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poznáním a skutečností. Nežít se lží!
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ončí Velikonoce. A taky
epidemie. I když vlastně ne. Epidemie je tu s námi pořád a ty Velikonoce vlastně také. Obojí se
vrací, obojí je o smrti, o životě,
o naději a očekávání. Ono těch průsečíků mezi koronavirovou karanténou a Velikonocemi je vlastně
celá řada.
Když se zavřely obchody a firmy, mnoha lidem
se zbořil svět. Přišli o něco, čemu věřili, co pokládali za neměnné a jisté. Najednou se jim rozhoupala zem pod nohama a svět se zahalil do nejistoty a strachu. Tenkrát před dvěma tisíci lety to
asi bylo podobné. On to byl asi pořádný průšvih,
rána pod pás, zboření všeho, v co doufali, čím žili.
Stejně jako dnes se ptali, „co s námi bude“, a naříkali, že v tom zůstali úplně sami. I když oni i my
byli mnohokrát upozorňováni, že něco podobného
nastane.
A pak, tenkrát stejně jako dnes, se začal svět
vracet do normálních kolejí. Vlastně ne, byla tu
právě prožitá zkušenost. A také výzva. Přestat lkát
a naříkat a snažit se porozumět, co nám těmi událostmi (tehdy i dnes) chtěl Někdo naznačit.
A v obou případech to bylo velice těžké. Ono
pozitivně a perspektivně přemýšlet ve chvíli, kdy
vám všechno vzali a motáte se v nejistotě, moc
dobře nejde.
No a když pak pominul (tenkrát i dnes) prvotní
šok, bylo třeba si říci, ne co jsme ztratili, ale co získali. Co jsme si díky tomu všemu uvědomili, nově
nalezli a jaká výzva, či lépe řečeno úkol je před nás
postaven.
Tenkrát i dnes byli lidé, kteří si hráli jen na
svém písečku a snažili se získat pro sebe co nejvíce. Na druhé straně stáli ti, kteří vše vzali jako
výzvu a přemýšleli, k čemu je to vlastně vyzývá. No
a mezi tím stále většina, která jen sledovala, kam
je proud řeky nese, a když byli vyvrženi na břeh,
byli rádi, že přežili, a snažili se na vše zapomenout
a tvářit se, jako že se vůbec nic nestalo. A to je možná to nejhorší.
Jaroslav Pulkrábek
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Z liturgického kalendáře
Ne

7. 6.	Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní.
L. b.: bílá. Žaltář 2. týdne
Út
9. 6. Úterý 10. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve. L. b.: bílá
Tam, kde se slavnost Těla a krve Páně nepřekládá na neděli:
Čt 11. 6.	Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek. Mše: Gloria, sekvence není povinná, Krédo, preface o eucharistii. L. b.: bílá
Tam kde se překládá:
		
