijním stavu jen budova kláštera a před šesti léty se našly postup-
ně prostředky (díky sestře Aleně) i na jeho opravu. Jsem za to vděčná Bohu i všem lidem, 
kteří se jakkoliv podíleli na obnovení celého areálu. Mám také dobrý pocit z toho, že jsme 
se dokázaly „rozdělit“ o svůj majetek, o naši zahradu s  lidmi hospice i obyvateli města, 
že se zahradou může procházet a park slouží pro osvěžení mnohých. Jsem ráda, že nejen 
v klášteře, ale i v každém zařízení (hospic, Domov M. Vojtěchy) je kaple, kde přebývá eucha-
ristický Ježíš. Jsem vděčná za každého pracovníka z hospice, a zvlášť nyní tím více, když je 
osobně poznávám jako své kolegyně a kolegy. Vážím si jich za jejich profesionalitu a krásný 
lidský přístup, zvláště k nemocným. Učím se od nich radostnosti a vstřícnosti. A personál 
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v  Domově Matky Vojtěchy obdivuji 
a oceňuji. Napadá mě přirovnání, že 
se starají a pečují o „nejchudší z chu-
dých“, jak by řekla Matka Tereza. 

Děkuji, že jsi řekla, jakými změ-
nami v  létech po totalitě prošel 
celý areál rodného domu sv. Jana 
N. Neumanna. Vidíš nějaký úkol 
pro nás boromejky nyní?

Myslím, že je třeba „stavět a ob-
novovat dál“, jak to bude chtít Hos-
podin a  co budou potřebovat lidé 
kolem nás. K otevřenosti pro druhé 

nás vyzývá papež František a náš slib milosrdenství. Líbí se mně, že naše komunita „žije“ 
s farností, která je živá a evangelizační. Sestry mně vždy říkaly, že v Prachaticích jsou moc 
dobří lidé, a já se o tom nyní přesvědčuji. Nabízí se také, že náš opravený klášter, rodný 
dům sv. Jana N. Neumanna, může být malým duchovním centrem pro občerstvení a du-
chovní „načerpání“ pro ty, kteří slouží v pomáhajících profesích, i mladým lidem a všem, 
kteří potřebují ztišení a směr pro svůj život. A také i pro ty, kteří Boha neznají a hledají, 
jak se to už děje například formou kurzů Alfa. Dnes je potřeba duchovního milosrdenství. 

A nyní jsi začala sloužit také u lůžka našich pacientů. Jsi za tuto možnost vděčná?
Ano, určitě, i když se mně ještě zasteskne po akutní medicíně. A v tom je to pro mě nové 

a je to výzva. Myslím, že „hospic“ je ještě málo doceněné a objevené téma pro mě, jako pro 
mnoho dalších. Vnímám, že být nemocným a umírajícím „nablízku“ je tajemství a znamená 
to pro mě – stát na „půdě svaté“. A už často jsem si při práci v hospici připomněla slova  
M. Vojtěchy: „Instinktem své lásky musíme vycítit, kde rána nejvíce bolí. Milosrdenství vpravdě 
plné účasti a něhy ať patří umírajícím! Neopouštějme umírajícího, i když je agonie dlouhá! Vra-
cejme se k němu vždy znovu a znovu s modlitbou v srdci, s tichým slovem víry a lásky, s malou 
pozorností, o které se snad domníváme, že ji nemocný nevnímá, obklopme ho tichem, šetrností 
a jemností, silou své víry a lásky! Zde můžeme dospět k vrcholnému milosrdenství.“ Přijde mě, 
že právě hospic je zkonkretizování těchto jejích slov. 

Osobně mě velmi přitahuje a těší „doprovázení“ člověka, ať už jde o doprovázení ne-
mocných, nebo o duchovní doprovázení jako službu církve. Vím, že to je určitá dovednost, 
které je třeba se učit, ale i charisma, o které je třeba Pána Boha prosit. Ať už doprovázení 
nemocných, nebo i duchovní doprovázení jako služba církve.