Památka sv. Barnabáše, apoštola. Mše: první čtení vlastní, preface o apoštolech. L. b: červená
So 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. L. b.: bílá
Ne 14. 6. 11. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 3. týdne. Lze slavit Slavnost Těla a krve Páně
Po 15. 6. Pondělí 11. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Víta,
mučedníka. L. b.: červená
Pá 19. 6.	Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše: Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: bílá
So 20. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Mše: evangelium vlastní, preface o Panně Marii. L. b.: bílá
Ne 21. 6. 12. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 4. týdne
Po 22. 6. Pondělí 12. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa. L. b.: bílá, nebo Nezávazná památka sv. Jana Fishera
a Tomáše Mora, mučedníků. L. b.: červená
St 24. 6.	Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Mše: Gloria. Krédo, preface
vlastní. L. b.: bílá
So 27. 6. Sobota 12. týdne v mezidobí. L. b.: zelená, nebo Nezávazná památka sv. Cyrila
Alexandrijského, biskupa a učitele církve. L. b.: bílá, nebo Nezávazná sobotní
památka Panny Marie. L. b.: bílá
Ne 28. 6. 13. neděle v mezidobí. Mše: Gloria, Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
L. b.: zelená. Žaltář 1. týdne
Po 29. 6.	Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ – doporučený svátek. Mše:
Gloria, Krédo, preface vlastní. L. b.: červená
Pá
3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola. Mše: Gloria, preface o apoštolech. L. b.: červená
So
4. 7. Památka sv. Prokopa, opata. L. b.: bílá
Ne 5. 7.	Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů
Evropy. Mše: Gloria, Krédo, preface o duchovních pastýřích. L. b.: bílá. Žaltář
2. týdne
Srdečně zveme na Malou lesní pouť do kaple P. Marie Lurdské v Chrobolech
v sobotu 18. 7. 2020. Od 14:00 h mše sv.,
od 15:30 h koncert duchovní hudby Martiny Boškové Pivoňkové a jejích hostů.
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Zamyšlení
Covidonoce
Letošní Velikonoce byly trochu jiné než obvykle. V čem byly jiné, je nasnadě. Prázdný
kostel, neveřejné bohoslužby. Přesto obsah Velikonoc zůstává nezměněn.
Asi ve 14. – 13. stol. př. n. l., o prvních Velikonocích, Bůh vyvedl Izrael z egyptského
otroctví. Každoročně si to Izraelité – Židé – připomínají. Velikonoce byly v mnohém stejné
a vždy i nějak jiné. Vždy promlouvaly do oné konkrétní situace. Bůh byl stále se svým lidem.
Velikonoce – Pascha – se staly rutinou, tradicí. Pak někdy kolem roku 33 n. l. byly tyto
židovské Velikonoce „narušeny“ popravou obyčejného tesaře z Nazareta, který se podle
soudu Židů, tedy jejich předáků, dopustil zločinu tím, že se prohlašoval Bohem, trošku jim
šlapal na jejich ego a pohodlíčko atp. No a po jeho smrti, podle nich, křesťané – tedy jeho
učedníci – sebrali jeho tělo z hrobu, někam jinam pohřbili a rozhlašují, že vstal z mrtvých.
Vyřízeno, zaplatili jsme vojákům, ať říkají, že je to tak, jak říkáme my, a ne křesťané a my
oslavujme dále Paschu rutinně.
Křesťané si svůj „výmysl“ také začali každoročně připomínat. O křesťanských Velikonocích
Bůh – tesař z Nazareta – vyvedl lidstvo (ne jen Židy) z otroctví hříchu, zla. Uběhlo zhruba dva tisíce oslav Velikonoc. Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech, v radostech i pohromách.
Velikonoce byly v mnohém stejné, i vždy nějak jiné. Vždy ale promlouvaly do oné konkrétní situace. Bůh byl stále se svým lidem. A Velikonoce se staly pro mnohé rutinou, tradicí.
Až byly v roce 2020 „narušeny“… opět jsou Velikonoce stejné a v mnohém jiné. Tyto dny
vybočují ze zajetých kolejí a zvyklostí. Kostely jsou zavřené. Podstata Velikonoc se ale nezměnila. Promlouvají do oné konkrétní situace. Bůh je stále se svým lidem.
Asi nevznikne nová tradice slavení Velikonoc, asi nedojde k novému náboženství, ale
letošní Velikonoce nám možná znovu připomenou, že Bůh nás zachrání, je s námi. To je
obsah Velikonoc. Záleží jen na nás, jestli to přijmeme.
Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu; ať promění i naše smutky a trápení v radost a ať nám žehná. Amen
P. Karel Falář, Volary
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Slovo vikáře
Novéna ke cti Panny Marie
se konala také u nás v Chrobolech
S výborným nápadem uskutečnit v době pandemie koronaviru Novénu ke cti Panny Marie přišel náš diecézní biskup Vlastimil Kročil
ve spolupráci s řeholníky a řeholnicemi Rodiny Panny Marie, kteří
působí v Nových Hradech a na Dobré Vodě u Nových Hradů.
Každá novéna se už podle svého názvu (podle latinského novem – devět) koná po devět dní.
Tato naše aktuální byla uspořádána jako prosba o přímluvu
k Panně Marii za ukončení pandemie a za posvěcení a obnovu
náboženského života v naší diecézi.
V diecézi máme celkem deset vikariátů, a tak nám téměř přesně
vycházelo, aby byl každý den novény v jednom z nich. Když se vikariáty
České Budějovice – město a venkov spojily, tak to vyšlo úplně přesně. V každém vikariátu
bylo vybráno jedno významné mariánské poutní místo, kde se uskutečnila mše svatá a další
modlitby s novénou spojené.
V našem prachatickém vikariátu na mé doporučení vybral pan biskup kostel Narození
Panny Marie v Chrobolech.
Novéna byla zahájena 4. května na poutním místě Křemešník na Pelhřimovsku a pokračovala v Chlumu u Třeboně, Sepekově, Lomci, Strašíně, aby šestý den, tedy 9. května
dospěla k nám do Chrobol.
Podobně jako předcházející dny začínal program v 17.30 zahájením s modlitbou anděla
míru a denní úvahou inspirovanou myšlenkami ze zjevení Panny Marie ve Fatimě. Následovala modlitba růžence, mše svatá, zásvětná modlitba Matce Boží s přímluvou za všechny jednotlivě jmenované farnosti vikariátu, předání biskupova
růžence jako daru pro kostel a podepsání slavnostní listiny
o vykonání novény v příslušném kostele. Bohoslužba pak byla
zakončena Loretánskými litaniemi a modlitbou Raduj se Královno nebeská. Darovaný růženec a zmíněná listina v našem
kostele zůstanou jako milá památka na toto pěkné duchovní
setkání.
Kostel v Chrobolech byl, především díky Petru Juhaňákovi,
nádherně vyzdobený a celá bohoslužba proběhla ve velmi příjemné a duchovní atmosféře. Otec biskup byl z místa nadšený
a prohlásil, že se zde cítil jako v ráji. V Chrobolech ještě nikdy
nebyl, ale líbilo se mu zde natolik, že předběžně přislíbil, že by
se mohl někdy zúčastnit i místní zářijové pouti. Letos už to
nebude, ale příští rok by to snad mohlo vyjít.
Bohoslužba byla, stejně jako i všechna další setkání, přenášena prostřednictvím sociálních sítí a bylo ji proto možno
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přímo sledovat a připojit se k modlitbám. Protože se konala v době, kdy byl maximální
počet účastníků omezen stále ještě na patnáct, živě jsme se jí mohli zúčastnit pouze kněží
vikariátu, řeholní sestry boromejky, hudebníci, technici zajišťující přenos a několik málo
místních, kteří pomáhali se vším, co bylo potřeba. Všem bych chtěl i touto cestou poděkovat, zvláště Petru Juhaňákovi, který přípravě kostela věnoval mnoho hodin svého času.
I pan biskup si krásné výzdoby povšiml a Petra veřejně pochválil a poděkoval mu.
Novéna pak ještě pokračovala na dalších místech, a to v Kájově, Českých Budějovicích
a naposledy v Klokotech u Tábora. Na novénu pak 13. května, v den svátku Panny Marie
Fatimské, navázalo setkání v poutním kostele Panny Marie na Dobré Vodě u Nových Hradů,
kde bylo na závěr bohoslužby proneseno vlastní zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Bylo to skutečně důstojné zakončení, kterého se díky uvolňování
hygienických opatření mohla již účastnit i veřejnost. Podmínky kostela na Dobré Vodě
umožňovaly, aby se bohoslužby ať už přímo v kostele či na dalších místech poutního areálu
zúčastnilo mnoho lidí, kteří mohli mši sledovat také na monitorech. Jsem moc rád, že náš
vikariát byl na této bohoslužbě zastoupen nejpočetnější skupinou kněží.
Přenosy ze všech bohoslužeb novény i ze zasvěcení na Dobré Vodě je možné si pustit
ze záznamu. Odkaz na ně najdete na webových stránkách biskupství českobudějovického.
Pokud jste přenosy, zvláště pak ten z „našich“ Chrobol ještě neviděli, neváhejte tak učinit.
Doufám, že v době, kdy toto číslo JP vyjde, to ještě bude možné..
Panna Maria při zjevení ve Fatimě slíbila, že její Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí nad
vším zlem a útrapami, což je velká naděje i pro nás v naší současné složité a náročné době.
Jsem přesvědčen, že novéna a zasvěcení přinese své dobré plody pro náš osobní život,
život našich farností a požehnání přinese i pro celou naši diecézi.
P. Petr
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Svátost smíření
Rozmanitost našich hříchů
Katechismus katolické církve pojednává o hříchu v odstavcích 1846-1869:
Hřích je slovo, skutek nebo záměr, kterým se člověk vědomě a dobrovolně proviní proti
řádu věcí, jak jej stanovila Boží láska. Hřešit je něco horšího než provinit se proti nějakému lidmi ujednanému ustanovení. Hřích se vědomě a dobrovolně obrací proti Boží lásce
a ignoruje ji. Je ve své podstatě „sebeláskou vystupňovanou až k pohrdání Bohem“ (sv.
Augustin). Ten, kdo hřeší, vlastně říká: „Chci být jako Bůh“ (srov. Gen 3,5), tj. „Chci sám
rozhodovat o tom, co je dobré a co špatné.“ Můj hřích zraňuje nejen mě, ale také zamořuje
mé okolí, protože narušuje mé vztahy k lidem i ke světu. Pouze očima víry poznáváme
závažnost svého hříchu.
Rozmanitost našich hříchů je veliká. Písmo uvádí několik seznamů hříchů. List Galaťanům staví skutky těla proti ovoci Ducha: „K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je
to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněv,
ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už
dříve a říkám to ještě jednou: lidé, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.“
(Gal 5,19-21).
Hříchy lze rozdělovat podle jejich předmětu, jako se to dělá u každého lidského skutku,
nebo podle ctností, jichž jsou opakem, ať už přemírou nebo nedostatkem, anebo podle přikázání, proti nimž se staví. Lze je také rozdělit podle toho, zda se týkají Boha, bližního nebo
nás samých; mohou se rozlišovat duchovní a tělesné hříchy, nebo také hříchy myšlením,
slovem, skutkem a opomenutím. Podle Pánova učení je kořen hříchu v srdci člověka, v jeho
svobodné vůli. „Neboť ze srdce vystupují špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstvo, krádeže,
křivá svědectví, rouhání. To jsou věci, které člověka poskvrňují“ (Mt 15,19-20).
Je potřeba hodnotit hříchy podle jejich závažnosti. V tradici církve se prosadilo rozlišování mezi smrtelným (těžkým) a všedním (lehkým) hříchem. Je nastíněno už v Písmu,
nejzřetelněji v 1. listu svatého Jana (1Jan 5,16-17). Zkušenost lidí toto rozlišení potvrzuje.
Smrtelný hřích zabíjí v srdci lásku těžkým porušením Božího zákona; odvrací člověka
od Boha, který je jeho posledním cílem, a to tak, že dává přednost nižšímu dobru před ním.
Všední hřích ponechává lásku „naživu“, ačkoliv ji uráží a zraňuje.
Protože smrtelný hřích v nás zasahuje zdroj života, kterým je láska, vyžaduje náprava
nový zásah Božího milosrdenství a obrácení srdce ve svátosti smíření.
Aby se hřích stal smrtelným, musí v něm současně spolupůsobit závažná zloba, která se
realizuje v závažné látce, a dokonale vědomý a dobrovolný úmysl.
Závažná látka je upřesněna deseti přikázáními, podle odpovědi, kterou dal Ježíš bohatému mladíkovi: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět,
cti svého otce i matku“ (Mk 10,19). Závažnost hříchů je větší nebo menší: vražda je závažnější
než krádež. Je třeba brát v úvahu také postižené osoby: násilí páchané na rodičích je samo
sebou mnohem těžší než násilí páchané na cizím člověku.
Při páchání smrtelného hříchu se předpokládá poznání hříšnosti skutku a vědomí, že
skutek odporuje Božímu zákonu. Kromě toho se vyžaduje dostatečně svobodný souhlas,
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aby rozhodnutí bylo opravdu osobní. Jestliže pachatel
předstírá nevědomost a tvrdost srdce, nezmenšuje tím
dobrovolný ráz hříchu, ale naopak jej ještě zvětšuje.
Důsledkem smrtelného hříchu je ztráta lásky a posvěcující milosti, totiž stavu milosti. Není-li hřích napraven lítostí a Božím odpuštěním, působí vyloučení z Kristova království a věčnou smrt v pekle. Naše svoboda
má vskutku moc dělat definitivní nezvratná rozhodnutí!
Nicméně úsudek o lidech musíme ponechat Boží spravedlnosti a milosrdenství, i když můžeme usoudit, že
nějaký skutek je sám o sobě těžkým hříchem.
Lehký (všední) hřích oslabuje lásku, projevuje nezřízenou náklonnost ke stvořeným věcem, je překážkou
v pokroku duše při cvičení se ve ctnostech a při konání
mravního dobra a zasluhuje časné tresty. Vědomý všední hřích, který zůstal bez lítosti, zvyšuje nebezpečí spáchání smrtelného hříchu. Nicméně nestaví nás proti Boží vůli a Božímu přátelství, neruší
smlouvu s Bohem. Člověk ho může s Boží milostí napravit. Nezbavuje nás posvěcující milosti, Božího přátelství, lásky, a tedy ani věčné blaženosti.
Člověk se dopouští lehkého hříchu, nedodrží-li v ne-závažné věci míru, předepsanou
mravním zákonem, nebo když neuposlechne mravní zákon v závažné věci, avšak bez plného
vědomí a bez svého naprostého souhlasu.
Na závěr uveďme ještě několik kategorií hříchů, které vznikly hlavně z pedagogických
důvodů:
Cizí hříchy. Většina kněží vám řekne, že z cizích hříchů se zpovídá hodně lidí. Ve vyznáních totiž často slyší víc toho, co zlého dělá manžel a příbuzní, sousedky, kolegyně
a další osoby, než vlastních hříchů toho, kdo se zpovídá. Ale to je samozřejmě jen nadsázka.
V morální teologii termín cizí hříchy znamená něco jiného. Jde o hříchy, které sice spáchá
někdo jiný, ale dotyčný se na nich podílí například radou, příkazem, svolením, souhlasem,
obhajobou (jak často omlouvají rodiče hříšné chování svých dospělých dětí!), mlčením,
nebráněním, …
Hříchy do nebe volající. Toto označení pochází z Písma svatého, z příběhu o Kainu a Ábelovi („krev tvého bratra volá ke mně ze země“ – Gn 4,8). Jde o velmi závažné delikty, které
jako by volaly do nebe o potrestání. Zpravidla se jich uvádí pět: vražda, sodomie, sužování
vdov a sirotků, zadržování spravedlivé mzdy a útlak otroků (např. Izraelitů v Egyptě).
Hříchy proti Duchu svatému. „Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy
i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění
navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ (Mk 3,28-29). Nejde o jednotlivé hříchy, kterých
člověk lituje, jde hlavně o zatvrzelou nekajícnost, odmítání Božího milosrdenství, přesvědčení, že mně nemá Bůh co odpouštět. Dopouští se jich také ten, kdo opovážlivě spoléhá na
Boží milosrdenství, propadá zoufalství, protože nevěří v Boží milosrdenství (např. Jidáš),
odpírá poznané pravdě, je zatvrzelý vůči napomínání a závidí bližnímu Boží milost.
P. Pavel Liška
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Stalo se
Pandemie, její zásah do našich životů
Tak nám ta postní doba nevyšla, jak jsme si představovali. Těšili jsme se na Velikonoce,
já osobně na Bílou sobotu, poslední den postu, vzkříšení Krista, rozdělání ohně před kostelem, který hrál důležitou roli, jeho svěcení, následné rozžehnutí paškálu, všude tma, kolem
dokola jenom blikající plamínky svíček. Bylo vždy úžasné, když se kostel rozsvítil, poprvé
po době postní se rozezněly zvony, kostelem se nesly za zvuku varhan písně velikonoční.
A letos se nic takového nemohlo konat, jenom jsme mohli zavzpomínat na tento den,
neboť celý svět zasáhla podivná, rychle se šířící epidemie, měnící se v pandemii, která začala brát lidem to nejdražší, co na světě máme, lidské životy. Kolem začal panoval strach
a zoufalství. Strach je sice přirozená věc v životě lidí i zvířat. Zvířátko se před strachem
z nebezpečí ukryje, schoulí v místě, kde se cítí být v bezpečí, ale co my lidé? Jak se zachovat v takto nebezpečné situaci? Najednou jsme začali vnímat smrt, na kterou mnozí z nás
nemyslí. Víme, že existuje, ale věříme, že se od nás drží daleko a není tak na dosah ruky. Je
to složité, najednou se ji musíme postavit tváří v tvář a začít ji přijímat jako součást života.
Tato pandemie nám změnila ze dne na den životy. Nucené mlčení, odloučení od těch, co
máme rádi, od rodiny a přátel. Není to lehké, vše jsme brali jako samozřejmost, najednou
nebylo možné navštívit rodiče, děti nemohly navštěvovat školy.
S napětím jsem denně sledovala, jaká je situace v kraji v nejbližším okolí bydliště. Oba
moji synové pracují v Německu, epidemie jim přinesla mnoho nepříjemných rozhodování,
kterým museli čelit. Kdy to skončí a my zase budeme volně dýchat, beze strachu a bez
roušek? Toť otázka, na kterou odpověď není jasná.
I pro mě, tuláka toulajícího se nejraději v přírodě, byla tato situace složitá, být zavřená ve
čtyřech stěnách, být bez přátel kolem sebe. Chci přece všemi svými smysly vnímat krásnou
přírodu, nový zrod života, a ne smrt, která děsí nejen mě, ale i spoustu ostatních lidí. Přesto
všechno jsem se snažila nějak se zabavit, vyrovnávat se se situací. Už se to nedalo vydržet,
a tak jsme s manželem nasedli do auta a vyjeli jsme vstříc probouzející se přírodě, nalézt
v ní uklidnění, radost z krás kolem nás a také začít vnímat důležitost pohybu v přírodě.
Rozhodla jsem se, že se podíváme po Šumavě, že provedeme jarní úklid u křížků, které
jsme zrestaurovali. Zajeli jsme na Zhůří, Horskou Kvildu, Nové Hutě a Paseky. Máme jich
obnovených celkem deset. Udržujeme je, na Dušičky je nazdobím věnečky z chvojí a po
zimě uklidíme, provedeme údržbu, opravíme, co je potřeba. Nikde jsme tentokrát nepotkali
člověka. Jen les nás přivítal šuměním. V tůňce na Zhůří se žabky činily. Tůňka byla plná
čisté, průzračné vody a žabích vajíček. Místy ležel ještě na okrajích lesa, kam sluníčko nemůže, špinavý sníh. Bylo krásné počasí, čas hezky utíkal. Bylo smutné v přírodě se s nikým
nesetkat.
Při naší cestě na Pasekách jsme objevili neudržovaný křížek, stál hned u hlavní cesty.
Osamocen, zanedbaný, a tak jsme se rozhodli, že mu dáme nový jarní šat. Druhý den jsme
se pustili do práce. Myslím si, že dílo se podařilo. Křížek svítí novotou a snad bude vítat
poutníky, kteří do těchto míst zavítají.
Kolem kostela i v kostele je pořád co dělat. Bylo nutné prořezat stromy kolem, což učinila
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firma, a uklidit prostor od pilin a malých
větviček. Tak jsme si udělali brigádu. Jenom ve třech lidech. Byl nejvyšší čas. Tráva
začala po dešti rychle růst, rozkvétaly pampelišky, které vytvořily mezi zelení krásný
žlutý koberec. I kostel byl smutný, prázdný
bez svých věrných věřících. Tak jsme jej alespoň s Marií uklidily, aby byl hezky čistý, až
se znovu začnou konat pravidelné pobožnosti, které nám všem chybí.
Výjimkou v této zlé době byly pohřby,
které se mohly konat. Již několik let doprovázím zesnulé na jejich poslední cestě
z tohoto světa, pronáším svoji řeč na rozloučenou. Každé rozloučení, i když se mě
bezprostředně netýká, je smutná událost.
V tomto čase to bylo ještě smutnější. Obřad se konal jen v kruhu rodiny bez dalších
smutečních hostů. Ticho přehlušoval pláč
a vzlykot, vybraná reprodukovaná hudba
a jakýsi strach v očích lidí, přítomná nejistota. Před obřadem za mnou přišla paní a moc se bála, aby se nikdo nenakazil. Snažila jsem
se ji uklidnit: „Nic se nestane, máme roušky na obličejích a kondolence není dovolena.“
Poděkovala a odešla k ostatním. Snad ji má slova trochu uklidnila. Pokládala jsem si otázku, proč se to nedokáže zastavit, vždyť věda je na vysoké úrovni, věřící se modlí mnohem
více než kdy jindy. Modlíme se, prosíme Pána Boha o pomoc a on snad neslyší a nevidí tu
zkázu ve světě? Nepřestávám věřit, že nám Bůh podá pomocnou ruku, že zase bude dobře.
Jen možná my budeme jiní. Snad jsme pochopili, že život není jen honba za penězi, že na
důležitém místě je zdraví.
V naší zdíkovské i zdíkovecké farnosti všichni s radostí přivítali, když po tak dlouhé době
byl věřícím umožněn vstup do kostela, i když jen v omezeném počtu. Sešla se desítka lidí,
rouška zdobila jejich tváře, každý seděl sám. Nevadilo to, přece jen to bylo milé setkání.
Naše paní varhanice Marie si konečně mohla zazpívat žalm a zahrát na své varhany, které jí chyběly. Všem bylo dobře u srdce, na okamžik pominul i strach. Mši vedl P. Jaromír
Stehlík a druhou mši vedl P. Vavřinec Skýpala. Cítil se po tak dlouhé době, jako by sloužil
svoji první mši, na kterou si vzpomněl. V modlitbách všichni prosili za konec pandemie,
za útěchu rodin, kteří přišli o své blízké, za své rodiny, přátele, lékaře, zdravotnický personál, za všechny, kteří zaručují chod života ve společnosti v této těžce zkoušené době, a za
oběti pandemie. Karanténa nás přinutila věci dělat jinak i v duchovním životě. Myslím si,
že strach z nemoci přimkl věřící na celém světě hlouběji k náboženství a zároveň podpořil
vztahy mezi věřícími.
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 – 8. část