K tomu mě nakonec napadají slova prof. P. Piťhy, která řekl ve spojitosti se svatou Anež-
kou: 

„Má-li být život ucelený a velký, potřebuje mít jasné poslání a tím pro Anežku bylo přesvědčení, 
že Kristus je Bůh a je to člověk, a věnovat se člověku, druhému člověku, že je tím velkým posláním. 
A ovšem, mám-li se věnovat druhému člověku, musím nejprve vytvořit člověka sám v sobě.“ 

Připravila SM. Sebastiana
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Duchovní programy

Začátek Konec Název kursu Exercitátor

12. 3. 2020
17.30 hodin

15. 3. 2020
13.00 hodin Exercicie „Žijeme pro vzkříšení“ P. Josef Čunek, SJ

19. 3. 2020
17.30 hod.

22. 3. 2020
13.00 hodin

Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují 
o druhé „Unést bolest a nemohoucnost 
druhých“

Mons. Aleš Opatrný

26. 3. 2020
17.30 hodin

29. 3. 2020
13.00 hodin  Postní exercicie P. Ondřej Salvet

23. 4. 2020
17.30 hodin

26. 4. 2020
13.00 hodin

Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané 
„Rozvedení, jejich rodiče i děti a přátelé“ Mons. Aleš Opatrný

30. 4. 2020
17.30 hod.

3. 5. 2020
13.00 hod. Exercicie - P. Satoria P. Karel Satoria

6. 5. 2020
17.30 hod.

10. 5. 2020
13.00 hod. Exercicie „Život z Ducha Božího“ Mons. Aleš Opatrný

11. 5. 2020
17.00 hod.

15. 5. 2020
8.30 hod.

Exercicie 
„Ars celebrandi, o eucharistii“ P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR

18. 5. 2020
17.30 hod.

22. 5. 2020
8.30 hod. Exercicie „Život v usmíření s Bohem“ P. Josef Michalčík, CSsR

1. 6. 2020
17.00 hod.

5. 6. 2020
8.30 hod. Exercicie „Věříme v Boží prozřetelnost?“ P. Jan Kuník, CSsR

18. 6. 2020
15.00 hod.

21. 6. 2020
13.00 hod. Ikonopisecký kurz p. Martin Damian

22. 6. 2020
17.30 hod.

26. 6. 2020
8.30 hod.

Exercicie 
„Smíření se sebou samým“ P. Josef Michalčík, CSsR

29. 6. 2020
17.00 hod.

3. 7. 2020
8.30 hod. Exercicie „Smysl pro modlitbu v životě křesťana“ P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR

3. 8. 2020
17.30 hodin

7. 8. 2020
8.30 hodin Exercicie „Umění rozlišování duchů“ Václav Čáp

10. 8. 2020
17.30 hodin

14. 8. 2020
8.30 hodin

Exercicie pro všechny 
„Modlitba v životě křesťana“ Mons. Josef Žák

23. 8. 2020
17.30 hodin

29. 8. 2020
8.30 hodin Exercicie pro kněze P. Miloslav Kabrda, SDB

14. 9. 2020
17.00 hod.

18. 9. 2020
8.30 hod.

Exercicie „Poutník na zemi“ 
– svátosti na cestě životem P. Petr Beneš, CSsR

21. 9. 2020
17.00 hod.

25. 9. 2020
8.30 hod.

Exercicie „Identita i důstojnost muže a ženy 
podle Evangelia“ P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR

1. 10. 2020
17.30 hod.

4. 10. 2020
13.00 hod.

Exercicie pro seniory „Stáří jako oloupení nebo 
osvobozování?“ Mons. Aleš Opatrný

19. 10. 2020
17.30 hod.

23. 10. 2020
8.30 hod.

Exercicie 
„Křesťanská láska a odpuštění“ P. Josef Michalčík, CSsR

8. 11. 2020
17.30 hodin

14. 11. 2020
8.30 hodin

Exercicie pro kněze „Síla k životu kněze ze 
svátostné služby“ Mons. Aleš Opatrný

15. 11. 2020
17.30 hodin

21. 11. 2020
8.30 hodin

”Exercicie pro kněze v duchu spirituality Hnutí 
fokoláre” Mons. František Radkovský

3. 12. 2020
17.30 hod.