Příklad postoje důvěry –
postoje milosrdenství v životě Marie
Jestliže říkáme, že Bůh je láska, milosrdná láska, pak Boží Matka má právo se nazývat
Matkou lásky či Matkou milosrdné lásky. Tedy sama přirozenost Nejsvětější Matky, plynoucí z jejího poslání, je takto bohatá na Boží milosrdenství.
Kristus lidi varuje: Když Boží milost, Boží milosrdenství člověka očišťuje, očišťuje ho od
démonů. Když se v člověku koná exorcismus, Boží exorcismus, tzn. Božskou mocí je satan
vyhnán, pak je třeba vědět, že právě takto vymetený, očištěný dům je pro ďábla ještě atraktivnější (Lk 11,24), a proto přichází s větší silou, s větší mocí, aby ho dobyl a znovu získal. Je
to milosrdná láska, která člověka osvobozuje, očišťuje a zároveň mu chce dát sílu, poučuje
ho a varuje. Panna Maria Bohu vždy důvěřuje, uchovává neustále v srdci Boží slovo. Proto
jako matka varuje dítě před něčím, co je nebezpečné, tak když Pán Ježíš mluví k zástupům,
varuje lidi před různým nebezpečím. Např. již v 80. letech minulého století (tj. více než před
30 lety) v Medžugorji vyzývá Panna Maria (Chorvatsky „GOSPA“) k modlitbám za rodiny
a mládež, které jsou nejvíce ohroženy Zlem. A dnes vidíme, jak to vypadá: masivní rozpad
rodin a život mnohé mládeže beze smyslu…
Nyní můžeme přemýšlet o navštívení
sv. Alžběty Marií. Samozřejmě že návštěva
je příkladem milosrdenství. Možná si však
tuto pomoc představujeme podle naší doby,
že sv. Alžběta čekala dítě, je v 6. měsíci, navíc v pokročilém věku, nevíme tedy, zda ještě k tomu netrpí, proto Maria pospíchá cca
150 km z Nazareta, aby jí pomohla, protože
ona je tam sama. Tak to nebylo. Tak po svém
se díváme na tuto událost v dnešní době,
když rodina je poměrně uzavřenou buňkou
a samozřejmě pomoci starší tetě nebo babičce vnučka nebo příbuzná z druhého konce
země jede, aby jí pomohla. Tam v Palestině,
v oněch rodinných klanech, byli lidé vůči sobě
otevření, domy byly proto otevřené, čili když
se zjistilo v Ain Karim – dnes je to malé městečko už téměř pohlcené Jeruzalémem, ale
tehdy to přece byla malá horská lokalita – že
Alžběta čeká dítě, sousedé spěchali pomoct
jí. Tím spíš jaká to byla senzace, protože Za12

chariáš nemluvil a Alžběta v pokročilém věku čekala
dítě. Proto se soustředili na tuto kněžskou rodinu, do
té doby jen nešťastné manžele, Bohem nepožehnané,
dokonce vlastně pokryté hanbou. Teď se stalo něco
neobyčejného. Určitě si sousedé dali dohromady, že
je to možná tak jako se Samuelem a s jeho matkou
a s jeho otcem, jako se Samsonem. Kdo bude v takovém případě to dítě? Ohromný zájem, a proto dobrá
sousedská pomoc, rodina byla obrovská, takže Matka
Boží nemusela pospíchat, aby pomohla své příbuzné.
Ve chvíli setkání těchto dvou žen v požehnaném stavu rozpoznává Alžběta ve své příbuzné Matku Boží. Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? (Lk 1,43). Jak
jsem si zasloužila? Co to je za milost? Jaký úkon milosrdenství, žes Ty, Matko mého Pána,
přišla ke mně? Alžběta už v Marii rozpoznává milosrdnou Matku, tu, která k ní jde s plností
milosrdné lásky. Ale také se jedná o to, abychom neuzavírali tento výrok o milosrdenství,
které Maria prokázala Alžbětě, jen na úklid, vaření a přípravu plenek pro dítě, jež se má
narodit To je maličkost v porovnání s tím, že Maria jako monstrance v sobě nese Božího
Syna, aby Ho dala světu, odtud velikost Jejího milosrdenství.
Dále vidíme při četbě Božího slova následující (Písmo sv. je pro všechny):
Panna Maria              x Zachariáš
Bůh říká slovy anděla: Porodíš Božího Syna
Bůh říká: Budeš mít Syna
Panna Maria uvěřila
Zachariáš pochyboval
Poselství lásky přichází ke každému z nás…
Panna Maria zpívá Magnificat
Kdo věří, ať chválí Boha

Zachariáš ztratil řeč
Kdo nevěří, ať mlčí
(v tichu srdce mluví Bůh,
pak teprve Zachariáš promluvil
a chválil Boha)

Zde můžeme odvodit – Bůh nemlčí, on pracuje v našem srdci na nedostatku naší víry,
pak budeme schopni chválit Pána. Také Panna Maria se za nás milosrdně přimlouvá za
naši větší víru a důvěru k Bohu. Matka Boží, Matka milosrdenství je příkladem postoje
milosrdenství, jež plyne až z jejího bytí, které musí velebit Boží milosrdenství a svědčit
o něm tak, jak jen Matka dokáže, dokonce až do tohoto detailu: Už nemají víno (J 2,3). To
je také skutek milosrdenství k lidem, detail, jenž potvrzuje to, že největší mystikové (sv.
Alžběta, sv. Otec Pio, sv. Faustyna, …) jsou ti lidé, co nejvíce natvrdo a střízlivě chodí po
zemi. Učme se od Marie prokazovat bližním milosrdenství, jež vyplývá z úzkého spojení
s Bohem. Poněvadž Maria byla nejúžeji spojena s Bohem, skrze ni se nejplněji přelévá Jeho
milosrdenství v každém úkonu dobroty vůči lidem.
PB
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Stalo se
Setkání křesťanských učitelů na jihu Čech
Z Boží milosti se 28. února uskutečnilo v prostorách kláštera sester boromejek v Prachaticích setkání křesťanských učitelů. Jistě ne náhodou se stala příhodným a zároveň přívětivým prostředím k uskutečnění celé akce galerie Jana Nepomuka Neumanna, připomínající
všem zakladatele školství v Americe.
Nejen pedagogové, ale i katechetky se pátečního večera sjeli z různých koutů jižních
Čech v historii snad k prvnímu takovému shromáždění. Akce přilákala dohromady takřka
na čtyřicet lidí, napříč věkem i církevními denominacemi. Zamýšleným cílem setkání byla
nejen společná modlitba, sdílení, vydání svědectví ostatním, ale především vzájemné povzbuzení se v povolání učitelství.
Začátek programu odstartovalo přivítání v podobě kytarových písní chval Martina Hubáčka, pod jehož iniciativou se vůbec zrodil nápad napodobit v našem kraji sraz podobný
konferenci Křesťan za katedrou, jež pořadatele tolik inspirovala a která se v rámci celé republiky pořádala loňský rok v Praze. Právě odtud zazněly mnohé z podnětných myšlenek,
o které se s námi Martin srdečně podělil. Celé setkání provázelo téma: „Jsem povolaný, nebo
hnaný?“ Otázky, které téma doplňovaly a měly vést k sebereflexi, se nesly v duchu: „Ženu se
ve svém povolání sám, nebo mne vede Bůh? Těší se Hospodin z toho, co dělám?“ aj.
Poutavým a osobitým svědectvím z výchovně-vzdělávací praxe přispěl architekt Jindřich Synek a katechetka Martina Fürstová. Dále zazněla také slova z pražské konference
o nevhodném chování žáků, jeho příčinách a správných řešeních z úst další účastnice Ireny
Vackové.
Po občerstvení proběhla v jednotlivých skupinkách společná sdílení týkající se života
s Bohem ve škole, třídě či sborovně, ale také toho, kdo nebo co nás v našem povolání posiluje, či zdali jsme hnáni, nebo spíše povoláni? Myšlenky, postoje a osobní zkušenosti ze
skupinek byly v rámci krátkých výstupů posléze předneseny k povzbuzení celému publiku.
Požehnaně strávený čas plný kristovské atmosféry následně vyvrcholil společnou modlitbou, písněmi chval a kněžským požehnáním. Nechybělo ani sdílení zajímavých webových
stránek a knižních titulů pro křesťanské pedagogy, jakož i společná fotografie.
Věřím, že setkání bylo hlubokým povzbuzením jak ve víře, tak i v učitelském povolání
mnohým, ne-li všem z účastníků, a pevně doufám, že se nekonalo naposledy.
Jan Kaňka
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Setkání křesťanských učitelů pokračovalo následující den postní duchovní obnovou na téma Ticho
a naslouchání s ředitelem diecézního pastoračního střediska P. Tomasem van Zavrelem, které se zúčastnily
hlavně jihočeské katechetky, plně uspokojené po duševní i fyzické stránce. Zázemí kláštera poskytnuté
laskavými sestrami boromejkami bylo úžasné, díky…
MaM
Opravdu mne hodně zaujala přednáška otce van
Zavrela pro katechetky, je to určitě potřebné nejen pro
ně, ale mám za to, že i pro duchovní a pro nás laiky.
Vždyť Pán poslal i nás všechny, abychom šířili evangelium. A tady je určitě důležité umět komunikovat
a zaujmout okolí. A jak jsem se shodnul s několika učitelkami, které vyučují náboženství, po
ukončení tohoto předmětu se dál moc s těmito dětmi nepracuje, a pokud rodiče též nejsou
praktikující věřící, pak se děti dále nerozvíjí. Sám to již několik let sleduji, že je dost dětí,
které jdou k prvnímu sv. přijímání a po čase je již na obřadech není vidět. Bohužel mám
s tímto zkušenosti také v širší rodině. A pokud jsem tuto otázku prodiskutovával s některými kněžími, bylo konstatováno, že v tom věku již nemá cenu děti k něčemu nutit. Takže
tady asi schází nějaký mezičlánek mezi dětstvím a dospíváním mládeže. To je jen takové
nakousnutí problému, který jsem vypozoroval a je mi to líto. Myslím, že i trochu schází,
aby mládež navštěvovala obřady a některé duchovní akce nejen v neděli, ale též v týdnu.
Za našeho mládí jsme vše brali více citově a slavnostně. Ale ani já nejsem bez viny a všeho
se nezúčastňuji. Je také pravda, že při mém cestování po evropských státech není situace
o moc lepší a mohu konstatovat, že někde i horší. A to se snažím navštěvovat bohoslužby
i ve všední den. Mohu říci, že i tam je vidět na bohoslužbě max. dvě až čtyři rodiny s dětmi.
A to není lepší ani v Itálii, poslední dobou se to zhoršilo i v Rakousku a Německu. I tam je
hodně vidět jako ministranty hlavně děvčata. Proto si myslím, že by měli mladí od církve
dostat více možností se zapojovat. I Pán Ježíš se zastával žen a neodháněl je od sebe. Asi
budou muset muži, a to hlavně církevní představitelé, se oprostit od ješitnosti. Vždyť by
mělo jít především všem o evangelizaci a šíření Božího království milosrdenství. Pán v jeho
připodobnění a příbězích upozorňuje, že pastýř by měl jít hledat i tu jednu ovečku. A myslím, že pokud se někdo zamýšlí nad evangeliem, musí konstatovat, že Ježíš nám přesně
říká, jak se máme chovat a co máme říkat. Důležité je vždy předem se zamyslet, co chci
sdělit, a nechat se vést Duchem svatým. Nikoho nechci poučovat, sám též vše nedělám, jak
bych měl, ale jde mi o naši církevní rodinu a o každého věřícího i nevěřícího bližního. Mám
toho hodně na srdci, ale omlouvám se, že to vždy nedokáži tak podat. I když jsem dělal stavbyvedoucího a poté podnikal ještě v jiném oboru, tak pokud jsem chtěl být úspěšný, musel
jsem umět jednat se zákazníkem a tak je to i v rodině a státu. Je důležité umět naslouchat,
a to jak bližnímu, tak hlavně Pánu a umět i úsměvem podpořit bližního. Chvála Kristu!
(psáno před vypuknutím pandemie)
Josef Kuřátko
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Jubilejní rok
Pohled 30 let zpět,
tentokrát s Janem Fatkou,

prachatickým rodákem, knězem, karmelitánem
Při zadaném rozsahu se pokusím jen o letmý pohled zpět s tím, že zachytím jen malou
část toho, čím jsme tehdy žili.
Působil jsem od 1. 4. 1989 – 30. 9. 1990 v Záhoří u Písku a zároveň spravoval farnosti
Putim, Chřešťovice a Oslov. Listopadové události jsem vnímal spíše vzdáleně. Nejezdil jsem
ani do Prahy na manifestace, ani jsem nebyl vůdčí silou občanských iniciativ na Písecku.
Politická změna ale umožnila, abychom se jako karmelitáni přiznali navenek ke svému
společenství. V té době jsme v počtu šesti kněží s věčnými sliby spolu s jedním knězem
a jedním bratrem s časnými sliby působili ve třech diecézích. A měli jsme také v semináři
v Litoměřicích několik bohoslovců. Zkraje jara 1990 přijel z Říma na návštěvu vicegenerál
řádu a s každým z nás jednotlivě pohovořil. Dospěl k závěru, že nás bude před státem zastupovat spolubratr P. Josef Jančář, tehdy působící ve Frýdlantě nad Ostravicí, doporučil,
abychom byli blíže sobě navzájem. Diskutovalo se samozřejmě o vizi společného života.
S ním měl osobní zkušenost jen náš nestor P. Metoděj Minařík, tehdy téměř 80letý. Jako
alternativa ke Kostelnímu Vydří, kde měl působit spolubratr P. Alois Juráň, založením
vesnický farář se vším všudy, byl zvažován Vranov u Brna. Tam jsme měli jít spolu s P. Vojtěchem Kodetem oba. Jednali jsme s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem
a P. Vojtěchovi tam již ze zahraničí začala chodit korespondence. A nastal první průšvih!
Tehdejší farář na Vranově P. Mifek o ničem nevěděl, a protože měl velmi dobré kontakty
na biskupství, vše zastavil. P. Vojtěch byl nakonec uvolněn Biskupstvím brněnským pro
Kostelní Vydří, přestěhoval se tam k 16. 7. 1990 a začal s nadšením organizovat potřebné
stavební úpravy a chod obnoveného kláštera.
Když byl 14. 2. 1990 jmenován a 31. 3. téhož roku vysvěcen
budějovickým biskupem Miloslav Vlk, rozhodli jsme se ho se
spolubratry navštívit, abychom
probrali možnosti i mého přeložení blíže ke klášteru Kostelní
Vydří. Chápali jsme, že nemůžeme všichni odejít z farností
do klášterů a nechat dosud
spravované farnosti jejich osudu. Pan biskup vyjádřil pochopení a slíbil, že se bude snažit
najít řešení, ale nic se několik
Stáj před opravou
měsíců nedělo. Až v létě bis16

kupství navrhlo, že bych mohl být
přeložen do Strmilova vzdáleného
25 km od Kostelního Vydří. Mezitím
jsem dokončoval rekonstrukci fary,
dvora a kostela sv. Michaela v Záhoří za vydatné pomoci svých přátel,
kteří mně pomáhali v totalitě. Na
brigády přijížděli i někteří prachatičtí. Úkol to byl veliký, protože na faře
v Záhoří nebyla v době, když jsem
Stáj po opravě
tam začínal, zavedena elektřina, na
dvoře bylo 50 nákladních aut sutě, kaluže močůvky a vše v dezolátním stavu. Od 50. let
tam nesídlil kněz a vše socialisticky spravovalo místní JZD. Nabízím malou ukázku stáje
v areálu dvora před opravou a po ní.
Ve Strmilově nabídla svou pomoc v katechezi místní paní učitelka Marie Švehlová a já
jsem po létech hned začal učit náboženství také na školách v Nové Včelnici a Jarošově.
Upravovali jsme fary, abychom tam mohli v zimě ve všední dny slavit mše svaté, a připravovali se na zahájení opravy kostela sv. Jiljí. Na brigády přijížděli přátelé, kteří mně byli
oporou již na předchozích místech, a na víkendy také skupiny mládeže, ať již z Prahy, nebo
i z Prachatic. A začali jsme také vypomáhat s prvními opravami, které mezitím začal organizovat spolubratr P. Vojtěch v Kostelním Vydří. Svůj nejvýznamnější příspěvek poutnímu
místu a klášteru Kostelní Vydří však nevidím v konkrétní brigádní výpomoci, i když jsme
také odvedli s mými přáteli kus práce, nejvíce tam samozřejmě odpracovali přátelé z okruhu P. Vojtěcha, ale v tom, že jsem dovedl do Vydří architekty Naďu a Antonína Dvořákovi
z Českých Budějovic. Bez jejich nasazení, invence a dlouhodobé spolupráce by Kostelní
Vydří nebylo takové, jak je známe. A nemyslím především na generální opravy jednotlivých
budov, ale na jedinečně citlivé navržení celkové koncepce. Kdo jste v Kostelním Vydří již
byli, dáte mně patrně za pravdu. 
P. Jan Fatka O.Carm.

Před opravou

Po opravě
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Life update
Byl jeden z prvních krásných únorových dní letošního nového semestru na VŠ. Stejně
jako několik dalších nedočkavců sluníčka jsem se procházela v Brně po Petrově. Zase nový
rozvrh výuky, nové výzvy, nové bydlení, zase začátek.
Zastavila jsem se, abych se zorientovala v mapě, kde stojí ty nové schody, kterými si
zkrátím cestu, když jsem si všimla telefonující holčiny nedaleko ode mě. Byla fakt kousek,
takže jsem rozuměla, co se snažila druhému telefonistovi (Cimrmanologové vědí) sdělit.
Pochopila jsem, že je ve stejné situaci jako já, a přesto není. Tenhle semestr je pro ni začátkem v Brně, nová škola, neznámé tváře, … a cítila, že další začátek všeho nezvládne.
Posteskla si, že byla v tom původním opravdu hodně zvyklá a teď si musí vydobýt svou
pozici znovu. A už to nebude jen taková hračka.
Stála jsem tam a vzpomněla jsem si na svůj předchozí čtvrtrok na stáži ve Vídni. Neustálé vycházení z mé komfortní zóny mně, doufám nadlouho, naučilo se změn nebát.
Téměř každý týden práce v jiném sociálním zařízení, pečujícím buď o klienty s mentálním
postižením, či duševním onemocněním, nebo podporujícím dlouhodobě nezaměstnatelné.
Pokaždé jiné zařízení, jiný kolektiv klientů, ale taky jiný tým zaměstnanců. A že člověku
trvá, než si v nějakém kolektivu vydobude nějakou pozici, kterou ostatní akceptují a uznávají, a pak se kolektiv změní a může se začít od znovu. Obzvlášť pokud dané zařízení pracuje
na směny, které se v polovině týdne zcela přehodí… ještě že klienti jsou ten týden stejní,
ale jiný je přístup a péče o ně od každé směny. Jinak se podává jídlo, jinak se s nimi tráví
čas a pokaždé jsem musela neznale čekat, co se tedy bude dít či připravovat, a nemohla být
plnou součástí týmu, který je přeci na ten svůj systém navyklý. To, že s jednou směnou
na sebe s klienty přátelsky v němčině
hulákáte, opravdu není dobré používat
i po její výměně, to už vím. Bože, pokud
mám být teď tady, prosím o sílu. Spolu
to zvládneme!
Stála jsem tam a usmála se na ni. Můj
pohled nechápala, ale já její situaci ano.
A jak moc. Říká se, že my mladí jsme
ještě ohební jako proutek. Nevím, ale
kéž bychom všichni byli schopni se jako
proutky odevzdat do rukou Božího zahradníka a nedělat si starosti s tím, kam
budeme na chvilku přesazení, abychom
pro náš další životní růst dostali dost živin a přitom dali prostor pučení dobra,
pro které jsme byli posláni.
Krásný čas plný každodenního odevzdávání výzev do Boží prozřetelnosti
přeje Káťa.
KaM
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Stalo se
Vikariátní schůze
s otcem biskupem Vlastimilem
V úterý 25. února se setkali kněží a laičtí spolupracovníci prachatického vikariátu na své
pravidelné schůzi. Tentokrát poslední před nečekanou pandemií. Konala se ve Vimperku
a zúčastnil se jí otec biskup Vlastimil. Při mši svaté hovořil o strachu. „Často činíme rozhodnutí, která jsou založena na strachu. Ta pak nejsou ve shodě s Boží vůlí, ba jdou
často proti Božím přikázáním.
Kde se zrodil strach? V rajské zahradě, při prvním hříchu Adama a Evy. Když po hříchu volá
Bůh Adama, ten Mu odpovídá: „Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala jíst!“ Najednou zavrhne Evu.
Ze strachu. U svatého Petra to bylo něco podobného. A my? Co jsme načerpali z křesťanského
života, ze svátostí? Když přijde nějaký problém, zapřeme všechny principy, na kterých
jsme stavěli svůj život. To znamená, že jsme buď pokrytci, nebo nás ovládá strach.
Mezi hříchem Petra a hříchem Jidáše je rozdíl. Jidáš si s Pánem Ježíšem nevytvářel vnitřní
vztah, který by mu umožnil povstat i po hříchu. Petr Ježíše miloval a proplakal se k tomu, že ho
Pán Ježíš po pádu pozdvihl k novému životu. Pak dostal Ducha svatého a byl ochoten pro Pána
Ježíše i umřít. A co my? Když se nám daří, jsme ochotni dělat cokoli. Když se nám nedaří, jsme
schopni zříci se všeho. I my jsme dostali Ducha Ježíše Krista, a když chceme být Kristovými učedníky, musíme se strachem bojovat, protože strach je dílem ďábla. V síle Ducha svatého
se nemáme znepokojovat tím, co se děje kolem nás, jaké hrozivé předpovědi slyšíme. My máme
víru. Kde není víra, tam samozřejmě bude strach a podle něj se budeme rozhodovat a jednat. Pán
Ježíš řekl, že nás neposkvrňuje to, co do nás vchází, ale co vychází z našeho srdce. Proto potřebujeme Jeho Ducha, aby působil jako takový filtr a třídil všechny informace, které do nás
vcházejí. My svět nezměníme. Ten, který jediný může spasit svět, už přišel. Pán Ježíš už zvítězil
nad ďáblem. Záleží na nás, jak moc si necháme svou duši strachem zdeformovat.
Máme být svědky a znamením pro tento svět. Ano, žijeme v tomto světě, respektujeme
všechno, co se v tomto světě děje, ale nenecháme si nahnat strach. Buďme spojeni s Kristem,
opírejme se o Něj zejména v okamžicích, kdy nám není dobře. Choďme na mši svatou,
ke svátostem, posilujme svou víru, abychom ji mohli v těchto okamžicích zkoušky ukázat. Amen.“
Po skončení jednání navštívil otec biskup Vlastimil kostel sv. Jakuba v Prachaticích a seznámil se s průběhem jeho rekonstrukce.
Fotografie z vikariátního setkání najdete na www.clovekavira.cz.
St. Vitoňová
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Výtvarná díla v šumavských kostelích
Oltáře v kaplích, kostelích i chrámech
Vstoupíme – li do kostelního prostoru, patrně nás jako první zaujme hlavní oltář. Je
téměř bez výjimky umístěn v presbytáři – chóru, tedy na nejvýznamnějším místě. Chór
kněžiště je někdy oddělen od hlavní lodi několika stupni, někdy balustrádou a tím je zdůrazněn význam hlavního oltáře. V jednolodních kostelích nebo kaplích je umístěn jeden
oltář, avšak ve vícelodních prostorech, kde mohou boční lodi tvořit oddělené kaple, lze najít
také boční oltáře zasvěcené patronu té které kaple.
Vraťme se do historie oltářů. Historie tak staré, kam až sahá paměť lidstva. Patrně již
pravěké jeskyně jako například Altamira byly svatyněmi, kde byli uctíváni neznámí duchové
a bozi jako ochránci kmene nebo pomocníci při lovu. Možná byly tyto bytosti odměňovány
oběťmi a dary. Již ve starověkých kulturách, jako byly říše Sumerů, Babyloňanů, Egypťanů,
ale také Řeků a Římanů, se tyto oběti konaly u zvlášť k tomuto účelu vyhrazených stolů,
nejčastěji kamenných. Proto se také do současnosti tyto stoly zachovaly.
Menza – tedy obětní stůl – se s nástupem křesťanství dostala nejprve do tajných svatyní
prvotních křesťanů a později do kostelů a chrámů, které již známe z dějin středověké architektury. V předrománské a románské duchovní architektuře ještě přetrvává jednoduchá
kamenná menza. Ta je v době vrcholného středověku již doplněna dalšími částmi, které
stále více vyplňují prostor chóru. Oltář je souborem výtvarných děl, počínaje truhlářským
základem zdobeným vyřezávanými ornamenty a konče sochařskými a malířskými díly.
Truhlářský základ oltářní architektury byl zpracováván a zdokonalován speciálními technikami, jako bylo takzvané štafírování. Spočívalo v domodelování ozdobných tvarů sádrou
nebo tmelem, zlacení, případně v napodobování drahých materiálů jako byl mramor nebo
vzácná dřeva.
V chrámovém nebo kostelním prostoru se mohlo nacházet několik typů oltářů. Hlavní
oltář byl vždy statický, pevně a natrvalo umístěný v závěru kněžiště. Vedle něj mohl být
v interiéru umístěn také přenosný oltář, který plnil svoji funkci při příležitosti různých
svátků. Býval vynášen z kostela a používán při velkých slavnostech na náměstích při poutích nebo procesích. Zámožní šlechtici nebo panovníci mívali také oltáře cestovní. Aby
nedošlo k poškození vzácných maleb, mívaly tvar skříně, která se v případě potřeby zavřela.
Tak vznikaly četné křídlové oltáře, kdy na střední desce byla zobrazena například Panna
Marie s Ježíškem nebo jiný tradiční motiv, někdy připomínající události Kristovy smrti
– Ukřižování, Snímání z kříže nebo Boží hrob. Na bočních křídlech pak bývaly zobrazeny
postavy oblíbených světců. Vzhledem k úzkému, ve srovnání se středovou deskou polovičnímu formátu to byly postavy stojící.
V příštím čísle našeho časopisu se zastavíme u některých významných oltářů našeho
kraje. Připomeňme si Kájov, klášterní baziliky ve Vyšším Brodě a Zlaté Koruně, Netolice,
Prachatice, Vimperk, Kašperské Hory a další kostely se zajímavými oltáři, které jsou skutečnými uměleckými skvosty.
MFK
Fota Ing. Petr Kosař
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Stalo se
Svátost křtu
V úterý o velikonočním oktávu se v prachatickém Hospici sv. Jana N. Neumanna uskutečnila
vzácná slavnost. Jeden z jeho pacientů, pan Jaromír, přijal svátost křtu. Delší čas po něm toužil. Jedné ze zdejších řeholních sester řekl: „Ve
svém životě jsem byl grázl.“ Ona mu odpověděla:
„Právě pro takové Ježíš přišel.“
Neměl šťastnou minulost. „V životě na mne
vztáhlo ruku mnoho lidí“, prozradil, „ale teprve
v hospici jsem poznal, že se dá vztáhnout také,
když mne chce někdo pohladit.“ Postupně se
jeho rozhodnutí upevnilo. Nakonec se vyznal: „Toto prostředí mi pomohlo odpustit těm,
kteří mi ublížili.“
Obřadu byly přítomny místní sestry boromejky, šedé sestry z Lomečku i personál hospice. Symbolicky, právě v momentě samotného křtu, se roztrhlo zatažené nebe a slunce
svými paprsky ozářilo přítomné. Na závěr obřadu se zatáhlo a kolem začaly padat velké
bílé vločky, symbol čistoty…
RH