6. 12. 2020
13.00 hod. Exercicie „Blízkost Boha v Písni písní“ Václav Čáp
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Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, 
mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, změna 
programu vyhrazena. Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evrop-
skou unií v rámci IOP Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 Příbram – Svatá Hora – vzorová obnova poutního areálu
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Varhaníci

Jitka Pelešková, 
rodačka ze šumavské obce Stachy

Jak se člověk stane varhaníkem? 
V mém případě to bylo tak trochu z donucení. Bývalý dlouholetý stašský varhaník Karel 

Voldřich tenkrát vážně onemocněl a přestal na mše chodit. Nějakou dobu byly varhany 
docela tiché, a když začalo být zřejmé, že se na kůr bude moci vrátit jen stěží, začali místní 
lidé usilovně přemýšlet, kdo by Karla mohl nahradit. Oslovili i mě. Uměla jsem sice po ně-
kolika letech v tehdejší Lidové škole umění obstojně hrát na piano, ale na mše jsem do té 
doby chodila spíš jen příležitostně, o varhanní hře a liturgii jsem nic moc nevěděla, a navíc 
jsem právě čekala svoje druhé dítě. Ale muzika mě vždycky bavila – kromě klavíru si ráda 
zahraju i na kytaru, a když není zrovna po ruce jiný nástroj, sáhnu třeba po zobcové flétně. 
A tak jsem se nakonec nechala přemluvit. 

Jaké byly vaše začátky?
Začátky pro mě nebyly lehké. Neměla jsem ponětí, jaké vybírat písně, kdy při mši začít 

hrát, kdy přestat, a samozřejmě jsem také brzy zjistila, že hrát na varhany není zdaleka 
totéž co hrát na piano. Postupně, to když jsem se pustila do žalmů, jsem přišla i na to, že 
s pouhým hraním varhaník sotva vystačí. Kdo zná stašský kostel, určitě mi dá za pravdu, 
že zpívat na kůru tak, aby bylo slovům rozumět i na druhém konci kostela u oltáře, není 
pro nezkušeného úplná hračka. 

Kdo vás zasvětil do pravidel hraní a zpěvu?
Zatímco do základních pravidel hraní při mši mě zasvětili zkušenější kolegové během 

poměrně krátkého času, zpívat tak, aby to znělo a nebolelo, se člověk obvykle za týden 
nenaučí, přestože má ty nejlepší předpoklady. Pokusila jsem se tedy alespoň najít někoho, 
kdo by mi pomohl s hlasovou technikou. Moje cesta vedla zcela logicky tam, kde se zpívá 
– do pěveckého sboru. Začala jsem chodit do chrámového sboru ve Vimperku a později 
ve Volyni. Díky pravidelnému zpívání jsem se časem i při mších odvážila zpívat hlasitěji 
a s větší jistotou.

Rozhodla jste se správně…
Dnes vím, že právě tahle cesta byla jedním z mých nejlepších rozhodnutí. Nejenže jsem 

se postupně naučila při mši obstát, ale především jsem poznala řadu přátel a objevila jsem 
kouzlo vícehlasého zpěvu a zpěvu vůbec. Zpívání je dodnes to, co mě na kůru nejvíc baví. 
Hlasový projev při mši dokonce považuji za mnohem důležitější než samotnou varhanní 
hru, která je dost často jen doprovodem, zatímco texty písní přinášejí nejrůznější myšlenky, 
příběhy, poselství. Navíc při mnohých setkáních, na různých poutních místech, u kaplí, 
v průvodech, v postní době nebo při smutečních obřadech varhany k dispozici vůbec nejsou 
a musíme spoléhat jen na své hlasy. Jindy varhany k dispozici sice jsou, ale nemají zrovna 
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svůj den, místo aby pořádně hrály, si ve-
sele pískají, anebo jen smutně hučí. Tak 
se v závislosti na počasí typicky chovají 
třeba varhany v nicovském kostele. Ně-
kteří kolegové tyhle situace řeší s pomo-
cí elektrických kláves. Sama to v nouzi 
nejvyšší a se skřípěním zubů taky někdy 
udělám. Jsem, ale přesvědčená, že tako-
vý nástroj do kostela prostě nepatří. 