Na snímku pan Jaromír společně se svým kmotrem Václavem, prachatickým kaplanem
P. Rafalem Kacou a sestrou Ester, která jej na křest obětavě připravovala.
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Za sv. Jakubem a na Konec Světa
Kapitola IV. – Zázraky se občas stávají
Městečko Montreal mizelo v dálce za mnou a já šlapal údolím k mému dalšímu a dnes
cílovému bodu, městu Fanjeaux. Můj plán byl tam dorazit před pátou hodinou, tak jsem
šel vcelku rychle. V onu hodinu totiž zavírá většina turistických kanceláří, tedy alespoň
podle mých informací.
Zprvu prázdná obloha se, jakoby potajmu, plnila mraky. Když se na vysokém kopci přede
mnou ukázalo město, odbíjela pátá. Stál jsem na křižovatce, vpravo cesta pokračovala na
sever k místnímu klášteru a vlevo počínala stoupat k mému dnešnímu cíli. Klášter mne
lákal, ale byl jsem unavený a navíc to byla zacházka. A tak jsem vzápětí šlapal vzhůru.
Výstup trval hodinu. Zdola se kopec nezdál tak vysoký, ale zdání klamalo. Když jsem
pak konečně stanul na spodním náměstí, stěží jsem chodil. Podle mapy za mnou bylo 40
kilometrů chůze a určitě jsem na to i vypadal.
Turistická kancelář byla v rekonstrukci, zavřená až do jara. Prošel jsem všechny cedule
kolem, stejně tak i informace z mé knížky kontaktů a zjistil, že jediné fungující místo
k přespání je klášter pod městem. Proklínal jsem se, že jsem se na to nepodíval už dole na
křižovatce. Teď bylo pozdě vracet se zpět.
Vyšplhal jsem na nejvyšší místo města, ke kostelu, a po jeho návštěvě se vydal nedaleko
na malou vyhlídku. Fanjeaux bylo postaveno na krajním ostrohu předhůří, byla to jakási
předsunutá jednotka. Malým sedlem uprostřed města procházela hluboko zaříznutá silnice, nad kterou se klenul most spojující obě poloviny. Výhled byl okouzlující. Přebíjel i ten
v předchozím městě. Montreal bylo vidět v krajině pode mnou jen jako malý kopeček.
Kochal jsem se a přemýšlel, že si lehnu prostě zde na lavičce a ráno zmizím ještě za tmy.
A pak jsem pohlédl vzhůru.
Říká se, že když je člověk unavený nejvíce, stále má v sobě asi 40% energie. Nevím, co je
na tom pravdy, ale v tu chvíli jsem pocítil, jak mnou vyburcovaná síla proudí přímo zběsile.
Od jihu se blížilo doslova boží dopuštění. Černá hustá stěna mraků jako podle pravítka
a pod ní nebylo vidět nic, jen mokrou tmu, občas proříznutou světlem blesku.
V mžiku jsem zavrhl spaní na lavičce a horečně přemýšlel. Podle rychlosti větru jsem
měl necelou hodinu, než mraky dorazí. Seběhl jsem z návrší a vydal se po Cestě dál. Mé oči
zuřivě hledaly jakékoli místo úkrytu. Možná na kraji města, řekl jsem si. V rychlosti jsem
prošel zarostlou alejí a náhle se ocitl mimo obydlenou část. Stál jsem na kraji planin přímo
proti černým mrakům. Na obzoru nebyl žádný les, jen pole a vinice, sem tam osaměle stojící
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strom. Mírně zvlněná krajina byla prázdná a její vzdálenější část už mizela ve tmě. Až na
občasný hrom z dálky bylo úplné ticho. Stál jsem a nevěděl, co si počít.
V ten moment jsem spatřil, jak se z temných mraků prodral paprsek světla a osvítil malý
vršek přede mnou. Byl to jen mžik a zase zmizel. Na tu dálku na vršku nebylo nic vidět,
ale uvědomoval jsem si, že stejně nemám moc na výběr. Vyrazil jsem proti bouři. Došel
jsem na to místo za necelou půlhodinu. Přede mnou stál velký plechový přístřešek pro
zemědělské stroje a v jednom rohu složené palety a balíky slámy. Místo dostatečně velké
pro dvacet poutníků.
Sundal jsem si batoh a vyrobil provizorní lůžko. Necelých pět minut poté, co jsem dorazil, se zatmělo a strhla se bouře. Blesky nelítostně bičovaly temnou krajinu a osvětlovaly
větrem zmítané vinice. Byl to děsivý, ale krásný pohled, zvlášť když jsem byl v suchu. Zalezl
jsem do spacáku a poslouchal zvuky deště na plechové střeše. Netrvalo dlouho a usnul jsem.
V noci bylo chladno, oblékl jsem na sebe snad všechno, co jsem měl v batohu. Největší
problém mi činil můj nezapnutelný spacák, a tak jsem v duchu děkoval mamce, že mi před
odjezdem věnovala lehkou, ale neuvěřitelně teplou deku. Pokaždé když jsem se jí dotkl,
vzpomněl jsem si na domov a hlavně na ni.
V půl šesté mi přišla SMS od Jirky. Psal, že spí v ubytovně Arzens a že se mají fajn.
Odepsal jsem jim a pověděl o místě, kde jsem spal. Nějak jsem v sobě nemohl najít tu zášť,
kterou jsem cítil, než jsme se rozešli. Bylo to pryč.
Sbalil jsem věci a vyrazil na cestu. Trochu ještě mlžilo, ale i přes tmu se šlo dobře. V chlebníku jsem měl připravenou čelovku a vytáhl ji pokaždé, když jsem začal pochybovat o směru. Cesta vedla houpavě jednou nahoru a hned zas dolů. Celkově ale byla stále výš a výš.
Slunce vyšlo z mraků a hned v nich opět zmizelo, přesto to byl úžasný pohled. Zanedlouho jsem dorazil do vsi Honoux a v téhle vsi věděli, jak na to. Vedle kostelíka stál obecní
úřad, co sloužil i jako pošta, a u něj umývárna s dřezem a volně přístupná toaleta. Přestože
zde nestálo ani dvacet domků a bylo brzo na hledání člověka, kterého bych poprosil o vodu,
jsem měl dokonalý servis. Pití bylo tedy vyřešené, ale neměl jsem co jíst. Kromě železné
zásoby mandlí, hroznového cukru a drobků ze sušenek byla má spižírna úplně prázdná.
A město nemělo přijít několik kilometrů.
Kdysi jsem zaslechl rčení, že se stačí Cestě odevzdat a ona se pak o poutníka postará.
Stačí věřit. A to je většinou ten problém. I já jsem to cítil, je v tom něco staromódního, něco,
co se v dnešním světě už nenosí. I přesto, že jsem každou chvíli dostával důkazy přímo na
podnose. Někdo tomu může říkat malé zázraky, někdo velmi nepravděpodobné náhody.
U hodně věcí si můžete říct, že na ně nebudete myslet a počkáte, jak to dopadne, ale u jídla,
pití a noclehu to tak jednoduše nejde. Proto je to odevzdání se tak obtížné.
Naštěstí pro mě se Cesta neptala na to, jestli věřím, nebo nevěřím. Kolem pěšiny jsem
nalezl několik ořechů obsypaných plody, několik jabloní a obrovská křoviska ostružin, a tak
jsem hlady netrpěl. Častěji jsem odpočíval, po včerejší dlouhé trase jsem cítil silný úbytek
sil a neklidná noc mi také moc nepřidala. Šel jsem tedy volněji a užíval si výhled na okolní
kopce. Cesta vedla přes náhorní plošiny, kde mne chvílemi jímala závrať. Louka tu na nejednom místě padala strmě dolů do hlubin. Chvílemi bylo až s podivem, že se v tom svahu
vůbec držela tráva. Lesů pozvolna přibývalo a vinice vystřídaly pastviny krav a ovcí.
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Na návštěvě u
Zdenky a Miroslava Bojanovských
nejstaršího manželského páru z prachatické farnosti
Prozraďte nám, odkud jste a jak se vaše životní cesty potkaly?
Oba pocházíme z malých vesnic Českomoravské vysočiny. Obce jsou od sebe vzdáleny asi
6 km, ale dodnes nejsou spojeny ani polní cestou. Rodiče nás obou byli, jak se tehdy říkalo,
malozemědělci a tam musel pracovat každý člen rodiny, tedy i děti. Později jsem poznal,
jak tato pracovní příprava byla do života dobrá.
Naše první setkání bylo při letní taneční zábavě venku na návsi v sousední vesnici.
Těmto zábavám se říkalo „výlet“. Mně bylo 21 let a spolutanečnici 15 let, právě dokončila
základní školu. Po tříleté známosti byla v roce 1956 svatba. V roce 1958 se nám narodila
dcera, stali jsme se rodinou.
Proč se vaším domovem staly právě Prachatice?
Mým snem bylo hospodařit stejně jako moji rodiče. Přišel však únorový puč a dalo se
očekávat, že soukromé hospodaření končí a zemědělství půjde stejnou cestou jako v tehdejším Sovětském svazu. To se také za několik let stalo. Šel jsem tedy studovat Zemědělskou
technickou školu a po ukončení Vysokou školu zemědělskou v Brně. Tu jsem dokončil
v roce 1958. V té době dostal každý absolvent tak zvanou umístěnku, kam musí nastoupit.
Nenastoupení bylo trestný čin. Přednostně musela být naplněna místa v tzv. pohraničí.
Neměl jsem dobrý kádrový posudek, tak mi „kádrovák“ doporučil, že pokud půjdu do pohraničí, pustí mě udělat závěrečnou státní zkoušku. Nezbylo než souhlasit, a dali mi umístěnku na STS Prachatice. Vzal jsem motorku a spolu se ženou jsme se jeli podívat, kde jsou
a jak vypadají Prachatice. Malé klidné městečko se nám líbilo a bylo rozhodnuto. „Na tři
povinné roky jdeme do Prachatic.“
Po ukončení školy mě čekal nástup na půlroční základní vojenskou službu. Tam jsem
poznal, co je pohraničí. Rozhodně Prachatice do této oblasti nepatří. S radostí jsem se do
Prachatic vrátil. Po nástupu do STS (Strojní a traktorové stanice) jsem dostal od této organizace byt v novostavbě. Žena v té době pracovala doma na Moravě v textilní továrně.
Na podzim v roce 1959 jsme se společně i s roční dcerou stěhovali do přiděleného nového
bytu. Čas utíkal a po narození druhé dcery jsme společně svůj záměr vrátit se na Moravu
přehodnotili. Prachatice se staly naším trvalým domovem
Pane Bojanovský, v roce 1992 jste stanul v čele města Prachatice a stal se starostou.
Jak na toto období vzpomínáte?
V roce 1990 za mnou přišli dva pracovníci z JZD, že mne navrhují do zastupitelstva při
komunálních volbách v Prachaticích. Více jsem se tímto sdělením nezabýval a nic mi to
neříkalo. Při volbách jsem samozřejmě volil Občanské fórum. Večer, v den voleb, mně ale
bylo sděleno, že jsem členem městského zastupitelstva. Zprávu jsem přijal, a to bylo pro
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mne vše. Až druhý den mi bylo
sděleno, že to souvisí s mým
postojem v roce 1970. V tom
roce jsem byl vyhozen tehdejšími mocipány z práce údajně
proto, že jsem pravicový oportunista, a také proto, že jsem
veřejně prohlašoval vstup pěti
armád v roce 1968 za okupaci.
Politika mne nikdy nezajímala
a také tehdy jsem neuvažoval
do politiky vstoupit. Přišlo
však první zasedání nového
zastupitelstva a mně, jako
nejstaršímu členovi, připadl
úkol schůzi zahájit a do zvolení starosty podle programu
řídit. Nebylo to složité, schůzi
jsem zahájil, starostou byl jednohlasně zvolen Ing. Zdeněk
Černý a tím to pro mne končilo. Ne však zcela. Byl jsem
zvolen členem rady a to jsem
si uvědomil, že mne čeká pro mne neznámá práce. Bohužel v roce 1992 Ing. Černý ze zdravotních důvodů odstoupil a na jeho místo jsem byl navržen a zvolen já. Byla to pro mne
neznámá práce. Na úřadě však byla zaměstnána řada pracovitých a slušných lidí, ti mně
hodně pomohli. Nebylo to lehké. Přišlo mnoho nových nařízení a ta se musela splnit, jinak
městu hrozil postih. Jednalo se však o akce důležité, na nich záležel budoucí rozvoj města.
Jednalo se o skládku odpadů, čističku vod a dovedení plynu do města. Nastalo pro mne
období doprošování o peníze, povolení staveb – nebylo to lehké. Vše potřebné se podařilo
splnit. Vždy jsem zastával názor a stále zastávám, že do těchto prací je potřeba zapojit mladé lidi. Proto jsem v roce 1998, kdy jsem volby sice vyhrál, funkci přenechal pro mladého
starostu. Členem rady jsem pak byl až do roku 2010.
Být manželkou starosty – jaké to bylo?
V době, kdy se manžel stal starostou, jsme byli v manželství 37 let. Žádnou podstatnou
změnu v našem společném životě jsem nevnímala, ani nezaznamenala. Rozhodně velkou
radost jsem z toho neměla, spíš naopak, ale věřila jsem, že to náš dlouholetý vztah nemůže
narušit. Pro společný život je vždy nutná tolerance, porozumění a vzájemné respektování.
Vím, že oba stále sledujete dění ve městě a jste zapojeni v seniorských aktivitách.
Co vám aktuálně v Prachaticích dělá radost a co vnímáte, že by se mělo řešit, měnit
apod.?
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V Prachaticích s manželkou žijeme už 60 roků. Každý, kdo vnímá, jak se Prachatice
změnily, musí mít radost. Jen škarohlídi a ti, co vlastní neúspěchy v životě přesunují na
někoho jiného, často jsou na město nesoudným kritikem a vidí jen nedostatky. To bylo, je
a bude. Jsou to jedinci, kteří sami nic nedovedou a svojí činností otravují život druhým,
zvláště těm, kteří v dané chvíli za chod města zodpovídají. Jsem velice rád, že se nadále
a úspěšně věnují historickým památkám, komunikacím – dle možností všemu, co je potřeba
ve městě udělat. Mým osobním přáním je dobudovat obchvat města Nebahovská – Běleč.
Nevěřím, že v dohledné době dojde k omezení nákladní dopravy a kamiony nebudou nadále
zhoršovat čistotu města.
Ukončením pracovní činnosti a odchodem do důchodu náš život nekončí. Zapojení se
do seniorských aktivit přináší radost a nový život, zábavu, společenské vyžití a práci. Prachatičtí senioři jsou svou činností známí po celé republice a nedovedu vyjmenovat všechny
aktivity, které pro sebe, ale i pro město organizují.
V roce 2012 Vám, pane Bojanovský, byla udělena Cena města. Toto ocenění se uděluje za dlouholetou aktivitu, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Prachatice. Proč myslíte, že je dobré angažovat se v politice a zajímat se o věci veřejné?
Je samozřejmé, že každé ocenění člověka potěší, zvláště když je dostane jako uznání za
práci, kterou dělal v dřívějších letech. Ještě více mě těší, že město se stále vylepšuje. Každý
z nás chce žít šťastně a spokojeně, k tomu je potřeba pěkné prostředí a možnost společenského, kulturního i sportovního vyžití. To vše dnes v Prachaticích je. Ocenění nejen potěší,
ale i zavazuje být všímavý a pomoct všude dle svých možností, všude, kde je to potřeba.
Kdo Vám byl (nebo je) vzorem dobrého politika?
Mým největším vzorem byli moji rodiče. Byli pracovití, skromní a mé sestře a mně dali
všechno, co jsme potřebovali. Co však nám dali a čeho si nejvíce vážím, byla láska k přírodě,
k lidem a ke každé maličkosti, kterou jsme dostali v lásce k Bohu. Ty velké politiky, jako byl
Masaryk nebo Havel, si nemohu brát za vzor. Byli to mimořádní jedinci, kteří přesahují moji
mysl. Za největšího hrdinu, který byl v době mého života, považuji Winstona Churchilla.
Ten se postavil sám největšímu zloduchu, nebýt jeho, dnes by světu vládla společnost zrůd,
kterou Hitler vytvořil.
Rádi trávíte čas na chalupě v Jámě. Co myslíte, že potřebuje současný venkov, aby
byl radostným místem k životu?
Společně s manželkou nejraději trávíme čas v malé, krásné vesničce Jáma. Je potřeba
stále udržovat chatu, okolí, zahradu se stromy, což vyžaduje dost práce. Prací se rekreujeme, blízko je do lesa na houby, připravujeme dřevo na topení, máme dostatek pohybu a to
člověk k životu potřebuje.
Jáma je jedna z mála obcí kde se společensky žije. Pořádají se zde pravidelně akce známé
z historie, jako je masopustní průvod, na podzim zase známá „Konopická“. V létě je zde festival moderní zábavné hudby, dechovek, kterých se zúčastňují kapely z Moravy a z různých
krajů. Organizátorem je obec, ale hlavně místní občané různého věku. Přesto Jáma i okolní
vesnice nejsou již takové, jako byly. Zmizely obchůdky s potravinami, hospody, snížil se
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počet autobusů, které zabezpečují dopravu zvláště starších občanů – spojení s městem,
cesty k lékaři, na nákup, apod. Je zajišťována vlastními auty. Staří lidé jsou odkázání na
pomoc sousedů, známých apod. Venkov vždy stál na pokraji zájmu všech předchozích vlád,
současná vláda ale život na vesnici zcela omezuje.
Jaké máte koníčky?
Všechny koníčky, které jsem měl, s přibývajícími léty ubývají. Býval to sport, aktivně hokej a pro zábavu fotbal a plavání. Koníčkem byla i moje práce – rostlinná výroba a ve volné
chvíli houbaření. Dnes mým velkým koníčkem je zahrada a ovocnářství, roubování, ochrana
stromů a samozřejmě všechno, co je pro dobrou sklizeň nutné. Postupně mně ubývají síly,
a tak práce mi trvá dlouho, co jsem dříve dělal hodinu, dnes zvládnu až za půl dne.
Ve farnosti jste nejstarším manželským párem (63 let společného života). Máte
„recept“ na šťastné manželství?
Oba nás to překvapilo – pokud jsme opravdu nejstarším manželským párem v naší farnosti. Asi jsme při narození dostali hodné a starostlivé anděly. Pokud nám Pán Bůh dá
zdraví, tak v letošním roce se dožijeme 64 let společného života. Máme společný pocit, že
jak stářím ubývá sil, upevňuje se náš společný vztah.
Děkujeme vám za vzájemné sdílení a přejeme dny.
Připravila Lenka Hanžlová