Jak dlouho se věnujete hře na var-
hany?

Na varhany hraju už čtrnáctý rok. 
Za tu dobu jsem se bohužel nedostala 
k tomu, abych absolvovala nějaký kurz 
pro varhaníky, i když jsem o tom něko-
likrát uvažovala. Při mši hraju jednodu-
ché doprovody z obyčejného kancionálu, 
kam si tužkou doplním akordové znač-

ky, pedály používám minimálně a do složitějších preludií se vůbec nepouštím. Co se ale 
týká zpěvu, skoro každý rok vyrážím na nějaký workshop, kde se zpívá. Nezapomenutelné 
zážitky mám třeba z varšavského nácviku koled se zpěváky z celé Evropy v roce 2011 nebo 
z každoročního mezinárodního sborového festivalu v Liberci. 

Co ještě krom hry na varhany v hudbě děláte?
Mimo jiné se trochu snažím i dirigovat, s několika přáteli se nám povedlo založit na 

Staších smíšený pěvecký sbor, který letos dosáhl už předškolního věku. Kromě duchovní 
hudby zkoušíme zpívat a cappella i jiné hudební žánry a myslím, že se nám daří postupně 
se zlepšovat. Zpíváme při mších, ale i  jiných nejrůznějších příležitostech. V  kostele na 
Staších se každoročně podílíme na přípravě Noci kostelů, tříkrálový koncert se pomalu 
stává tradicí. 

Jak bere hudbu vaše rodina?
Hudba je v naší rodině chápána jako součást základního vzdělání. Všichni z mých tří 

starších sourozenců hrají na nějaký hudební nástroj a nejinak je tomu i v další generaci. 
Z našich celkem dvanácti potomků nemuzicírují aktivně jen dva, z toho jeden jen proto, 
že je ještě příliš malý. Na rodinných setkáních tak máme nejen klavíristy, ale i flétnisty, 
klarinetisty, trumpetisty, kytaristy, saxofonisty a hlavně zpěváky.

Co byste, Jitko, ještě vzkázala čtenářům?
Pokud bych vám mohla touto cestou něco vzkázat? Zpívejte si! Zpívání je jeden z nejpři-

rozenějších prostředků lidské komunikace a zpívat může opravu každý.
Děkuji za rozhovor, Milli Hojdekrová 



34

Netolicko na přelomu ke křesťanství

Doba předvelkomoravská
Kultura s tzv. keramikou pražského typu, šířící se od severu Moravskou bránou a kar-

patskými průsmyky přes Slovensko, reprezentovala pravděpodobně zemědělskou složku 
slovanského obyvatelstva první slovanské vlny.

Další mladší vlna slovanského osídlení, postupující přes karpatskou kotlinu, obsahovala 
i neslovanské prvky obohacené uměleckým řemeslem vyšší společenské vrstvy. Přítomnost 
této společenské vrstvy podmiňovala počátky geneze opevněných sídlišť. Tato vlna je spojo-
vána s okruhem slovanského osídlení od středního Dunaje po Přičernomoří, připisovaného 
historickým Antům, sídlícím původně v Podněpří. Části různých kmenů tohoto původu 
se daly do pohybu západním směrem a dostaly se až na území na středním Dunaji. Tento 
pohyb popisuje i ruská Povesť vremennych let, která uvádí příchod Slovanů do povodí Mo-
ravy od jihovýchodu proti proudu Dunaje. Někde v dolním Pomoraví bylo novými kolonisty 
založeno středisko nesoucí název Morava. Tento etnický název lze spojovat i se jménem 
řeky, známým nejpozději již od antických časů, a to předslovanského původu.

Zajímavé jsou i výsledky antropologického studia kosterních pozůstatků z 9. stol., kde 
se projevují podstatné rozdíly mezi populací vesnických sídlišť a velkomoravských center, 
zejména u mužské populace, která vykazuje některé rysy blízké souborům ze starších nek-
ropolí s litými garniturami na jihozápadním Slovensku.

Doba poslední čtvrtiny 7. a 8. stol. je nazývána předvelkomoravským či starohradištním 
obdobím. Na moravském teritoriu je známo jediné pohřebiště s horizontem tzv. litými 
garniturami v Dolních Dunajovicích na Mikulovsku. V tomto období také vzniká nejstarší 
horizont opevněných sídlišť, z nichž pochází řada dokladů litých garnitur – ostruhy s háčky 
i dalších kostěných a keramických artefaktů. Na základě nových výzkumů a nálezů sem 
patří např. Mikulčice, Uherské Hradiště, Olomouc – Povel, Brno – Líšeň, Znojmo – Hradiště 
sv. Hipolyta, Černov u Ježkovic a Zelená Hora na Vyškovsku.

Opevněná sídliště tak představují novou kvalitu společenského a hospodářského vývoje. 
V této periodě se především během poslední třetiny 8. stol. vytvořily reálné předpoklady 
pro státotvorný proces, bezprostředně předcházející vzniku Velké Moravy, který byl ne-
zbytný k nastolení řady změn probíhajících v 9. stol. Mezi tyto změny lze zařadit změny 
v zemědělské výrobě a zvýšení její produktivity, rozvoj železářství i dalších činností, které 
nastartovaly demografický růst a umožnily širší využívání vrstev obyvatelstva, jež se pří-
mo zemědělskou výrobou nezabývaly. S těmito procesy bylo spojeno i oddělení řemesla od 
obchodu, vznik družiny vůdců a také skupiny kléru.

Katalyzátorem tohoto procesu byly i změny v politické a mocenské situaci po porážce 
Avarů Karlem Velikým na přelomu 8. a 9. století.

Nežli přistoupíme k Velké Moravě a k Mojmírovskému knížectví, bude nezbytné se za-
bývat alespoň mocenskou situací Franské říše Karla Velikého.

Ing. Miroslav Böhm
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Pozvánka

Kostel sv. anny na libínském sedle 
bude v roce 2020 opět znít hudbou 

Díky vstřícnosti Římskoka-
tolické farnosti Prachatice je 
kostel sv. Anny na Libínském 
Sedle už 14 let místem, kde jsou 
pořádány koncerty duchovní 
hudby. Mají tedy už svoji tradi-
ci a  své stálé posluchače. Jsou 
mezi nimi nejen občané Libín-
ského Sedla a  Prachatic, ale 
také skupiny turistů – a to mj. 
i  pravidelní návštěvníci zdejší 
turistické ubytovny. Finanč-
ně jsou tyto koncerty po celou 
dobu podporovány Městem 
Prachatice. V uplynulém roce se 
uskutečnilo celkem 6 koncertů. Díky finančnímu daru dvou soukromých osob bylo možno 
uspořádat i finančně náročnější vánoční koncert, na kterém vystoupilo Tilia trio Kateřiny 
Pavlíkové. Obrovskou účastí se tento koncert vyrovnal pravidelným adventním koncertům 
ZUŠ Prachatice a jeho mimořádný úspěch dokumentoval i závěrečný potlesk vestoje. 

Pro tento rok je připravováno celkem 7 koncertů. Cyklus koncertů zahájí ženský sbor 
Maraveja svým vystoupením 7. 7. 2020. Další koncert se bude již tradičně konat u příle-
žitosti svátku sv. Anny dne 26. 7. 2020, kdy zde vystoupí pěvecký sbor Česká píseň Pra-
chatice. U příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví v Prachaticích bude zde mít dne 
11. 9. 2020 vystoupení skupina p. Jakuba Weisse Druhý dech. Nemůže chybět vystoupení 
Klarinetového souboru Prachatice – na to se můžete těšit 8. 10. 2020. Zahájení adventního 
času patří v tomto kostele už řadu let tradičně ZUŠ Prachatice, jejíž žáci a učitelé vystoupí 
29. 12. 2020. Pěvecký sbor Radostné přátelství bude mít zde po delší pauze prostor pro své 
vystoupení o 2.adventní neděli, tj. 6. 12. 2020. Nemůže chybět vánoční koncert, který se 
bude konat o poslední prosincové neděli, tj. 27. 12. 2020. Ráda bych pro tento závěrečný 
koncert roku nabídla nějaké překvapení – pokud máte nápad, můžete se na něm podílet 
i vy.