Pozvání do Neumannea
(kláštera sester boromejek)
 Ve středu 10. 6. 2020 v 17 h. – setkání MISIJNÍ RŮŽE - modlitba růžence.
Následuje v 18 h. večer chval v kapli svatého Jana Nep. Neumanna u sester.
Zveme na setkání všechny, kdo chtějí misie a misionáře podpořit modlitbou.
 V pátek 12. 6. 2020 v rámci Noci kostelů bude otevřen rodný dům sv. Jana Nep.
Neumanna od 17 do 22.30 h. s komentovanou prohlídkou tří galerií a místa
narození světce – kaple jemu zasvěcená. Od 20 h. pak bude možno shlédnout
v galerii sv. JNN záznam divadla o sv. JNN z roku 1989 s názvem Jana a Jan.
 V pondělí 15. 6. 2020 v 19 h. vás zveme do galerie sv. JNN na přednášku „Nová
evangelizace – cesta Církve“. Přednáší P. Rafał Piotr Kaca, kaplan z Prachatic.
 V pátek 19. 6. a v sobotu 20. 6. 2020 – Den otevřených dveří v rámci poutě
sv. JNN 13.30 – 17 h.
 V pondělí 22. 6. 2020 v 18 h. vás srdečně zveme do galerie sv. JNN na přednášku Turínské plátno. Přednáší Mons. František Radkovský, emeritní biskup
plzeňský. Před tím v 16 h. bude pan biskup sloužit mši sv. v kostele sv. Petra
a Pavla.
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Domácí hospic
Co je Domácí hospic sv. Jakuba Prachatice?
Jeho pracovníci vstupují do rodin v ne příliš lehkých chvílích. I přesto tam, kde si je pozvou,
jsou vítáni. O poslání domácí hospicové péče si povídáme s vedoucí domácího hospice a sociální
pracovnicí v jedné osobě Štěpánkou Válkovou a s jednou ze zdravotních sester Helenou Javorskou.
Štěpánka Válková: Domácí hospic sv. Jakuba je zdravotně sociálním zařízením, které
nabízí odbornou pomoc nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí a jejich rodinám. Garantujeme nemocnému, že uděláme vše pro to, aby netrpěl fyzickou bolestí, byla
zachována jeho důstojnost a v posledních chvílích nebyl sám. V domácím prostředí jsme
také velmi nápomocni pečující rodině, které nabízíme podporu. Rodina je pro nás důležitým partnerem při faktické péči o nemocného. Domácí hospicová péče je poskytována
klientovi 24 hodin denně. Rodina má k dispozici telefonický kontakt na zdravotní sestry,
na který se dovolají kdykoliv během dne, noci, svátku,… V tomto mnohdy rodina nalézá
velké uklidnění a bezpečí, protože ví, že na zhoršující se zdravotní stav svého blízkého
nebudou sami.
Náš domácí hospic je nejmladším pracovištěm Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Prachatice, začal fungovat v září 2019. Další pracoviště působí v Č. Budějovicích – Domácí
hospic sv. Veroniky a ve Strakonicích – Domácí hospic sv. Markéty. Tito naší starší sourozenci nám jsou velkou oporou. S velkou obětavostí a ochotou jsou nám nápomocni. Podílejí
se s námi o cenné zkušenosti, které nasbírali za dobu jejich dosavadního působení. Troufnu
si říci, že i z naší strany jsou již některé naše poznatky přínosné i pro naše starší sourozence.
Jsme malým, ryze ženským kolektivem. Nebráníme se však i mužskému kolegovi, který by
byl zajisté obohacujícím článkem našeho týmu. Náš tým je
multidisciplinární, což znamená, že jsou v něm zastoupeny
zdravotní sestry, ošetřovatelky, lékaři, sociální pracovník,
duchovní i pracovník pro psychologickou pomoc. Péči poskytujeme klientům v Prachaticích a v okolí s dojezdovou
vzdáleností do cca 25 km.
Kdo se na vás obrací s žádostí o pomoc?
ŠV: Ve většině případů jsou
to blízcí příbuzní našeho budoucího klienta – manželé,
děti, neteře, synovci. Stalo se
také, že veškerou péči si u nás
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dohodla sama nemocná klientka. To byly silné okamžiky
pro nás všechny. Dnes již začíná dobře fungovat propojení
a spolupráce s různými medicínskými obory. Specializovaná
onkologická pracoviště, praktičtí lékaři, lékaři z ambulancí
bolesti doporučují nemocným a jejich rodinám využít pomoci hospice jako takového.
Prvotní setkání je vždy více formální, seznamovací. Rodina od nás získá ucelené informace o tom, co je domácí hospicová péče, jak probíhá, co od nás rodina a klient mohou
očekávat, a co třeba také ne. Našimi klienty jsou převážně
onkologičtí pacienti, kdy jejich věk jde napříč celou věkovou
škálou.
Helena Javorská: Rodinám i klientům také vysvětlujeme, že domácí hospicová péče zajišťuje paliativní léčbu, nikoliv kurativní, která vede
k uzdravení. Paliativní léčbou se snažíme o zajištění nejvyšší možné kvality života nemocného. Snažíme se minimalizovat bolest a další nepříjemné projevy nemoci, kterými jsou
například nechutenství, zvracení, problémy s vyprazdňováním, …).
Klient je přijat do vaší péče, jak tato péče probíhá?
HJ: Přijetí klienta do péče se odehrává v jeho domácím prostředí. Tohoto přijetí se účastní lékař, zdravotní sestra a sociální pracovník. Zjišťujeme aktuální zdravotní stav klienta,
je zrevidována nastavená medikace. Podle aktuálního zdravotního stavu a subjektivního
pocitu klienta bývá medikace upravena. Dále je domluvena další návštěva v rodině klienta
zdravotní sestrou a tímto se péče plně rozběhne. Je důležité zmínit jednu ze stěžejních
podmínek domácí hospicové péče a tou je, že klient musí být ve svém domácím prostředí
spolu s pečující osobou, která mu zajišťuje péči.
Můžete popsat váš běžný pracovní den?
HJ: V ranních hodinách si po příchodu do zázemí hospice předáme aktuální informace
o klientech z předchozího dne a noci, službu sloužící zdravotní sestrou. Následně se pak
rozjedeme na plánované návštěvy klientů. Dle aktuální potřeby klienta je návštěva realizována samostatně zdravotní sestrou nebo spolu s dalšími členy týmu. Naše péče není
směřována jen na klienta, ale také na pečující osobu, rodinu. Někdy se může zdát, že je naše
péče více věnována pečujícím. Jsme si vědomi toho, že právě pečující je důležitým článkem
tak náročné péče, a proto je důležité, aby i on byl řádně „opečován“. Zdravotní sestra se pak
ve své profesi mění třeba i v psychologa. Pokud nejsme v přímé péči u klienta, zajišťujeme
pro něho potřebné ordinace, kompenzační pomůcky, administrujeme poskytovanou péči.
Jsme prostředníkem mezi rodinou a sociálním pracovníkem při řešení jejich sociálních
otázek, kterými jsou například vyřízení sociální dávky příspěvku na péči, psychologické či
duchovní pomoci.
Kdy péče o klienta domácího hospice končí?
HJ: Dalo by se říci, že završením péče je úmrtí klienta. Náročnost naší péče je však také
v tom, že jsme podporou pro rodiny a pečující i v době truchlení. Navázaný vztah s pečujícím nebo rodinou se také víceméně odvíjí od délky poskytované péče klientovi. Ta se
pohybuje v rozmezí pár dnů až několika měsíců. Péče je rozličná, tak jako je rozličný každý
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pečující i rodina. Důležitým momentem jsou také pozůstalostní setkání, která probíhají
v časovém rozestupu poloviny roku od úmrtí klienta.
ŠV: S ohledem na současná epidemiologická opatření související s onemocněním COVID-19 nás snad v dohledné době naše první společné setkání čeká. Toto setkání má jednak
duchovní rozměr, ale také rozměr neformální, kdy je čas na dobrou kávu, čaj, při kterém si
najdeme chvilku na vzpomínku, třeba i na slzy či smích. Protože obě tyto emoce k životu
patří a není dobré se jim bránit.
Vaše konání je náročným posláním, jak se dá zvládat dobře a profesionálně?
ŠV: Je dobré mít srovnány priority života. Lidský život si zaslouží úctu a od tohoto
našeho postoje se odvíjí další postoje k životu a umírání. Víme, že jako jsme na svět přišli,
tak z něho musíme odejít. Někdy je však ta přirozenost odchodu z tohoto světa komplikovanější. Složitost vyrovnávání se s takovým odchodem je náročná jak pro nemocného,
tak i pro jeho blízké okolí. Taktéž to může být složitější i pro nás, zejména pak při úmrtí
mladého člověka.
A jak to zvládat dobře? Důležitý je dobře fungující kolektiv, kde se na sebe můžeme
spolehnout, umět se společně zasmát, užít si legraci. Věřte, že hospic není o smutku, byť
to tak pro mnohé může vypadat. Nedílnou součástí je také umět čerpat energii v rodině,
přírodě, ve svém blízkém okolí. Umět aktivně odpočívat.
Přejeme pracovníkům domácího hospice i klientům a jejich rodinám hodně sil při zvládání
náročných situací, které jim přináší život.
Kontakty: tel. 732 182 466, email: info@hospicjakub.cz, www.hospicjakub.cz.
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Svědectví radosti
Náboženství ve Čkyni – malé postřehy
Mám tam dvě hodiny týdně, mladší děti a pak starší. Jezdím z Vimperka vlakem a už na
nádraží se potkávám s jednou dívkou, Michaelou. Když se narodila, připravovala jsem její
maminku ke křtu malé Míši. Má trochu problémy ve škole, a tak jezdí do Vimperka a maminka si ji vyzvedává, pak putují zpátky domů. Je asi ze čtvrté třídy a velmi spokojené dítě.
Ve vlaku v zimě někdy cestují i moji žáci ze Čkyně s paní učitelkou. Jezdili lyžovat na
sjezdovku na Kubovku, měli tam školní výcvik. Když jsem jela jeden týden, zase se vraceli.
Vlak byl plný dětí a dobré nálady. Kluci se i maličko předváděli, ale to jsme dělali jako děti
plné energie taky. Jak mě zahlédly moje dvě žačky, hned se ke mně vrhly a povídaly jsme.
Vyprávěly mi: „Dneska máme krásný den, zařadili nás do skupiny jedna“ (nejlepší). Trochu
jsme to zhodnotily, ale pak se vrátily na svá místa. Děti na mě někdy hledí s velkou důvěrou a já mám strach, že ji ani nemohu
naplnit. Krásné čisté duše.
Do Čkyně přijíždím asi o hodinu
dřív, a tak se ještě procházím s mým
krokoměrem. Jsou to korálky na drátcích. Pak jdu do školy a vyučuji.
Když končím, můžu jet o trochu
dřív a běžet na autobus (trochu se to
podobá sprintu), anebo zůstanu s dětmi a jedu až pozdějším. Rozhodla jsem
se pro druhou variantu. Seděli jsme
všichni kolem školní lavice a povídali
si. Nejprve jsem něco krátce řekla já
a pak začali oni jako o překot. Zářil
z nich spokojený život, který se odehrává mezi jejich povinnostmi: péče
o zvířata, mladší sourozence a domácnost. Mluvili o babičkách, strýcích,
sestřenkách … Jsou obklopeni svými
příbuznými, což pro ně znamená bezpečí a bohatý sociální život. Některé
příběhy byly o nespravedlnostech, jiné
zase zprávy z rodinného života. Bylo
mi s nimi moc dobře.
Když jsem odjížděla autobusem,
vzpomněla jsem si na slova mé sousedky (paní učitelky) na patře: „Děti mě
nabíjí i vybíjí.“
Viktorie Předotová
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Stalo se
Zvon pro Vimperk
V blízkém okolí našeho města se nachází několik dvorců, jejichž stáří se dá počítat na
staletí, ale také jen na desetiletí. Připomeňme si jen dvory založené slavným majitelem
vimperské tiskárny panem Steinbrenerem – Drosselhof, Annahof. V minulosti byl takový
dvorec samostatným urbanistickým celkem. Obytné budovy byly obklopeny stodolami,
sýpkami i chlévy pro hospodářská zvířata. V nejbližším okolí statku se pak rozkládala pole,
louky, pastviny, ba i lesy. V zimní době byli obyvatelé usedlosti téměř odříznuti od okolního
světa.
Příběh našeho zvonu se odehrává na jednom z těchto dvorců, který je i na historických
mapách označován jako Brantlhof. Ve snaze počeštit původní německá místní i zeměpisná
jména byl i tento název mylně přeložen jako Brantlův dvůr. Ale ouha, pana Brantla bychom
mezi někdejšími majiteli sotva našli. Po dlouhé generace vlastnila hospodářství rodina
Eiterů, jejíž potomci ještě žijí na německé straně Šumavy. Kde se tedy vzalo jméno dvora?
Z historických pramenů vyplývá, že stavení několikrát vyhořela a je tedy možné, že jméno
v sobě skrývá vzpomínku na ničivé požáry. Součástí souboru budov byla také malá kaplička, která dlouho chátrala a doplácela na nezájem o její historii. Na šumavských staveních
a usedlostech bychom občas našli zvoničku umístěnou na střeše obytného stavení. Sloužila hlavně v době zimního nečasu, vánic a mlh jako zvukový maják. Nejednoho poutníka
zbloudilého v „bílé tmě“ zachránil hlas jejího zvonu.
Zasvěcení kapličky nikdo neznal. Ani paměť potomků rodiny Eiterů nesahala do minulosti dvora a jeho kapličky. Nedalo se dělat
nic jiného, než se spoluúčastí vimperského
farního úřadu zvolit nové budoucí zasvěcení.
Vimperkem odedávna procházela jedna z větví Zlaté stezky. Nebyla to jen cesta obchodní,
ale také poutní, vedoucí ke slavnému mariánskému poutnímu místu v blízkém Pasově.
Tam se scházeli poutníci z Německa, Rakouska i Čech, aby se poklonili obrazu Panny Marie Pomocné – Mariahilf. Skupiny poutníků
přicházely do pasovského kláštera již od 17.
století, kdy se zázračný obraz stal symbolem
ochrany a pomoci v nouzi.
Jeho tradice započala v roce 1683, kdy
turecká vojska obléhala Vídeň a byla dne 12.
září konečně poražena armádami křesťanské
Evropy. Oddíly Rakušanů, Poláků, Němců
i oddíly české zvítězily nad Turky a zastavily
expanzi Osmanské říše do Evropy pod bojovým heslem „Mariahilf“.
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Zaniklých kostelů a kaplí bychom
na Šumavě napočítali přemnoho. Některé z nich se již nepodaří obnovit ani
zachránit to, co z nich po létech chátrání zbylo. Zásluhou spolku „Vimpersko“
bude naše kaplička žít, dá se říci, že již
žije. Minulou zimu se již mohla pochlubit novou střechou, opravenými zdmi,
v letošním roce přijdou na řadu úpravy
interiéru, bude zřízena jednoduchá kamenná menza, položena dlažba a opravena zvonička. Na své umístění v interiéru čeká také kopie obrazu Panny
Marie Pomocné. Zvonička již čeká na
malý zvon, který vytváří mistr zvonař
Pavel Votruba ve své dílně v Myslkovicích u Soběslavi.
Návštěva jeho dílny je opravdovým
zážitkem. Zvony a zvonky, mezi nimiž
se náš vimperský bude vyjímat spíše jako zvonek – malý, ale náš. Řemeslo zvonařské patří jen do rukou vyvolených. První
zprávu o dílně jsem získala od paní redaktorky Mirky Bezroukové, která uvedla reportáž
v pořadu Toulavá kamera. Slovo dalo slovo a v zimě jsem již byla na cestě do Myslkovic.
Těžko se neodborníkovi popisuje vybavení dílny. Je to malá huť, kde se taví zvonovina
a následně se odlévá do kadlubů. Některé zvony čekají na opravu, jiné již hotové se pyšní
zlatou nádherou svých ornamentů a nápisů. Náš vimperský
je v současnosti ve tvaru voskového modelu. Čeká jej ještě
doplnění o reliéfní výzdobu, mezi kterou bude také malý reliéfní motiv monogramu Panny Marie Pomocné – Mariahilf.
Ten čeká na dokončení na stole v mém ateliéru.
Co bude dál? Zvony, a nejen ony, jsou tvořeny prastarou
technikou „ztraceného vosku“. Již řecký Feidias a jeho umělečtí předchůdci znali tuto techniku. Budoucí odlitek musí
mít vnitřní a vnější formu. Roztavený vosk opustí mezeru
mezi oběma pevnými formami. Prostor mezi nimi pak bude
vyplněn kovem. V sochařství je to bronz, ba i stříbro, ke zvonům patří zvonovina. Odlévání je velkým zážitkem a my vimperští budeme mít to potěšení být mu přítomni. V létě čeká
kapličku ještě vymalování interiéru nebesky modrou barvou,
která bude poseta zlatými hvězdami. Na podzim se již nad
naším městem ponese hlas zvonu z kapličky zasvěcené Panně Marii Pomocné – Mariahilf.
MFK
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Varhaníci
Petra Žitná
Jaké byly vaše začátky se hrou na varhany?
Ke hře na varhany jsem se dostala na základní škole, bylo mi asi 12 let. Mnohem dříve
jsem se však začala učit hře na klavír v ZUŠ. Všem učitelům, kteří mě po oba dva cykly vedli,
vděčím za to, že mi předali lásku k hudbě, a to nejen té klasické. Jako každé dítě jsem si za
tu dobu prošla několika obdobími, kdy mě hraní nebavilo a ze všeho nejraději bych toho
byla nechala. A za to zase dnes vděčím mým rodičům, že mě nenechali mým tehdejším
rozmarům podlehnout.
Ale otázka se týkala hry na varhany. Můj starší bratr Martin, který v té době hrál ve
Čkyni v našem kostelíku při mších a studoval již v té době na gymnáziu (viz rubrika Varhaníci JP č. 2 letošního ročníku – pozn. red.), se rozhodl pro roční studijní pobyt v Německu.
Když jsem se dozvěděla, že byl přijat a že následující školní rok stráví mimo domov, jedna
z mnoha věcí, která mě v tu chvíli napadla, byla, že asi budu muset hrát na varhany místo
něj. Martin za mnou za několik dní s touto prosbou opravdu přišel. Přiznám se, že úplně
nadšená jsem z toho nebyla. Takže můj přesun od oltáře, kde jsem do té doby ministrovala
(a kde se mi líbilo), na kůr za varhany nebyl úplně dobrovolný.
Od té doby uplynulo několik let, během nichž jsem se s hrou na varhany skamarádila. Dodnes se však za varhanici v pravém slova smyslu nepovažuji, spíše bych se nazvala
korepetitorkou písní při liturgii. Neumím moc hrát bez not, do pokusů o improvizace se
většinou zamotám, kouzlo hraní s pedály teprve objevuji… Mnohem raději chválím Pána
svým zpěvem za doprovodu skutečných varhaníků nebo spolu se svým manželem, dalšími
členy (nejen) chrámových sborů společným souzvukem tónů našich hlasů nebo s ostatními účastníky mše, když na varhany zrovna nehraji. Nejraději tvořím hudbu, i tu k liturgii,
společně s ostatními.
Kdo vás učil?
Zasvětitelem do hry na varhany byl právě můj bratr Martin. Byla jsem mu vděčná za to,
že se mnou na začátku pečlivě procházel celou liturgii. Možná celý ten první rok jsem měla
při ruce kartičku, kterou napsal Martinovi v jeho začátcích náš děda a na níž byly popsány
jednotlivé části mše. Nahlížela jsem do ní často, a to i přestože jsem průběh mše měla jako
bývalá ministrantka celkem zažitý. Stejně tak mi vyrobil kartičku s popisem a použitím
jednotlivých rejstříků, kdy se který kam hodí a kdy jaký vytáhnout (naštěstí jich na našich
malých varhanách tolik není, takže ani tu již dnes nepotřebuji).
Nejdůležitější však byly jeho podpora a ujišťování, že doprovod písní zvládnu, stejně tak
jako jeho kritika a rady, které mě naučily nejvíce. A protože jsem v té době ještě neuměla
moc číst z not, vepsal mi Martin před svým odjezdem do jednotlivých not akordové značky,
podle nichž jsem písně doprovázela. Také mi do notového papíru přepisoval a zjednodušoval nejčastěji hrané písně, aby mi to hození do vody co nejvíce ulehčil. Tyto akordové
značky jsou na některých notách dodnes a vlastně pokaždé, když z nich hraju, připomínají
mi mé začátky i péči a starostlivost mého staršího bráchy.
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Díky našemu panu faráři Janouškovi jsem měla možnost zúčastnit se varhanického
kurzu v Tachově. To byla pro mě velice zajímavá zkušenost, z níž čerpám dodnes. Mohla
jsem se zde naučit úplným základům, opustila jsem hraní dle akordových značek, rozečetla
se v notách, nakoukla jsem pod ruce vynikajícím varhaníkům a ještě si mohla zahrát na
překrásné varhany v ještě krásnějším arciděkanském kostele. Jen těch rejstříků tam na mě
u varhan bylo nezvykle moc a ráda jsem se pak zase vrátila k našim čkyňským.
Kde hrajete?
V současné době už pravidelně nehraji. O hraní ve čkyňském kostelíku se dělíme a střídáme se podle našich možností s Martinem a velice šikovným a talentovaným Cyrilem
Fürstem (viz rubrika Varhaníci JP č. 3 letošního ročníku – pozn. red.), který k nám ochotně
dojíždí a vypomáhá nám. Za to mu patří veliký dík! Do Čkyně se rádi s manželem vracíme ze
strakonické farnosti, a to nejen na kůr. Ve Strakonicích máme vynikající varhanici, kterou
chodím na kůr nadšeně obdivovat.
Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší pro mě bylo překonat strach a trému, i to, že je člověk neustále ve středu pozornosti. Stejně jako pravidelné cvičení jednotlivých písní. Zároveň se i trochu přizpůsobit
zpívajícímu společenství, najít nejen liturgicky vhodné písně, ale i správné tempo, abychom
se vzájemně „nenaháněli“ a lidé si s doprovodem rádi zazpívali. A najít si čas na cvičení je
pro mě těžké dodnes.
Čím jste začínala?
Často jsem se před začátkem modlívala za to, abych to při té mši Pánu moc nekazila.
Začínala jsem jednoduchým doprovázením písní podle akordových značek. Ze začátku jsem
se na hraní musela hodně soustředit a odmítala jsem ke hraní zpívat. Vždy jsem byla ráda,
když kolem mě při mši byly má maminka nebo babička i další zpěvu-ochotné ženy a já mohla jen hrát. To dnes již sice není třeba, předzpívávání responzoriálních žalmů i zpěv písně
zvládám ke hraní také, ale přesto jsem velice ráda, přidá-li se někdo další, a hlavně když
při mši lidé zpívají. A poslední dva roky je to většinou manžel, který mě na kůr doprovází
a také pomáhá táhnout zpěv.
Co vám hra přináší?
Dnes beru hru na varhany jako formu modlitby a chvály a také vděku Pánu za dar hudby.
Přináší mi radost z toho, že mohu vést ke chvále a modlitbě ostatní. To také nutí člověka
k velké dávce zodpovědnosti, aby tam těch chyb a nedokonalostí bylo co možná nejméně,
ostatní to nerušilo a mohli s radostí prožít slavení mše svaté.
Jaké máte doma zázemí pro varhanictví?
Podporu od manžela, elektronický klavír a bobtnající sbírku not.
Jsou také ostatní členové rodiny hudebně vzdělaní?
Téměř všichni členové z naší velké rodiny prošli v dětství nějakou formou hry na ná37