Děkuji touto cestou všem, kteří jsou mi v organizování nápomocni. Jmenovitě bych 
ráda při této příležitosti poděkovala paní Zdeně Kůsové a skupině žen, které už několik let 
ochotně se mnou provádějí generální úklid kostela před zahájením sezóny. 

Sledujte prosím Radniční list nebo webové stránky Prachatic a plakáty, kde bude včas 
oznámena i hodina konání koncertů. Všichni jste srdečně zváni, těší se na vás všichni in-
terpreti.  Eliška Weysserová
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Stojí za přečtení

Tomáš Halík
stromu zbývá naděje

Sedmá kniha, kterou prof. P. Tomáš Halík 
splnil svoji již tradiční každoroční „povinnost“ 
a jak sám říká „samovýrobu“ vánočních dárků, 
má ve svém názvu – „Stromu zbývá naděje“ 
– jedno z  nejpodstatnějších slov křestanství 
– naději. 

Autor učí úctě ke každé podobě lidské na-
děje. Naděje je zvláště aktuální téma v  čase 
krize, kterou autor pojímá šířeji než jen krizi 
ekonomickou. Každá krize je však šance, prá-
vě krize v životech jednotlivců i společností, 
v nichž se mnohé naděje ukazují být pouhými 
iluzemi, umožňuje naději pročistit se a uzrát, 
„zamířit na hlubinu“ – krize je tak kolébkou 
naděje. 

Patnáct esejů zde propojuje slova „krize“ 
a „naděje“. To druhé je ústřední, k němu a od 
něj autor vychází. Je evidentní, a profesor Ha-
lík to jasně formuluje, že skrze krizi je právě 
na naději možné nahlédnout. Že krize fungu-
je jako přirozený předstupeň. Nejen proto, že 
v bolesti a útlaku se člověk k Bohu a záchraně upíná nejsnáze a nejúžeji, ale že právě v ta-
kových okamžicích všechno předešlé se přenáší do srozumitelných pojmů. 

Také proto jedním z textů, o něž je většina těchto úvah opřena, je encyklika Benedikta 
XVI. „Spe salvi“ („O křesťanské naději“). 

Halík šťastně nekádruje, ale mluví ke všem stejnou řečí; nestydí se za svatého Antoníčka, 
ale zároveň nezapírá zkušenost a inspiraci z předních britských univerzit. Otevírá téma, 
nabízí cestu: „Naděje, víra a láska, tento ´provázek trojpramenný´, je to jediné, čeho se můžeme 
zachytit, abychom nepodlehli závrati, když nám život ukáže něco z toho, co v dešti bolesti i v bouři 
Hospodinova oslovení zahlédl Boží služebník Jób.“ Dodává odvahu bez ostychu: „Bůh je kontext 
našeho života…“; a v souladu s názvem a tématem své knihy dodává i naději. Kniha nám 
dává naději kromě jiného i na dobré čtení.

...“Neúspěch liberálního katolicismu šedesátých let - který ve velké části církve dosud 
působí – byl zřejmě způsobem tím, že nezbytné vykročení k světu nebylo většinou dopro-
vázeno adekvátním zamířením na hlubinu. V církvi poznamenané úzkostlivým a obranář-
ským duchem.“....