stroj. Většina z nich však při práci své nástroje „pověsila na
hřebík“ a už se k nim nevrátila. O Vánocích si však spolu
všichni rádi alespoň zazpíváme, stejně tak jako při tradičním rodinném setkání, kdy zpíváme za doprovodu kytary
napříč všemi generacemi.
Máte nějaký vzor?
Pro mě jsou nedostižnými vzory, které obdivuji, všichni
varhaníci v čele s Martinem. Dříve to byl náš děda Zdeněk,
který hrával na čkyňské varhany dávno před námi. K varhanám měl na rozdíl od nás od houslí daleko delší a strmější cestu, než jsme měli my od klavíru, a přesto díky své
píli a talentu krášlil svou hrou každou mši celá dlouhá léta.
V současné době jsou mými vzory i strakonická varhanice paní Valášková a radomyšlský varhaník pan Richard
Semiginovský, kteří ke své profesionální, bezchybné
a technicky náročné varhanní hře ještě stačí řídit a „mávat“
své chrámové sbory a nadšení přenášet na jejich členy i široké okolí. Hluboce se skláním
i před táborským varhaníkem panem Ladislavem Šotkem, se kterým jsem měla tu čest se
seznámit a poslouchat jeho improvizace. To byl pro mě obrovský zážitek! Stejně jako je pro
mě nyní vždycky veliký zážitek účast na mši svaté některý den během týdne v kterémkoliv
větším chrámu Páně v našem hlavním městě. Hudba linoucí se z kůru mě vždy přenese do
slavnostního prožití liturgie i ve všedním dni.
Chcete něčeho dosáhnout?
Rádi bychom lásku k Pánu Bohu i hudbě chtěli spolu s manželem předat i našim dětem
a třeba se jednou radovat ze společného muzicírování nejen k Boží chvále. Co se týče varhanní hry, tak tam je stále co se učit. Ráda bych se jednou naučila bezchybně využívat všech
možností, které tento královský nástroj skrývá, včetně hry s pedály. A na druhou stranu
vím, že bych rozhodně byla nerada, kdybych nechala úplně zanést prachem jak klavír, tak
varhany a ke hraní už se nikdy nevrátila.
Máte ještě jiné zájmy?
Nejvíce času mi prozatím zabírá studium fyzioterapie a rozšiřování znalostí a dovedností v tomto oboru, který mě moc baví a kterému bych se chtěla po ukončení studia věnovat. S manželem zpíváme ve strakonickém chrámovém sboru a rádi si zazpíváme spolu
i mimo něj. O Vánocích tradičně nacvičujeme s Martinem a kamarádkami vícehlasé úpravy
vánočních písní. Rádi si s manželem spolu i zahrajeme, on vezme do ruky housle a já ho
doprovázím na klavír. Další nejen hudební radostí nám je setkání s našimi kamarády, se
kterými jsme kdysi společně doprovázeli křesťanský tábor ENTERcamp a s nimiž se dodnes
rádi scházíme a hrajeme písně k Boží chvále. A mezi mé nehudební koníčky bych zařadila
různé rekreační sportování, turistiku, objevování nových míst v naší vlasti i mimo ni. Také
si ráda přečtu zajímavou knihu.
Děkuji za rozhovor. 
Viktorie Předotová
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Náboženské (duchovní) poměry jižních Čech
Proč historie křesťanství Netolicka
Čtenářům se dostává prostřednictvím tohoto časopisu řada informací, které se vztahují
k liturgickému kalendáři příslušného měsíce a k aktuálnímu dění v našem vikariátu a naší
diecézi. Některé příspěvky se dotýkají historických událostí k význačným výročím farností.
Z tohoto pohledu a zejména významu netolické farnosti se mi jeví určitý dluh, kterého si
Netolice nezaslouží, zejména díky bohaté historii Netolic. Ta je nerozlučně spjata s dějinami středověku a křesťanství s přesahem až k počátkům českého státu.
Z pohledu současného poznání stavu historie archeologických památek a písemných
pramenů, které se váží nejenom k Čechám a Moravě, je pak nutné si osvěžit a zejména
opravit znalosti o dějinách českých zemí, které jsou nerozlučně spjaty s křesťanstvím. Především to platí pro nás starší, kdy dějiny našeho státu byly ve školách podávány značně
deformované dobovou ideologií spolu s různými mýty a legendami, které se zrovna dané
politické linii hodily. Natož učit něco o křesťanství, které bylo kladeno na roveň jakési
ideologie.
K tomu stačí jen pro příklad a připomenutí uvést, jak nám bylo křesťanství charakterizováno učebnicemi: „Křesťanství v době svého vzniku mělo povahu opozičního lidového
hnutí se již dávno proměnilo v účinný prostředek pomáhající vládnoucím třídám upevňovat
jejich moc nad třídami ujařmenými“.
Kdo měl alespoň všech pět pohromadě a aspoň trochu si pamatoval a něco věděl o křesťanství a historii, tak si byl jistý, že autor této charakteristiky si spletl a zaměnil pojem
křesťanství s pojmem marxisticko-leninské ideologie. U lidového hnutí také opomněl přidat „revolučního lidového hnutí“.
Dalším příkladem zamlčování historie je raný středověk, kde se neuváděl a možná i nyní
opomíjí význam nástupu Karlovců do čela Franské říše a proměny na politické mapě Evropy s postavou císaře Karla Velikého. Právě Karel Veliký položil základy církevního státu
a správní reformy celé Říše, která měla význam politický a mocenský pro vývoj další politiky
císařů Římské říše.
Zejména je nutné vyzvednout úsilí Karla Velikého na upevnění významu církve pro
rozvoj vzdělanosti a kultury Říše, čímž dal základ ke státotvornému uspořádání převážné
části Evropy, a tak i ke vzniku Velké Moravy a následně českého státu. Dlouho se mlčelo, že
jak Velká Morava, tak i Čechy byly součástí Říše. Tento moment byl díky kronikáři Kosmovi
a jeho mýtu o praotci Čechovi překryt legendou o prvních Přemyslovcích. Zcela se ovšem
opomenulo, že tzv. Přemyslovci byli pouze lenními správci Čech v rámci Říše, kdy jedině
díky tomu, že se nechali pokřtít, mohli se věnovat tvorbě přemyslovského státu.
Nějak podobně to bylo i s christianizací Čech a Moravy, kde se značně přeceňuje vliv tzv.
věrozvěstů, Cyrila a Metoděje. Celý proces přijímání křesťanství ve východní části Franské
říše a zejména Bavorsku, včetně působení misií v okrajových územích za hranicemi během
7. a 8. století, představuje určitou modelovou situaci, jež je v mnohém srovnatelná s vývojem na Moravě ve století 9. Zde se opět blížíme k Velké Moravě. Ale nejprve si musíme něco
říci o Evropě po rozpadu Římské říše, o vzniku a významu Franské říše a Karla Velikého pro
naše země. 
Miroslav Böhm, Netolice
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Stojí za přečtení
Dr. Kenneth O. Gangel
Povolání: učitel
Duchovní literatury pro křesťanské pedagogy je jako šafránu. Proto pro mne bylo velkým
překvapením, když jsem narazil na knihu, která
bez zbytečně rozvleklého teoretizování jde přímo k jádru učitelského povolání. Nadto je ještě
biblicky založena, a tedy určena věřícím pedagogům. Co na tom, že byla napsána před 25 lety?
Poklady, které jsem v ní během čtení porůznu
objevoval, jsou stále aktuální a neměnné.
Kniha „Povolání: učitel“ z pera Dr. Gangela,
amerického kazatele a profesora křesťanského
vzdělávání, je souborem celkem dvanácti přednášek, které zazněly v 80. – 90. letech na konferencích učitelů pořádaných Mezinárodní asociací křesťanských škol. Svou dlouholetou
zkušenost vedení, vzdělávání a vyučování promítá autor do praktických a povzbudivých zamyšlení, jimž pokaždé vévodí text z Bible. To je jistě také důsledek autorovy
snahy o to, aby teologie a Bible byly základem křesťanského vzdělávání.
Učitelskou dráhu vnímá autor jako službu sebeobětující lásky, k jejímuž plnění povolává Bůh. Pedagog se pak stává Božím nástrojem, pastýřem, rozsévačem, Pánovým
učedníkem, duchovním pěstounem i jakousi reklamou na Boží milost. Je učitelovou
výsadou hovořit k srdcím žáků, být jim vzorem v chování, řeči i reakcích, sdělovat jim
pravdu v lásce a odrážet během vyučování ve třídě Kristův charakter. K tomu všemu
je však podle autora potřebné stát na Bohu, naší Skále, a na Písmu.
K. Gangel osobitě vyzývá pedagogy k prakticky žité víře na misijním poli, kterým je
právě škola. Nepomíjí ale ani skutečnost válečné zóny, na níž se učitel zároveň mnohdy ocitá, v níž je však posilován Božími zaslíbeními a potřebným pokojem. Zmiňuje
také nezbytné charakterové vlastnosti křesťanského učitele, jako jsou například pokora jdoucí ruku v ruce s bázní před Bohem, důvěra, zbožnost, rozvážnost, milosrdenství
vítězící nad soudem a chození Duchem, které nese ovoce v podobě trpělivosti, radosti
a laskavosti ke svěřeným žákům.
Úsilím křesťanského pedagogického působení má být umožnění nejvyššího možného potenciálu žáků nejen v oblasti školní, lidské, ale také duchovní. Učitelé jsou
vybízeni k modlitbám za své svěřené, spolupracovníky i školu. Zároveň si mají být
vědomi Boží přítomnosti v každé vyučovací hodině, zásoby Boží síly v časech osobních
pochybností či zmatků a potřebné vytrvalosti ve službě lidem, ale především Pánu
Bohu.
Jan Kaňka
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Slovo kaplana
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý“
(Lv 19,1). A Ježíš v evangeliu podle Matouše opakuje: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý
váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Tato slova se týkají nás všech, učedníků Páně. Tato slova mě
provázela během mých teologických a filozofických studií. Myslím, že volání k svatosti je
úkolem pro nás, kteří jsme lidmi naděje, protože věříme v Ježíšovo vzkříšení a máme naději
na věčný život.
Napodobovat svatost a dokonalost Boha se může zdát nedostižným cílem. Slova Mojžíše
a Ježíše nám však dávají konkrétní příklady toho, jak učinit Boží jednání pravidlem našeho
jednání. Křesťanská svatost není v první řadě naším dílem, ale dílem třikrát Svatého Boha
(slova kard. Schönborna).
Leviticus (tak je nazývána 3. kniha Mojžíšova) říká: „K svému bratru neměj nenávist
v srdci…, nemsti se a nechovej zášť…, miluj svého bližního…“ (Lv 19,17-18). Tyto postoje
se rodí ze svatosti Boha. My jsme však obvykle tolik jiní, tolik pyšní…, a přece nás dobrota
a krása Boží přitahují a Duch svatý nás může den po dni očišťovat, přetvářet a utvářet.
Musíme usilovat o tuto konverzi, konverzi srdce. My všichni, zvláště já.
Také Ježíš k nám v evangeliu promlouvá o svatosti a vysvětluje nám nový zákon, ten
Jeho. Činí tak za pomoci několika antitezí mezi nedokonalou spravedlností učitelů Zákona
a farizejů a vyšší spravedlností Božího království.
První antiteze dnešního úryvku se týká pomsty. „Slyšeli jste, že bylo řečeno: »Oko za oko,
a zub za zub«. Ale já vám říkám: když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou“
(Mt 5,38-39). Nejenom že nemáme druhému vracet zlo, které nám způsobil, ale máme se
snažit velkoryse mu prokazovat dobro.
Druhá antiteze se vztahuje k nepřátelům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno »Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele«. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete
se za ty, kdo vás pronásledují“ (Mt 5,43-44). Ježíš žádá toho, kdo Jej chce následovat, aby
prokazoval lásku tomu, kdo si to nezaslouží, bez odplaty, a aby láskou plnil prázdná místa
v srdcích, v lidských vztazích, v rodinách, ve společenstvích, ve světě. Ježíš nás nepřišel
učit vybraným způsobům, salónním manýrům! Kvůli tomu nebylo třeba, aby sestupoval
z nebe a zemřel na kříži. Kristus přišel, aby nás spasil, ukázal nám cestu, jediné východisko
z hříchu a touto cestou svatosti je milosrdenství. To, které prokázal On a denně prokazuje
nám. Být svatými není nějaký luxus, nýbrž nutnost pro spásu světa. To od nás Pán žádá.
Duch svatý k nám promlouvá také slovy svatého Pavla: „Jste Božím chrámem…, chrám
je svatý, a ten chrám jste vy“ (1 Kor 3,17).
Tento náš chrám bude zprofanován, budeme-li opomíjet povinnosti vůči bližnímu. Když
v našem srdci nalezne místo ten nejmenší z našich bratří, nachází tam místo sám Bůh. Když
je onen bratr ponechán venku, je to sám Bůh, kdo nebyl přijat. Srdce zbavené lásky je jako
odsvěcený kostel, vyjmutý z bohoslužby a určený k něčemu jinému.
Takže se nebojme být svatí. Nebojme se být Božím chrámem. Nebojme se… Být svatými
není nějaký luxus, nýbrž nutnost pro spásu světa. Být svatým, to znamená být člověkem
naděje.
P. Rafal Kaca
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Vypravili jsme se
Církev v muzeu
Téměř kompletní sestava duchovních vikariátu navštívila v úterý 26. května volarské
muzeum. Tam se totiž zrovna chystala výstava předkoncilních liturgických předmětů, knih
i oděvů, a to k výročí 330 let posvěcení volarského kostela. Díky volarské farnosti a vstřícnosti českobudějovického biskupství se podařilo vytvořit zajímavou a rozsáhlou expozici,
a světlo světa tak spatřily předměty, které byly po desetiletí ukryty ve skříních.
Mezi nejzajímavější exponáty patří bezesporu ornáty z roku 1863. V tomto roce vyhořela velká část Volar včetně kostela a fary. Oheň zničil téměř vše, ornáty nevyjímaje.
Volarské ženy tedy vzaly veškeré zlatě vyšívané části oděvů a doplňků, jako byly sukně,
zástěry, šátky či čapce, a věnovaly je na výrobu nových ornátů. A od té doby chodily pouze
v černém, bez jakýchkoli ozdob. Tolik legenda, těžko říci nakolik pravdivá, nicméně ornáty,
které popsali již v roce 1913 jako významnou památku pánové Mareš a Sedláček ve svém
Soupisu památek okresu prachatického, opravdu existují. Dalším zajímavým exponátem
je kalich, který byl v roce 1946 před odsunem zazděn v nepoužívaném komíně jednoho
z domů v Kollárově ul. Po pádu železné opony bývalí majitelé domu přijeli a půl století
ukrytý kalich vyndali a vrátili do kostela.
K vidění je toho ve volarském muzeu opravdu hodně, nádherně vyšívané pluviály a ornáty, staré misály a dokumenty, monstrance, kalichy či ciboria a další liturgické předměty.
Největším problémem
při přípravě výstavy bylo
nejenom vyčistit a připravit jednotlivé exponáty,
na kterých léta ve skříních
byla opravdu znát, ale i obléct figuríny do kněžských
rouch. Jednak oproti
kněžím, kteří bývali spíše
menší a širší postavy, jde
o vysoké a štíhlé mladíky
a alby či kleriky bylo třeba
nově ušít, ale především
málokterý kněz dnes dokáže například správně
uvázat humerál či cingulum. Tady patří velký dík
prachatickému kaplanu
P. Rafału Piotru Kacovi, který si se vším hravě
poradil.
Jaroslav Pulkrábek
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Misionářský
večer

od 18:00 hod.

Kostel svatých
Petra a Pavla
v Prachaticích

v pátek
19. června 2020

Zveme vás,
abyste se spolu
se svatým
J. N. Neumannem
modlili za misie
a misionáře

|||. koncert
18. června 2020 v 19.00 hod.

||. koncert
11. června 2020 v 19.00 hod.

|. koncert
4. června 2020 v 19.00 hod.

Změna programu vyhrazena

Město Prachatice
odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Evokace

Gentlemen Singers – vokální soubor

Dyškanti – vokální soubor

Duchovní hudba v Čechách v 16. a 17. století

Miroslav Pšenička – varhany
Veronika Hádková – hoboj

| 4. 6. 2020 || 11. 6. 2020 ||| 18. 6. 2020
Kostel sv. Petra a Pavla Prachatice

2020
4.–11.–18. června

Dny
duchovní
hudby
XXV.

Pozvánky