Jarka Vondrková
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Vypravili jsme se

Dub
Loňského roku jsem se vypravila do obce Dub, ležící nedaleko města Prachatic. Nebylo 

to poprvé. K tomuto místu mě váží vzpomínky, ráda se tam vracím. Nejen na místo, ale 
i vzpomínkami na svá studentská léta. Bylo to krásné období, doba dá se říci bezstarostná. 
Studovala jsem zde Střední zemědělskou technickou školu. Příroda kolem obce byla moc 
pěkná, zvláště z koňského hřbetu. Ráda jsem jezdila na svém koni „Kladbě“, tak se jmeno-
vala, po okolí a vnímala vše krásné kolem sebe.

Do školy jsem nastoupila v roce 1966. Bydlela jsem na zdejší staré faře, která sloužila pro 
ubytování studentek. Na dnešní poměry zcela nevyhovující. Z okna mého pokoje v přízemí 
bylo vidět pouze do uzavřeného dvora a na hřbitovní zeď. Tenkrát jsem z toho neměla zrov-
na dobrý pocit. Vytápění bylo lokální, v každém pokoji stála kamna na uhlí. Často v zimě 
prokřehlí z praxe jsme přicházely do nevytopeného pokoje a třásly se zimou. Pokoje byly 
vlhké a studené. Bála jsem se tam, ale nakonec jsem si zvykla. 

Později nás přestěhovali na zámeček, jehož prostory sloužily jako internát. Ani tam to 
nebylo zrovna to pravé ořechové, jak se říká. Opět žádné vytopené pokojíčky, topili jsme 
si sami, společná umývárna, učebna, ve které jsme se věnovali studiu i zábavě. Tehdy jsem 
já, ani ostatní studenti nedostatky nevnímali. Prostě to takové bylo. 

Ráda bych se pár větami zmínila o tomto místě, o  jeho historii, kterou jsem čerpala 
z obecní kroniky. Na místě zámečku, který je dnes ozdobou obce, stávala tvrz. Původní 
dějiny obce a panství nebylo možné nalézt. Archiv, možná bohatý na události, byl poničen. 

Na velkostatku se často měnili majitelé. V  roce 1839 koupil panství dubské vzorný 
hospodář, baron Hönikstein. V jeho zájmu bylo pomáhat obci. Zaměstnával na velkostat-
ku mnoho místních lidí. V létech 1854-1860 na místě staré panské budovy, kde stávala 
kaple, postavil pan baron nynější krásný zámeček. Jeho zámecká věž byla ozubená stej-
ně jako věže na Hluboké. Zámeček byl postaven dle plánů architekta Josefa Nyklasa, ro-
dáka z  Volyně. Z  vyprávění místních 
lidí, které zapsal kronikář, zde bývala 
modlitebna Českých bratří. U zámečku 
byl lihovar a později i pivovar. Od roku 
1917 byl majitelem velkostatku rod Bro-
movských z Nového Bydžova. Pan Josef 
Bromovský byl doktorem práv. V lednu 
roku 1923 zemřel a velkostatek převza-
la jeho žena Marie Bromovská, rodem 
Doubková z Litvě u Prahy.

Při zámku se rozkládal pěkný udržo-
vaný park s cizokrajnými stromy a keři. 
V tomto parku v letech 1902-1903 byla 
postavena vila pro dřívější majitelku 
Annu Belstovou. Její muž byl vlivným 
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člověkem, akcionářem železnice, která 
vedla z  Číčenic do Prachatic. V  obci Dub 
žilo také mnoho Židů, kteří zde vytvořili 
náboženskou obec židovskou. Dodnes je 
zde zachován židovský hřbitov. Byl zde 
také židovský kostel, který se stal majet-
kem rodiny po řezníkovi Salminu Duxovi. 
Byl bohatý, patřilo mu hodně domů. 

Život lidí ani zde nebyl lehký. Počasí 
bylo stejné jako v jiných oblastech Šuma-
vy. Bylo sucho, neúroda, krupobití, které 
zničilo vše, co narostlo, velké deště a krutá 

zima s mrazy. V roce 1938 v lednu uviděli lidé na obloze nezvyklý úkaz. Obloha byla ozářena 
do červena, pak přecházela do modra. Lidé nevěděli, oč jde. Domnívali se, že někde hoří. 

Na místní obyvatele měly dopad obě světové války. Bída a hlad je doprovázely na každém 
kroku. V roce 1948 se přiostřily ve státě politické poměry, nastala krize. V Dubu byl utvořen 
akční výbor NF. Podle zákona byla velká pole velkostatku rozdělena na malé pásy políček, 
které si mohli občané, kteří na to měli, koupit. Samotný velkostatek, jeho lesy a rybník 
byly znárodněny a předány do správy státu. V roce 1949 vstoupila v platnost nová hranice 
okresu. Obec Dub byla přidělena k prachatickému okresu. 

Zámeček prošel mnoha změnami a využitím. Měla jsem možnost vidět na vlastní oči, 
jak se zámeček z velmi žalostného stavu pomaličku měnil do dnešní, krásné podoby. V sou-
časnosti je v soukromých rukou rodiny baronů Battagliových. Jedná se o starý šlechtický 
rod pocházející z Benátek. Těm se podařilo znovu jej i za pomoci svých pracovitých rukou 
vybudovat a zprovoznit. Všichni jsou na své zámecké sídlo pyšní, mají se čím pochlubit. 
Pořádají se v něm různé výstavy, vernisáže obrazů a fotografií, konají se zde také svatební 
obřady a různé koncerty. Prostředí obřadní síně je krásné. 

Dvakrát jsem měla tu možnost osobně se podílet na přípravě fotografických vernisáží. 
Poprvé v roce 2013, kdy místnost určená pro výstavy byla ještě ve špatném stavu. Obrazy 
se zavěšovaly jen na hřebíky, zdivo bylo vlhké, opadaná omítka. Kultura krásné umělecké 
tvorby tak mnohdy zanikala. Zámeček vlastně stál na začátku své obnovy. Galerii bylo 
nutno nejprve udělat. To se také podařilo. 

Podruhé to bylo v  roce 2016 kdy jsem měla možnost uvádět fotografickou vernisáž 
známého. To už vše vypadalo dobře. Byly již obnoveny některé nové prostory zámečku. 
Nebylo to vždy lehké je vrátit do původního stavu. 

Naší dávné třídě již po mnoho let také slouží k setkáním, při kterých obdivujeme nejen 
zámeček, ale i okolí. Chloubou paní baronky jsou záhony s růžemi kolem zámku, balkon 
obrostlý růžovými keři, uprostřed jezírko plné leknínů a rybiček. Vila Anna je v parku stále, 
opravená a s jiným majitelem. Fara je také opravena, ale svým účelům neslouží. I kostel Ro-
zeslání svatých apoštolů je opraven. Spadá pod Římskokatolickou farnost Vlachovo Březí. 
Je chráněn jako kulturní památka. Konají se tam občas bohoslužby.

Mnohé se změnilo, ale my všichni, když tam zavítáme, moc rádi vzpomínáme na báječná 
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studentská léta. Zámeček Dub se stal vyhledá-
vaným místem k různým kulturním akcím i sa-
motným prohlídkám prostorů zámku. Přijďte jej 
také navštívit, nebudete litovat, paní baronka 
vás určitě ráda provede svým panstvím.

Milli Hojdekrová 
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Pozvánka

P. Radek Tichý spravuje farnost Praha – Stodůlky. Je konvertitou, 
byl pokřtěn v 15 letech. Vystudoval sociologii a během přípravy  
na kněžství studoval v Římě a mimo jiné vykonával službu 
pomocného ceremonáře papežů Benedikta XVI. a Františka. 
Vyučuje na Katolické teologické fakultě v Praze a rediguje webový 
portál Liturgie.cz.  

 

Srdečně zve Římskokatolická farnost Prachatice 
www.farnostprachatice.cz, tel. 606 627 636 

Postní duchovní obnova 
s P. Radkem Tichým 

v sobotu 28. března 2020 od 8 do 12 hodin 
na faře v Prachaticích 

zpívané ranní chvály, přednášky, adorace, 
svátost smíření, mše svatá 

EXSULTET 


